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รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
ปีี 2564 นัับเป็็นปีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์สำคััญขึ้้�นมากมาย ซึ่่�งล้้วนก่่อให้้เกิิดผลกระทบไปทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทยเช่่นกััน ไม่่ว่่า
จะเป็็นสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากปีีก่่อนหน้้า ไปจนถึึงปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�ทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เห็็นได้้ชััดว่่ามีีปััจจััยหลากหลายประการที่่�ขัับเคลื่่�อนสถานการณ์์ในปีี 2564 เช่่น
การประชุุมสมััชชาประเทศภาคีีอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ครั้้�งที่่� 26 (COP26) โดย
มีีตััวแทนจากนานาประเทศเข้้าร่่วมหารืือ เพื่่�อเร่่งการดำเนิินงานให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมายที่่จ� ะควบคุุมอุุณหภููมิโิ ลกไม่่ให้้เพิ่่�ม
สููงขึ้้�นมากกว่่า 1.5 องศาเซลเซีียส ตามความตกลงปารีีส (Paris Agreement) และกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่่�งประเทศไทย
ได้้ตั้้�งเป้้าจะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ภายในปีี 2608 นอกจากนี้้� สัังคมของเรายัังต้้องเผชิิญกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง อัันนำไปสู่่�ทั้้�งความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจในทุุกภาคส่่วน จากกระแสแนวโน้้ม
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม ที่่�มุ่่�งสู่่�การพััฒนาทางด้้านนวััตกรรมและการพััฒนาไปสู่่�ยุุค
ระบบดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบ
ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นและการก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลดัังกล่่าว นัับว่่าเป็็นโอกาสที่่�สำคััญของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในฐานะผู้้�นำ
ธุุรกิิจพััฒนาและบริิการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (Logistics) ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุุรกิิจ
ให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน (Utilities & Power) ตลอดจนธุุรกิิจให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล (Digital Platform) ของ
ประเทศไทย ที่่�ได้้ผ่่านการวางแผนการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง การเกิิด Disruption และ
ความท้้าทายต่่างๆ จากปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอก โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีี
มููลค่า่ เพิ่่�ม รวมถึึงการยกระดัับและต่่อยอดทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก โดยใช้้ประโยชน์์จากนวััตกรรมเพื่่�อผสานเทคโนโลยีีแพลตฟอร์์ม
(Platform) เข้้ากัับโครงสร้้างพื้้น� ฐาน (Infrastructure) ที่่แ� ข็็งแกร่่งของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นบริิษัทท
ั างด้้านเทคโนโลยีี
ต่่อไปในอนาคต พร้้อมกัับการรัับผิิดชอบต่่อผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การแก้้ไขปััญหาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งตามแผนในการเพิ่่�มความสามารถในการผลิิตและจำหน่่ายไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ผ่่านโครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่�่ติิดตั้้�งบนหลัังคา (Solar Rooftop) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างต่่อ
เนื่่�อง ส่่งผลให้้สามารถลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีีที่่�ผ่่านมาได้้กว่่า 26,378 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
หากเทีียบกัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในช่่วงเวลาเดีียวกััน จำนวน 19,250 ตัันคาร์์บอนได
ออกไซด์์เทีียบเท่่า จึึงถืือได้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถบรรลุุการเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ได้้แล้้วภายในปีี
2564 อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมและเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ปััญหาจากภาวะการ
เปลี่่�ยนแปลงทางภููมิิอากาศเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น Net Zero ต่่อไป
ในขณะเดีียวกััน กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังคงยึึดมั่่น� ในเจตนารมณ์์ที่จ่� ะดำเนิินตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ที่่มีีค
� วามรัับผิิดชอบ
และคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งในมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental) สัังคม (Social) และบรรษััทภิิบาล
(Governance) เพื่่�อที่่�จะสามารถพััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่�นคงพร้้อมกััน โดยจะไม่่ทอดทิ้้�งผู้้�ใดไว้้ข้้างหลััง
ซึ่ง่� เป็็นผลจากการกำหนดนโยบาย กลยุุทธ์แ์ ละเป้้าหมายทางธุุรกิิจ การกำกัับดููแลกิิจการ แผนการเงิิน ไว้้อย่่างชััดเจน สามารถ
สะท้้อนให้้เห็็นได้้จากการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�คำนึึงถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ การพััฒนาศัักยภาพและ
จููงใจบุุคลากร ตลอดจนการสร้้างพื้้�นฐานด้้านธรรมาภิิบาลควบคู่่�ไปกัับการมุ่่�งเน้้นการเจริิญเติิบโตทางธุุรกิิจขององค์์กร และ
การมีีผลการดำเนิินงาน และฐานะทางการเงิินที่่�แข็็งแกร่่ง
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังมุ่่�งมั่่น� ในการพััฒนาโครงการเพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแรงในการดำเนิินธุรุ กิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� ตััวอย่่างโครงการ
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาของกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบไปด้้วยโครงการ Solar PV ECO System บนพื้้�นที่่�โรงงานของบริิษััท
คอนติิเนนทอล ไทร์์ส (ประเทศไทย) จำกััด ผู้้�ผลิิตและจำหน่่ายยางรถยนต์์คุณ
ุ ภาพระดัับโลกจากประเทศเยอรมนีี โดยโครงการ
ดัังกล่่าวตั้้ง� อยู่่� ณ นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 4 ซึ่่ง� โครงการนี้้� เป็็นการรวมเทคโนโลยีีทางด้้านพลัังงาน
ทดแทนที่่�ทัันสมััย ทั้้�ง Solar Rooftop, Solar Car park และ Solar Floating ที่่�มีีกำลัังผลิิตไฟฟ้้ารวม 4.2 เมกะวััตต์์ สะท้้อน
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�พยายามผลัักดัันการลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่าทางธุุรกิิจ และยัังเป็็นการรัับมืือกัับการแก้้ปััญหาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างเร่่งด่่วน ทั้้�งนี้้� โครงการ
ดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเป้้าหมายในการเพิ่่�มความสามารถการให้้บริิการทางด้้านพลัังงานไฟฟ้้าทดแทน ซึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา
กลุ่่�มบริิษััทฯ เซ็็นต์์สััญญาโครงการ Solar Rooftop เพิ่่�มเติิมอีีกจำนวน 41 เมกะวััตต์์ รวมเป็็นจำนวนเซ็็นต์์สััญญาสะสม
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92 เมกะวััตต์์ อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ริิเริ่่�มพััฒนาโซลููชัันพลัังงาน
หมุุนเวีียนอื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นกััน โดยนำเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ๆ มาใช้้
เช่่น ระบบการซื้้�อขายไฟฟ้้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) รวมถึึงระบบโครง
ข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ Smart Microgrid มาใช้้ในนิิคมอุุตสาหกรรม นอกจาก
นี้้� ประเด็็นเรื่่อ� งบริิหารจััดการน้้ำยัังเป็็นสิ่่ง� ที่่กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ ให้้ความสำคััญมา
โดยตลอด และยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาการจััดการน้้ำเพื่่�อลดการใช้้น้้ำจาก
แหล่่งธรรมชาติิให้้ได้้มากที่่�สุุด โดยได้้พััฒนาการโครงการ Demineralized
Wastewater Reclamation เพื่่�อเป็็นแหล่่งน้้ำทางเลืือกสำหรัับการพััฒนา
อุุตสาหกรรมในประเทศอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่ง่� ถืือเป็็นการต่่อยอดเทคโนโลยีีที่่มีี� อยู่่�
ในการนำน้้ำเสีียมาบำบััดและมาผลิิตเป็็นน้้ำ เพื่่�ออุุตสาหกรรมที่่ป� ราศจากแร่่
ธาตุุ (Demineralized Water) โดยโครงการนี้้� WHAUP ได้้ รัั บ รางวัั ล
Outstanding Innovative Company Awards ภายในงาน SET Awards
ประจำปีี 2564 อีีกด้้วย
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคอยสนัับสนุุนและสร้้างผลลััพธ์์ในเชิิงบวก
สููงสุุดต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ทั้้�งด้้านการศึึกษา อาชีีพ และคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี ผ่่านโครงการต่่างๆ ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำเนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตลอดจนควบคุุมและเฝ้้าระวัังการดำเนิินธุุรกิิจที่่�จะไม่่ให้้เกิิดผลกระทบใน
เชิิงลบ ทั้้�งด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม และความปลอดภััยในการดำรงชีีวิิต
ตลอดจน การทุ่่�มเทให้้ความช่่วยเหลืือสัังคมในด้้านสาธารณสุุขอย่่างเต็็ม
กำลััง เพื่่�อให้้คนในชุุมชนมีีสุุขอนามััยที่่�ดีี ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ถืือเป็็นปััจจััยสำคััญ
ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นชุุ ม ชนและสัั ง คมไปสู่่�ความเจริิ ญ ก้้ า วหน้้ า และการเติิ บ โต
ไปพร้้อมกัับการดำเนิินธุรุ กิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� ในปีีที่ผ่่� า่ นมานัับว่่าเป็็น
อีีกหนึ่่�งปีีที่่�ท้้าทายสำหรัับการรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ของประชาชน กลุ่่�มบริิษัทั ฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าจะเป็็นหนึ่่ง� ฟัันเฟืืองที่่พ� ร้้อม
ให้้ความช่่วยเหลืือสัังคมในการบรรเทาผลกระทบจากวิิกฤติิครั้้�งนี้้�อย่่างสุุด
ความสามารถ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนพื้้�นที่่�อาคารคลัังสิินค้้าพื้้�นที่่�
กว่่า 10,000 ตารางเมตร ในโครงการ WHA Mega Logistics Center เป็็น
สถานที่่�จััดตั้้�งโรงพยาบาลสนามขนาด 1,300 เตีียง และยัังสนัับสนุุนพื้้�นที่่�
โรงงานสำเร็็จรููป ในเขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี
เป็็นโรงพยาบาลสนามขนาด 400 เตีียง พร้้อมสิ่่�งอำนวยความสะดวก
ครบครัันเพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยประเภทที่่�ไม่่มีีอาการ และมีีอาการน้้อย อีีกทั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังร่่วมมืือกัับบริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำกััด และ
กลุ่่�มโรงพยาบาลจุุฬารััตน์์ เพื่่�อสนัับสนุุนอาคารสิินค้้า ขนาดพื้้�นที่่�กว่่า
15,000 ตารางเมตร สำหรัับจััดตั้้�งโรงพยาบาลสนามซึ่่�งมีีมาตรฐานเทีียบ
เท่่ากัับโรงพยาบาลหลัักสำหรัับดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในกลุ่่�มสีีเหลืือง-ส้้ม
จำนวน 600 เตีียง เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในชุุมชน
และลดอััตราการเข้้ารัับรัักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีี
การสนัับสนุุนพื้้�นที่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการตั้้�งจุุดฉีีด
วััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาการดำเนิินงานโดยมุ่่�งเน้้นทั้้�ง
การนำนวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาต่่อยอดความแข็็งแกร่่งของ Ecosystem
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เช่่น การติิดตั้้ง� ศููนย์ค์ วบคุุมส่่วนกลาง (Unified Operations
Center หรืือ UOC) ณ อาคาร WHA Tower สำนัักงานใหญ่่ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ช่่วยให้้สามารถเฝ้้าติิดตามการดำเนิินงานในระบบต่่างๆ
รวมถึึงของค่่าชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในโครงการโลจิิสติิกส์์ และนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แบบเรีียลไทม์์ เช่่น คุุณภาพอากาศและ
น้้ำเสีีย ระดัับน้้ำ การจราจร และความปลอดภััย อีีกทั้้�งการพััฒนาโครงการ
Smart Logistics ที่่�มุ้้�งเน้้นการนำปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence)
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หุ่่�นยนต์์ (Robots) และระบบอััตโนมััติิ มาใช้้บริิหารจััดการภายในคลัังสิินค้า้
รวมถึึงการหาโอกาสในการเติิบโตทางธุุรกิิจ โดยการลงทุุนในกลุ่่�มธุุรกิิจ
Startup ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะผลัักดัันให้้กลุ่่�ม Startup เหล่่านี้้�
สามารถเติิบโตไปพร้้อมกัันกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างมั่่�นคง
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักเป็็นอย่่างดีีว่่าการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คืือหััวใจหลัักของการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ เราจึึงให้้คำมั่่�นว่่าจะ
ดำเนิินธุรุ กิิจโดยยึึดหลัักจริิยธรรมธรรม ความโปร่่งใส และสำนึึกรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม เพื่่�อเสริิมสร้้าง “ธรรมาภิิบาล” ภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ รวมถึงึ มุ่่�งเน้้น
ด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานอัันสำคััญยิ่่�งในการสร้้าง
ธรรมาภิิบาลในองค์์กร อีีกทั้้�งการพลิิกกลยุทธ์
ุ ด้์ า้ นทรััพยากรบุุคคล โดยวาง
เป้้าหมายสร้้าง “Future of Work” ที่่�สะท้้อนถึึงอััตลัักษณ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โดยใช้้กระบวนการที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพในการสรรหาบุุคลากรที่่มีีค
� วามสามารถ
และรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููงไว้้กัับองค์์กร พร้้อมทั้้�งพััฒนาทัักษะที่่�
เหมาะกัับสถานการณ์์ในยุุคนี้้�ออกมาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิม
ทางด้้านความสมดุุลในการทำงานและการใช้้ชีีวิติ ผ่่านโครงการ “WHAppy”
ที่่�มีีการจััดกิิจกรรมสำหรัับบุุคลากรในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการ
ปลููกฝังั แนวคิิดทางด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีีในแก่่พนัักงาน ซึ่่ง� เป็็นส่ว่ น
หนึ่่�งของแผนการทำ Digital Transformation ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกด้้วย
ความสำเร็็จจากการดำเนิินงานอย่่างมุ่่�งมั่่�นส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับ
การยอมรัับและรางวััลอัันทรงเกีียรติิมากมาย เช่่น คะแนนการประเมิิน
การกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียนไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies หรืือ CGR) ในระดัับ “ดีีเลิิศ” รางวััล
Sustainability Excellence ในกลุ่่�ม Rising Star Sustainability Awards
จากตลาดหลัักทรัพั ย์์แห่่งประเทศไทย และยัังได้้รับั รางวััลองค์์กรรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมดีีเด่่น “CSR Excellent Recognition” ในระดัับ “แพลติินััม”
จากหอการค้้าอเมริิกััน (AMCHAM) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 12 อีีกด้้วย
สุุดท้้ายนี้้� ในฐานะประธานคณะกรรมการบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)
ดิิฉัันขอเป็็นตััวแทนคณะกรรมการบริิษััทในการกล่่าวขอบคุุณกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายที่่�ให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ มาโดย
ตลอด และขอขอบคุุณสำหรัับความไว้้วางใจและความร่่วมมืืออัันดีีในการ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป็็นโอกาสให้้เราได้้ร่่วมกััน
สานต่่อและมอบคุุณค่่าสู่่�สัังคม ประเทศ ตลอดจนโลกใบนี้้� และนัับต่่อจาก
นี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาธุุรกิิจที่่�เรามีีความเชี่่�ยวชาญ พร้้อม
นำนวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาสร้้างประโยชน์์สูงู สุุด เพื่่�อสร้้างคุุณค่า่ ที่่ยั่่� ง� ยืืน
และยึึดหลัักการดำเนิินธุรุ กิิจอย่่างสมดุุล รวมถึงึ ก้้าวเป็็นผู้้�นำในการผลัักดันั
ประเทศไทยให้้บรรลุุเป้้าหมายด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศตามที่่�
ได้้ประกาศไว้้ในการประชุุมระดัับโลก และร่่วมขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจไทยโดย
รัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ตลอดจนยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล เพื่่�อ
ประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายต่่อไป

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

“YOUR ULTIMATE
SOLUTION
PARTNER”
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รางวััล
และสมาชิิกภาพ

รางวััล RISING
STAR
SUSTAINABILITY
AWARD
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) หรืือ กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้รัับรางวััล “Rising Star
Sustainability Award” ในหมวด Sustainability Excellence ในงาน SET Awards 2021

รางวัล
OUTSTANDING
INNOVATIVE
COMPANY AWARD
บริิิ�ษััั�ท ดััั�บบลิิิ�วเอชเอ ยููู�ทิิิ�ลิิิ�ตี้้้�ส์์์�แอนด์์์�พาวเวอร์์์� จำกััั�ด (มหาชน) หรืือ WHAUP ได้้รัับรางวััล “Outstanding Innovative
Company Award” ภายในงาน SET Awards 2021 ด้้านนวััตกรรม : Demineralized Reclaimed Water : แหล่่งน้้ำทางเลืือก
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งถืือเป็็นรางวััลอัันทรงเกีียรติิที่่�สะท้้อน DNA ของ WHAUP ถึึงความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเททั้้�งแรงกาย
และแรงใจที่่�ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้กัับสัังคม จนเป็็นที่่�ยอมรัับและเป็็นต้้นแบบของ
องค์์กรที่่�ประสบความสำเร็็จให้้แก่่องค์์กรอื่่�นๆ ซึ่่�งช่่วยยกระดัับมาตรฐานและสร้้างการเติิบโตของเศรษฐกิิจและสัังคมให้้กัับ
ประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว
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“รัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณ “หุ้้�นยั่่�งยืืน”
ประจำำ�ปีี 2564”

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ และ WHAUP ได้้รัับคััดเลืือก
อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำปีี 2564 ซึ่่�งถืือได้้ว่่าบริิษััท
ทั้้�ง 2 แห่่งมีีศัักยภาพในการนำแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืน
เข้้ามาเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ในกระบวนการดำเนิินธุรุ กิิจให้้สอดคล้้อง
กัับบริิบทและแนวโน้้มด้้านความยั่่�งยืืน (Sustainability
Trends) ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในระดัับสากลและระดัับ
ประเทศ

รางวััล AMCHAM CSR
Excellence Recognition Award

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้รัับรางวััล AMCHAM CSR
Excellence Recognition Award ประจำปีี 2564 ต่่อเนื่่อ� ง
เป็็นปีีที่่� 12 อีีกทั้้�งยัังได้้รัับรางวััล “ระดัับแพลติินััม”
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 โดยรางวััล ดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการพััฒนาโครงการ
เพื่่�อสัังคมและการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อไปสู่่�ความยั่่�งยืืน

5 รางวััลเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
(Eco Industrial Town Awards)
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด)
ได้้ รัั บ รางวัั ล เมืืองอุุ ต สาหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ ระดัั บ
Eco-Excellence และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีก 5 แห่่ง ได้้รัับรางวััลเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
ในระดัับ Eco-Champion จากงาน ECO Innovation
Forum 2021

รัับมอบเกีียรติิบััตร “โครงการร่่วมใจ
ลดอุุ บัั ติิ เ หตุุ ในเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี”
ประจำำ�ปีี 2564
กลุ่่�มบริิษัทดั
ั บั บลิิวเอชเอรัับมอบเกีียรติิบัตั รจาก “โครงการ
ร่่วมใจ ลดอุุบััติิเหตุุ ในเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี ประจำปีี 2564” จากสำนัักงาน
สวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานจัังหวััดสระบุุรีี

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
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หอการค้้าอเมริิกัันในประเทศไทย (AMCHAM)
หอการค้้าออสเตรเลีีย - ไทย
สภาหอการค้้าอัังกฤษแห่่งประเทศไทย
หอการค้้าเยอรมัันไทย
สมาคมการค้้ายููโรเปีียนเพื่่�อธุุรกิิจและการพาณิิชย์์ (EABC)
หอการค้้าฝรั่่�งเศส - ไทย
หอการค้้าญี่่�ปุ่่�น - กรุุงเทพฯ
หอการค้้ามาเลเซีีย - ไทย
หอการค้้านิิวซีีแลนด์์ - ไทย
หอการค้้าสิิงคโปร์์ - ไทย
หอการค้้าไทย - แอฟริิกาใต้้
หอการค้้าไทย
สภาธุุรกิิจไทย - เวีียดนาม
หอการค้้าไทย - จีีน
หอการค้้าไทย - อิิตาเลีียน
หอการค้้าเดนมาร์์ก - ไทย
สภาอุุตสาหกรรมจัังหวััดสระบุุรีี
สมาคมการค้้าไทย - ยุุโรป
สมาคมนิิคมอุุตสาหกรรมไทยและพัันธมิิตร
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สภาอุุตสาหกรรมจัังหวััดระยอง
สมาคมผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ไทย
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เกี่่�ยวกัับ
รายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) (กลุ่่�มบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ หรืือ กลุ่่�มบริิษััทฯ) ได้้จััดทำรายงานความยั่่�งยืืน
ประจำปีีตั้้ง� แต่่ปีี 2562 เป็็นต้น้ มา เพื่่�อเปิิดเผยแนวทางการบริิหาร
จััดการให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับทราบ ตลอดจนแนวทางใน
การดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อไปสู่่�ความยั่่�งยืืนในมิิติิด้้านธรรมาภิิบาล/
เศรษฐกิิ จ สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยรายงานฉบัั บ นี้้� นัั บ
เป็็นรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับที่่� 3 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยผลการ
ดำเนิินงานที่่�ระบุุมีีขอบเขตระยะเวลานัับตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม
2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการจััดเตรีียมเนื้้�อหาตามมาตรฐานการจััด
ทำรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ในระดัับตััว
ชี้้�วััดหลััก (Core Option) ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการประเมิินประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่ง� ยืืนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
และครอบคลุุมยิ่่ง� ขึ้้น� โดยมีีประเมิินประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่ง� ยืืน
ทั้้�งหมด 19 หััวข้้อ ซึ่่�งประกอบด้้วยหััวข้้อที่่�มีีอยู่่�เดิิมในรายงาน
ฉบัับก่่อนหน้้า และหััวข้้อที่่�ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนชื่่�อหััวข้้อใหม่่
อัันได้้แก่่ หััวข้้อการลงทุุนอย่่างยั่่ง� ยืืน เปลี่่ย� นเป็็นหัวั ข้้อโอกาสใน
การดำเนิิ นธุุ ร กิิจและการจััด การด้้านนวััตกรรม ทั้้�งยัังมีีการ
รายงานความคืืบหน้้าและผลการดำเนิินงานตามกรอบเป้้าหมาย

การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนของสหประชาชาติิ (United Nations
Sustainable Development Goals: SDGs) โดยข้้อมููลในรายงาน
ฉบัับนี้้�มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึงการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ซึ่่�งรวมถึึงบริิษััทย่่อยต่่างๆ ในประเทศไทย ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 50 และมีีอำนาจในการบริิหาร
จััดการ
อนึ่่�ง รายงานฉบัับนี้้�มิิได้้ผ่่านการตรวจรัับรองโดยหน่่วยงาน
ภายนอกแต่่มีีการทบทวนและรัับรองความถููกต้อ้ งของข้้อมููลและ
เนื้้�อหาโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงของแต่่ละฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อได้้ที่่�
สำนัักงานเลขานุุการกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)
(กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ)
777 อาคาร ดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-25
หมู่่�ที่่� 13 ถนนเทพรััตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้้ว อำเภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
โทร: (662) 719-9555
อีีเมล: Sustainability@wha-group.com
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รู้้�จัักกลุ่่�ม
บริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
วิสัยทัศน์
เป็็ น ผู้้�นำำ� ธุุรกิิจในเอเชีียทางด้้านการพััฒนาอาคาร คลัั ง สิิ น ค้้ า ศููนย์์ ก ระจายสิิ น ค้้ า โรงงาน (LOGISTICS
FACILITIES) ธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรมแบบครบวงจร ธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน
และธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล ด้้วยคุุณภาพที่่� ครอบคลุุมการให้้บริิการในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ��
และปลายน้ำำ��

พันธกิจ

1
2
3
4

ตอบสนองความต้้องการของคู่่�ค้้าหลัักทางธุุรกิิจ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
มุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์์ ในเชิิงริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และมีี
ประสิิทธิิภาพทางด้้านธุุรกิิจ การเงิิน คุุณภาพ
การบริิการ ความปลอดภััยสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และ
หลัักธรรมาภิิบาล
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพเหนืือกว่่าคู่่�แข่่งด้้วย
การประยุุกต์์ ใช้้ อ งค์์ ค วามรู้้� และความชำำ� นาญใน
ธุุรกิิจ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายอัันเป็็นประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย
(win-win solution)

ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอ
“ก้าวล้ำ�กว่าใคร”
ริิ เ ริ่่� ม และไม่่หยุุดอยู่่� นิ่่� ง ในการทำำ� งานเชิิ ง รุุกและมุ่่� ง มั่่� น
ปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ลููกค้้าและเพิ่่�มความก้้าวล้ำำ��
ในอุุตสาหกรรม

“ที่หนึ่งในใจ”
มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จระยะยาว
และมีีจิิตสำำ�นึึ ก ความเป็็ นผู้้� ประกอบการด้้ ว ยการพัั ฒ นา
ผลลัั พ ธ์์ ที่่� สูู งขึ้้� น และการมองหาโอกาสทางธุุรกิิ จ ใหม่่ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
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5
6
7
8

รัักษาวิินััยทางการเงิินเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนสููงสุุด
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
พัั ฒ นาการให้้ บ ริิ ก ารทางด้้ า นคลัั ง สิิ น ค้้ า ศููนย์์
กระจายสิิ น ค้้ า และโรงงาน (logistics facilities)
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม สาธารณููปโภค พลัั ง งาน และ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ในระดัับมาตรฐานสากล
นำำ�เสนอการบริิการที่่�แตกต่่างจากคู่่�แข่่งในด้้านการ
บริิหารคลัังข้้อมููลดิิจิิทััล (data center) และบริิการ
เสริิมต่่างๆ ให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของลููกค้้า
ทุุกกลุ่่�มทั้้�งบริิษััทไทยและบริิษััทข้้ามชาติิ
พััฒนาทีีมงานที่่�มีีทัักษะและความชำำ�นาญ ตลอดจน
ส่่งเสริิมสมรรถนะหลัักของ องค์์กร (core competency)

“รอบรู้้�สมองไว”

มุ่่�งมั่่�นในการให้้คำำ�แนะนำำ�และการแก้้ ไขปััญหาอย่่างมืืออาชีีพ
และปฏิิบััติิได้้จริิงในฐานะที่่�ปรึึกษาเพื่่�อเสริิมสร้้างการทำำ�งาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลกัับลููกค้้า

“รู้ใจเป็นคู่คิด”
มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนและสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับ
ลููกค้้าและคู่่�ค้้าในฐานะพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์อัันดีีภายในองค์์ก ร เพื่่�อบรรลุุเป้้า หมายของ
องค์์กรร่่วมกััน

“สุจริตรักษาเกียรติ”
ปลููกฝัั ง ความไว้้ ว างใจและความเชื่่� อ มั่่� น ของลููกค้้ า ด้้ ว ย
วััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส ยึึดมั่่�นคำำ�สััญญา จริิยธรรม
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

กลุ่่�มบริิษัทดั
ั บั บลิิวเอชเอก่่อตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี 2546 โดยกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ด้้านธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
ด้้านโลจิิสติิกส์์ โดยปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ ถืือเป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำในธุุรกิิจ
การพััฒนาอาคารคลัังสิินค้้า ศููนย์์กระจายสิินค้้า โรงงาน (Logistics)
ธุุรกิิจการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม (Industrial Estate Developer)
ธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน (Utilities & Power)
และธุุ ร กิิ จ การให้้ บ ริิ การด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล (Digital Platform) ทั้้� ง ใน
ประเทศไทยและภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทั้้�งนี้้� ด้้วยเจตนารมณ์์
ที่่�จะสนัับสนุุนนโยบายส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิ จ ของ
รััฐบาลไทย กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้พััฒนาพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรมเพื่่�อ
รองรัับการพััฒนาคลััสเตอร์์อุตุ สาหกรรมสำหรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมยานยนต์์
อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี ในเขตพื้้�นที่่�
อีีสเทิิ ร์์ นซีี บอร์์ ด ซึ่่� ง ในขณะนี้้� ไ ด้้ ก้้ า วขึ้้� น มามีีบทบาทสำคัั ญ ใน
การพััฒนาพื้้�นที่่�ภายใต้้โครงการเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (ECC) โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาเขตพื้้�นที่่�สำหรัับ
คลััสเตอร์์อุุตสาหกรรมที่่�อาศััยเทคโนโลยีีขั้้�นสููง ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดของกระทรวงอุุตสาหกรรม การนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) ตลาดหลัักทรัพั ย์์แห่่งประเทศไทย กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนมาตรฐานระดัับสากล
เช่่น เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนของสหประชาชาติิ (United Nations
Sustainable Development Goals: SDGs) ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของ
คณะผู้้�บริิหารในการต่่อยอดความสำเร็็จ บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่น�
จำกััด (มหาชน) ได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรัพั ย์์แห่่งประเทศไทย
(ตลท.) ในปีี 2555 และต่่อมาในปีี 2560 บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้้ิ ส์� ์

แอนด์์พาวเวอร์์ จำกััด (มหาชน) (WHAUP) หนึ่่�งในบริิษััทใน
กลุ่่�มดัับบลิิวเอชเอ ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำด้้านธุุรกิิจบริิการสาธารณููปโภคและ
พลัังงานได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรัพั ย์์แห่่งประเทศไทยเช่่นกันั
ในฐานะผู้้�นำในธุุรกิิจด้้านบริิการพััฒนาอาคารคลัังสิินค้า้ ศููนย์ก์ ระจาย
สิินค้้า โรงงาน (Logistics) และธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรมแบบครบวงจร
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วางกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อไปสู่่�การเป็็นพัันธมิิตร
อัันดัับหนึ่่�งสำหรัับผู้้�ประกอบการที่่�ต้้องการเริ่่�มต้้นหรืือขยายธุุรกิิจใน
ประเทศไทยหรืือประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ตามพัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partner” ด้้วย
ความสามารถและความเชี่่�ยวชาญของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีีจุุดแข็็งของ
องค์์กร (core competency) ในการพััฒนาและส่่งมอบโครงการที่่�มีี
คุุณภาพสููง บนทำเลที่่�ตั้้�งที่่�เป็็นยุุทธศาสตร์์ ที่่�สามารถตอบสนอง
ต่่อความต้้องการที่่�แตกต่่างกัันของลููกค้้าแต่่ละรายได้้อย่่างดีี ทั้้�งนี้้�
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังควรมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะนำเสนอบริิการที่่ห� ลากหลายครอบคลุุม
ทุุกความต้้องการ ตลอดจนสิ่่�งอำนวยความสะดวกอย่่างครบวงจรให้้
กัับลููกค้า้ ผ่่านการดำเนิินงานที่่ม� าจากธุุรกิิจหลัักทั้้ง� 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
พััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (Logistics) ธุุรกิิจนิิคม
อุุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Industrial Estate Developer) ธุุรกิิจ
บริิ การสาธารณูู ป โภคและพลัั ง งาน (Utilities & Power) และ
ธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล (Digital Platform)

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

011

ธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
กลุุ่� ม บริิ ษัั ท ฯ มุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะเป็็ น บริิ ษัั ทชั้้� น นำำ� ในฐานะผู้้�พัั ฒ นาโครงการคลัั ง สิิ น ค้้ า ศููนย์์ ก ระจายสิิ น ค้้ า
และโรงงานคุุณภาพสููง ในทำำ�เลที่่�เป็็นยุุทธศาสตร์์ด้้านการขนส่่งรอบกรุุงเทพมหานคร เขตเศรษฐกิิจ
พิิ เ ศษภาคตะวัั น ออก และหัั ว เมืื อ งต่่างจัั ง หวัั ด โดยบริิ ษัั ท ฯ สามารถตอบสนองความต้้ อ งการ
ของลููกค้้ า ผู้้� เ ช่่า ได้้ อ ย่่างครบวงจรทั้้� ง ในส่่วนของทำำ� เลที่่� ตั้้� ง โครงการ การออกแบบโครงการ
ที่่�มีีมาตรฐานระดัับสากล และคุุณภาพของการก่่อสร้้าง ซึ่่�งสามารถทำำ�ให้้ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานของ
ลููกค้้าลดลงและเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันให้้กัับลููกค้้าได้้ ในระยะยาว

เป็็ น ที่่� 1 ในด้้ านธุุ ร กิิ จพัั ฒ นาและบริิ ห ารจัั ด การ

อสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่� ส ามารถตอบสนองความต้้องการที่่�แตกต่่า งของลูู กค้้ า

2.55

ล้้าน ตร.ม.

ที่อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการ
ของกลุ่มบริษัทฯ

200

ผู้เช่าชั้นนำ�
บนพื้้� นที่่� ยุุท ธศาสตร์์

45

+

ราย

แห่่ง

เปิดตัวโครงการ “ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์
กม. 21” คลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ
ซึ่งมีพื้นที่อาคารรวม
ตารางเมตร

400,000

ประสบความสำำ�เร็็จตามแผนการขายและให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่

กองทรััสต์์

WHART

ขยายธุุรกิิจ

“WHA Office Solutions”
ลงทุนในบริษัท

Startups

ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม

ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมดำำ�เนิินการผ่่านบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิษััท WHAID
ในการพัั ฒ นาโครงการนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมและ/หรืื อ เขตประกอบการอุุ ต สาหกรรม
เพื่่� อ จำำ� หน่่ า ยที่่� ดิิ น ให้้ กัั บ ผู้้�ประกอบการที่่� มีี ค วามต้้ อ งการเข้้ า มาลงทุุ น จัั ด ตั้้� ง โรงงานใน
เขตนิิ ค ม/เขตประกอบการอุุ ต สาหกรรม โดยจะได้้ รัั บ สิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ต ามที่่� กำำ� หนด
โดยการนิิ ค มแห่่ ง ประเทศไทย และ/หรืื อ คณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น พร้้ อ มทั้้� ง
เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางในการจัั ด หาสาธารณูู ป โภคและสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกไว้้ ใ ห้้ บ ริิ ก าร
แก่่ ลูู กค้้ า ได้้ แ ก่่ ระบบไฟฟ้้ า ระบบประปา ระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ระบบกำำ�จัั ด ขยะ ระบบ
โทรศัั พท์์ ระบบอิิ น เตอร์์ เ น็็ ต รวมถึึ ง การขออนุุ ญ าตการจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�น ๆ อย่่างครบครััน

ผู้้�ประกอบการนิิคมอุุตสาหกรรม
อัันดัับ 1
โดยมีีบริิการมาตรฐานะดัับโลก เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการ แบบครบวงจรของลููกค้้า

12

นิิคมอุุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
ที่่�เปิิดดำำ�เนิินงานแล้้ว พร้้อมแผนเปิิด
เพิ่่�มเติิมนิิคมฯ ในอนาคต
พัั ฒ นาพื้้� น ที่่� กว่ ่ า

68,000 /1

รวมพื้้�นที่่�โครงการที่่�เปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว
และพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�ลัังพััฒนา ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
/1

BIG WHA
INDUSTRIAL GAS
เปิิดให้้บริิการจำำ�หน่่ายก๊๊าซไนโตรเจน
ผ่่านท่่อแล้้วที่่� ESIE
พร้้อมแผนเปิิดเพิ่่�มเติิมในอนาคต

เปิิดนิิคมแห่่งใหม่่ “นิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ระยอง 36 (WHA RY36)”
เนื้้�อที่่�รวม

1,280

ไร่่

เตรีียมพััฒนา 2 โครงการใหม่่
ในเวีียดนาม จัังหวััด THANH HOA
พื้้�นที่่�กว่่า

7,200

TUS PARK WHA

ไร่่

จัับมืือ SCII/2 และ NIDA ร่่วมวิิจััย
เทคโนโลยีีและพััฒนาระบบนิิเวศ
แห่่งนวััตกรรม รวมถึึงการฝึึกอบรม
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนวััตกรรม
/2
สถาบัันนวััตกรรมบููรณาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย

ธุุรกิิจให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน

ธุุ รกิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นสาธารณูู ป โภคและพลัั ง งานดำำ� เนิิ น การผ่่ า นบริิ ษัั ทย่่ อ ย ได้้ แ ก่่ กลุ่่�ม
บริิษััท WHAUP ในการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค (Utilities) ประเภทการจำำ�หน่่าย
น้ำำ��ดิิบ ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ�� เพื่่�ออุุตสาหกรรม และบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรม เป็็นหลััก นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษัทั WHAUP ยัังดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้บริิการด้้านพลัังงาน (Power) ผ่่านการเข้้าร่่วมลงทุุน
ในโครงการโรงไฟฟ้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศกัับผู้้�ประกอบการที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญ
ในธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าประเภทต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นการผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิง
เชิิงพาณิิชย์์ (Conventional Fuel) และพลัังงานทดแทน (Renewable Energy)

ผูู้�ให้้บริิการสาธารณููปโภค
และพลัังงาน

อย่่างครบวงจรที่่�มีีการเติิบโตแบบยั่่�งยืืน
จำ�หน่ายและให้บริการสาธารณูปโภคกว่า

กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า

135 607

เมกะวัตต์

ล้้าน ลบ.ม.

คว้าสัญญาขายน้ำ�อุตสาหกรรมคุณภาพสูง
(PREMIUM CLARIFIED WATER)
ให้ “GULF” จำ�นวน

1.4

ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น

พัฒนา

Peer-to-Peer
Energy Platform

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ร่วมมือกับนิคมอุตสหกรรมเอเชียให้บริการ
น้ำ�รี ไซเคิลและน้ำ�ปราศจากแร่ธาตุ
แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

เอเชีย (มาบตาพุด)

เปิดตัวโครงการ

SOLAR ROOFTOP

ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

19.44

เมกะวัตต์

เปิดตัวโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
ที่โรงกรองน้ำ�ใน ESIE

ONE REPORT 2021
WHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธุุรกิิจให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล

บ ริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เ นิิ น ธุุ รกิิ จ ใ ห้้ บ ริิ ก า รด้้ า น ดิิ จิิ ทัั ล ผ่่ า น บ ริิ ษัั ทย่่ อ ย
คืือ บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ อิิ น โฟนิิ ท จำำ�กัั ด ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า น
ดิิ จิิ ทัั ล ที่่� ไ ด้้ รัั บ ใ บ อ นุุ ญ า ตก า ร ใ ห้้ บ ริิ ก า รอิิ น เ ต อ ร์์ เ น็็ ต แ บ บ ที่่� ห นึ่่� ง
จาก กสทช. ประกอบธุุ รกิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารพื้้� น ที่่� ศูู น ย์์ ข้้ อ มูู ล (Data
Center) บริิ ก ารเชื่่� อ มต่่ อ สื่่� อ สารโครงข่่ า ยสายเคเบิิ ล ใยแก้้ ว นำำ� แสง
(FTTX) และบริิการด้้านการบริิหารจััดการ (Managed Services)

ผู้้�ให้้บริิการด้้านดิิจิทัิ ลั
รองรัับความต้้องการของลููกค้้าชั้้�นนำำ� และ
เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ
ให้้บริิการ

DATA
CENTER

3

แห่ง

ตามมาตรฐาน TIER III
และ TIER IV รวม 373
RACKS ตามการถืือหุ้้�น
ขับเคลื่อนสู่

ให้้บริิการ FTTX
ในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุุ่�มบริิษััท

9

แห่ง

DIGITAL TRANSFORMATION AND
IMPLEMENTATION OF DIGITAL
INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES
ให้บริการ

TELECOM
TOWER
ในนิคมฯ ของบริษัทฯ
019

Vietnam

Myanmar

a
L b

Laos
Laos

13

14
14

Thailand
7

12

15
Cambodia

16

12
11

4 WHA Utilities & Power

(Project 1, 2 & 3)

Manufacturing in WHA SIL
- Diaper Manufacturing
- Camera Part Manufacturing

(Project 1 & 2)

Manufacturing in Industrial Estate
- Aerospace Manufacturing
- Motorbike Manufacturing
9. Manufacturing in WHA CIE1
- Automotive Part Manufacturing
10. Factory in WHA ESIE 1
- Automotive Part Factory
(Project 1 & 2)
(Project 1 & 2)

WHAUP’s water treament plants and
wastewater treatment plants are located
in all WHA’s Industrial Estates and also
projects in Ha Noi and Nghe An, Vietnam
a. Ha Noi
b. Nghe An
WHAUP’s power projects are located
in the following provinces:
1. Ayudhya
2. Bangkok
3. Chachoengsao
4. Chonburi
5. Nakhon Nayok
6. Pathum Thani
7. Petchaburi
8. Prachinburi
9. Samut Prakarn
10. Saraburi
11. Songkhla
12. Suratthani
13. Rayong
14. Udonthani
15. Attapeu, Laos
5

6

7
WHA E-Commerce Park
WHA Mega Logistics Center
Theparak KM. 21
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WHA Rayong 36 Industrial Estate
(WHA RY36)
L.
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I
WHA Tower and
WHA Bangna Business Complex
3. TusPark WHA Incubation Center
4. @Premium
5. WHA KW

1

GU
GUL

nd
ed
lso
am

d

LOGISTICS / INDUSTRIAL DEVELOPMENT / UTILITIES & POWER / DIGITAL PLATFORM

1

5599

17

9 10

1818
88
1717

5
8
1515

1919 6

11 8

11
11

44
77

2

3

35
42 2
9

3
1 21 2
44 21 1 1
2 2 20 2
66 55 3
3

3

1010
66
SRIRACHA

T HAILAND
LAND
GGUULFLFOFOFTHAI

1111

4
112 5 3
3
91 2 2 4 D 10
13
3 44
33
7 87 9
J 10

6
8

U-TAPAO RAYONG - PATTAYA
INTERNATIONAL AIRPORT
(U-TAPAO AEROTROPOLIS)

7

SATTAHIP PORT
COMMERCIAL
PORT ROYAL
THAI NAVY
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โครงสร้้าง
กลุุ่�มบริิษััท
ALL

99.99%

WHA KW

49.99%

100%

WHA IDIBVI

99.99%

WHA GROUP
64.97%

WHA-KPN

49.99%

CENTRAL-WHA

50.99%

WHA-Daiwa

100%

WHA IDISG

100%

WHA IDSG

99.99%

WHA IZ NA

WHA IMSV

0.01%

99.99%

STORAGE ASIA

49.99%

WHA KW 2

WHAVH

99.99%

49.99%

WHA KW 3

98.54%

WHA ID

70.45%

WHAUP

99.99%

WUPIN

WHA IDI
WHGT Sanya

100%

100%

29.40

WHASL

1.14%

WHA IDSG2

100%

33.33%

ESCE

99.99%

CCE

99.99%

WHAEG

99.99%

WHAET

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์และสุเอช

25.01%

Gulf Solar
99.99%

Gulf Solar BV

99.99%

Gulf Solar TS1

99.99%

Gulf Solar TS2

99.99%

Gulf Solar KKS

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์

022

74.99%

WHA Gunkul 1

74.99%

WHA Gunkul 3

74.99%

WHA Gunkul 6

74.99%

WHA Gunkul 17

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกันกุล
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35.00%

Gheco-I

51.00%

HHTC

25.00%

HHPC

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์

5.00%

GIPP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

17.87

100%
99.96%

GIZTIX
WHAHK

WHA INFONITE

WHARM

15.00%

WHART

33.33%

GENESIS(2)

15.00%

WHABT

15.00%

SNT

99.99%

99.99%

99.99%

WHA DIGITAL(1)

WHAINDO

99.99%

WHA IRM

99.99%

WHA EIE

22.95%

HPF

60.00%

15.00%

HREIT

99.99%

59.99%

25.01%

WAA

99.99%

BPWHA1

กลุ่มพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มบีกรีม

WHAWT
WHAUP AIE

25.01%

Gulf TS 1

25.01%

Gulf TS 2

25.01%

Gulf TS 3

25.01%

Gulf TS 4

25.01%

Gulf VTP

25.01%

Gulf NLL 2

25.00%

74.99%

WHA EPS

ESIE

99.99%

WHA IDE

99.99%

WHA ESIE

99.99%

WHA IB

99.99%

WHA SIL

99.99%

THE PARK

70.00%

WHA R36

99.99%

EPM

99.99%

WHA ESIE4

51.00%

WHA TUS

60.00%

WHA IER

49.00%

BIG WHA

99.99%

29.99%

100%

100%

WUPS1

WUPS2

100%

35.00%

WUPNA

34.00%

SDWTP

47.31%

CUA LO

0.01%

WHAIZNA

กลุ่่�มบริิษััทที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ

Gulf JP NLL

หมายเหตุ :

(1)
(2)

Gulf WHA MT

99.99%

WHA NGD2

99.99%

WHA NGD4

WUPSD

99.99%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกััลฟ์์ เอ็็มพีี

25.01%

WHA RIL

99.99%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์
และกลุ่่�มเอ็็มไอทีีจีี

WHA DIGITAL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
WHA INFONITE ได้จำ�หน่ายหุ้นของ GENESIS ทั้งหมดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกัลฟ์ เจพี
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โครงสร้้าง
องค์์กร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีโครงสร้้างการจััดการ ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุุ่�มบริิษััทฯ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายการตลาด
องค์์กร

ฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคล

024

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายกลยุุทธ์์

ฝ่่ายกลยุุทธ์์และ ฝ่่ายโครงการ
พััฒนาธุุรกิิจ
พิิเศษ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายการเงิิน

ฝ่่ายการเงิิน

ฝ่่ายนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์
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ฝ่่ายปฏิิบััติิ
การการเงิิน

ฝ่่ายจััดซื้้�อ
และธุุรการ

สำนัักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายเทคโนโลยีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายบััญชีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายกฎหมาย

ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ฝ่่ายบััญชีี

การ
ฝ่่ายกฎหมาย ฝ่่ายเลขานุุ
บริิษััท

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์

ระดัับต้้นน้้ำ
• การจัดซื้อที่ดิน
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภคและพลังงาน

ธุรกิจให้บริการ
ด้านดิจิทัล

กิจกรรมการประกอบธุรกิจ
• การให้เช่าและจำ�หน่าย
อสังหาริมทรัพย์
• การบริหารจัดการสินทรัพย์

ระดัับปลายน้้ำ
• การบำ�รุงรักษาโครงการ
• การบริการลูกค้าหลัง
การขาย

• การจำ�หน่ายที่ดิน เพื่อการ
ประกอบอุตสาหกรรม
• การบริหารจัดการสินทรัพย์

• การจััดหาน้้ำดิิบ
• การผลิิตน้้ำ
• การจััดซื้้�อเชื้้�อเพลิิงและแผงโซลาร์์ • การบริิหารจััดการน้้ำเสีีย
• การผลิิตไฟฟ้้า
• การติิดตั้้�งแผงโซลาร์์บนหลัังคา
(Solar rooftop)

• การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และ
บริการด้านไอที

• บริิการศููนย์์ข้้อมููล (Data center)
และบริิการด้้านการจััดการบริิหาร
ข้้อมููล
• บริิการด้้านเชื่่�อมต่่อสื่่�อสาร
โครงข่่าย เคเบิิลใยแก้้วนำแสง
(FTTx)
• บริิการด้้านการบริิหารจััดการ
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กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
กัับการพััฒนาไปสู่่�ความยั่่�งยืืน
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ประกาศใช้้กรอบแนวทางการพััฒนาไปสู่่�
ความยั่่ง� ยืืนในระยะ 5 ปีี (5-Year Sustainability Framework) ซึ่ง่� ผ่่าน
การเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหาร โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อผลัักดันั
ให้้มีีการกำหนดแนวปฏิิบััติิเพื่่�อพััฒนาองค์์กรไปสู่่�ความยั่่�งยืืน และ
สอดคล้้ อ งกัั บ ทิิ ศ ทางการดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ภายใต้้
พัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partner” ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
บรรลุุเป้้าหมายตามเจตนารมณ์์ดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำกรอบ
การพััฒนาโดยได้้ยึึดหลัักในด้้านธรรมาภิิบาลที่่ดีี� การพััฒนาทรััพยากร

มนุุษย์์ในฐานะที่่�พลัังสำคััญในการเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์
ที่่�วางไว้้ ตลอดจนการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อพร้้อมเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital
Transformation) และการอนุุรักษ์
ั ทรั
์ พั ยากรธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้� เป้้าหมาย
ในเรื่่�อ งความยั่่�ง ยืืนขององค์์ กรในระยะยาวมีีความเกี่่� ย วเนื่่�อ งกัับ
ประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำคััญต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ และ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� ง
และโอกาสจากแนวโน้้มสถานการณ์์ต่า่ งๆ ของโลก และประเด็็นที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�นในอนาคตมาพิิจารณาร่่วมกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแนวทางการ
พััฒนามีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับสถานการณ์์

ทิิศทางธุุรกิิจ

“ Your Ultimate Solution Partner ”
ค่่านิิยมองค์์กร

ค่่านิิยมองค์์กร

ทรััพยากรธรรมชาติิ
• เพิ่่� ม ปริิ ม าณการผลิิ ตน้้ ำเพื่่� อ อุุ ต สาหกรรมจาก
กระบวนการนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Reclamation)
เป็็นสองเท่่าจาก 30,200 ลููกบาศก์์เมตร/วััน ในปีี
2563 เป็็น 60,400 ลููกบาศก์์เมตร/วััน ภายในปีี 2568
• ลดการกำจััดของเสีียด้้วยการฝัังกลบและการเผา
เป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2568 (Zero Waste to Landfill
and incineration )
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ค่่านิิยมองค์์กร

การปรัับองค์์กรเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• สร้้างรายได้้พร้้อมลดต้้นทุุนจากการสร้้าง
นวััตกรรมสมััยใหม่่
• ป้้องกัันการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้สมบููรณ์์
ร้้อยละ 100 ทั้้�งในด้้านการรั่่�วไหล การโจรกรรม
หรืือการสููญหายของข้้อมููลขาเข้้าและขาออก
ภายในปีี 2568

ทรััพยากรมนุุษย์์
• สร้้างรายได้้พร้้อมลดต้้นทุุนจากการสร้้างนวััตกรรมสมััยใหม่่
• ป้้องกัันการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้สมบููรณ์์ร้้อยละ 100 ทั้้�งในด้้านการรั่่�วไหล
การโจรกรรม หรืือการสููญหายของข้้อมููลขาเข้้าและขาออกภายในปีี 2568

ค่่านิิยมองค์์กร

บรรษััทภิิบาล
• สื่่�อสารเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจให้้บริิษััทย่่อย พนัักงาน และคู่่�ค้้า/ผู้้�รัับเหมา
รัับทราบอย่่างครบถ้้วนร้้อยละ 100 ภายในปีี 2568
• พนัักงานทุุกระดัับได้้รัับการฝึึกอบรมในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงครบถ้้วน
ร้้อยละ 100 ภายในปีี 2565
• รัักษาส่่วนแบ่่งตลาดธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมไว้้ที่่�ร้้อยละ 32
• คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าเท่่ากัับร้้อยละ 90 ในปีี 2564

ค่่านิิยมองค์์กร

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จัั ด ให้้ มีีก ารประเมิิ นป ระเด็็ น สำคัั ญ ทางด้้ า น
ความยั่่ง� ยืืนทุุกปีีเพื่่�อพิิจาณาถึึงปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอก ที่่มีี�
ผลกระทบหรืืออิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ กลุ่่�มผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียรวมถึึ ง
การดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยครอบคลุุมถึึง 3 ประเด็็น
ได้้แก่่ ธรรมาภิิบาล/ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�กลุ่่�ม

บริิษััทฯ ได้้ประเมิินประเด็็นสำคััญประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนตาม
กรอบการประเมิินภายใต้้มาตรฐาน Global Reporting Initiative
(GRI) ซึ่่�งช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
องค์์กรและการเปลี่่�ยนแปลงของโลกไปพร้้อมกัับความคาดหวััง
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้อย่่างสมดุุลและมีีประสิิทธิิภาพ

ขั้้�นตอนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
1. การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ
	กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ระบุุประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่ง� ยืืนโดยพิิจารณาทั้้�งปััจจััยภายในและ
ภายนอก ได้้แก่่ ทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจ ปััจจััยความเสี่่�ยงองค์์กร มาตรฐานที่่�
เกี่่ย� วข้้อง และข้้อกำหนดต่่าง ๆ (เช่่น เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนของสหประชาชาติิ
(UN SDGs)) แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 รวมถึึงความต้้องการและความ
คาดหวัังของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ
2. การจััดลำำ�ดัับประเด็็นสำำ�คััญ
	กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จััดลำดัับความสำคััญของแต่่ละประเด็็นโดยพิิจารณาจาก 2 ปััจจััยต่่อไปนี้้�
1) ระดัับผลกระทบของประเด็็นนั้้น� ๆ ต่่อกลุ่่�มบริิษัทั ในเชิิงธรรมาภิิบาล/ เศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
2) ระดัับความมีีอิิทธิิพลของประเด็็นที่่�มีีผลต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งนี้้�
การประเมิินจะจััดลำดัับคะแนน ตั้้�งแต่่ 1-4 ตามระดัับความสำคััญดัังนี้้� มีีความ
สำคััญน้้อย มีีความสำคััญปานกลาง มีีความสำคััญมาก และมีีความสำคััญมาก
ที่่�สุุด โดยในปีี 2563 ผลจากการจััดลำดัับความสำคััญประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
อยู่่�ในระดัับคะแนนตั้้�งแต่่มีีความสำคััญปานกลาง มีีความสำคััญมาก และมีีความ
สำคััญมากที่่�สุุด
2. การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญ
	กลุ่่�มบริิษััทฯ จะจััดการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืน
โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงจากทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจเข้้าร่่วมซึ่่�งมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
บริิษััทฯ เป็็นประธานการประชุุม ทั้้�งนี้้� คณะผู้้�บริิหารจะทบทวนและตรวจสอบความ
ถููกต้้องของผลการประเมิินประเด็็นสำคััญ และอนุุมััติิการเปิิดเผยข้้อมููลในมิิติิต่่างๆ
ต่่อไป

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)
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INFLUENCE ON STAKEHOLDER’S ASSESSMENTS AND DECISSIONS
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SIGNIFICATION ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS
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Very High Importance

High Importance

Medium Importance
1

Biodiversity

2

Air Emission

3

Energy Mgt.

4

Climate Change

5

Water Mgt.

6

Waste Mgt.

1

Labor Practice Indicators

2

Human Rights

3

Community Development

4

Stakeholder Engagement

5

OHS

6

Talent Attraction & Retention

7

Human Capital Development

1

Supply Chain Mgt.

2

Responsible Investment

3

Risk & Crisis Mgt.

4

Codes of Business Conducts

5

Customer Relationship Mgt.

6

Data Security

7

Innovation Mgt.
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3.8

ประเด็็นความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
และขอบเขตผลกระทบ
ประเด็็นความสำคััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

ประเด็็นสำคััญตามหมวดของ GRI

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์์กร
ภายในองค์์กร

SDGs
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การมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

GRI 102-43 Approach to Stakeholder
Engagement,

พนัักงาน

•
•
•
•
•
•
•

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

031-037

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

Disclosure 205-3
Confirmed incidents of corruption and
actions taken

พนัักงาน

•
•
•
•

คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/ หน่่วยงานราชการ
สถาบัันทางการเงิิน
ลููกค้้า

031-037

การบริิหารความเสี่่�ยง
เเละภาวะวิิกฤต

GRI 102-31 Review of economic,
environmental and social topics,

พนัักงาน

•
•
•
•

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

045-053

การจััดการห่่วงโซ่่
อุุปทาน

GRI 308-1 New Suppliers that were
screened using environmental criteria,
GRI 308-2 Negative environmental
impacts in the supply chain and actions
taken, GRI 414-1 New Suppliers that
were screened using social criteria, GRI
414-2 Negative social impacts in the
supply chain and actions taken, and

พนัักงาน

• คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้�
• ลููกค้า้

054-060

การจััดการลููกค้้า
สััมพัันธ์์

GRI 102-43 Approach to Stakeholder
Engagement,

พนัักงาน

•
•
•
•

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

061-071

ความปลอดภััยของ
ข้้อมููล

Disclosure 203-1 Infrastructure
investments and services supported

พนัักงาน

•
•
•
•

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

097-103

โอกาสในการดำเนิิน
ธุุรกิิจและการจััดการ
ด้้านนวััตกรรม

Disclosure 203-1 Infrastructure
investments and services supported

• สถาบัันทางการเงิิน
• สื่่�อมวลชน
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/ นัักลงทุุน

084-096

สิิทธิิมนุุษยชน

GRI 412-1 Human rights Assessment,
GRI 405-1 Diversity and Equal
Opportunity,
GRI 406-1 Non-discrimination

•
•
•
•
•

108-116

ธรรมาภิิบาล/ เศรษฐกิิจ

มิิติิที่่�ระบุุ
ในรายงาน

พนัักงาน

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

สัังคม

มิิติิที่่�ระบุุ
ในรายงาน

ประเด็็นความสำคััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์์กร
ภายในองค์์กร
พนัักงาน • สื่่�อมวลชน
• คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้�

SDGs
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การปฏิิบััติิต่่อแรงงาน

GRI 401-1 Employment,

การจููงใจและรัักษา
พนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ
และความสามารถ
การพััฒนาศัักยภาพ
และส่่งเสริิมความ
ก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน

GRI 402 -1 Labor/Management Relations

พนัักงาน

• คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้�

GRI 404-1 Training an Education,

พนัักงาน

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

127

อาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมใน
การทำงาน
การพััฒนาชุุมชนและ
การบููรณาการทาง
สัังคม

Disclosure 403-9 Work-related injuries

พนัักงาน
พนัักงาน

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

257

GRI 413-1 Local Communities

•
•
•
•
•
•
•
•

ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ

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

พนัักงาน

การจััดการน้้ำ

Disclosure 303-3
Water withdrawal

พนัักงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

การจััดการของเสีีย

Disclosure 306-2
Waste by type and disposal method

พนัักงาน

•
•
•
•

ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/ หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน

206-212

มลพิิษทางอากาศ

Disclosure 305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides
(SOX), and other significant air
emissions

พนัักงาน

Disclosure 305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
Disclosure 305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions
Disclosure 305-5
Reduction of GHG emissions
Disclosure 302-1
Energy consumption within the
organization

พนัักงาน

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

266-271

การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
(ความเสี่่�ยงทาง
กายภาพและความที่่�
เกิิดจากการผ่่านในแง่่
อื่่�น ๆ ที่่�ตามมา)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

234-240

การจััดการพลัังงาน
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พนัักงาน

117-120
121-130

255-256

272

199-204

230,259

การมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ประเด็็นความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน : การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความร่่ ว มมืือที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง และกลมเกลีียว รวมถึึ ง การสื่่� อ สารอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภาพนัั บ เป็็ นปัั จ จัั ย พื้้� น ฐานสู่่�ความสำเร็็ จ ในการ
ดำเนิินทุุกๆ ธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอสู่่�การเป็็น “Ultimate Solution Partner” ดัังนั้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงให้้ความสำคััญกัับความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่ายเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์อั์ นดีี
ั ตลอดจนกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน
ที่่�มีีความโปร่่งใส ซึ่่�งเป็็นรากฐานสำคััญไปสู่่�การเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียนัับเป็็นกิิจกรรม
ที่่�สำคััญยิ่่�งที่่�ช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับรู้้�ถึึงความคาดหวัังและข้้อกัังวลของแต่่ละฝ่่าย อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ตอบสนองความ
คาดหวัังผ่่านการดำเนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจหลัักทั้้�ง 4 เพื่่�อนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการครบวงจรให้้กัับลููกค้้าภายใต้้พัันธสััญญาใน
การดำเนิินธุุรกิิจที่่�ให้้ไว้้
•

แนวทางบริิหารจััดการ

ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำแผนหรืือแนวทางการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อบริิหารจััดการ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย ตลอดจนวิิเคราะห์์และจััดลำดัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย เพื่่�อให้้สามารถระบุุได้้ว่า่ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย
แต่่ละกลุ่่�มมีีผลกระทบต่่อโครงการหรืือการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในแง่่มุุมใดบ้้าง อีีกทั้้�งกระบวนการจััดการการมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถบรรเทาผลกระทบในเชิิงลบได้้อย่่างตรงจุุดและมีีประสิิทธิิภาพ และนำประเด็็น
ในเชิิงบวกไปต่่อยอดให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ทั้้�งยัังช่่วยเสริิมสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�มในห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ อีีกด้้วย

จำำ�แนก

• จำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• เพิ่่�มข้้อมููลตััวแทนกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

วิิเคราะห์์

• ประเด็็นที่่�อยู่่�ในความสนใจและผลกระทบ
• ข้้อกัังวลและความต้้องการ
• ความเสี่่�ยงและโอกาส

บริิหารจััดการ

ทบทวนและปรัับปรุุง

•
•
•
•
•
•
•

แผนดำำ�เนิินการ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
ตอบสนองต่่อปััญหาหรืือข้้อร้้องเรีียน
นำำ�เสนอแนวทางใหม่่ๆ
มาตรการแก้้ ไข
สรุุปผลการดำำ�เนิินการ

• รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
• แผนปรัับปรุุงพััฒนา
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บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินงานตามนโยบายบรรษััทภิิบาลอัันครอบคลุุม
ถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม โดยถืือเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของงานบริิหาร
จััดการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งนี้้� การสนัับสนุุน
จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียจะเป็็นการช่่วยเสริิมขีีดความสามารถของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ในทางการแข่่งขััน ตลอดจนความสามารถใน
การสร้้างผลกำไร ซึ่ง่� จะเป็็นการเสริิมสร้้างมููลค่า่ แก่่กลุ่่�มบริิษัทั ใน
ระยะยาว อีีกทั้้�งการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ถืือเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยความสำเร็็จที่่�สำคััญที่่�สุุดของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้วางกรอบแนวทางการบริิหารจััดการ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิใน
การดำเนิินการ
โดยกรอบแนวทางการบริิหารจััดการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. จำแนกและจััดลำดัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำคััญ : เพื่่�อ
วางแผนระบุุแนวทางในการมีีส่่วนร่่วมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
แต่่ละกลุ่่�ม
2.	วิิเคราะห์์ : ประเมิินและวิิเคราะห์์ประเด็็นที่่ผู้้�มีีส่
� ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ให้้ความสนใจ ข้้อกัังวล ความเสี่่�ยง ไปจนถึึงโอกาส เพื่่�อ
จััดเตรีียมกระบวนการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
3. บริิหารจััดการ : ติิดตามผลและดำเนิินงานตามกระบวนการ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยติิดต่่อสื่่�อสารกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ตลอดจนตอบสนองต่่อประเด็็น
ปััญหาต่่างๆ ตามกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียน
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4.	ทบทวนและปรัับปรุุง : ทบทวนผลสััมฤทธิ์์�และประสิิทธิิภาพ
ของกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึง
สื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์ผ์ ลการดำเนิินงานให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ รัับทราบ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ บริิหารจััดการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเริ่่�มจากการจำแนกและจััดลำดัับกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกๆ ปีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสามารถเป็็นได้้
ทั้้�งบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล หรืือองค์์กรในห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ซึ่ง่� อาจมีีผลกระทบที่่ส� ำคััญต่่อการดำเนิินธุรุ กิิจ ผลิิตภัณั ฑ์์ บริิการ
ตลอดจนผลการดำเนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของธุุรกิิจพััฒนาและ
บริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน และธุุรกิิจให้้บริิการ
ด้้านดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� ได้้จััดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยพิิจารณา
ลัักษณะการพึ่่�งพาอาศััยในแง่่กิิจกรรมทางธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์
ผลการดำเนิินงาน หรืือบริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ว่่าจะโดย
ทางตรงหรืือทางอ้้อม รวมถึึงอิิทธิิพลหรืือผลกระทบของแต่่ละ
ฝ่่ า ยที่่� มีีต่่ อ กลยุุ ทธ์์ ห รืือการตัั ด สิิ น ใจด้้ า นการประกอบธุุ ร กิิ จ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จำแนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีี
ความสำคััญเทีียบเท่่ากัันออกเป็็นแปดกลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/ นัักลงทุุน ลููกค้้า คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้� ภาครััฐ/ หน่่วยงาน
ราชการ ชุุมชน สถาบัันทางการเงิิน และสื่่�อมวลชน

กระบวนการทบทวนกิิ จ กรรมการมีีส่่ ว นร่่ ว มของผู้้�มีีส่่ ว นได้้
รัับทราบถึึงปััญ หา ตรวจประเมิิน รวมถึึงวางกลยุุ ทธ์์ที่่� มีี
ส่่วนเสีียมีีขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
ประสิิทธิิภาพและเหมาะสมเพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของ
• รวบรวมข้้อคิิดเห็็นและข้้อกัังวลของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่าน
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
กิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมหลากหลายรููปแบบ รวมถึึงช่่องทางการ • ผลจากกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียจะนำขึ้้น�
สื่่�อสารดัังที่่�ระบุุในหััวข้้อย่่อยถััดไปในรายงานฉบัับนี้้�
รายงานต่่อคณะผู้้�บริิหาร เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ
•	ข้้อกัังวลที่่�ได้้รับั แจ้้งจากกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมจะนำไปรายงาน
ในการขยายธุุรกิิจต่่อไป
ต่่อผู้้�บริิหารรวมถึึงคณะกรรมการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ •	การรายงานผลการดำเนิินงานด้้านการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่ว่ นได้้
สิ่่� ง แวดล้้ อ มขององค์์ กร (CSR Steering Committee)
ส่่วนเสีียจะมีีขึ้้�นทุุกไตรมาส โดยนำข้้อมููลเสนอต่่อประธาน
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�บริิหารพนัักงานระดัับผู้้�จััดการขึ้้�นไป และ
เจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยปฏิิบัติั กิ าร (COO) ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ซึ่ง่� มีีอำนาจ
ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบจากฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้คณะทำงาน
สููงสุุดในการกำกัับดููแลการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

4
3

ลููกค้้า

คูู่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

5
ภาครััฐ/
หน่่วยงานราชการ

6
ชุุมชน

7

2

สถาบัันทางการเงิิน

ผู้้�ถืือหุุ้�น/นัักลงทุุน

8

1

สื่่�อมวลชน

พนัักงาน
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• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถติิดต่่อ
ได้้ตลอดเวลา
(อีีเมล การแจ้้งข้้อมููลโดยผู้้�บัังคัับ
บััญชา อิินทราเน็็ต ฯลฯ)
• ประชุุมทาวน์์ฮอลประจำปีีร่่วมกัับ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
• การประชุุมรายไตรมาสร่่วมกัับ
คณะผู้้�บริิหาร
• การสำรวจความพึึงพอใจและความ
ผููกพัันกัับองค์์กรประจำปีี
• กล่่องรัับความคิิดเห็็น
• ช่่องทางรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
• การประชุุมคณะผู้้�บริิหารประจำเดืือน

• ทิิศทางการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�ม
บริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
• แนวโน้้มธุุรกิิจและข่่าวสารที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
• การแจ้้งข่่าวสารและให้้ความรู้้�
ที่่�เป็็นประโยชน์์
• โครงการฝึึกอบรมและพััฒนา
ทัักษะในการทำงาน
• สภาพแวดล้้อมในการทำงาน
• ค่่าตอบแทน สวััสดิิการ และ
ผลประโยชน์์
• การบริิหารจััดการด้้านอาชีีว
อนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทำงาน
• การวางแผนความต่่อเนื่่�องของ
ธุุรกิิจ (Business continuity
plan)

• รายงานผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจและทิิศทางการดำเนิิน
ธุุรกิิจให้้ทราบ
• แจ้้งข้้อมููลแนวโน้้มธุุรกิิจและข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของดัับบลิิวเอชเอ
• แจ้้งข้้อมููลความคืืบหน้้าและนำเสนอข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิงาน
• จััดทำและพััฒนาโครงการฝึึกอบรมตามความเหมาะสม
• สื่่�อสารคุุณค่่าและกลยุุทธ์์ขององค์์กร
• ทบทวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ของพนัักงานอย่่าง
สม่่ำเสมอ และปรัับปรุุงให้้เหมาะสม
• ส่่งเสริิมวััฒนธรรมที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างอาชีีวอนามััยและพััฒนา
สภาพแวดล้้อมในการทำงาน
• การแจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ผ่่าน
SharePoint (ช่่องทางการสื่่�อสารภายในองค์์กร) และอีีเมล
• การดำเนิินงานบริิหารจััดการเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบ
จากโควิิด-19 (เช่่น การทำงานจากที่่�บ้้าน การดููแลรัักษา
ความสะอาดอย่่างถููกหลัักและสอดคล้้องกัับข้้อกำหนด
ต่่างๆ)
• รายงานผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจและทิิศทางการดำเนิิน
ธุุรกิิจให้้ทราบ
• ดำเนิินการซัักซ้้อมแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดอย่่างเคร่่งครััดและมีี
ประสิิทธิิภาพ

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
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• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี
• รายงานประจำปีีและรายงานความ
ยั่่�งยืืน
• การนำเสนอข้้อมููลเพื่่�อการลงทุุน
(Roadshow)
• การประชุุมนัักวิิเคราะห์์
• การประชุุมหารืือทิิศทางการดำเนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ประจำปีี
(Outlook meeting)
• การเปิิดให้้นัักลงทุุนเยี่่�ยมชมบริิษััท
• กิิจกรรม Opportunity Day
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถติิดต่่อ
ได้้ตลอดเวลา เช่่น โทรศััพท์์ อีีเมล
เว็็บไซต์์ ฯลฯ

• ผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจ
เช่่น ผลตอบแทน ผลประโยชน์์
กำไร
• ความโปร่่งใสทางธุุรกิิจ
• การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการ
บริิหารกิิจการและความเสี่่�ยง
ทางธุุรกิิจผลการดำเนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืน

• เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและ
ปรัับทิิศทางการบริิหารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
• ตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากโควิิด-19 ต่่อ
โครงสร้้างทางการเงิินของธุุรกิิจผ่่านทางอีีเมล
เว็็บไซต์์ของบริิษััท และสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำคััญจาก
โควิิด-19 ต่่อผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เช่่น โปรแกรม
Microsoft Teams และ Zoom
• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล
• เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาค
เอกชนไทย (CAC)
• จััดทำการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กร พร้้อมทั้้�ง
กำหนดแผนระยะสั้้�นและระยะยาว
• ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันอุุทกภััยและความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
• บริิหารจััดการประเด็็นความสำคััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคม
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

• ผู้้�ถืือหุ้้�น/ นัักลงทุุน
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• กิิจกรรม Roadshow/ กิิจกรรม
ทางการตลาด/ การสััมมนาออนไลน์์
(Webinar)
• การประชุุมทางธุุรกิิจ/ การประชุุม
ทางไกล (Video Conference)
รายไตรมาส
• การสำรวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
ประจำปีี
• กิิจกรรม Customer Clubs
รายไตรมาส
• วารสาร WHA Connect
รายไตรมาส
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถติิดต่่อ
ได้้ตลอดเวลา (เช่่น โทรศััพท์์
อีีเมล ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลโดยตรง
โซเชีียลมีีเดีีย ฯลฯ)

• ข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ
• คุุณภาพของงานบริิการหลััง
การขาย
• ข้้อกำหนดและมาตรฐาน
ด้้านการบริิหารจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
• การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและ
ภาวะวิิกฤติิ

• นำเสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััท
บนเว็็บไซต์์และสื่่�อประเภทอื่่�น ๆ
• ตอบข้้อสงสััยของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
• จััดการระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์อยู่่�เสมอ
โดยพิิจารณาจากความคิิดเห็็น/ ข้้อแนะนำจากลููกค้้า
• ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำหนดอย่่างเคร่่งครััด และ
ยึึดหลัักมาตรฐานระดัับสากลในการบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมตามความเหมาะสม
• จััดทำการประเมิินความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิและดำเนิินการ
ตามมาตรการลดผลกระทบอย่่างเหมาะสม
• แจ้้งให้้ลููกค้้าทราบถึึงมาตรการรัับมืือและแผนการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนในการรัับมืือกัับ
โควิิด-19 และแต่่งตั้้�งบุุคคลสำหรัับติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิิน
• ลดอััตราค่่าบริิหารจััดการให้้กัับลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในช่่วงไตรมาสที่่� 2-3 ของปีี 2563
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
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การจััดกิิจกรรมสำหรัับคู่่�ค้้า
การเยี่่�ยมชมบริิษััทคู่่�ค้้า
โทรศััพท์์
อีีเมล
การประเมิินตนเองและการลงพื้้�นที่่�
เยี่่�ยมชมบริิษััท

• ความโปร่่งใสในกระบวนการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง
• โอกาสและความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ
• การปฏิิบััติิตามมาตรฐานของกลุ่่�ม
บริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
• การชำระเงิินตามกำหนดและตาม
ข้้อตกลงในเอกสารสััญญา
• การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล
• คุุณภาพของวััสดุุและผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุนั้้�นๆ
• สภาพการทำงานของแรงงาน
(เช่่น สิิทธิิมนุุษยชน)

• จััดทำนโยบายและขั้้�นตอนการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เหมาะสม
• จััดกิิจกรรมวัันพบปะคู่่�ค้้า
• สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• จััดให้้มีีการตรวจประเมิินคู่่�ค้้า พร้้อมทั้้�งเสนอความคิิดเห็็น/
แผนการแก้้ไขเพื่่�อเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงมาตรฐาน
• ปฏิิบััติิตามตามข้้อตกลงในเอกสารสััญญา
• เปิิดเผยข้้อมููลตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลง
• สื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อกัังวลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนในการรัับมืือกัับ
โควิิด-19
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำคััญจาก
โควิิด-19 ต่่อผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััท
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้กัับคู่่�ค้้า
• หลีีกเลี่่�ยงการประชุุมแบบพบหน้้ากัันเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
จากโควิิด-19
• ประเมิินคุุณสมบััติิคู่่�ค้้าเพื่่�อกำกัับดููแลข้้อบกพร่่องในการ
บริิหารงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลให้้
อยู่่�ภายในกรอบมาตรฐาน
• ควบคุุมให้้การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไปตาม
ข้้อกำหนดอย่่างเคร่่งครััด
• จััดให้้มีีกระบวนการคััดกรองเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำหนด
ในจรรณยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับคู่่�ค้้า (Supplier Code of
Conduct)
• ตรวจสอบดููแลไม่่ให้้มีีการละเมิิดสิิทธิิแรงงานหรืือปััญหา
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• คู่่�ค้้า/ เจ้้าหนี้้�
•
•
•
•
•
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• การประชุุมตามวาระ
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถติิดต่่อ
ได้้ตลอดเวลา (เช่่น โทรศััพท์์ อีีเมล
แอปพลิิเคชััน LINE ฯลฯ)

• กฎหมายและข้้อบัังคัับ
• การบริิหารจััดการผลกระทบจาก
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ความโปร่่งใส่่ในการดำเนิินกิิจการ

• ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด
• การดำเนิินงานร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
• การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และความโปร่่งใส่่ในการดำเนิินกิิจการ
ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาลและดำเนิินธุุรกิิจตามจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจ

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม

ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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• เวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นและ
การประชุุมร่่วมกัับบริิษััท
• กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
• การสำรวจการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
• ตััวแทนจากชุุมชนท้้องถิ่่�น
• การเยี่่�ยมชมบริิษััท

• ผลกระทบจากการดำเนิินธุุรกิิจ
ต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนใน
ชุุมชน (เช่่น ปััญหาการจราจร
ติิดขััดปััญหาด้้านความปลอดภััย
การขาดแคลนน้้ำ ฯลฯ)
• ผลการดำเนิินงานด้้านการบริิหาร
จััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• การพััฒนาชุุมชนและการส่่งเสริิม
กิิจกรรมของชุุมชน
• บทบาทการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

• จััดทำการสำรวจความคิิดเห็็นของชุุมชนอย่่างสม่่ำเสมอ
และเฝ้้าระวัังไม่่ให้้ธุุรกิิจส่่งผลกระะทบต่่อชุุมชน
• ดำเนิินมาตรการลดผลกระทบจากการดำเนิินธุุรกิิจต่่อความ
เป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน (เช่่น การใช้้ระบบควบคุุมไฟจราจร
อััจฉริิยะเพื่่�อแก้้ปััญหาการจราจร)
• เปิิดโอกาสให้้ชุุมชนโดยรอบเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
จััดการภาวะวิิกฤติิและการฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน
• ดำเนิินธุุรกิิจตามมาตรฐานและกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• จััดทำโครงการพััฒนาชุุมชนอย่่างสม่่ำเสมอ
• ถ่่ายทอดความรู้้�ความชำนาญของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้แก่่ชุุมชน
• จััดทำโครงการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือคนในท้้องที่่�
ในการรัับมืือกัับผลกระทบจากโควิิด-19
• ตอบสนองต่่อข้้อร้้องเรีียนของชุุมชนอย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพ
• จััดการประชุุมร่่วมกัับชุุมชนเพื่่�อทำความเข้้าใจ
ความต้้องการและข้้อเสนอแนะของชุุมชน

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
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• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถติิดต่่อ
ได้้ตลอดเวลา (เช่่น อีีเมล โทรศััพท์์
แอปพลิิเคชััน LINE การประชุุม
ทางไกล ฯลฯ)
• การพบปะเยี่่�ยมเยีียนประจำปีี
• การประชุุมรายไตรมาสกัับ
นัักวิิเคราะห์์

• ผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจและ
ทิิศทางการดำเนิินธุุรกิิจ
• ความโปร่่งใสของธุุรกิิจ
• การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการ
บริิหารจััดการและความเสี่่�ยง
ทางธุุรกิิจ
• ผลการดำฟเนิินงานด้้านความ
ยั่่�งยืืน
• แนวคิิดที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม

• เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและ
ปรัับทิิศทางการบริิหารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
• ตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากสถานการณ์์
โควิิด-19 ต่่อโครงสร้้างทางการเงิินของธุุรกิิจผ่่านทางอีีเมล
เว็็บไซต์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
• สื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำคััญจากโควิิด-19 ต่่อ
ผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิว
เอชเอผ่่าน โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล
• ปฏิิบััติิตามนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเคร่่งครััด
• แจ้้งข่่าวสารหรืือข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญตามกำหนด
• บริิหารจััดการประเด็็นความสำคััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• ตรวจประเมิินปััญหาด้้านความยั่่�งยืืน รวมถึึงกระบวนการ
ตััดสิินใจในการลงทุุน
• หาแหล่่งเงิินทุุนที่่�คำนึึงถึึงปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• ชุุมชน

• สถาบัันทางการเงิิน
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• สื่่�อสารผ่่านช่่องทางการ
ประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ
(เช่่น การแถลงข่่าว การสััมภาษณ์์
ผู้้�บริิหาร และบทความข่่าว) เป็็น
รายสััปดาห์์หรืือทุุก 2สััปดาห์์
• งานแถลงข่่าวประจำปีี การเปิิดให้้
คณะสื่่�อมวลชนเยี่่�ยมชมบริิษััท และ
การเข้้าพบปะเยี่่�ยมเยีียนประจำปีี
• การสััมภาษณ์์แบบกลุ่่�มรายไตรมาส
• การบรรยายสรุุป 2 ครั้้�งต่่อปีี

• แนวโน้้มธุุรกิิจ/ ทิิศทางการ
ดำเนิินธุุรกิิจ
• การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
• ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ
• ลููกค้้ารายใหม่่
• โครงการด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและการบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม
• แนวโน้้มธุุรกิิจ
• ตััวเลขผลประกอบการ
• ความก้้าวหน้้าด้้านเทคโนโลยีี

• จััดงานแถลงข่่าวประจำปีีเพื่่�อแจ้้งแผนการดำเนิินธุุรกิิจและ
ทิิศทางธุุรกิิจ
• แจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับความเคลื่่�อนไหวด้้านต่่างๆ ของบริิษััท
ผ่่านช่่องทางสื่่�อต่่างๆ อย่่างเป็็นประจำ
• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องตามความเป็็นจริิง
• รัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีในระยะยาวกัับสื่่�อมวลชน
• สื่่�อสารผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อลดความเสี่่�ยงการแพร่่เชื้้�อ
โควิิด-19 จากการประชุุมแบบพบหน้้ากััน

กระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียน
กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนสำหรัับทุุกภาคส่่วนในองค์์กร เพื่่�อระบุุปััญหาและดำเนิินมาตรการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สำหรัับปััญหาหรืือข้้อกัังวลนั้้�นๆ ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทั้้�งนี้้� พนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กรสามารถรายงานเบาะแส กรณีีต้้องสงสััย ข้้อเสนอแนะ ตลอดจนข้้อร้้องเรีียน
โดยที่่�ข้้อมููลจะถููกเก็็บเป็็นความลัับ ผู้้�ที่่�รายงานการประพฤติิมิิชอบจะได้้รัับความคุ้้�มครองในฐานะผู้้�ร้้องเรีียน ไม่่ว่่าบุุคคลผู้้�นั้้�นจะเป็็น
พนัักงานของบริิษััทหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากภายนอกองค์์กร
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสมีีดัังนี้้�
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
ช่่องทางสำหรัับพนัักงาน
• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/
corporate-governance
• ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
• กล่่องรัับความคิิดเห็็น
• Ceo_office@wha-group.com auditcommittee@wha-group.com

ช่่องทางสำหรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กร
• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/
corporate-governance
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com
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จรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ
จากการที่่� ทั่่� ว โลกหัั นมาปรัั บ เปลี่่� ย นบริิ บ ททางเศรษฐกิิ จ เพื่่� อ
มุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืนที่่�มากขึ้้�น บรรษััทภิิบาลที่่�ดีีจึึงนัับเป็็นรากฐาน
สำคััญของการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนในระยะยาว และยัังเป็็น
ปััจจััยพื้้�นฐานในการบริิหารจััดการองค์์กรด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมตามหลัักจริิยธรรม กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้ยึึดหลััก
ความโปร่่งใส ความตระหนัักในภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และ
ความยุุติิธรรม มาใช้้เป็็นหลัักสำคััญในการพััฒนาการกำกัับดููแล
องค์์กร ด้้วยเหตุุนี้้� คณะกรรมการของกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงตระหนััก
ถึึงความสำคััญของปััจจััยดัังกล่่าวในการกำกัับดููแลการดำเนิิน
ธุุรกิิจ ซึ่่�งหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีีจะช่่วยให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุ ก ฝ่่ า ยเห็็ นว่่ า กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีีระบบการบริิ ห ารจัั ด การที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงสะท้้อนว่่าผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียมีีความสอดคล้้องกัับแนวทางการบริิหารที่่คณ
� ะผู้้�บริิหารยึึดถืือ

สำหรัับคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ผ่่านความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน (Corporate Governance and Sustainable Development
Committee) และได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท โดย
มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึง
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต หลัักกฎหมายและจริิยธรรม ตลอดจนความ
รัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิบิ าล (Environment,
Society, and Governance: ESG) ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงพนัักงาน
คู่่�ค้้า ผู้้�รัับเหมา บริิษััทย่่อย รวมถึึงพัันธมิิตรธุุรกิิจร่่วมทุุนของ
ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ นอกจากนี้้� คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจยัังได้้รัับ
การจััดทำเป็็นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศสามารถศึึกษาเนื้้�อหาได้้
อย่่างทั่่�วถึึง และเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ตรงกัันอย่่างโปร่่งใส
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนดให้้มีีการทบทวนจรรยาบรรณธุุรกิิจเป็็น
แนวทางบริิหารจััดการ
ประจำทุุกปีีและเผยแพร่่เนื้้�อหาฉบัับล่่าสุุดต่่อสาธารณชนทาง
จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
เว็็บไซต์์และอิินทราเน็็ต เพื่่�อให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ด้้วยกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการก้้าวสู่่�ความสำเร็็จตาม ที่่เ� ป็็นบุคคล
ุ ภายนอกเข้้าถึงึ ข้้อมููลได้้โดยสะดวก รายละเอีียดคู่่�มืือ
เป้้าหมายการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงกำหนดแนว จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถดููได้้ที่่�นี่่� link.
ปฏิิบััติิในการกำกัับดููแลองค์์กรโดยยึึดแนวทางบรรษััทภิิบาลของ
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และหลัักบรรษััทภิิบาลสากล เช่่น กรอบความร่่วมมืือการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Global
Compact)
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ทั้้�งนี้้� เพื่่�อติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการกำหนดกระบวนการรัับทราบเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ไว้้ในรููปแบบดิิจิิทััล รวมทั้้�งได้้จััดให้้มีีโครงการอบรมต่่างๆ เพื่่�อสื่่�อสารให้้พนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�รัับเหมา บริิษััทย่่อย และพัันธมิิตรธุุรกิิจ
ร่่วมทุุนได้้รัับทราบทั่่�วกััน

100%

ของพนัักงานที่่�ได้้รัับการสื่่�อสาร
เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ

การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในการปลููกฝัังพนัักงานให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วย
ความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิตเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นผลกระทบเชิิงบวกในการดำเนิิน
ธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน ทั้้�งนี้้� การทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบนัับ
ว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ยอมรัับไม่่ได้้ ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำและ
ทบทวนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นให้้เป็็นปััจจุุบััน
อยู่่�เสมอ เพื่่�อต่่อต้้านและป้้องกัันการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่าง
จริิงจััง โดยนโยบายนี้้�มีีผลครอบคลุุมไปยัังพนัักงาน คู่่�ค้้าผู้้�จััด
จำหน่่ายสิินค้้าบริิการ ผู้้�รัับเหมา บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วมค้้า
(Joint Ventures) และมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการใช้้อำนาจไป
ในทางมิิชอบ ยัังยั้้�งพฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฉ้้อโกงหรืือ
การรัับสิินบนทุุกรูปู แบบ และเป็็นกรอบในการดำเนิินธุรุ กิิจให้้เป็็น
ไปอย่่างถููกต้อ้ งตามกฎหมาย ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งมีีการระบุุรายละเอีียด
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นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้นำระบบการบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน
(Performance Management System) เข้้ามากำกัับดููแลให้้
พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�ไม่่พบว่่ามีี
ข้้อร้้องเรีียนกรณีีฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจใน
ช่่วงปีี 2564

แนวทางการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นไว้้ในทั้้�งคู่่�มืือจรรยา
บรรณธุุรกิิจตลอดจนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มบริิษััทฯ กำหนดให้้มีีโครงการอบรมเพื่่�อสื่่�อสารนโยบาย
ต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และคอร์์ รัั ปชั่่� น ให้้ พ นัั ก งานทุุ กคนรัั บ ทราบ
โดยในปีี 2564 ได้้จัดั อบรม “การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง” (Self-learning
program) สำหรัับพนัักงานปััจจุุบัันในเรื่่�องนโยบายต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น จำนวน 1 ครั้้�ง ผ่่านระบบ SharePoint
System ซึ่่�งมีีพนัักงานเข้้าร่่วมอบรมครบถ้้วนร้้อยละ 100
ในการนี้้� ได้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อกำกัับดููแล
และตรวจสอบการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้สอดคล้้องกัับ
นโยบายที่่�กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�เฝ้้าระวััง
และลดความเสี่่ย� งของการกระทำที่่ผิ� ดิ ต่่อกฎหมายและพฤติิกรรม
การฉ้้อโกง รวมถึึงป้้องกัันการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นภายในกลุ่่�ม
บริิษััทฯ นอกจากนี้้�ยัังได้้จััดตั้้�งสำนัักตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Office) เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นและกำหนดมาตรการลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดย
มีีขอบเขตครอบคลุุ ม ถึึ ง ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียภายนอกองค์์ กร
ตลอดจนการติิดต่่อทางธุุรกิิจกัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าหลัักทางธุุรกิิจ

ในส่่วนของกรรมการ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีโครงการอบรม
สำหรัับกรรมการทั้้�งหมดในระหว่่างการปฐมนิิเทศกรรมการ เพื่่�อ
สื่่� อ สารนโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และคอร์์ รัั ปชั่่� น ให้้ รัั บ ทราบ
โดยในปีี 2564 มีีกรรมการเข้้าใหม่่ที่่�ผ่่านการอบรมความรู้้�ใน
เรื่่�องนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น ทั้้�งหมด 4 ท่่าน
จึึงกล่่าวได้้ว่า่ ร้้อยละ 100 ของกรรมการทั้้�งหมดได้้รับั การสื่่อ� สาร
นโยบายเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
นอกจากนี้้� เพื่่� อ เน้้ นย้้ ำเจตนารมณ์์ ใ นการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชั่่�นและการรัับสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ยัังคงสมาชิิกภาพในแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาค
เอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) ภายใต้้องค์์กรต่่อต้้าน
คอร์์รััปชั่่�น (ประเทศไทย) ในฐานะสมาชิิกที่่�ได้้รัับการรัับรอง
อีีกทั้้�ง บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)
ยัังได้้รัับการรัับรองจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) นัับตั้้�งแต่่ปีี 2557 และ
ได้้ต่่ออายุุการรัับรองเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 และในส่่วน
ของ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ (WHAUP)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ก็็ยัังได้้รัับการรัับรองจากสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทยเช่่นกัันในปีี 2562 และเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2564
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีการเน้้นย้้ำนโยบายงดรัับของขวััญและรณรงค์์
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ได้้รัับทราบ ภายใต้้โครงการ “No Gift Policy” เพื่่�อส่่งเสริิม
แนวปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลและสร้้างมาตรฐานวััฒนธรรม
การทำงานที่่�โปร่่งใสในทุุกภาคส่่วนของธุุรกิิจ สำหรัับรายละเอีียด
โครงการ No Gift Policy สามารถดููได้้ที่่�นี่่� link.

การกำำ�กัั บ ดููแลการดำำ� เนิิ น งานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
แนวปฏิิบััติิ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนเพื่่�อให้้เกิิด
สภาพแวดล้้อมการทำงานที่่�โปร่่งใส โดยมีีช่่องทางให้้แก่่พนัักงาน
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กรในการรายงานเบาะแส
กรณีีต้้องสงสััย หรืือมีีข้้อเสนอแนะและข้้อร้้องเรีียนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
การประพฤติิมิิชอบ การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงการกระทำ
ที่่ฝ่� า่ ฝืืนกฎหมาย ข้้อกำหนด หลัักธรรมาภิิบาล หรืือจรรยาบรรณ
ธุุ ร กิิ จ ซึ่่� ง รวมถึึ ง การละเมิิ ด นโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และ
คอร์์รััปชั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ภายนอกองค์์กรที่่�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนหรืือรายงานการกระทำผิิด
จะได้้รัับความคุ้้�มครองในฐานะผู้้�แจ้้งเบาะแส
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
ช่่องทางสำำ�หรัับพนัักงาน

• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/corporate-governance
• ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
• กล่่องรัับความคิิดเห็็น
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com
ช่่องทางสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กร

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

ในกรณีีที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับรายงานเกี่่�ยวกัับการทุุจ ริิ ต และ
คอร์์รััปชั่่�น คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเรื่่�องไปรายงานและ
สอบสวนตามขั้้นต
� อนอย่่างเหมาะสม และจะมีีการดำเนิินการทาง
วิิ นัั ย เมื่่� อ ได้้ ข้้ อ สรุุ ป หากพบว่่ า มีีการละเมิิ ด ข้้ อ กฎหมาย
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำเนิินการตามที่่�กฎหมายระบุุ โดยในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการตรวจสอบภายใน ซึ่่�งหากได้้รัับข้้อ
ร้้องเรีียน คณะกรรมการตรวจสอบจะนำกรณีีนั้้�นๆ ขึ้้�นทบทวน
ทั้้�งนี้้� กรณีีที่่�พนัักงานฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ คำสั่่�ง เป็็นรายไตรมาส และรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
หรืือหลัักปฏิิบััติิ ซึ่่�งการฝ่่าฝืืนดัังกล่่าวมีีลัักษณะที่่�ยัังสามารถ โดยถืือเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
พิิจารณาให้้โอกาสพนัักงานในการปรัับปรุุงพฤติิกรรม หรืือ กระบวนการข้้างต้้นจึึงช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้มีีกรณีีร้้ายแรงเกิิดซ้้ำอีีก
เป็็นการฝ่่าฝืืนที่่�ไม่่ร้า้ ยแรง พนัักงานจะถููกตักั เตืือนด้้วยวาจาและ
มีีการบัันทึึกข้้อมููลเก็็บไว้้ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามการลงโทษทางวิินััย อย่่างไรก็็ตาม ไม่่พบว่่ามีีกรณีีการละเมิิดกฎข้้อบัังคัับหรืือนโยบาย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในช่่วงปีี 2564 รวมถึึงไม่่มีีรายงานหรืือข้้อร้้อง
สำหรัับการกระทำผิิดที่่�ไม่่ร้้ายแรงเป็็นครั้้�งแรก
เรีียนเกี่่�ยวกัับการกำกัับดููแลกิิจการและการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นผ่่าน
ช่่องทางต่่างๆ ที่่�ได้้จััดทำขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิต่่อต้้านการ
ทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งรวมถึึงแนวปฏิิบััติิการรัับ/การให้้สิ่่�งของ
หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด, แนวปฏิิบััติิการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล หรืือ
เงิินสนัับสนุุน, แนวปฏิิบััติิการเลี้้�ยงรัับรอง, แนวปฏิิบััติิการให้้
ความช่่วยเหลืือทางการเมืือง และแนวปฏิิบััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ตลอดจนแนวปฏิิบััติิอื่่�นๆ ที่่�แยกออกมาจากจรรยาบรรณธุุรกิิจ
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กระบวนการรับข้อร้องเรียน

AUDIT
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No complain

Have complain

Acknowledgement complain /
quarterly report

Acknowledgement

Acknowledgement
quarterly report

Approve
investigate for
investigate

Acknowledgement

Approve
investigate for
investigate

Acknowledgement

Propose investigate
for validity

Investigate for
validity

Investigate
already

Find violation / corruption / violation of Code of Conduct

Collect and preliminary consideration

INTERNAL
AUDIT

CHIEF
EXECUTIVE
OFFICER

Report summary of
complaint

Not found violation / corruption / violation of Code of Conduct

Whistle-Blowing
Channels

COMPLAINANT

Investigate
outcome

END

Acknowledgment
and monitoring
of operations

Acknowledge and consider
disciplinary measures
and/or punishment
by law

Acknowledgement

Notifying the responsible
agency for the punishment
END

Acknowledged the violation / corruption of Code Conduct and acknowledge penalties

BOARD OF
DIRECTORS

END

การส่่งเสริิมและสร้้างจิิตสำำ�นึึกเรื่่�องหลัักบรรษััทภิิบาล

หลัักบรรษััทภิิบาล นัับว่่ามีีความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงลึึกซึ้้�งกัับค่่านิิยมองค์์กรของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในหััวข้้อ “สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ” (Integrity)
ซึ่่�งการยึึดมั่่�นในค่่านิิยมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการดำเนิินธุุรกิิจส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าและเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สะท้้อนให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยึึดถืือในหลัักธรรมาภิิบาลในการกำกัับดููแลกิิจการ

สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ

“ปลููกฝังั ความไว้้วางใจและความเชื่่อ� มั่่นข
� องลููกค้า้ สร้้างสรรค์์วัฒ
ั นธรรมการทำงานที่่�โปร่่งใส ยึึดมั่่น� ในจริิยธรรมและมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม”

ADVANCED
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CHAMPION

RESOURCEFUL
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PARTNERSHIP

INTEGRITY

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการอบรมและจััดกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้�
เพื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม ความตระหนัั กรู้้� ในหลัั ก บรรษัั ทภิิ บ าลให้้ กัั บ
พนัักงาน
• พนัักงานใหม่่ทุุกคนต้้องเข้้ารัับการอบรมภาคบัังคัับเรื่่�อง
จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ และนโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และ
คอร์์รััปชั่่�น โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรปฐมนิิเทศ
พนัักงาน
• ในปีี 2564 สำนัักงานเลขานุุการกลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมกัับ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ดำเนิินการจััดหลัักสููตรทบทวนความรู้้�
ออนไลน์์ “การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง” (Self-learning program)
สำหรัั บ พนัั ก งานปัั จ จุุ บัั น ในเรื่่� อ งจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ และ
นโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และคอร์์ รัั ปชั่่� น ผ่่ า นระบบ

SharePoint System โดยในตอนท้้ายของแต่่ละบทเรีียน
พนัักงานจะต้้องทำแบบทดสอบเพื่่�อวััดผลความเข้้าใจใน
เนื้้�อหา หากไม่่ผ่่านแบบทดสอบออนไลน์์ พนัักงานจะต้้อง
เข้้าชั้้�นเรีียนปกติิในปีี 2565 เพื่่�อทบทวนเนื้้�อหาใหม่่ สำหรัับ
การอบรมแบบออนไลน์์นี้้ถืื� อเป็็นหลัักสูตู รเพื่่�อทบทวนเนื้้อ� หา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ จะจััดให้้พนัักงานเข้้าอบรม
ทุุกปีีหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดในนโยบาย
ด้้านบรรษััทภิบิ าล ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ใช้้แบบประเมิิน
ทดสอบความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องบรรษััทภิิบาล พบว่่าร้้อยละ
100 ของพนัักงานโดยเฉลี่่�ยรัับทราบและมีีความเข้้ า ใจ
ในนโยบาย
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• นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯได้้มีีการสื่่�อสารให้้คู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมารัับทราบเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ผ่่าน
หลากหลายช่่องทาง เช่่น มีีการแนบนโยบายไว้้ในสััญญา เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมาทราบและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

จรรยาบรรณธุุรกิิจและแนวทางปฏิิบััติิ
กลุ่่�มเป้้าหมาย
ผลการดำเนิินงานปีี 2564
สััดส่่วนพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและรัับทราบในเรื่่�อง
100%
จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯภายในปีี 2568
สััดส่่วนบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มบริิษััทฯ/ บริิษััทร่่วมค้้าที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและ
100%
รัับทราบในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายในปีี 2568
สััดส่่วนคู่่�ค้้า/ ผู้้�รัับเหมา ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและรัับทราบ
100%
ในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายในปีี 2568
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เป้้าหมายในปีี 2568
100%
100%
100%

การบริิหารความเสี่่�ยง
และภาวะวิิกฤต
ในปััจจุุบัันนี้้� ธุุรกิิจต่่างๆ ต้้องเผชิิญกัับสภาพแวดล้้อมอัันท้้าทาย ซึ่่�งความผัันผวนทางเศรษฐกิิจ การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี และ
แรงกดดัันในการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นถืือเป็็นตััวอย่่างความเสี่่�ยงเพีียงเล็็กน้้อยที่่�ผู้้�ประกอบธุุรกิิจกำลัังประสบอยู่่�
หรืืออาจเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการจึึงต้้องเตรีียมตััวให้้พร้้อมที่่�จะก้้าวนำโลกที่่�หมุุนไปอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้�เมื่่�อตระหนััก
ถึึงความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�แล้้ว กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอจึึงมีีการวางนโยบายการบริิการความเสี่่�ยงเชิิงรุุกที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความสามารถในการปรัับตััวต่่อความเปลี่่�ยนแปลง เพิ่่�มความคล่่องตััว ตอบสนองต่่อสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และทำให้้มั่่�นใจว่่าธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำเนิินไปได้้โดยไม่่มีีเหตุุที่่�ทำให้้ธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงััก

แนวทางบริิหารจััดการ

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ได้้รัับการจััดการ
อย่่างเหมาะสม ซึ่ง่� คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee) ประกอบ
ด้้วยประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารกลุ่่�มและสมาชิิกจากคณะกรรมการ
บริิษัทั ทำหน้้าที่่ดู� แู ลภาพรวมกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถบริิหาร
ความเสี่่ย� งในธุุรกิิจของตนเองได้้ตามแนวปฏิิบัติั ขิ องคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง จึึงมีีการแต่่งตั้้�งคณะทำงานความเสี่่�ยงที่่�
ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารและหััวหน้้าฝ่่ายต่่างๆ จากกลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนา
และจัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ (WHA Logistics) ธุุ ร กิิ จ การ
พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม (Industrial Estate Developer) ธุุรกิิจ
การให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน (Utilities & Power)
และธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล (Digital Platform) โดย
คณะทำงานความเสี่่�ยงจะจััดการประชุุมเป็็นประจำเพื่่�อติิดตาม
ข้้อมููลความเสี่่�ยงของทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ ระบุุความเสี่่�ยงบางประการที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น จากนั้้�นจะมีีการรายงานไปยัังคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่� ย งของแต่่ ล ะกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ก่่ อ นนำเข้้ า สู่่�ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อทบทวนประเด็็นด้า้ นสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม
เศรษฐกิิจรวมถึึงผลกระทบ ความเสี่่�ยง และโอกาสทางธุุรกิิจใน
ทุุกๆ ไตรมาส quarter.

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง
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กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการตามนโยบายและกรอบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�พััฒนาโดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพในทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจ โดยคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่� ย งจะมีีการทบทวนนโยบายทุุ ก ปีี เ พื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า ทุุ ก
ความเสี่่ย� งที่่เ� ป็็นประเด็็นสำคััญได้้รับั การพิิจารณาและมีีมาตรการ
ในการจััดการที่่�เหมาะสม ซึ่่�งทั้้�งคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานล้้วน
มีีส่่วนรัับผิิดชอบต่่อการจััดการความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพ

ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรมีีความสอดคล้้อง
กัับนโยบายที่่�กำหนดไว้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการวางกรอบการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งตามแนวทางเดีียวกัั บ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) โดยเจาะจงด้้านการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร (Enterprise
Risk Management: ERM) กรอบดัังกล่่าวถืือเป็็นแนวทางบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้พนัักงานทุุกคนนำไปปฏิิบััติิอย่่างสม่่ำเสมอ โดย
ตารางด้้ า นล่่ า งนี้้� แ สดงถึึ ง วิิ ธีีการบริิ ห ารความเสี่่� ย งของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ

การระบุุความเสี่่�ยง

การประเมิินความเสี่่�ยง

มาตรการตอบสนองและ
ป้้องกัันความเสี่่�ยง

การรายงานความเสี่่�ยง
การตรวจสอบและ
การสื่่�อสาร

• การระบุุความเสี่่�ยง
ภายในและภายนอก
รวมถึึงผลกระทบ
ทางธุุรกิิจ
• การจััดประเภท
ความเสี่่�ยงที่่�ระบุุได้้เป็็น
4 ประเภท : กลยุุทธ์์
การเงิิน การปฏิิบััติิการ
และการปฏิิบััติิตาม
ระเบีียบและกฎหมาย

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

• กำำ�หนดการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตอบสนอง ป้้องกััน
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และลดระดัับความเสี่่�ยง
จากระดัับสููงมาเป็็น
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ในที่่�สุุด

• การสื่่�อสารความเสี่่�ยงไปยััง
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทั้้�งหมด
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรม
ความเสี่่�ยงที่่�แข็็งแกร่่ง
• คณะทำำ�งานความเสี่่�ยง
รายงานการดำำ�เนิินการ
บริิหารความเสี่่�ยง
แผนผลลััพธ์์และความคืืบหน้้า
ไปยัังคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพช่่องทาง
การสื่่�อสารภายใน
เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููล
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ประเมิินปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�งภายในและภายนอก
ทั้้�ง 4 ด้้านหลััก ซึ่่�งประกอบด้้วย กลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิการ การเงิิน
และการปฏิิ บัั ติิ ตามระเบีียบและกฎหมาย รวมถึึ ง ได้้ สื่่� อ สาร
ความเสี่่� ย งที่่� เ ป็็ นป ระเด็็ น สำคัั ญ และมาตรการในการจัั ด การ
ความเสี่่�ยงไป ยัังพนัักงานทุุกคน เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ใน
ภาพรวมเกี่่�ยวกัับบริิหารความเสี่่�ยงภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
พนัักงานจะสามารถเข้้าใจความสำคััญของการบริิหารความเสี่่ย� งและ
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มาตรการการจััดการที่่�เป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�
สนัั บ สนุุ น ให้้ กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ สามารถเตรีียมตัั ว และพร้้ อ มที่่� จ ะ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเรื่่�องความเสี่่�ยงที่่�เป็็นประเด็็นสำคััญจะ
อยู่่�ในหััวข้้อปััจจััยความเสี่่�ยงในรายงานประจำปีี 2564 ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญของความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่
ซึ่ง่� อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุรุ กิิจ ดัังนั้้น� ขั้้นต
� อนการบริิหาร
ความเสี่่ย� งของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงครอบคลุุมความเสี่่ย� งประเภทนี้้�ด้ว้ ย
โดยจะมีีการติิ ด ตาม ประเมิิ น และรัั บ มืือกัั บ ความเสี่่� ย ง
ดัังกล่่าวตามแผนบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�เลืือกขึ้้�นมาใช้้เพื่่�อช่่วย
ลดผลกระทบที่่ร้� า้ ยแรง ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มีีการพิิจารณา
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�
Digital Disruption
คำำ�อธิิบายความเสี่่�ยงและผลกระทบ

ขณะที่่�การกำลัังพััฒนาไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation)
ซึ่ง่� มีีภาวะโรคระบาดเป็็นปัจั จััยกระตุ้้�นให้้การก้้าวสู่่�ยุคดิ
ุ จิิ ทัิ ลั เร็็วยิ่่ง�
ขึ้้�น ส่่งผลให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของสัังคมและเงื่่�อนไข
ทางการตลาด รวมทั้้�งการพััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั (Digital
Disruption) ก่่อให้้เกิิดความไม่่แน่่นอนต่่อธุุรกิิจและกำลัังจะ
มีีบทบาทสำคััญมากขึ้้�น ด้้วยเหตุุนี้้� การขาดการเตรีียมความ
พร้้อมและการจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
อาจส่่งผลให้้ธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงัักลง

ทั้้� ง นี้้� กลุ่่� มบริิ ษัั ทดัั บ บลิิ ว เอชเอ ซึ่่� ง เป็็ น องค์์ กรที่่� เ ทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลมีีบทบาทอย่่างมากในทุุกๆ ด้้านของบริิษััทภายใต้้การ
บริิหาร ทั้้�งยัังมีีอิิทธิิพลต่่อสิินค้้าและบริิการที่่�นำเสนอให้้ลููกค้้า
นัับตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการพััฒนาสิินค้้าและบริิการ กิิจกรรมในการ
ปฏิิบััติิงาน ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงจำเป็็นต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ภายใต้้เงื่่�อนไขทางการตลาด เพื่่�อ
คงความศัักยภาพทางการแข่่งขััน และรัักษาตำแหน่่งในตลาด
ไว้้ได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นการนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาใช้้ ใ นการดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ โดยให้้ ความสำคัั ญ กัั บ เทคโนโลยีี
ผู้้�คน และวััฒนธรรม ซึ่่ง� เป็็นปัจั จััยหลัักที่่จ� ะช่่วยส่่งเสริิมการเติิบโต
ของธุุรกิิจ เปิิดรัับโอกาสใหม่่ๆ และตอบสนองต่่อความคาดหวััง
และเงื่่�อนไขทางการตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป มาอย่่างต่่อเนื่่�อง

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เทรนด์์การผลิิตในปีี 2565 ให้้ความสำคััญกัับ
ห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�สั้้�นและซัับซ้้อนน้้อยลง การหดตััวของวงจรการ
พััฒนาสิินค้้าใหม่่และการเพิ่่�มขึ้้�นของเทคโนโลยีีการใหม่่ๆ เพื่่�อ
การผลิิตสิินค้้าจำนวนน้้อยลง ซึ่่�งทั้้�งหมดล้้วนตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�มสิินค้้าเฉพาะทางมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและสถานการณ์์โรคระบาดส่่งผลให้้
การดำเนิินชีีวิิตผู้้�คนเปลี่่�ยนแปลงไปและหัันมาพึ่่�งพาการบริิการ
นอกจากนี้้�รูปู แบบการดำเนิินธุรุ กิิจในแบบเดิิมๆ กำลัังก้้าวถููกการ ออนไลน์์ ม ากขึ้้� น สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� อ าจเป็็ นภัั ย คุุ กค ามต่่ อ ธุุ ร กิิ จ
นำเอาเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาแทนที่่� เพื่่�อปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการ บางประเภทแต่่กลัับเป็็นโอกาสของธุุรกิิจอื่่�น ๆ อย่่างอีีคอมเมิิร์์ซ
ดำเนิินธุุรกิิจซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อธุุรกิิจต่่างๆ มากมาย และธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้มีีการเติิบโตมากยิ่่�งขึ้้�น
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ผลกระทบทางธุุรกิิจ
เนื่่อ� งจากการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ที่่มีี� โรงงานอุุตสาหกรรม
คลัังสิินค้้า ในความดููและของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นจำนวนมาก
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงจำเป็็นต้้องพััฒนาและยกระดัับสิินค้้าและบริิการ
อีีกทั้้�งยัังต้้องนำเสนอนวััตกรรมและการเสริิมศัักยภาพทางดิิจิทัิ ลั
ให้้ ม ากขึ้้� น เพื่่� อตอบสนองความคาดหวัังและความต้้องการ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงของลููกค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา และจากการ
เติิบโตของธุุรกิิจสตาร์์ทอััพสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความจำเป็็นของ
การนำเสนอบริิการที่่ต้� อ้ งสามารถปรัับแต่่งเพื่่�อตอบโจทย์์ลูกค้
ู า้ ให้้
มีีความหลากหลายได้้มากยิ่่�งขึ้้น� นอกจากนี้้� จากการเปลี่่ย� นแปลง
ของการดำเนิินชีีวิิตของสัังคมที่่�ส่่งผลทำให้้ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซมีี
การเติิบโตเป็็นอย่่างมากในช่่วงที่่�ผ่่านมาตามที่่�กล่่าวมาแล้้วใน
ข้้างต้้น กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและจััดหาอสัังหาริิมทรััพย์์ (WHA
Logistics) ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงวางแผนที่่จ� ะใช้้โอกาสนี้้ข� ยายฐาน
ลููกค้า้ ประกอบกัับการนำเสนอการบริิการด้้วยเทคโนโลยีีนวััตกรรม
และโครงสร้้างพื้้�นฐานอัันทัันสมััยให้้แก่่ลููกค้้า
ด้้วยเทรนด์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปข้้างต้้น กลุ่่�มบริิษััทฯ จำเป็็นต้้อง
รัับมืือและบริิหารความคาดหวัังและความต้้องการของลููกค้้าให้้
เข้้ากัับเงื่่�อนไขการตลาดใหม่่ๆ และยัังคงความสามารถทางการ
แข่่งขัันเอาไว้้ จึึงมีีการปฏิิบััติิการเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
และลูู กค้้า จะยัั งคงเป็็นผู้้�นำในตลาดและพร้้อ มที่่�จะเติิบโตไป
ด้้วยกััน ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงไม่่เคยหยุุดพััฒนาและนำเสนอ
โซลููชั่่�นอััจฉริิยะ (smart solutions) พร้้อมด้้วยเทคโนโลยีีล้้ำสมััย
ให้้กัับลููกค้้า
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การดำเนิินการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำนวััตกรรมดิิจิิทััลที่่�หลากหลายมาใช้้ เพื่่�อที่่�
จะสามารถตอบสนองและคว้้าโอกาสต่่างๆ จากการเข้้าสู่่�ยุคดิ
ุ จิิ ทัิ ลั
ในทุุกประเภทธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อพลิิกโฉมนิิคม
อุุตสาหกรรมทั้้�งหมดให้้ก้า้ วสู่่�การเป็็นนิคิ มอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
อััจฉริิยะ (SMART Eco-Industrial Estate) ที่่มีี� โครงสร้้างพื้้น� ฐาน
และเทคโนโลยีีล้้ ำ สมัั ย เพื่่� อ ช่่ ว ยยกระดัั บ ความปลอดภัั ย
ประสิิทธิิภาพ และความน่่าเชื่่�อถืือของการบริิการให้้กัับลููกค้้า
ในความดููแล
ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� สำหรัับกลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและจััดหาอสัังหาริิมทรััพย์์
(WHA Logistics) ได้้มีีการพััฒนาบริิการคลัังสิินค้้าโดยนำระบบ
อััตโนมััติมิ าใช้้อย่่างเต็็มศัักยภาพเพื่่�อลดความผิิดพลาดที่่เ� กิิดจาก
มนุุษย์์และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิการ เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการบริิการและโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สามารถปรัับเปลี่่� ยน
เพื่่�อตอบโจทย์์ลููกค้้าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ยัังมีีเป้้าหมายที่่�จะเพิ่่�มศัักยภาพด้้วยผลิิตภััณฑ์์สาธารณููปโภค
ใหม่่ๆ รวมถึึงขยายธุุรกิิจด้้านพลัังงานไฟฟ้้า ด้้วยนวััตกรรม
พลัังงานระบบโครงข่่ายสำหรัับส่่งไฟฟ้้าอััจฉริิยะ SMART Grid
ทั้้�งนี้้�สามารถพิิจารณารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในการนำเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมต่่างๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งในการดำเนิิน
ธุุรกิิจได้้ในหััวข้้อ โอกาสในการดำเนิินธุุรกิิจและการจััดการ
นวััตกรรม

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
คำำ�อธิิบายความเสี่่�ยงและผลกระทบ

ในช่่วงที่่�ผ่่านมาการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศมีีความ
สำคััญมากขึ้้น� และได้้กลายเป็็นประเด็็นที่่ห� ลายฝ่่ายให้้ความสำคััญ
เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในการประชุุมสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (COP 26 Summit)
ซึ่ง่� หน่่วยงานต่่างๆ จากทั่่�วโลกมารวมตััวกัันเพื่่�อช่่วยกัันขับั เคลื่่�อน
การรัับมืือปััญหาสภาพภููมิิอากาศสู่่�เป้้าหมายที่่�ระบุุไว้้ในความ
ตกลงปารีีสตามกรอบอนุุสัญั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (UN Framework Convention on Climate
Change) ด้้วยเหตุุนี้้� ประเทศไทยเองได้้ประกาศพัันธสััญญา
ระยะยาวมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี 2593 และ
ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศูนย์
ู ภ์ ายในปีี 2608
นอกจากนี้้� แผนแม่่บทเพื่่�อลดการปล่่อยคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ของ
ประเทศไทยยัังประกอบด้้วยโมเดลการพััฒนารููปแบบใหม่่หรืือ
ที่่เ� รีียกกัันว่า่ โมเดลเศรษฐกิิจ “Bio-Circular-Green” (BCG) รวมถึึง
การสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่่ำ โครงการอััจฉริิยะเกี่่�ยวกัับ
ฟาร์์มเกษตรกรรมและพื้้�นที่่�ในเมืืองหลวง และระบบการดัักจัับ
และกัักเก็็บคาร์์บอน
ทั้้�งนี้้� ส่่วนหนึ่่�งของปฏิิบััติิการณ์์เพื่่�อให้้บรรลุุพัันธสััญญาดัังกล่่าว
รััฐบาลไทยได้้วางแผนปรัับแก้้และบัังคัับใช้้นโยบายสาธารณะ
รวมถึึงกฎหมายและข้้อปฏิิบััติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ ซึ่่�งในขณะนี้้�ยัังไม่่มีีความแน่่นอนชััดเจนในวิิธีีการ
การบัังคัับใช้้ตามกฎหมาย และกระบวนการปฏิิบััติิ ซึ่่�งความ
ไม่่แน่่นอนนี้้�เองทำให้้กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอต้้องประสบกัับ
ความเสี่่�ยงเปลี่่�ยนผ่่านทางธุุรกิิจ (business transition risks)

ผลกระทบทางธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� การขาดความสามารถในการปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้างต้้นอาจส่่งผลต่่อชื่่อ� เสีียง หรืืออาจได้้รับั บทลงโทษ รวมถึงึ ต้้อง
มีีภาระความรัับผิิดชอบอื่่�นๆ อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�ง
ตระหนัักถึึงความสำคััญของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศเป็็น
อย่่างมาก และเข้้าใจดีีว่่าการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศนั้้น� มา
พร้้อมกัับความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้
พิิจารณาให้้ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ถืือเป็็นความเสี่่�ยงทั้้�งทางกายภาพ (physical risks) อัันหมายถึึง
ความเสี่่�ยงที่่�ความเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ (เช่่น พายุุ อุุทกภััย
และภััยแล้้ง) ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบทางกายภาพ และยัังถืือ
เป็็นความเสี่่�ยงเปลี่่�ยนผ่่าน (transition risks) หรืือความเสี่่�ยงที่่�
เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในแง่่นโยบาย กฎหมาย ข้้อปฏิิบััติิ
เทคโนโลยีีและแนวคิิดการทำธุุรกิิจเพื่่�อพลัังงานสะอาด ทั้้�งนี้้�
แนวคิิดในแบบเดิิมเกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ให้้ความสำคััญต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมมากนัักอาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงทางด้้านชื่่�อเสีียง
ต่่อบริิษััทต่่างๆ ดัังนั้้�นเพื่่�อรัับมืือกัับความเสี่่�ยงทางกายภาพและ
ความเสี่่ย� งเปลี่่ย� นผ่่านที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
อุุตสาหกรรมต่่างๆ จึึงเริ่่�มหัันมาสนใจเรื่่�องพลัังงานทดแทน
(renewable energy) มากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่ย� นผ่่านดัังกล่่าวช่่วยสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
ที่่�สำคััญให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�จะนำเสนอบริิการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์
บนหลัังคา (solar rooftop) เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นประโยชน์์
ต่่อทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ และลููกค้้า ในการลด carbon footprint
รวมถึึงยัังสามารถต่่อยอดในการนำเสนอคาร์์บอนเครดิิตให้้กัับ
บริิษััทอื่่�นๆ เพื่่�อชดเชยการปล่่อยคาร์์บอนได้้อีีกด้้วย และกลุ่่�ม
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บริิษััทฯ ได้้วางแผนในการพััฒนาการบริิการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ การเกิิดความเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยการวิิเคราะห์์นี้้�
บนหลัังคาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อให้้มีีแหล่่งพลัังงานที่่มั่่� นค
� งและเพื่่�อ จะครอบคลุุมสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต โดยแบ่่งเป็็น
สถานการณ์์ที่่�ระดัับอุุณหภููมิิโลกสููงขึ้้�นสำหรัับธุุรกิิจโดยทั่่�วไป
เป็็นประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้าได้้มากขึ้้�นอีีกด้้วย
(4 องศาเซลเซีียส) และสำหรัับสัังคมคาร์์บอนต่่ำ (1.5 องศา
เซลเซีียส) กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการมากมายเพื่่�อรัับมืือ
การดำเนิินการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะบรรเทาปััญหาความเปลี่่�ยนแปลง กัับความเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เช่่น การนำน้้ำเสีียกลัับ
สภาพภููมิิอากาศ และยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเดิินหน้้าสู่่�การเป็็นองค์์กร มาใช้้ ใ หม่่ (reclamation) การติิ ด ตั้้� ง แผงโซลาร์์ บ นหลัั ง คา
คาร์์บอนต่่ำ (low-carbon organization) ผ่่านแนวความคิิดและ การสร้้างสารปรัับปรุุงดิินจากกากตะกอนน้้ำเสีีย เป็็นต้น้ นอกจากนี้้�
มาตรการกำกัับควบคุุมซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลในทางบวกต่่อการแก้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังให้้บริิการทางด้้านพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยถืือ
ปัั ญ หาดัั ง กล่่ า ว ไม่่ ว่่ า จะเป็็ นการลดการใช้้ น้้ ำจากแหล่่ ง น้้ำ เป็็นหนึ่่�งในบริิการหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าตลอด
ธรรมชาติิ การลดปริิมาณการขยะที่่�กำจััดด้้วยวิิธีีการฝัังกลบ ห่่วงโซ่่คุุณค่่าลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือกระจกลงได้้
และการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยการเพิ่่�มความสามารถ
ในการการให้้บริิการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์บนหลัังคาเพิ่่�มเติิมอย่่าง นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตรวจวััดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 1 และขอบเขตที่่� 2 โดยนำข้้อมููลที่่�ได้้รัับการรัับรอง
ต่่อเนื่่�อง
จากองค์์ การบริิ ห ารจัั ด การก๊๊ า ซเรืือนกระจกมาใช้้ เ ป็็ นข้้ อ มูู ล
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ พื้้�นฐาน (baseline) ในการกำหนดเป้้าหมายอัันท้้าทายเพื่่�อ
อากาศและวิิ เ คราะห์์ โ อกาสที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ในแต่่ ล ะสถานการณ์์ ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในระยะยาว จากความพยายาม
(scenario analysis) ซึ่่� ง การวิิ เ คราะห์์ ดัั ง กล่่ า วประเมิิ นทั้้� ง เหล่่านี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงสามารถลดผลกระทบที่่�ก๊๊าซเรืือนกระจก
ความเสี่่ย� งทางกายภาพและความเสี่่ย� งเปลี่่ย� นผ่่าน รวมถึึงโอกาส มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมลงได้้เป็็นอย่่างมาก

การจัั ด การภาวะวิิ ก ฤตและการบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่�องของ
องค์์กร

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว
(sensitivity analysis) และการทดสอบภาวะวิิกฤต (stress
testing) ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อประเมิินผลลััพธ์์และผลกระทบของเหตุุการณ์์ความเสี่่ย� งต่่างๆ
จากนั้้�นจึึงเตรีียมวางมาตรการลดความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับ
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ผลดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� จากการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวและผลการ
ทดสอบภาวะวิิกฤตของกลุ่่�มบริิษััทฯ แสดงให้้เห็็นว่่าอุุทกภััยและ
ภััยแล้้งเป็็นความเสี่่�ยงสำคััญของกลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากการที่่�มีี
โรงงานอุุตสาหกรรมและคลัังสิินค้้าของลููกค้้าอยู่่�ในพื้้�นที่่�และ
อยู่่�ในความดูู แ ลของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เป็็ น จำนวนมาก ดัั ง นั้้� น
เหตุุการณ์์อย่่างอุุทกภััยย่่อมส่่งผลกระทบโดยตรงให้้ธุุรกิิจของ
ลููกค้้าอาจเกิิดการหยุุดชะงัักได้้ นอกจากนี้้� บริิการสาธารณููปโภค

ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ล้้วนต้้องพึ่่�งพาแหล่่งทรััพยากรทางธรรมชาติิ ก่่อให้้เกิิดการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจได้้ เช่่น ภััยธรรมชาติิ อััคคีีภััย
(เช่่น ปริิมาณน้้ำฝนและปริิมาณน้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิ) ซึ่่�ง โรคระบาด และภััยต่่อความปลอดภััยมั่่�นคงของข้้อมููล เป็็นต้้น
ผลกระทบเหล่่านี้้�จึึงอาจส่่งผลกระทบต่่อการจััดหาน้้ำเพื่่�อให้้
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดการทดสอบประสิิทธิิภาพและ
บริิการแก่่ลููกค้้า
ประสิิทธิิผลของแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องขึ้้�นภายในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ริิเริ่่�มโครงการต่่างๆ ขึ้้�น โดยมีี หลัักหรืือระหว่่างขั้้นต
� อนการปฏิิบัติั งิ าน และได้้นำผลการทดสอบ
จุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากภััยแล้้งและอุุทกภััย ตััวอย่่าง มาใช้้ปรัับปรุุงแผนดัังกล่่าวเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าสามารถตอบสนอง
เช่่ น โครงการระบบระบายน้้ำฝนภายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม ต่่ อ เหตุุ การณ์์ กรณีีที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จริิ ง ได้้ อ ย่่ า งถูู กต้้ อ งและแม่่ น ยำ
ซึ่่�งสามารถระบายน้้ำในช่่วงฝนตกหนัักได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีีการ นอกจากนี้้�ในส่่วนของความปลอดภััยของข้้อมููลถููกจััดให้้มีีการ
กำหนดระดัั บ น้้ำฝนที่่� เ หมาะสมให้้ เ ครื่่� อ งสูู บ น้้ำแต่่ ล ะเครื่่� อ ง ทดสอบขึ้้�นโดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่�งการทดสอบนี้้�
ซึ่่�งทำงานด้้วยระบบอััตโนมััติิ นอกจากนี้้� ยัังมีีโครงการปรัับปรุุง ครอบคลุุมถึงึ การกู้้�คืืนและข้้อมููลสำรอง (Disaster Recovery and
ทำนบดิินเพื่่�อป้้องกัันน้้ำจากภายนอกในบริิเวณน้้ำท่่วม รวมถึึงมีี Backup Media Recovery) ที่่� Data Center ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โครงการอ่่างเก็็บน้้ำในพื้้�นที่่� ใกล้้กัับนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิว
เอชเอ ระยอง 36 และการขอจััดสรรน้้ำจากอ่่างเก็็บน้้ำหนอง สำหรัับผลการทดสอบระบบที่่�สำคััญในการกู้้�คืืนข้้อมููล โดยมีี
ปลาไหล อีีกทั้้�งการพััฒนาและเพิ่่�มกำลัังการผลิิตในการนำน้้ำที่่� ผลที่่�บรรลุุเป้้าหมาย ซึ่่�งระยะเวลาที่่�ใช้้ในการกู้้�คืืนข้้อมููลนั้้�นอยู่่�
ใช้้แล้้วมาใช้้ใหม่่ (water reclamation) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อลดการ ในช่่วงที่่�ประเมิินและคาดการณ์์ ไว้้ ทั้้�งนี้้�กระบวนการทดสอบ
ใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำธรรมชาติิและลดผลกระทบจากภาวะน้้ำแล้้ง การกู้้�คืืนข้้อมููลมีีดัังนี้้�
โดยข้้อมููลรายละเอีียดต่่างๆ จะอยู่่�ในหััวข้้อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพ • การเปิิดใช้้งานระบบและการแจ้้งเตืือน (Activation &
ภููมิิอากาศ
Notification) ถืือเป็็นขั้้�นตอนแรกหลัังเกิิดเหตุุขััดข้้องหรืือ
กรณีีที่่�ระบบไฟฟ้้าดัับเกิินระยะเวลาเป้้าหมายในการกู้้�คืืน
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มีีการพััฒนาแผนบริิหารความต่่อเนื่่อ� ง
(Recovery Time Objective) ตามที่่�กำหนดไว้้ในระบบ
ขององค์์กร (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง • กระบวนการกู้้�คืืนข้้อมููลจะเริ่่�มขึ้้�นหลัังจากระบบได้้มีีการ
ของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อเตรีียม
(Activation) ซึ่่�งกระบวนการดัังกล่่าวจะช่่วยกู้้�คืืนข้้อมููลใน
ความพร้้อมในการตอบสนองต่่อสภาวะฉุุกเฉิินและวิิกฤตการณ์์ได้้
ระบบอีีเมล ระบบ Office 365 ระบบ EOM (ระบบเรีียก
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยแผนดัังกล่่าวจะช่่วยให้้กลุ่่�มธุุรกิิจทั้้ง� หมด
เก็็บเงิิน) และระบบ ERP
สามารถดำเนิินการต่่อไปได้้อย่่างราบรื่่�น ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะมีี • การทดสอบและการคืืนสภาพ (Testing & Reconstitution)
การทบทวนและปรัับปรุุงแผนดัังกล่่าวให้้ครอบคลุุมทุุกสภาวการณ์์
เป็็นขั้้�นตอนที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากกิิจกรรมการกู้้�คืืนเสร็็จสิ้้�นลง
ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�คาดว่่าอาจ
และระบบต่่าง ๆ กลัับมาทำงานได้้ตามปกติิ
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สำหรัับการทดสอบการกู้้�คืืนข้้อมููลสำรองของแต่่ละระบบนั้้�น จากรายงานพบว่่าบุุคลากรและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
ข้้อมููลสำรองชุุดล่่าสุุดจากที่่�เก็็บสำรองไว้้จะถููกเลืือกขึ้้�นมาและ สามารถปฏิิ บัั ติิ ตามข้้ อ กำหนดที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นแผนบริิ ห ารความ
นำเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการกู้้�คืืนเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าข้้อมููลสำรองนั้้�นๆ ต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น ผลการทดสอบจึึงอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ
สามารถ อ่่านและเรีียกคืืนได้้ ทั้้�งนี้้� ผลการทดสอบการกู้้�คืืนข้้อมููล
สำรองของระบบ ERP ระบบ File Sharing และ MS SQL
Database พบว่่าบรรลุุเป้้าหมายตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััท WHAID ได้้ทดสอบแผนบริิหารความ
ต่่อเนื่่�องในการดำเนิินงานขององค์์กรในสถานการณ์์สมมติิต่่างๆ
เช่่น แผนฉุุกเฉิินในกรณีีที่่เ� กิิดเหตุุการณ์์สารเคมีีรั่่�วไหล อุุบัติั เิ หตุุ
ทางรถยนต์์ และแผนป้้องกัันอุุทกภััย โดยกระบวนการทดสอบ
ในภาวะฉุุกเฉิินมีีดัังต่่อไปนี้้�
• การรัับรายงานแจ้้งเตืือนสถานการณ์์
• การป้้องกัันการเกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
• การประสานงานและติิดต่่อสื่่�อสาร
• การใช้้เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่่างๆ
• การประเมิินความพร้้อมของอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือ รวมถึึง
เวลาในการตอบสนองต่่อเหตุุฉุุกเฉิิน
โครงการสำำ�คััญ

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยกระดัับศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (Unified Operation Center: UOC) เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถใน
การควบคุุมและจััดการบริิการสาธารณููปโภค ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถควบคุุมและจััดการโรงงานน้้ำและพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุุกแห่่ง
ได้้จากระยะไกลผ่่านศููนย์์ UOC ดัังนั้้�น ขณะเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินหรืือวิิกฤตการณ์์ที่่�มีีข้้อห้้ามเรื่่�องการเคลื่่�อนที่่� เช่่น การประกาศล็็อกดาวน์์
ในช่่วงโควิิด-19 ระบาด ศููนย์์ UOC จะเป็็นศููนย์์บััญชาการแห่่งที่่� 2 ซึ่่�งจะคอยควบคุุมโรงงานน้้ำและพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เพื่่�อให้้
ธุุรกิิจสามารถดำเนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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ด่่านแรกในการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยมีีหน่่วยงานที่่มีี� หน้้าที่่�
ควบคุุมความเสี่่�ยงและกำหนดนโยบายกฎเกณฑ์์ที่่�แต่่งตั้้�ง
โดยคณะผู้้�บริิหารเป็็นปราการด่่านที่่�สอง และหน่่วยงาน
ตรวจสอบที่่�มีีสถานะเป็็นหน่่วยงานอิิสระเป็็นปราการด่่าน
สุุดท้้าย ทั้้�งนี้้� ปราการป้้องกัันแต่่ละ “ระดัับ” ดัังกล่่าว
จะมีีบทบาทที่่�แตกต่่างกัันภายในกรอบการกำกัับดููแลใน
ระดัับองค์์กร ดัังนั้้น� กลุ่่�มบุุคลากรที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมจะมีีหน้้าที่่เ� ป็็น
เจ้้าของในกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงกระบวนการ
กำกัับดููแลความเสี่่ย� ง และการตรวจสอบโดยอิิสระตามลำดัับ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดหวัังให้้หน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นั้้นมีีค
� วามตระหนัักรู้้�และได้้รับั การสื่่อ� สารที่่เ� พีียงพอเกี่่ย� วกัับ
แนวทางดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า องค์์ กรมีีการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

การสร้้างวััฒนธรรมความเสี่่�ยง

แม้้ว่่ากรอบการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลจะเป็็นตััว
ขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมความเสี่่�ยงในเชิิงบวก แต่่ปััจจััยพื้้�นฐาน
ที่่ส� ำคััญ คืือ ความตระหนัักรู้้� ทััศนคติิและพฤติิกรรมของพนัักงาน
และผู้้�บริิหารในองค์์กร ด้้วยเหตุุนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้กำหนดการ
สร้้างวััฒนธรรมความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิผลในทุุกการดำเนิินธุุรกิิจ
ให้้เป็็นภารกิิจสำคััญขององค์์กร
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ อยู่่�ในระหว่่างการปรัับเปลี่่ย� นระบบการสร้้างแรงจููงใจ
ด้้วยแนวทางที่่ม� าจากผู้้�บริิหาร (Top-down) โดยจะบรรจุุประเด็็น
ความเสี่่�ยงที่่�ระบุุในดััชนีีชี้้�วััดความสำเร็็จ (KPI) ของผู้้�บริิหารและ
เจ้้าของความเสี่่ย� ง และมีีตััวบ่่งชี้้ค� วามเสี่่ย� งเป็็นหนึ่่ง� ในเกณฑ์์การ
ประเมิินผลการดำเนิินงานซึ่่�งแนวทางดัังกล่่าวจะช่่วยผลัักดััน
ให้้เกิิดการส่่งเสริิมการสื่่�อสารและการปฏิิบััติิที่่�มุ่่�งเน้้นความเสี่่�ยง
โดยตรง ตััวอย่่างเกณฑ์์การประเมิินที่่�ใช้้ทั่่ว� ทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้แก่่
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ชื่่�อเสีียง และผลการดำเนิินงาน
ทางการเงิิน
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเสริิมสร้้างวััฒนธรรมความเสี่่ย� งให้้แข็็งแกร่่งยิ่่ง� ขึ้้น� กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีีโครงการอบรมและกิิจกรรมเกี่่ย� วกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงขึ้้�นเป็็นประจำ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และพััฒนา
ทัักษะของพนัักงานในการระบุุ ควบคุุม และลดความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของตน การฝึึกอบรมและ
•
กิิจกรรมที่่�สำคััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
•

•

คณะผู้้�บริิหารจะได้้รับั ทราบถึึงแนวโน้้มและการเปลี่่ย� นแปลง
ต่่างๆ ทั้้�งในและนอกองค์์กรผ่่านรายงานของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่าผู้้�บริิหาร คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจน
คณะทำงานความเสี่่� ย ง ได้้ รัั บ รู้้�และตระหนัั กดีี ถึึ ง ผัั ง
ความเสี่่�ยงขององค์์กร ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ มาตรการ
ลดความเสี่่�ยง ตลอดจนกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
โดยรวมจึึงกล่่าวได้้ว่่า ผู้้�บริิหารระดัับสููงร้้อยละ 100 ได้้รัับ
การฝึึกอบรมและแจ้้งให้้ทราบถึึงกระบวนการบริิหารความ
เสี่่�ยงเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้อัพั เดทข้้อมููล
ความรู้้�และจััดการอบรมให้้แก่่กรรมการใหม่่ที่่� ไม่่ได้้อยู่่�ใน
คณะผู้้�บริิหารแต่่ปฏิิบัติั งิ านอยู่่�ในคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำแนวทางการป้้องกััน
3 ระดัับ (Three Lines of Defense: 3LOD) มาใช้้เพื่่�อเสริิม
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับการบริิหารและควบคุุม
ความเสี่่�ยง โดยได้้ระบุุบทบาทหน้้าที่่�ที่่�สำคััญของบุุคลากร
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องไว้้อย่่างชััดเจน ตามแนวทางการป้้องกััน 3 ระดัับ
ซึ่่� ง ฝ่่ า ยบริิ ห ารที่่� ท ำหน้้ า ที่่� ก ำกัั บ ดูู แ ลจะถืือเป็็ นป ราการ

•

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดอบรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้แก่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ โดย
มุ่่�งหวัังที่่�จะช่่วยให้้พนัักงานทุุกคนเกิิดความตระหนัักรู้้�และ
มีีความรัับผิิดชอบต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งจะนำไป
สู่่�วัฒ
ั นธรรมความเสี่่ย� งที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ โดยได้้จัดั การอบรม
ในรููปแบบออนไลน์์ ทั้้�งหมด 3 ช่่วงเวลา เพื่่�ออำนวยความ
สะดวกให้้กัับพนัักงานผู้้�บริิหารทุุกท่่านสามารถเข้้าร่่วม
การอบรมดัังกล่่าวได้้ครบทุุกท่่าน
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดเวิิร์์กชอปเรื่่�องการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้ระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการประจำหน้้างาน
และผู้้�จััดการกอง REIT (สำหรัับพนัักงานทุุกระดัับ) โดย
มุ่่�งหวัั ง เพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ า ใจเรื่่� อ งการระบุุ ค วามเสี่่� ย ง
การประเมิินความเสี่่�ยง และมาตรการลดความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบของพนัักงานแต่่ละคน รวมถึึงการ
ปลููกฝัังการรัับรู้้�เรื่่�องความสำคััญของการบริิหารความเสี่่�ยง

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังตั้้�งเป้้าที่่�จะนำนวััตกรรมดิิจิิทััลต่่างๆ
มาใช้้ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมความเสี่่� ย งที่่� มีีป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ อยู่่�ระหว่่างพััฒนาระบบดิิจิทัิ ลั พร้้อมด้้วยการแจ้้งเตืือน
เพื่่�อแสดงสถานะความเสี่่�ยงหลัักทั้้�งหมด และตรวจสอบติิดตาม
การดำเนิินการบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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053

การจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

ในปััจจุุบันผู้้�มีีส่
ั
ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียหลายฝ่่าย อาทิิ หน่่วยงานรััฐ ลููกค้า้
ตลอดจนผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้หัันมาให้้ความสนใจในประเด็็นด้้านการ
จัั ด การห่่ วงโซ่่ อุุ ปท านอย่่างยั่่�งยืืนมากขึ้้�น ฉะนั้้�นการจััดการ
ผลกระทบจากห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
เศรษฐกิิจ เช่่น มลพิิษ สภาพการทำงาน และความเป็็นส่่วนตััว
ของข้้อมููล จึึงถืือเป็็นองค์์ประกอบสำคััญในการบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอมุ่่�งเน้้นหลัักการในเรื่่�องของความ
ยั่่�งยืืนในการดำเนิินธุุรกิิจ และตระหนัักดีีว่่าการดำเนิินกิิจกรรม
ของคู่่�ค้้าย่่อมมีีผลต่่อชื่่�อเสีียง ตลอดจนมุุมมองของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ เพราะฉะนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงต่่อ
ยอดแนวคิิดการทำธุุรกิิจโดยยึึดหลัักความยั่่ง� ยืืน ตลอดจนมีีความ
เป็็นธรรมและโปร่่งใสในการทำงานร่่วมกัับคู่่�ค้้า โดยส่่งเสริิมให้้
คู่่�ค้้ามีีโอกาสพััฒนาศัักยภาพและพััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
ไปด้้วยกััน
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แนวทางบริิหารจััดการ

ด้้วยกิิจกรรมการดำเนิินธุุรกิิจที่่�หลากหลายตาม 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ
หลัักของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องมีี
การติิดต่่อประสานงานกัับคู่่�ค้้ารวมถึึงผู้้�รัับเหมาเป็็นจำนวนมาก
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความ
สำคััญสููงสุุดกัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำหนดอย่่างเคร่่งครััด จึึงต้้องกำกัับดููแลให้้คู่่�ค้า้ และผู้้�รับั เหมา
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เลืือกยึึดถืือหลัักการนี้้�ด้้วยเช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับคู่่�ค้้า
(Supplier Code of Conduct) ขึ้้�น และกำหนดให้้นำไปใช้้
ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมาใน
ปััจจุุบัันของกลุ่่�มบริิษััทฯ และรวมถึึงรายใหม่่ ได้้รัับทราบถึึง
เป้้าหมายที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดหวััง ตลอดจนชี้้�แจงหลัักการและ
แนวทางให้้รัับทราบ ทั้้�งนี้้� เนื้้�อหาของหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจ
สำหรัับคู่่�ค้้าประกอบด้้วยประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน 3 หััวข้้อหลััก
ได้้แก่่ ข้้อปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับจริิยธรรมในการทำธุุรกิิจ ความรู้้�พื้น้� ฐาน
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน และการบริิหารจััดการอาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำงาน ที่่�คู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมาทุุกรายต้้อง
ปฏิิบััติิตาม ซึ่่�งสามารถดููรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณธุุรกิิจ

สำหรัั บ คู่่�ค้้ า ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ที่่�เว็็บ ไซต์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โดยในปีี 2564 คู่่�ค้้ า และผู้้�รัั บ เหมาทุุ กรายได้้ รัั บ การสื่่� อ สาร
ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับคู่่�ค้้า โดย
ร้้อยละ 47 ได้้ลงนามรัับทราบข้้อปฏิิบัติั ิ โดยส่่วนที่่เ� หลืือจะดำเนิิน
ขั้้�นตอนเสร็็จสิ้้�นภายในปีี 2565
ด้้วยการดำเนิินกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งในการพััฒนาอาคารคลัังสิินค้้า
ศููนย์ก์ ระจายสิินค้า้ และโรงงาน รวมถึงึ การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
การพิิจารณาเลืือกใช้้และการจััดซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างจึึงเป็็นหนึ่่�งใน
ขั้้�นตอนสำคััญในช่่วงพััฒนาโครงการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังนั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้นำกระบวนการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนมาใช้้ในการ
จััดซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ เช่่น อุุปกรณ์์ และวััสดุุก่่อสร้้าง เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์ ใดที่่� ได้้มาจากพื้้�นที่่�เขตสงวน อีีกทั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับการเลืือกจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้า
หรืือบริิการจากคู่่�ค้้าที่่�สามารถตอบสนองแนวคิิดการก่่อสร้้าง

“อาคารสีีเขีียว (Green Building)” ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้วััสดุุที่่�ช่่วย
ประหยััดพลัังงานและเป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และขอให้้ผู้้�รับั เหมา
เลืือกใช้้วััสดุุที่่�สามารถนำกลัับมาใช้้ซ้้ำได้้ ซึ่่�งจะช่่วยลดปริิมาณ
ขยะจากการก่่อสร้้างได้้อย่่างมาก ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้น
เรื่่�องการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมตามนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทางชีีวภาพ และ
คาดหวัั ง ให้้ คู่่�ค้้ า ปฏิิ บัั ติิ ตามนโยบายดัั ง กล่่ า วเช่่ นกัั น ตั้้� ง แต่่
กระบวนการการก่่อสร้้างโครงการไปจนถึึงช่่วงการดำเนิินโครงการ
ปกติิ ตลอดจนลดการใช้้ทรััพยากร และนำแนวปฏิิบััติิ ด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อมมาใช้้ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในจรรยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับคู่่�ค้้า
เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการ
ส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้ายึึดแนวคิิดหรืือกรอบการดำเนิินงานที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยตััวอย่่างการดำเนิินงานที่่�สะท้้อนแนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ได้้แก่่ การนำไม้้แบบพลาสติิกเสริิมเหล็็ก
(Plastic Formwork) มาใช้้ ซึ่่�งเป็็นวััสดุุที่่�สามารถนำกลัับมาใช้้
ซ้้ำได้้ ซึ่่ง� สามารถลดขยะและของเสีียจากกระบวนการก่่อสร้้างได้้
เป็็นอย่่างดีี ตลอดจนการออกแบบอาคารให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
เป็็นต้้น
การกำกัับดููแลการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุปท
ุ านโดยรวมเป็็นหน้้าที่่�
ของฝ่่ายจััดซื้้�อ (Procurement Department) ซึ่่�งการบริิหารงาน
ในระดัับกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยมีีกระบวนการคััดเลืือกและประเมิินคู่่�ค้า้
ตามแนวทางที่่ร� ะบุุไว้้ในกระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง (Procurement
Procedure) ซึ่่�งจะมีีการทบทวนเนื้้�อหาทุุกปีี
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กระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้้ารายใหม่่

คู่่�ค้้ารายใหม่่ทุุกรายจะต้้องกรอกแบบฟอร์์มประเมิินคู่่�ค้้า (PreQualification Form: PQ) ซึ่ง่� ประกอบด้้วยคำถามสำหรัับประเมิิน
คุุณสมบััติิทั้้�งด้้านคุุณภาพ ราคา ความสามารถในการผลิิตสิินค้้า
หรืือบริิ การ ระบบการบริิ ห ารจัั ด การ ตลอดจนและผลการ
ดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง แบบฟอร์์มประเมิิน
คู่่�ค้้ า ยัั ง ออกแบบมาเพื่่� อ ตรวจสอบว่่ า คู่่�ค้้ า แต่่ ล ะรายมีีการใช้้
นโยบายหรืือระบบการจััดการที่่�สอดคล้้องกัับการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนหรืือไม่่ เช่่น ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตทางธุุรกิิจ การจััดการด้้าน
ความปลอดภััย และการบริิหารจััดการผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

เกณฑ์์การประเมิินศัักยภาพด้้านความยั่่�งยืืน
การดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาล/ จริิยธรรมในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
คู่่�ค้้ามีีเกณฑ์์วััดหรืือค่่าชี้้�วััดผลการดำเนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลและ
จริิยธรรมในการดำเนิินธุุรกิิจ เช่่น นโยบายธรรมาภิิบาล นโยบาย
ต่่อต้้านการให้้สิินบนและการทุุจริิต นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า
นโยบายปกป้้องความเป็็นส่ว่ นตััวของข้้อมููล และความมั่่นค
� งปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

นอกจากนี้้� ยัังมีีการประเมิินคู่่�ค้า้ ในส่่วนของศัักยภาพความยั่่ง� ยืืน
(Environmental, Social and Governance (สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิิบาล): ESG) เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้ า นความยั่่� ง ยืืนตลอดห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า เกิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภาพสูู ง สุุ ด
โดยมีีการระบุุและกำกัับดููแลความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ตอนต้้น
กระบวนการคััดเลืือก
ทั้้�งนี้้� เกณฑ์์การประเมิินศักั ยภาพด้้านความยั่่ง� ยืืนในการคััดเลืือก
คู่่�ค้้าประกอบไปด้้วย 3 ประเด็็นดัังนี้้� โดยมีีการประเมิินให้้คะแนน
แต่่ละประเด็็นที่่�ระดัับ 1-5

ระดัับคะแนน
ดีีเยี่่�ยม (5)
ดีี (4)
พอใช้้ (2)
ควรปรัับปรุุง (1)

การดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
คู่่�ค้้ามีีมาตรการหรืือมีีผลการดำเนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขอนามััยและ
ความปลอดภััย สิิทธิิมนุุษยชน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงาน
เช่่น นโยบายการไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ นโยบายเกี่่ย� วกัับแรงงานเด็็ก เงื่่อ� นไข
การจ้้างงานที่่�เป็็นธรรม การบริิหารจััดการลููกจ้้างที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ
และผู้้�อพยพ และสภาพแวดล้้อมการทำงานที่่�ปลอดภััย

การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
คู่่�ค้้ามีีนโยบายหรืือแนวทางในการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
การปฏิิบััติิตามข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น นโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงาน
แนวทางการบริิหารจััดการขยะและของเสีียที่่�เป็็นอัันตราย แผนและ
ขั้้�นตอนการดำเนิินงานเพื่่�อการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด

นอกจากนี้้� เกณฑ์์การประเมิินยังั ครอบคลุุมถึึงการประเมิินแหล่่ง
ที่่� ม าของผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� จัั ด ซื้้� อ เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า ไม่่ ใ ช่่ สิิ นค้้ า ที่่� มีี
ต้้นกำเนิิดมาจากพื้้น� ที่่เ� ขตสงวนหรืือพื้้น� ที่่ที่� มีีค
่� วามเสี่่ย� งด้้านความ
หลากหลายทางชีีวภาพ
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ในปีี 2564 คู่่�ค้้าใหม่่ทุุกรายทัังหมดร้้อยละ 100 ได้้ผ่่านการ
คััดเลืือกโดยใช้้แบบฟอร์์มประเมิินคู่่�ค้้า กระบวนการคััดเลืือกนี้้�
ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าคู่่�ค้้าที่่�เลืือกให้้อยู่่�ในทะเบีียนคู่่�ค้้า (AVL) จะ
ดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลัักความยั่่�งยืืน

การประเมิินความเสี่่�ยงห่่วงโซ่่อุุปทาน

นอกเหนืือจากกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างแล้้ว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้้าในด้้านการดำเนิินธุุรกิิจ ผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และผลกระทบต่่อสัังคม เพื่่�อกำกัับดููแลห่่วงโซ่่อุุปทานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้พััฒนาไปสู่่�ความยั่่�งยืืน ตลอดจน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของห่่วงโซ่่คุุณค่่าโดยใช้้กระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้้ารายใหม่่และการประเมิินคู่่�ค้้า
การระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
• ระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญจากการ
วิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลในการจััดซื้้�อ
(Spending Analysis)
โดยพิิจารณาถึึงความสำำ�คััญ
ของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ระดัับความยากง่่ายในการหา
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการอื่่�น
มาทดแทน ฯลฯ

การประเมิินความเสี่่�ยง
คู่่�ค้้าด้้านความยั่่�งยืืน

มาตรการ
จััดการความเสี่่�ยง

• ประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าใน
ด้้านจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และผลกระทบทางสัังคม

• จััดการความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า
แต่่ละรายด้้วยมาตรการที่่�เหมาะสม
รวมถึึงดำำ�เนิินการแก้้ ไขปรัับปรุุง
ข้้อบกพร่่องให้้ถููกต้้อง หรืือ
การใช้้มาตรการยุุติิสััญญา

การระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ

ได้้นำการวิิเคราะห์์จัดั กลุ่่�มด้้วยระบบ ABC (การวิิเคราะห์์ตามยอด
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าความผัันผวนและไม่่ต่่อเนื่่�องในธุุรกิิจ ค่่าใช้้จ่่าย) มาใช้้ในการระบุุคู่่�ค้้ารายสำคััญ รวมถึึงพิิจารณาจาก
ในการจััดหาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการอาจส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหาย หลัักเกณฑ์์อื่่น� ๆ เช่่น ระดัับความสำคััญของผลิิตภัณั ฑ์์หรืือบริิการ
ร้้ายแรงต่่อการดำเนิินธุรุ กิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ ดัังนั้้น� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ที่่�คู่่�ค้้าจััดหา หรืือโอกาสในการใช้้คู่่�ค้้ารายอื่่�นเพื่่�อทดแทน
จึึงได้้จััดให้้มีีการระบุุคู่่�ค้้ารายสำคััญ เพื่่�อให้้บริิหารจััดการห่่วงโซ่่
คุุณค่่าได้้อย่่างประสิิทธิิภาพ โดยกำหนดมาตรการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อ ในปีี 2564 มีีจำนวนคู่่�ค้้าทั้้�งหมด 638 รายในห่่วงโซ่่อุุปทานของ
บรรเทาผลกระทบจากคู่่�ค้้า ตลอดจนช่่วยเหลืือคู่่�ค้้าให้้ขัับเคลื่่�อน กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยจำแนกตามกลุ่่�มธุุรกิิจได้้ดัังตารางด้้านล่่างนี้้�
ธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและสร้้างความเติิบโตในระยะยาวได้้ ทั้้�งนี้้�
การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่อุุปทาน
คู่่�ค้้าทั้้�งหมด
คู่่�ค้้ารายสำคััญ (Critical Supplier)
คู่่�ค้้ารายสำคััญที่่�ไม่่ได้้ทำธุุรกิิจกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ

จำนวนคู่่�ค้้า
638
29
ภายในปีี 2565
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ทั้้�งนี้้� มีีการระบุุคู่่�ค้้ารายสำคััญโดยพิิจารณาจากประเด็็นต่่อไปนี้้�
•	การวิิเคราะห์์ค่า่ ใช้้จ่า่ ย (เช่่น มากถึึงร้้อยละ 80 ของมููลค่า่ การจััดซื้้อ� )
•	ความสำคััญของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
• โอกาสในการใช้้คู่่�ค้้ารายอื่่�นทดแทน
•	ความถี่่�ในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
•	ประเภทของงานจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
•	การพััฒนาโครงการ
ในปีี 2563 มีีคู่่�ค้้ารายสำคััญทั้้�งหมด 29 รายตามเกณฑ์์ที่่�ระบุุ
ข้้างต้้น คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 4.6 ของคู่่�ค้้าทั้้�งหมดที่่ยั� งั ดำเนิินธุรุ กิิจร่่วม
กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยมีียอดค่่าใช้้จ่่ายคิิดเป็็นร้้อยละ 80.0 ของ
ค่่าใช้้จ่่ายรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า

ในทุุก ๆ ปีี กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการประเมิินความเสี่่�ยงของ
คู่่�ค้้ารายสำคััญครอบคลุุมประเด็็นในด้้านจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และผลกระทบทางสัังคม โดยหน่่วยงาน
ที่่� สั่่� ง ซื้้� อ สิิ นค้้ า บริิ การและฝ่่ า ยจัั ด ซื้้� อ จะร่่ ว มกัั นท ำแบบฟอร์์ ม
ประเมิินผลการทำงานของคู่่�ค้า้ ซึ่ง่� ประกอบด้้วยการประเมิินคุณุ ภาพ
ของสิินค้้าหรืือบริิการ ราคา การจััดส่่งสิินค้้า/การส่่งมอบงาน
และการให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�
การประเมิินยัังมีีการตรวจสอบคู่่�ค้้าถึึงการปฏิิบััติิตามนโยบาย
สิ่่ง� แวดล้้อม แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นคุุณภาพ สุุขภาพ และความปลอดภััย
ฯลฯ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นกระบวนการประเมิิน

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะแจ้้งผลการประเมิินให้้ทราบพร้้อมแผนการแก้้ไข
ข้้อบกพร่่องตามผลคะแนนของคู่่�ค้้าแต่่ละราย ในกรณีีที่่�คู่่�ค้้าได้้
คะแนนต่่ำกว่่ามาตรฐาน 2 ปีีติิดต่่อกััน จะมีีการแจ้้งผลให้้คู่่�ค้้า
ทราบและคู่่�ค้้าดัังกล่่าวจะถููกตััดออกจากทะเบีียนคู่่�ค้้า โดยจะมีี
หนัังสืือแจ้้งในลำดัับต่่อไป
มาตรการประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้้า

ฝ่่ายจััดซื้้�อและหน่่วยงานที่่�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าบริิการจะประเมิินคู่่�ค้้า
ทุุกปีีโดยการกรอกแบบฟอร์์มประเมิินผลการทำงานของคู่่�ค้้า โดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินคู่่�ค้้ารายสำคััญและรายที่่�มีีความเสี่่�ยง
สููงในประเด็็นด้า้ นธรรมาภิิบาล สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่ง่� มุ่่�งเน้้น
ไปที่่�คุุณภาพของสิินค้้าหรืือบริิการ ราคา การจััดส่่งสิินค้้ า /
การส่่งมอบงาน และการให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
นอกจากเกณฑ์์ข้้างต้้นแล้้ว ยัังมีีการประเมิินเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม แนวปฏิิบััติิด้้านคุุณภาพ สุุขภาพ
และความปลอดภััย ตลอดจนหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับคู่่�ค้้า
ฯลฯ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะแจ้้งผลการประเมิินให้้คู่่�ค้้าแต่่ละรายทราบ หาก
คู่่�ค้้ามีีคุุณสมบััติิไม่่ตรงกัับข้้อกำหนดของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะต้้องมีี
การสรุุปแผนการแก้้ไขข้้อบกพร่่อง ในกรณีีที่่�คู่่�ค้้าได้้คะแนนต่่ำ
กว่่ามาตรฐาน 2 ปีีติิดต่่อกััน จะมีีการแจ้้งผลให้้คู่่�ค้้าทราบและ
คู่่�ค้้าดัังกล่่าวจะถููกตััดออกจากทะเบีียนคู่่�ค้้า จากนั้้�นจะมีีหนัังสืือ
แจ้้งในลำดัับต่่อไป

การจำำ�แนกผลการปฏิิบััติิงานของคู่่�ค้้าและการปฏิิบััติิเพื่่�อแก้้ ไขข้้อบกพร่่อง

ผลการปฏิิบััติิงาน : ดีีเยี่่�ยม
• ช่่วงคะแนน ร้้อยละ 80 - 100
• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้าดำเนิินการประเมิินตนเองทุุก ๆ สองปีี

ผลการปฏิิบััติิงาน : ดีี
• ช่่วงคะแนน ร้้อยละ 60 - 79
• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้าดำเนิินการประเมิินตนเองทุุกปีี

ผลการปฏิิบััติิงาน : พอใช้้
• ช่่วงคะแนน ร้้อยละ 25 - 59
• การปฏิิบััติิ : ให้้คูู่�ค้้ายื่่�นแผนการแก้้ไขข้้อบกพร่่องด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล พร้้อมปฏิิบััติิตามแผนภายใน
6 เดืือน และจะต้้องจััดให้้มีีการตรวจสอบอีีกครั้้�ง

ผลการปฏิิบััติิงาน : ต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
• ช่่วงคะแนน ต่่ำกว่่าร้้อยละ 25
• การปฏิิบััติิ : ให้้คูู่�ค้้ายื่่�นแผนการแก้้ไขข้้อบกพร่่องด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล พร้้อมปฏิิบััติิตามแผนภายใน
เวลาที่่�ตกลง หากผลการตรวจสอบในภายหลััง พบว่่า คู่่�ค้้ายััง
ไม่่สามารถแก้้ไขข้้อบกพร่่องได้้ให้้ถืือว่่าสััญญาที่่�มีีอยู่่�เป็็นอัันสิ้้�นสุุด
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นอกจากการใช้้แบบประเมิินดังั ที่่ร� ะบุุข้า้ งต้้นแล้้ว กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยััง
ได้้นำกระบวนการประเมิินศัักยภาพความยั่่�งยืืน (ESG) มาใช้้ใน
การลงพื้้น� ที่่ต� รวจสอบคุุณสมบััติแิ ละผลการดำเนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการบริิหารจััดการด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจ สิ่่ง� แวดล้้อม สุุขภาพ
ความปลอดภััย และสัังคมของคู่่�ค้้ารายสำคััญ ตลอดจนคู่่�ค้้าที่่�มีี
ความเสี่่ย� งสููง และคู่่�ค้้ารายสำคััญที่่�ไม่่ได้้ทำธุุรกิิจกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ

โดยตรง โดยจะพิิจารณาเป็็นกรณีีตามความเหมาะสมและเป็็นไป
ตามกรอบมาตรฐานและข้้อกำหนดของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� กำหนด
ให้้มีีการลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบสำหรัับคู่่�ค้้ารายสำคััญทุุกราย โดย
สามารถดููรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเกณฑ์์ที่่� ใช้้ในการระบุุคู่่�ค้้าราย
สำคััญได้้ในหััวข้้อ “การระบุุคู่่�ค้า้ รายสำคััญ” ในรายงานฉบัับนี้้� ผล
การตรวจประเมิินในปีี 2564 มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

จำนวนการลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบ

จำนวนคู่่�ค้้าที่่�ต้้องกำหนดแผนการ
แก้้ไขข้้อบกพร่่อง

คู่่�ค้้ารายสำคััญ

29

ไม่่มีี

คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง

0

ไม่่มีี

คู่่�ค้้ารายสำคััญที่่�ไม่่ได้้ทำธุุรกิิจกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยตรง

0

ไม่่มีี

คู่่�ค้้า

ทั้้�งนี้้� การดำเนิินการแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่ก� ำหนดขึ้้น� ระหว่่างการตรวจประเมิินทั้้ง� หมดถืือเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของแผนการแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่�
มีีอยู่่�เดิิม
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แนวคิิดการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
“ระบบ E-PROCUREMENT”

“มาตรการรัับมืือสถานการณ์์ โควิิด-19”

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ติิดตามเฝ้้าระวัังสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างใกล้้ชิิดและมีีการสื่่�อสารกัับคู่่�ค้้าใน
ประเด็็นดังั กล่่าวมาโดยตลอด ในปััจจุุบันั โรคโควิิด-19 มีีแนวโน้้ม
เกิิดการติิดเชื้้อ� ได้้ง่า่ ยขึ้้น� และอาจนำไปสู่่�การแพร่่ระบาดในวงกว้้าง
ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้กำหนดข้้อปฏิิบััติิและจััดให้้มีี
มาตรการดููแลคู่่�ค้้า โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ยกระดัับศัักยภาพการดำเนิินงานโดยใช้้ประโยชน์์
จากนััวตกรรมด้้านเทคโนโลยีี ด้้วยการดำเนิินงานโครงการระบบ
จััดซื้้�อจััดจ้้างออนไลน์์ E-Procurement เฟส 1 เพื่่�อเสริิม
ประสิิทธิิภาพ ความโปร่่งใส และปรัับกระบวนการประมููลโครงการ
ให้้มีีความคล่่องตััวและเป็็นระบบ โดยคู่่�ค้้าที่่�มีีศัักยภาพสามารถ
อััป โหลดใบเสนอราคาในระบบได้้อย่่างสะดวกและปลอดภััย
จากนั้้�นผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบและได้้รัับมอบอำนาจตามมููลค่่าสััญญาจะ
นอกจากนี้้� ยัังมีีการกำหนดข้้อปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อรัับมืือกัับ
เป็็นผู้้�อนุุมััติิใบเสนอราคา
วิิกฤติิการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
นอกจากนี้้� ระบบจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งออนไลน์์ ยัั ง มีีฐานข้้ อ มูู ล เพื่่� อ 1. สวมหน้้ากากอนามััย
ตรวจสอบและเปรีียบเทีียบว่่าราคาที่่คู่่�ค้
� า้ เสนอมีีมููลค่า่ เป็็นไปตาม 2.	รัักษาระยะห่่าง
ราคาตลาดหรืือไม่่ ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ต่่อยอดดำเนิิน 3. ล้้างมืือเป็็นประจำ
โครงการในเฟสที่่� 2 ซึ่่�งนัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนต่่อเนื่่�องของ 4.	ตรวจคััดกรองด้้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่่อนเข้้าปฏิิบัติั งิ าน
การพััฒนาไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation Program
Season 2) โดยจะมีีการเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นให้้ผู้้�ใช้้สามารถประเมิิน การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุุ�ปทานในภาวะวิิกฤติิการแพร่่
คุุณสมบััติิคู่่�ค้้า ตรวจประเมิินศัักยภาพความยั่่�งยืืน (ESG) และ ระบาดของเชื้้้� อไวรััสโควิิด-19
สามารถบริิหารจััดการรายชื่่�อคู่่�ค้้าในระบบได้้ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงผลกระทบจากภาวะวิิกฤติิการแพร่่ระบาด
ยัังช่่วยให้้การประมููลโครงการดำเนิินไปได้้โดยอััตโนมััติิ กล่่าวคืือ ของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ซึ่่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินงานและ
สามารถกำหนดราคา วิิเคราะห์์ข้้อมููล และดำเนิินการจััดซื้้�อ สภาพคล่่ อ งของการจัั ด การกระแสเงิิ น สดของคู่่�ค้้ า ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ การตกลงระยะเวลาเครดิิตเทอมต่่อคู่่�ค้้าที่่�เหมาะสม
จััดจ้้างกัับคู่่�ค้้าโดยไม่่ต้้องอาศััยการควบคุุมโดยตััวบุุคคล
ถืือเป็็นปััจจััยที่่�สำคััญต่่อการดำเนิินธุุุ�รกิิจของคู่่�ค้้าได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการดำเนิินงานที่่�หลากหลายภายใต้้
ธุุุ�รกิิจทั้้�ง 4 กลุ่่�ม โดยทั่่่�วไปกลุ่่�มบริิษััทฯ จะกำหนดและได้้รัับ
ระยะเวลาเครดิิตเทอมจากคู่่�ค้้าประมาณ 30-45 วััน ในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤติิดัังกล่่าวอย่่างมีีนััย
สำคัั ญ และสามารถบริิ ห ารจัั ด การกระแสเงิิ น สดได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ได้้มีีปััญหาในการจ่่าย
ชำระเงิินให้้แก่่คู่่�ค้้าแต่่อย่่างใด ทั้้�งยัังสามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
เครดิิตเทอมที่่�กำหนดไว้้ได้้ตามปกติิ
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การจััดการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์
ความพึึงพอใจของลููกค้า้ นัับเป็็นปัจั จััยสำคััญของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ใน
การสร้้างผลกำไรให้้กัับธุุรกิิจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในสถานการณ์์
ปััจจุุบันั ที่่ก� ารเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมและความต้้องการของลููกค้า้
ได้้เข้้ามามีีอิิทธิิพลมากขึ้้�น ทั้้�งยัังเพิ่่�มความท้้าทายในการรัักษา
ฐานลููกค้า้ เดิิมหรืือการหาลููกค้า้ รายใหม่่ๆ เพราะฉะนั้้น� การสร้้าง

ความเชื่่�อมั่่�นจึึงเป็็นพื้้�นฐานสำคััญในการบริิหารจััดการลููกค้้า
สัั ม พัั นธ์์ ทีีมีีป ระสิิ ท ธิิ ภาพ อีีกทั้้� ง ยัั ง ถืือเป็็ นกลยุุ ทธ์์ ส ำคัั ญ ใน
การเสริิมสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ตลอดจนการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่ายใน
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักทั้้�ง 4 กลุ่่�มของกลุ่่�มบริิษััทฯ นั้้�นขัับเคลื่่�อนด้้วยพัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partners” โดย
มุ่่�งนำเสนอบริิการที่่�หลากหลายครบวงจรให้้กัับลููกค้้า

YOUR ULTIMATE
SOLUTION PARTNER

BUILT-TO-SUIT/OWN

INTEGRAL PROPERTY
SOLUTION

ซึ่่�งปััจจััยหลัักสำคััญที่่�ทำให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถดำเนิินธุุรกิิจ
ได้้อย่่างมั่่�นคงและแข็็งแกร่่งนั้้�นได้้แก่่ การมอบสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่
ลููกค้้า บนทำเลที่่�ตั้้�งที่่�เป็็นจุุดยุุทธศาสตร์์การขนส่่งและกระจาย
สิินค้้า รวมถึึงการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมตามความต้้องการของ
ลููกค้้าอย่่างครบวงจร (one stop service solutions) ทั้้�งนี้้�
แนวคิิดการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้านัับ
เป็็ นกลยุุ ทธ์์ ที่่� กลุ่่� มธุุ ร กิิ จ พัั ฒ นาและจัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์
(Logistics) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ นำมาใช้้บริิการลููกค้้าที่่�ต้้องการเช่่า
คลัังสิินค้้าหรืือโรงงานอุุตสาหกรรม โดยคลัังสิินค้้าหรืือโรงงาน
อุุตสาหกรรมที่่�ดัังกล่่าวถููกออกแบบมาโดยเฉพาะตามความ
ต้้ อ งการของลูู กค้้ า แต่่ ล ะราย ภายใต้้ การออกแบบในระดัั บ
มาตรฐานสากล หรืือที่่�เรีียกว่่าลัักษณะโครงการ Built-to-Suit
นอกจากนี้้�ในกลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุุ�ตสาหกรรม ซึ่่�งดำเนิินงาน
ภายใต้้บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์
(WHAID) ถืือเป็็นหนึ่่ง� ในผู้้�นำในการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมและ

ONE-STOP-SERVICE

OPERATIONAL EQUITY

เขตประกอบการอุุตสาหกรรมชั้้นน
� ำของประเทศไทย โดยจำหน่่าย
ที่่�ดิินที่่�พััฒนาแล้้วสำหรัับการสร้้างโรงงาน รวมถึึงการให้้เช่่า
โรงงานและคลัังสิินค้้าสำเร็็จรููปแก่่ลููกค้้า ทั้้�งนี้้�ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น
ในการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างครบวงจร กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ก่่อตั้้�ง
ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ (WHAUP) และธุุรกิิจ
ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม (WHA Digital Platform) ขึ้้�น เพื่่�อนำเสนอ
บริิการด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน ตลอดจนบริิการด้้านดิิจิทัิ ลั
ให้้แก่่ลููกค้้า ตามลำดัับ โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
ผลิิ ต และจัั ด หาน้้ำเพื่่� อ อุุ ต สาหกรรม น้้ำดิิ บ น้้ำเพื่่� อ ผ่่ า น
กระบวนการผลิิต (Process Water) และน้้ำเพื่่�อกระบวนการผลิิต
ปราศจากคลอรีีน (Clarified Water) ให้้แก่่นิิคมอุุตสาหกรรม
รายใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในประเทศไทย ซึ่ง่� รวมถึงึ ให้้บริิการด้้านพลัังงานเชื้้อ�
เพลิิ ง เชิิ ง พาณิิ ชย์์ (Conventional) และพลัั ง งานทดแทน
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มยัังถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งบริิการ
ครบวงจรด้้านโครงสร้้างพื้้น� ฐานดิิจิทัิ ลั โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีบริิการ
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ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศหลากหลายประเภทเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าด้้วยบริิการที่่�หลากหลายครอบคลุุม
ทุุกความต้้องการ กลุ่่�มบริิษััท WHAID จึึงถืือเป็็นผู้้�พััฒนานิิคม
อุุตสาหกรรมชั้้�นนำของประเทศไทย โดยถืือส่่วนแบ่่งการตลาด
อัันดัับหนึ่่�งของธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นยกระดัับประสิิทธิิภาพในการบริิการลููกค้้าด้้วย
การปรัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพการบริิ การอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ตาม
พัันธสัญั ญาของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในการเป็็น “Your Ultimate Solution
Partners” เพื่่�อรัักษาตำแหน่่งผู้้�นำในตลาด
การดำเนิินธุุรกิิจในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ผ่่าน
การออกแบบและวางกลยุุ ทธ์์ ม าอย่่ า งถี่่� ถ้้ ว นเพื่่� อ ตอบสนอง
ความต้้องการที่่ห� ลากหลายของลููกค้า้ เพราะฉะนั้้น� ความคิิดเห็็น
ของลูู กค้้ า และความสัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่ า งบริิ ษัั ทกัั บ ลูู กค้้ า จึึงถืือ
เป็็นปััจจััยที่่�สำคััญยิ่่�งและมีีการบริิหารจััดการในระดัับองค์์กร
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีระบบการจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ซึ่่�งใช้้เป็็นฐาน
ข้้อมููลมาตรฐานส่่วนกลางในการจััดเก็็บและบริิหารจััดการข้้อมููล
และความต้้องการของลููกค้้าในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ
โดยในช่่วงปลายปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ริเิ ริ่่ม� ใช้้งานระบบจััดการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์ (CRM system) ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของลููกค้า้ ได้้ภายในเวลาที่่ก� ำหนดและมีีประสิิทธิิภาพ
โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนการพััฒนาไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital
Transformation) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ แอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวได้้รัับ
การพัั ฒ นาขึ้้� น เพื่่� อ ยกระดัั บ ความสัั ม พัั นธ์์ กัั บ ลูู กค้้ า และสร้้ า ง
ประสบการณ์์ที่ดีียิ่่
่� ง� ขึ้้น� ให้้กับั ลููกค้า้ อีีกทั้้�งยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการทำงานของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ และลดขั้้�นตอนการ
ทำงานที่่�ไม่่จำเป็็น รวมถึึงการลดโอกาสเกิิดความผิิดพลาดให้้
น้้อยลง ตลอดจนให้้ข้อ้ มููลที่่ถู� กต้
ู อ้ งแม่่นยำและเพิ่่�มความปลอดภััย
ของข้้อมููลได้้เป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� การจััดทำฐานข้้อมููลในระบบ
ดัังกล่่าว จะช่่วยให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลลููกค้้าของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้อย่่างทั่่�วถึึง ซึ่่�งสามารถช่่วยให้้การบริิหารจััดการ
งานลููกค้้าสััมพัันธ์์และการสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้การสื่่�อสารกัับลููกค้้ามีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ทำวารสาร WHA Connect เป็็นรายไตรมาส
สำหรัับประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับบริิษััท กิิจกรรมต่่างๆ
โครงการอบรม และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม ซึ่่�งเป็็นช่่องทางและ
วิิธีีการสื่่อ� สารที่่เ� ข้้าถึึงได้้ง่า่ ย สื่่อ� สารข้้อมููลได้้ถูกต้
ู อ้ งครบถ้้วน และ
ใช้้ ง านได้้ ส ะดวกสำหรัั บ ลูู กค้้ า ของทั้้� ง 4 กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ อีีกทั้้� ง
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง เสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภาพของการสื่่� อ สารสองทาง
(Two-Way Communication) ด้้วยการเข้้าเยี่่�ยมลููกค้้า รวมถึึง
การติิ ด ต่่ อ ทางโทรศัั พ ท์์ แ ละอีีเมลอย่่ า งสม่่ำเสมอ โดยได้้ มีี
การกำหนดบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ติิดต่่อหลัักเพื่่�อดููแลลููกค้้าในกรณีีที่่�มีี
ข้้อกัังวลหรืือคำร้้องขอ และจััดตั้้�งระบบจััดการข้้อร้้องเรีียน ฯลฯ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะเปิิดรัับข้้อคิิดเห็็นหรืือข้้อร้้องเรีียนผ่่าน
ช่่องทางการสื่่อ� สารประเภทต่่างๆ ที่่จั� ดั ไว้้ให้้ และดำเนิินการตรวจ
สอบตามระเบีียบการปฏิิบััติิงานการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนจาก
ลููกค้้าและชุุมชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� เมื่่�อได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ผู้้�จััดการฝ่่ายของกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้รัับแจ้้งข้้อมููล และมีี
การแต่่งตั้้ง� พนัักงานที่่มีีค
� วามรู้้�ความชำนาญให้้ดำเนิินการสืืบสวน
รายงานข้้อมููล รวมถึึงบัันทึึกรายละเอีียดลงในเอกสาร จากนั้้�น
จึึงนำเรื่่อ� งร้้องเรีียนและความคืืบหน้้าของมาตรการแก้้ไขรายงาน
ต่่อคณะกรรมการคุุณภาพในการประชุุมทบทวนฝ่่ายบริิหารซึ่ง่� จะ
จััดขึ้้�นทุุกๆ 1 ปีี

อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ทำให้้เกิิด
ข้้อจำกััดในการเดิินทาง ลููกค้้าที่่�สนใจจึึงไม่่สามารถมาเยี่่�ยมชม
สถานที่่�จริิงได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้นำเทคโนโลยีีมา
ใช้้แก้้ปัญั หา เช่่น การประชุุมทางไกล และจััดทำระบบเสมืือนจริิง
สำหรัับเยี่่�ยมชมบริิษััท ตลอดจนการใช้้ MS Team, Zoom,
WeChat, Line ในการประชุุมและช่่วยเหลืือลููกค้้าในกรณีีที่่�มีี
ข้้อกัังวล รวมถึงึ หารืือเรื่่อ� งกระบวนการจััดซื้้อ� ที่่ดิ� นิ สััญญาซื้้อ� ขาย
และสัั ญ ญาเช่่ า ทั้้� ง ยัั ง จัั ด การประชุุ ม ออนไลน์์ ใ นระบบภาพ
เสมืือนจริิงกัับลููกค้้าเป้้าหมายในต่่างประเทศ ซึ่่�งยัังไม่่สามารถ

เดิินทางมาที่่�ประเทศไทยได้้ เนื่่�องด้้วยนโยบายห้้ามเดิินทางเข้้า
ประเทศในขณะนั้้�น การประชุุมออนไลน์์จึึงช่่วยให้้สามารถติิดต่่อ
หารืือกัับลููกค้้าที่่�อยู่่�ต่่างประเทศได้้พร้้อมๆ กััน นอกจากนี้้� ยัังจััด
ให้้มีีระบบภาพเสมืือนจริิง 360 องศาในเว็็บไซต์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เพื่่�อให้้ลูกค้
ู า้ หรืือผู้้�ที่ส่� นใจสามารถชมภาพนิิคมอุุตสาหกรรม ที่่ดิ� นิ
ที่่พั� ฒ
ั นาแล้้ว อสัังหาริิมทรััพย์์ให้้เช่่า และอสัังหาริิมทรััพย์์ที่เ่� สนอ
ขายได้้อย่่างละเอีียด ทั้้�งนี้้�ด้้วยนวััตกรรมดัังกล่่าวช่่วยให้้กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ สามารถบรรลุุ เ ป้้ า หมายด้้ า นการเติิ บ โตทางธุุ ร กิิ จ
และการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในบริิการของบริิษััท ตลอดจนการ
รัักษาฐานลููกค้้าที่่�มีีอยู่่�เดิิม

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง จัั ด ทำแบบสำรวจความพึึงพอใจของลูู กค้้ า
ประจำปีีสำหรัับกลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
เพื่่�อประเมิินผลการจััดการลููกค้า้ สััมพัันธ์์ โดยมีีเนื้้อ� หาครอบคลุุม
ถึึงความพึึงพอใจต่่อคุุณภาพของบริิการต่่างๆ ความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของพื้้�นที่่�ส่่วนกลางในนิิคมอุุตสาหกรรม คุุณภาพของ
ข้้อมููลข่า่ วสารที่่เ� ผยแพร่่ให้้ลูกค้
ู า้ ได้้รับั ทราบ รวมถึึงประสิิทธิิภาพ
ของการฝึึกอบรมที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำขึ้้�นเพื่่�อให้้บริิการลููกค้้า

โดยเรื่่�องร้้องเรีียนที่่� ได้้รัับจากแบบสำรวจจะนำไปรายงานต่่อ
ฝ่่ายพััฒนาลููกค้้า (Customer Development Department) ของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่�อดำเนิินการตรวจสอบสาเหตุุที่แ่� ท้้จริิงและกำหนด
แนวทางป้้องกัันไม่่ให้้กรณีีดัังกล่่าวเกิิดซ้้ำอีีกในอนาคต ทั้้�งนี้้�
จะมีีการรายงานผลการทำแบบสำรวจในการประชุุมผู้้�บริิหาร
เพื่่� อ ให้้ จัั ด การข้้ อ ร้้ อ งเรีียนต่่ า งๆ ได้้ อ ย่่ า งครบถ้้ ว นและมีี
ประสิิทธิิภาพไปพร้้อมกัับการปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อพััฒนา
สิินค้้าและบริิการ
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ผลการวััดระดัับความพึึง
พอใจ
ของลููกค้้า
ความพึึงพอใจของลููกค้้า*

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2564

เป้้าหมาย
ปีี 2565

ร้้อยละของผู้้�ทำแบบประเมิินที่่�รู้้�สึึก
พึึงพอใจจากจำนวนผู้้�ทำแบบประเมิิน
ทั้้�งหมด

90

90

87

89

90

≥90

*ในขณะนี้้�คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าจะใช้้ในการพิิจารณาสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP เท่่านั้้�น ในอนาคตกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอมีีแผนที่่�จะรวบรวม
ผลสำำ�รวจจากลููกค้้าในกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นๆ ได้้แก่่ ธุุรกิิจพััฒนาและจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (WHA Logistics) และธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล (WHA Digital Platform) ด้้วยเช่่นกััน

จากผลสำรวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในปีี 2564 รวมถึึงเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับรายงานจากช่่องทางการสื่่�อสารและกระบวนการต่่าง ๆ
ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ พบว่่ามีีประเด็็นที่่�สามารถพััฒนาเพื่่�อยกระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าดัังต่่อไปนี้้�
ประเด็็นที่่�สร้้างความกัังวล
การจััดการจราจรภายในและ
ภายนอกนิิคมอุุตสาหกรรม

การบรรเทาผลกระทบ
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
• ติิดตั้้�งระบบ VMS (ระบบจััดการข้้อมููลยานพาหนะ) ซึ่่�งใช้้ระบบกล้้องวงจรปิิดตรวจนัับ
จำนวนยานพาหนะในแต่่ละช่่วงเวลา เพื่่�อวิิเคราะห์์ระดัับความหนาแน่่นของการจราจร
และบริิหารการจราจรในนิิคมอุุตสาหกรรม
• ติิดตั้้ง� ระบบควบคุุมการจราจรอััจฉริิยะบริิเวณทางแยกที่่มีีก
� ารจราจรหนาแน่่น โดยเฉพาะ
ในช่่วงชั่่�วโมงเร่่งด่่วน เพื่่�อควบคุุมสััญญาณไฟโดยอััตโนมััติิตามปริิมาณความหนาแน่่น
ของยานพาหนะที่่�สััญจรบนถนน
ภายนอกนิิคมอุุตสาหกรรม
• ร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง สภาพถนนในบริิ เ วณใกล้้ เ คีียงกัั บ นิิ ค ม
อุุตสาหกรรม
• ช่่วยปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ภายนอกนิิคมอุุตสาหกรรม ในบริิเวณที่่�มีีผลกระทบต่่อความคล่่องตััว
และความปลอดภััยในการจราจร
• ติิดตามผลและประสานงานกัับโครงการก่่อสร้้างถนนที่่�มีีผลต่่อพนัักงาน และแจ้้ง
ให้้ทราบถึึงปััญหา
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โครงการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า ชมรมพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ
ลููกค้้า เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเติิบโตของธุุรกิิจใน
ระยะยาว ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงมีีการจััดทำโครงการดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อ
เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการจััดการลููกค้า้ สััมพัันธ์์ในธุุรกิิจทุุกภาค
ส่่วนของบริิษััท

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งชมรมพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
(HR Club) ขึ้้�นสองชมรม โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือและ
อำนวยความสะดวกให้้แก่่ลูกค้
ู า้ รายใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ที่่ส� นใจ
เปิิดโรงงานอุุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็็นการสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ จะคอยให้้ความช่่วยเหลืือใน
ทุุกขั้้�นตอนของการลงทุุน ตลอดจนการดำเนิินการขอใบอนุุญาต
ชมรมลููกค้้าดัับบลิิวเอชเอ
และการติิ ด ต่่ อ หน่่ ว ยงานรัั ฐ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง จึึงช่่ ว ยเสริิ ม สร้้ า ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ก่่อตั้้�งชมรมลููกค้้าต่่าง ๆ ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นช่่องทาง ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้นของโครงการ
ในการสื่่อ� สารกัับลููกค้า้ เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพิ่่�มช่่องทางใน
การปฏิิ สัั ม พัั นธ์์ กัั บ ลูู กค้้ า อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด เพื่่� อ ทำความเข้้ า ใจ ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการก่่อตั้้�งชมรมบริิหารงานบุุคคลอิิสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
ความสนใจและข้้อกัังวลของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ชมรมลููกค้้าที่่� (ESIE HR Club) ในปีี 2540 และ ชมรมแรงงานสััมพัันธ์์อีีสเทิิร์์น
โดดเด่่น ในปีี 2564 มีีดัังต่่อไปนี้้�
ซีีบอร์์ด (ESLR Club) ในปีี 2548 ชมรมบริิหารงานบุุคคลอิสิ เทิิร์น์
ซีีบอร์์ดมีีสมาชิิกจากบริิษััทกว่่า 110 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรม
1.	ชมรมนัักลงทุุน (Investor Club) เปิิดกว้้างสำหรัับลููกค้้า ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกฎหมาย
	ทุุกรายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ แรงงาน หรืือข่่าวสารอื่่น� ๆ ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ งานด้้านทรััพยากร
โดยสมาชิิกจะได้้รับั จดหมายข่่าวรายเดืือน/ รายไตรมาส และ บุุคคล รวมถึึงการจััดโครงการอบรมโดยวิิทยากรผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้าน
จดหมายเชิิญเข้้าร่่วมการสััมมนาฝึึกอบรมต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ในปีี 2564 มีีการจััดโปรแกรมสััมมนาออนไลน์์สำหรัับสมาชิิก
	ชมรมทั้้�งหมด 4 โครงการดัังนี้้�
ในขณะที่่�สมาชิิกของชมรมแรงงานสััมพัันธ์์อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “นวััตกรรมระบบรัักษา (ESLR Club) จะมาจากบริิษัทั 140 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรมของ
ความปลอดภััยขั้้นสู
� งู และโซลููชันวิ
ั ศิ วกรรมสำหรัับโรงงาน กลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยชมรมจะทำหน้้าที่่เ� สมืือนศููนย์บ์ ริิการข้้อมููลด้า้ น
อััจฉริิยะ”
แรงงานสำหรัับสมาชิิกที่่�สนใจข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสหภาพแรงงาน
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “Enhancing Reality in ข้้อกำหนดต่่างๆ และความร่่วมมืือหรืือข้้อแนะนำเกี่่�ยวกัับการ
Production, QC and Safety with AR / VR”
ชี้้�ขาดข้้อพิิพาทแรงงานหรืือกรณีีอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อตกลง
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “Preparation for IOT ด้้านแรงงาน
and AI Risks in New Era of Manufacturing”
• โครงการสััมมนาออนไลน์์เกี่่ย� วกัับโซลููชันั จากเทคโนโลยีี โดยทั้้� ง สองชมรมจะมีีการประชุุ ม ร่่ ว มกัั นทุุ ก เดืือนเพื่่� อ ให้้
IOT ในอนาคต
ประชาสััมพัันธ์์สื่่�อสารข้้อมููลไปยัังสมาชิิกได้้อย่่างถููกต้้องและ
ครบถ้้วน
2.	ชมรมผู้้�บริิหารชาวญี่่ปุ่่�น
� (Japanese Club) จััดตั้้ง� ขึ้้น� มาเป็็น
เวลากว่่า 20 ปีี ประกอบด้้วยตััวแทนผู้้�ประกอบการชาวญี่่ปุ่่�น
�
150 ท่่านจากโรงงานอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรม
	อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ในปีี 2564 ชมรมได้้จััดให้้มีีการประชุุม
	ประจำเดืือน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การ
บริิหารจััดการขยะ การผลิิตพลัังงานจากขยะ และภาษีีการ
	ขายอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
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065

บทสััมภาษณ์์ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทฯ กัับลููกค้้า
บริิษััท คอนติิเนนทอล ไทร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เล็็งเห็็นทิิศทางธุุรกิิจที่่�สดใส ณ โรงงานผลิิตยางรถยนต์์แห่่งใหม่่ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด 4 (ESIE 4) พร้้อมระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ในฐานะที่่เ� ป็็นผู้้�ลงทุุนรายแรกๆ ของนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 4 (ESIE 4) คอนติิเนนทอล ไทร์์ส พิิจารณาเลืือก
ทำเลที่่�ตั้้�งฐานการผลิิตตามเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำหนดอย่่างเคร่่งครััด
ไม่่ว่่าจะเป็็นขนาดที่่�ดิิน ความสะดวกในการเดิินทางเข้้าออก การ
ออกแบบที่่ทั� นั สมััย ระบบไฟฟ้้าและน้้ำที่่มีี� สเถีียรภาพ ไปจนถึึง
ทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และทัักษะ นอกจากนี้้� เงื่่�อนไขสำคััญ
อีีกข้้อหนึ่่�งคืือทำเลที่่�ใกล้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าในประเทศไทยและตลาด
เป้้าหมายในภููมิภิ าคเอเชีีย-แปซิิฟิกิ คุุณวิกิ เนซ เดวาเซนาพาทีี
ผู้้�จััดการโรงงาน กล่่าวว่่า “ตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ร่่วมงานกััน ทีีมงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท WHAID ไม่่ได้้ทำหน้้าที่่�เป็็นเพีียงคู่่�ค้้าเท่่านั้้�น
แต่่ยัังเป็็นพัันธมิิตรที่่�ไว้้วางใจได้้เสมอ ทั้้�งยัังให้้ความช่่วยเหลืือ
เรื่่�องข้้อกำหนดต่่าง ๆ และให้้คำแนะนำที่่�เป็็นประโยชน์์อีีกด้้วย”

โรงงานผลิิตยางรถยนต์์แห่่งใหม่่ของคอนติิเนนทอล ไทร์์ส ที่่�
จัังหวััดระยองสร้้างขึ้้�นโดยใช้้มาตรฐานประหยััดพลัังงานที่่�ดีีที่่�สุุด
ในเครืือข่่ายผู้้�ผลิิตยางของโลก โดยคอนติิเนนทอล ไทร์์ส นัับเป็็น
หนึ่่�งในเป็็นผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ที่่�สุุดในนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด
ในประเทศไทยของกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงเป็็นโอกาสที่่�บริิษััทจะได้้นำ
ทั้้�งองค์์ความรู้้�ในการผลิิตยางรถยนต์์ที่่�สั่่�งสมมานานกว่่า 140 ปีี
รวมทั้้�งเทคโนโลยีีที่่ล้� ำ้ หน้้ามาสู่่�ประเทศไทย โรงงานคอนติิเนนทอล
ไทร์์ส แห่่งนี้้ยั� งั เป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของฐานการผลิิตกว่า่ 20 แห่่งทั่่�วโลก
ของส่่วนงานยางรถยนต์์คอนติิเนนทอล ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายผลิิตยางรถยนต์์
ของคอนติิเนนทอล ไทร์์ส มีีฐานการผลิิตอยู่่�ใน 17 ประเทศ
ทั่่�วโลก มีีพนัักงานเกืือบ 57,000 คน และมีียอดขาย 1.17 หมื่่�น
ล้้านยููโรในปีี 2562

เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้�และเสริิมทัักษะให้้กัับพนัักงาน คอนติิเนนทอล
ไทร์์ส (ประเทศไทย) ได้้จััดทำหลัักสููตรพััฒนาทัักษะระดัับอาชีีวะ
ศึึกษา “Work Integrated Learning Program” (WiL) โดยมีี
รููปแบบการเรีียนการสอนแบบบููรณาการร่่วมกัับการทำงานและ
มีีระยะเวลา 2 ปีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับวิิทยาลััยเทคนิิคระยอง
ในหลัักสููตรระดัับอาชีีวะศึึกษา และจุุฬาลงกรณ์์วิิทยาลััยสำหรัับ
หลัักสููตรระดัับปริิญญาโท ในปีี 2563 คอนติิเนนทอล ไทร์์ส
ยัังได้้ริิเริ่่�มกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมโดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�ความปลอดภััยทาง
ถนนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงสถานศึึกษาอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� คอนติิเนนทอล ไทร์์ส ยัังได้้ลงนามร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษัทั
WHAUP ในสััญญาติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�กำลัังผลิิต
ไฟฟ้้า 4.5 เมกะวััตต์์ ประกอบด้้วยระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคาโรงงาน 2 อาคารและหลัังคาที่่�จอดรถ
รวมถึึง Solar Floating บนพื้้�นที่่�บ่่อน้้ำขนาด 7,000 ตารางเมตร
โดยดำเนิินการติิดตั้้�งแล้้วเสร็็จ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 คุุณวิิก
เนซเสริิมอีีกว่่า “การประหยััดพลัังงานนัับเป็็นปััจจััยสำคััญใน
การดำเนิินธุุรกิิจสำหรัับภาคอุุตสาหกรรม บริิษััทมีีเป้้าหมายที่่�ใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์ร้์ อ้ ยละ 20 ของปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
ทั้้�งหมด ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์ในการพััฒนาไปสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
ของบริิษัทั และช่่วยให้้ลดต้้นทุนท
ุ างการผลิิตได้้” ทั้้�งนี้้� คุุณวิกิ เนซ
มองว่่าโรงงานที่่�เปิิดดำเนิินการมาเป็็นเวลา 3 ปีีแห่่งนี้้�จะช่่วย
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตยิ่่�งขึ้้�น

โรงงานแห่่งนี้้ส� ร้้างขึ้้น� ที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์น์
ซีีบอร์์ด 4 (ESIE 4) อำเภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง บนเนื้้�อที่่�
470 ไร่่ (750,000 ตร.ม.) มีีพนัักงาน 700 คน เพื่่�อเป็็นฐานการ
ผลิิตยางรถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคลและรถกระบะ โดยเริ่่�มเปิิดดำเนิิน
การเมื่่�อ 2 ปีีที่่�ผ่่านมา ปััจจุุบัันสามารถผลิิตยางได้้ราว 1.85 ล้้าน
เส้้นต่่อปีีและมีีเป้้าหมายเพิ่่�มกำลัังการผลิิตเป็็น 4.4 ล้้านเส้้น
ต่่อปีี ในปีี 2568 นอกจากนี้้� ยัังได้้ริิเริ่่�มสานการผลิิตยางรถ
จัักรยานยนต์์เมื่่�อเดืือนกรกฎาคมและสร้้างตำแหน่่งงานใหม่่กว่่า
ข้้อมููลติิดต่่อ:
100 ตำแหน่่งเพื่่�อเสริิมกำลัังการผลิิต
วิิกเนซ เดวาเซนาพาทีี
ผู้้�จััดการโรงงาน
บริิษััท คอนติิเนนทอล ไทร์์ส (ประเทศไทย) จำกััด
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บริิษััท จาโลน (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ตั้้�งโรงงานใหม่่ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2) มุ่่�งขยายธุุรกิิจสู่่�ตลาดโลก
เพราะมีีทีีมงานมืืออาชีีพและการให้้ ความช่่ ว ยเหลืืออย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการเตรีียมเอกสาร การขอใบอนุุญาต
รวมถึึงข้้อกำหนดที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ ตลอดจนโรงงานที่่�ได้้มาตรฐาน
สากล และบริิการอื่่�นๆ จากนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2) อีีกทั้้�งยัังมีีทำเลที่่�ตั้้�งใกล้้
กัับท่่าเรืือแหลมฉบััง ซึ่่�งเป็็นข้้อได้้เปรีียบอย่่างยิ่่�งในการขนส่่ง
ไม่่ว่า่ จะเป็็นการนำเข้้าวััตถุดิุ บิ จากประเทศจีีนไปจนถึึงการส่่งออก
สิินค้้าไปยัังประเทศอื่่�นๆ”

บริิษััท จาโลน (ประเทศไทย) จำกััด ก่่อตั้้�งขึ้้�นในเดืือนมีีนาคม
ปีี 2563 นัับเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยในต่่างประเทศแห่่งแรกของ Luoyang
Jalon จากประเทศจีีน โดยถืือเป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทาง
เคมีี Molecular Sieve, Zeolite ชนิิดผง และสารดููดซัับ Activated
Alumina ซึ่่�งเป็็นสารที่่�มีีคุุณสมบััติิดููดความชื้้�น และใช้้กัันอย่่าง
แพร่่หลายในอุุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะก๊๊าซทางการ
แพทย์์และก๊๊าซอุุตสาหกรรม ปิิโตรเคมีี โรงกลั่่�นน้้ำมััน และระบบ
บำบััดน้้ำ ทั้้�งนี้้� Luoyang Jalon เป็็นผู้้�ผลิิต Molecular Sieve
รายใหญ่่ที่่�สุุดในเอเชีีย ด้้วยกำลัังการผลิิตราว 600 ตัันต่่อปีี
โดยบริิษััทได้้เลืือกขยายธุุรกิิจมายัังประเทศไทยเพื่่�อตอบสนอง
ต่่ อ ความต้้ อ งการของกลุ่่�มลูู กค้้ า ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ในต่่ า งประเทศ
ส่่วนโรงงานในประเทศจีีนจะยัังคงเป็็นฐานการผลิิตสำหรัับตลาด
ภายในประเทศต่่อไป
“ประเทศไทยเป็็นตััวเลืือกอัันดัับแรกของบริิษััทสำหรัับการขยาย
ธุุ ร กิิ จ ในต่่ า งประเทศ เนื่่� อ งด้้ ว ยเราทั้้� ง สองประเทศต่่ า งมีี
ความสัั ม พัั นธ์์ ท างธุุ ร กิิ จ มาอย่่ า งยาวนานและมีีวัั ฒ นธรรมที่่�
คล้้ายคลึึงกััน” คุุณโรเบิิร์์ต ลีี กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท จาโลน
(ประเทศไทย) จำกััด กล่่าว “สำหรัับการขยายธุุรกิิจในประเทศไทย
เราเลืือกตั้้�งโรงงานที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอโดยไม่่ลังั เล

โดยบริิษััทได้้ลงนามในสััญญาซื้้�อขายที่่�ดิินจำนวน 13.6 ไร่่ที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2)
และได้้ริิเริ่่�มการก่่อสร้้างโรงงานแห่่งใหม่่ในเดืือนพฤศจิิกายน
ปีี 2563 ภายใต้้สิิทธิิประโยชน์์จากนโยบายส่่งเสริิมการลงทุุน
ของบีีโอไอ (สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน) ทั้้�งนี้้�
การดำเนิินงานก่่อสร้้างมีีความคืืบหน้้าจนใกล้้จะแล้้วเสร็็จภายใน
ปีีถััดมา โดยมีีกำลัังการผลิิต 12,000 ตัันต่่อปีี และได้้ทดลอง
เปิิดสายการผลิิตสำหรัับ 2 ผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อเตรีียมพร้้อมก่่อน
เปิิดดำเนิินการเต็็มรููปแบบในเดืือนธัันวาคม ปีี 2564 “ณ ขณะนี้้�
แผนของเราคืือการขยายตลาดในประเทศไทย มองหาโอกาสทาง
ธุุรกิิจใหม่่ๆ ในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ตลอดจนเพิ่่�มยอด
ขายในยุุโรปและอเมริิกาเหนืือ” คุุณลีีกล่า่ วสรุุปด้ว้ ยน้้ำเสีียงมั่่น� ใจ
พร้้อมรอยยิ้้�ม
แม้้จะเพิ่่�งก่่อตั้้ง� บริิษัทั ในประเทศไทยได้้ไม่่นาน บริิษัทั ได้้เริ่่ม� ศึึกษา
แนวโน้้มความเป็็นไปได้้ในการผลิิตวััตถุุดิิบเองในประเทศไทย
ภายใน 2 ปีีข้้างหน้้าแล้้ว และอยู่่�ในระหว่่างการหารืือร่่วมกัับ
ตััวแทนจากดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์เกี่่�ยวกัับ
การขยายธุุรกิิจอีีกด้้วย
ข้้อมููลติิดต่่อ:
โรเบิิร์์ต ลีี
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท จาโลน (ประเทศไทย) จำกััด
โทร. 66 9 7273 1018
www.jalonzeolite.com
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บริิษััท โตโยต้้า ทููโช (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด และทีีทีี เทคโนปาร์์ค
ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
“บริิษััทยึึดหลััก “สถานที่่�จริิง ดููของจริิง สถานการณ์์จริิง” ในการ
ปฏิิบััติิงาน โดยติิดต่่อกัับลููกค้้าเป็็นป ระจำเพื่่�อรัับฟัังปััญหา
จากนั้้�นจึึงทำความเข้้าใจและหาทางออกให้้กับั ลููกค้า้ อย่่างเหมาะสม”
“ผมคิิดว่่านี่่�เป็็นจุุดเด่่นที่่�ทำให้้เราแตกต่่างจากบริิษััทอื่่�น ๆ” เขา
กล่่าวเสริิม
ในปีี 2558 โตโยต้้า ทููโช (ไทยแลนด์์) ได้้เปิิดสาขาใหม่่ในจัังหวััด
ชลบุุรีีเพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพในการทำงานร่่วมกัับ TTTP และ
รองรัับความต้้องการของลููกค้า้ “เราเลืือกเปิิดสำนัักงานสาขาใหม่่
ที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 1 (WHA ESIE
1) เพราะมีีแผนพัั ฒ นาสำหรัั บ ธุุ ร กิิ จ ขนาดใหญ่่ ที่่� น่่ า เชื่่� อ ถืือ
โครงการก่่อสร้้างคุุณภาพสููง ทั้้�งยัังมีีทำเลที่่�ตั้้�งใกล้้กัับอำเภอ
ศรีีราชาซึ่่�งมีีชาวญี่่�ปุ่่�นอาศััยอยู่่�จำนวนมาก” คุุณทััสซึึตะกล่่าว
โตโยต้้า ทููโช บริิษััทตััวแทนนายหน้้าซื้้�อขายภายใต้้เครืือข่่าย
Toyota Group ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้� น ที่่� ป ระเทศไทยในปีี 2500 โดยมีี
วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ นำเข้้ า สิิ นค้้ า อุุ ป โภคบริิ โ ภค เครื่่� อ งจัั กร
อุุตสาหกรรม และยางรถยนต์์จากประเทศญี่่�ปุ่่�น หลัังจากนั้้�นราว
50 ปีี ทีีทีี เทคโนปาร์์ค (TTTP) ก็็ ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2543
เพื่่�อรองรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยให้้ความดููแลตั้้�งแต่่ลููกค้้า
เริ่่� ม ก่่ อ ตั้้� ง ธุุ ร กิิ จ ไปจนถึึ ง บริิ ก ารด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การใน
การดำเนิินธุุรกิิจ
นอกจากบริิการครบวงจรด้้านโลจิิสติิกส์์ การวางระบบ ประกัันภัยั
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อจััดเตรีียมการผลิิต และดำเนิินงาน
ผลิิตแล้้ว TTTP ยัังให้้บริิการด้้านระบบธุุรการและบััญชีี (บััญชีี
เงิินเดืือน การขอหนัังสืือเดิินทางและใบอนุุญาตทำงาน ตรวจสอบ
บััญชีีและการคืืนภาษีี บริิการจััดหารถรัับส่่งและรถฟอร์์คลิิฟท์์)
ซึ่่�งล้้วนเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำคััญสำหรัับการดำเนิินธุุรกิิจ

สำหรัับแผนพััฒนาธุุรกิิจในอนาคต นอกจากจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การ
ผลิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมยานยนต์์แล้้ว บริิษััทยัังมีีแผน
รองรัับความต้้องการในอุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ อีีกด้้วย เช่่น พลาสติิก
สารทำความสะอาด ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ปิโิ ตรเลีียม เซมิิคอนดัักเตอร์์ และ
ธุุ ร กิิ จประกัั น นอกจากนี้้� บริิ ษัั ทยัั งมีีความตั้้� ง ใจที่่� จ ะพัั ฒนา
คุุณภาพในการให้้บริิการด้้วยการนำระบบดิิจิิทััลมาใช้้ (DX) เช่่น
แนวคิิดใหม่่เกี่่ย� วกัับระบบเดิินทาง Maas (Mobility as a Service)
และแนวคิิด CASE (Connected, Autonomous, Shared,
Electrified) ในอุุตสาหกรรมยานยนต์์

ตััวอย่่างของบริิการที่่มีีก
� ารนำระบบดิิจิทัิ ลั มาปรัับใช้้คืือ การพััฒนา
ระบบการจััดการรถรัับส่่งให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดย TTTP
ได้้เสนอให้้นำเทคโนโลยีี Robotic Process Automation (RPA)
มาใช้้ เพื่่�อปรัับเส้้นทางการเดิินรถและเลืือกประเภทยานพาหนะ
(รถบััสขนาดใหญ่่ มิินิิบััส รถตู้้�) ให้้เหมาะสมกัับแต่่ละช่่วงเวลา
โดยคาดว่่าการจััดให้้ใช้้รถบััสร่่วมกัันในเส้้นทางเดีียวกัันเพื่่�อให้้
“บริิษััทมุ่่�งนำเสนอบริิการที่่�หลากหลายโดยไม่่หยุุดพััฒนาความ ได้้จำนวนผู้้�โดยสารที่่ร้� อ้ ยละ 50-80 จะช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยได้้ร้อ้ ยละ
เชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง” คุุณทากายููกิิ ทััสซึึตะ ผู้้�จััดการทั่่�วไปและ 20-30 รวมถึึ ง ลดอัั ต ราการปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์
ผู้้�จััดการสาขา บริิษััท โตโยต้้า ทููโช (ไทยแลนด์์) สาขาอีีสเทิิร์์น ตามจำนวนรถบััสที่่�ออกวิ่่�งน้้อยลง
ซีีบอร์์ด กล่่าว
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อย่่างไรก็็ตาม คุุณทััสซึึตะระบุุว่่าการสื่่�อสารแบบพบปะต่่อหน้้า
(Face-to-Face Communication) ยัังคงมีีความสำคััญต่่อการ
ดำเนิินธุุรกิิจ และ TTTP ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะมอบบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดให้้
แก่่ลููกค้้า สถานการณ์์โควิิด-19 ถืือเป็็นช่่วงเวลาที่่�ท้้าทายยิ่่�งกว่่า
ปััญหาที่่�ผ่่านมา แต่่บริิษััทยัังคงมีีเป้้าหมายชััดเจนเช่่นเดิิม คืือ
การสร้้างสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่ลู� กค้
ู า้ สามารถทุ่่�มเทกัับธุุรกิิจ
ของตนได้้อย่่างเต็็มที่่� และสนัับสนุุนการพััฒนาธุุรกิิจของลููกค้้า
อย่่างสุุดความสามารถ ตลอดจนรองรัับความต้้องการของลููกค้้า
ที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น

ข้้อมููลติิดต่่อ:
ทากายููกิิ ทััสซึึตะ
ประธานและผู้้�จััดการทั่่�วไป
ทีีทีี เทคโนปาร์์ค (TTTP)
โทร. + (66) 2625 5555
https://www.tttc.co.th/contact-us.php

บริิษััท ฮาร์์เวสท์์ พรีีซิิชั่่�น (ประเทศไทย) จํํากััด
โรงงานสำำ� เร็็ จ รููปของดัั บ บลิิ ว เอชเอช่่ ว ยรองรัั บ
การขยายธุุรกิิจ ตอบโจทย์์การใช้้งาน พร้้อมตั้้�งฐาน
การผลิิตได้้ทัันทีี

ในปีี 2555 บริิษััท ฮาร์์เวสท์์ พรีีซิิชั่่�น ได้้ตััดสิินใจเปิิดโรงงานที่่�
เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL)
เพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้า้ ได้้มากขึ้้น� ด้้วยสิิทธิิประโยชน์์จากนโยบาย
ส่่งเสริิมการลงทุุนของบีีโอไอ บริิษัทั ได้้ตกลงเช่่าโรงงานสำเร็็จรููป
(RBF) เนื้้�อที่่� 1,224 ตร.ม. จากดัับบลิิวเอชเอ หลัังจากผ่่านไป
เพีียงเจ็็ดปีี โรงงานแห่่งนี้้�ก็็ได้้ดำเนิินงานจนเต็็มกำลัังการผลิิต
บริิษััทจึึงเปลี่่�ยนมาเช่่าโรงงานสำเร็็จรููปขนาด 1,152 ตร.ม.
ที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด (ESIE) จัังหวััด
ระยองเพื่่�อขยายฐานลููกค้้า

Harvest Precision Industries SDN BHD ก่่อตั้้�งขึ้้�นในเดืือน
พฤษภาคม ปีี 2542 ที่่�เมืืองยะโฮร์์ บาห์์รูู ประเทศมาเลเซีีย เป็็น
ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการออกแบบและผลิิตชิ้้นส่
� ว่ นโลหะปั๊๊ม� ขึ้้นรู
� ปู และ
อะไหล่่เครื่่�องมืือวััดละเอีียด (Precision Tool) โดยรองรัับ
อุุตสาหกรรมสองประเภทเป็็นหลััก ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมอิิเล็็ก
ทรอนิิกส์์ (ร้้อยละ 65) และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ (ร้้อยละ 35)
และเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ใช้้กันั อย่่างแพร่่หลายในการผลิิตกล้้องดิิจิทัิ ลั
เครื่่�องถ่่ายเอกสาร โทรศััพท์์มืือถืือ เครื่่�องเสีียงในรถยนต์์ และ
ระบบสารสนเทศ
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คุุณคริิสโตเฟอร์์ ออง กรรมการผู้้�จััดการชาวสิิงคโปร์์ บริิษััท
ฮาร์์เวสท์์ พรีีซิิชั่่�น (ประเทศไทย) จํํากััด เล่่าว่่า “ด้้วยความ
ช่่วยเหลืือสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีีจากทีีมงานของดัับบลิิวเอชเอ และ
บริิการโรงงานสำเร็็จรููปที่่�รองรัับการใช้้งานได้้เป็็นอย่่างดีี บริิษััท
ใช้้เวลาเพีียงหกเดืือนในการตััดสิินใจก่่อตั้้�งฐานการผลิิตแห่่งที่่�
สองและเริ่่�มดำเนิินการผลิิต”

การขยายธุุรกิิจในอีีกสองปีีข้้างหน้้าแล้้ว “นิิคมอุุตสาหกรรมของ
ดัับบลิิวเอชเอมีีทั้้�งตััวเลืือกที่่ต� อบโจทย์์การใช้้งานและสามารถเปิิด
ดำเนิินธุรุ กิิจได้้ทันทีี
ั ทำให้้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้้อย่่าง
รอบคอบและมั่่�นใจ นอกจากนี้้� ตััวโครงการที่่�ทัันสมััย มาตรฐาน
การก่่อสร้้างชั้้น� เยี่่ย� ม และทำเลที่่ตั้้� ง� ที่่เ� ดิินทางได้้สะดวกยัังช่่วยให้้
บริิษััทสามารถเข้้าถึึงทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีทัักษะความชำนาญ
เหมาะกัับความต้้องการในงานอุุตสาหกรรมได้้ง่่ายขึ้้�นอีีกด้้วย”
ปััจจุุบััน ฮาร์์เวสท์์ พรีีซิิชั่่�น (ประเทศไทย) มีีพนัักงานทั้้�งหมด คุุณอองกล่่าวเสริิม
50 คนประจำที่่� โ รงงานทั้้� ง สองแห่่ ง ในจัั ง หวัั ด สระบุุ รีี และ
จัังหวััดระยอง รองรัับลููกค้้าที่่�เป็็นบริิษััทชั้้�นนำในอุุตสาหกรรม ข้้อมููลติิดต่่อ:
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Canon, Epson, Kenwood, Nikon, Ricoh, Sony) คริิสโตเฟอร์์ ออง
รวมถึึงอุุตสาหกรรมยานยนต์์ (Denso, Ford, Honda, Isuzu, กรรมการผู้้�จััดการ
Nissan, Toyota)
บริิษััท ฮาร์์เวสท์์ พรีีซิิชั่่�น (ประเทศไทย) จํํากััด
อีีเมล : Chris-ong@Harvestpt.com
ขณะนี้้�ฮาร์์เวสท์์ พรีีซิิชั่่�น (ประเทศไทย) อยู่่�ในเฟสแรกของการ โทร. สาขาสระบุุรีี +66 (0) 36 373 725-6
ก่่อตั้้ง� โรงงานแห่่งใหม่่ที่จั่� งั หวััดระยอง และยัังได้้เล็็งเห็็นโอกาสใน โทร. สาขาระยอง +66 (0) 38 014 079

บริิษััท ไวส์์วููดส์์ จำำ�กััด
ผลกำำ�ไรที่่�น่่าพอใจจากบริิการพลัังงานแสงอาทิิตย์์โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ในราคาที่่�ช่่วยประหยััดต้้นทุุน

ใยไม้้อััดแข็็งความหนาแน่่นปานกลาง (MDF) คุุณภาพสููงโดย
ใช้้ไม้้ยางพารา รองรัับลููกค้้าในธุุรกิิจเฟอร์์นิิเจอร์์ ทั้้�งนี้้� ไวส์์วููดส์์
ถืือเป็็นหนึ่่�งในห้้าผู้้�ส่่งออกรายใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศไทย โดย
ส่่งออกผลิิตภัณั ฑ์์ร้อ้ ยละ 60 ไปยัังตะวัันออกกลาง (ซาอุุดิอิ าระเบีีย
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ อิิหร่่าน) ร้้อยละ 30 ส่่งไปยัังตลาดในเอเชีีย
(จีีน อิินเดีีย เกาหลีีใต้้ และเวีียดนาม) และอีีกร้้อยละ 10 จำหน่่าย
ภายในประเทศไทย
นัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งบริิษััท ไวส์์วููดส์์ ได้้พััฒนาธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงความ
ยั่่ง� ยืืนและนวััตกรรมเป็็นหลัักมาโดยตลอด อีีกทั้้�งโรงงานในจัังหวััด
เพชรบุุรีียัังได้้ติิดตั้้�งเทคโนโลยีีล้้ำสมััยตามมาตรฐานของยุุโรป
เช่่น ใช้้กาวชนิิดพิิเศษที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อปกป้้อง
ชุุมชนโดยรอบและสิ่่�งแวดล้้อม แม้้จะมีีราคาสููงกว่่ากาวทั่่�วไป
นอกจากนี้้�ยังั มีีการติิดตั้้ง� ระบบบำบััดน้้ำเสีียของโรงงานเองอีีกด้้วย
บริิษััท ไวส์์วููดส์์ จำกััด ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2558 ที่่�อำเภอเขาย้้อย “การนำมาตรฐานยุุโรปมาใช้้ช่่วยให้้บริิษััทส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
จัังหวัังเพชรบุุรีี เป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มบริิษััทของตระกููลพลาฤทธิ์์� ไปยัังตลาดในต่่างประเทศได้้ง่า่ ยขึ้้น� ” คุุณวิศิ รุุต พลาฤทธิ์์� ผู้้�จัดั การ
ซึ่ง่� ก่่อตั้้ง� ขึ้้นตั้้
� ง� แต่่ปีี 2522 ประกอบธุุรกิิจผลิิตแผ่่นไม้้จำพวกแผ่่น ฝ่่ายการตลาดของไวส์์วููดส์์กล่่าว
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แผนพััฒนาล่่าสุุดของไวส์์วููดส์์คืือการนำพลัังงานแสงอาทิิตย์์มา
ใช้้ ซึ่ง่� เป็็นโครงการที่่พั� ฒ
ั นาร่่วมกัับดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้้ิ ส์� ์ แอนด์์
พาวเวอร์์ (WHAUP) “ก่่อนหน้้านี้้บ� ริิษัทั ได้้พิจิ ารณาหลายตััวเลืือก
ไม่่ว่่าจะเป็็นพลัังงานลมหรืือพลัังงานจากการเผาไหม้้ขี้้�เลื่่�อย
แต่่เราได้้เล็็งเห็็นประโยชน์์จากพลัังงานจากแสงอาทิิตย์์มากกว่่า
ทางเลืือกอื่่� น ๆ” คุุ ณวิิ ศ รุุ ต อธิิ บ าย และยัั ง กล่่ า วเสริิ ม อีีกว่่ า
“พลัังงานไฟฟ้้ามีีสััดส่่วนร้้อยละ 15 ในต้้นทุุนการผลิิตทั้้�งหมด
ของบริิษัทั และพลัังงานจากแสงอาทิิตย์จ์ ะช่่วยให้้เราลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ลงได้้มากถึึงร้้อยละ 5”

ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบ Solar Farm สามารถผลิิตไฟฟ้้า
ได้้ทั้้�งสิ้้�น 4.99 เมกะวััตต์์ตั้้�งแต่่เริ่่�มใช้้งานเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการใช้้งานภายในโรงงาน
ในช่่วงกลางวััน ส่่วนในเวลากลางคืืน บริิษััทยัังคงต้้องใช้้ไฟฟ้้า
จากการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) “ความร่่วมมืือของบริิษััท
กัับกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ถืือเป็็นข้้อตกลงที่่� ได้้ประโยชน์์ทั้้�ง
สองฝ่่าย เราเล็็งเห็็นถึงึ โอกาสในการพััฒนาโครงการพลัังงานแสง
อาทิิตย์อื่่์ น� ๆ ในภููมิภิ าคแห่่งนี้้ซึ่� ง่� เรีียกได้้ว่า่ มีีแสงอาทิิตย์เ์ หลืือเฟืือ”
คุุณวิิศรุุตสรุุป

เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้เสร็็จสิ้้�นการติิดตั้้�งระบบ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ให้้กัับไวส์์วููดส์์ภายใต้้ข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ระยะเวลา 20 ปีีประกอบด้้วยระบบบนพื้้นดิ
� นิ (Solar Farm) กำลััง
การผลิิตไฟฟ้้า 3.76 เมกะวััตต์์ และระบบแบบลอยน้้ำ (Floating
Solar) ที่่ก� ำลัังการผลิิต 1.23 เมกะวััตต์์ โดยเป็็นการใช้้พื้น้� ที่่บ่� อ่ น้้ำ
และอ่่างกัักเก็็บน้้ำขนาดใหญ่่ของโรงงานให้้เป็็นประโยชน์์ ทั้้�งนี้้�
เงื่่อ� นไขในข้้อตกลงดัังกล่่าวระบุุว่า่ ไวส์์วูดู ส์์จะเป็็นฝ่่ายจััดหาพื้้น� ที่่�
บนดิินและบ่่อน้้ำ และต้้องซื้้อ� พลัังงานไฟฟ้้าที่่ผ� ลิิตจากแผงโซลาร์์
ของกลุ่่�มบริิษััท WHAUP โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP จะเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบในส่่วนของการติิดตั้้�งระบบโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายและ
ดููแลบำรุุงรัักษาระบบให้้ตลอดอายุุสััญญา 20 ปีี

ข้้อมููลติิดต่่อ:
วิิศรุุต พลาฤทธิ์์�
ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด
บริิษััท ไวส์์วููดส์์ จำกััด
โทร. +66 32 706 563-4
www.wisewoods.co.th
หมายเหตุุ: บทความนี้้เ� รีียบเรีียงขึ้้น� สำหรัับจดหมายข่่าว WHA Group Newsletter
ประจำเดืือนเมษายน 2564 ฉบัับที่่� 50 และเดืือนกรกฎาคม 2064 ฉบัับที่่� 51
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โอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และการจััดการด้้านนวััตกรรม

ท่่ า มกลางกระแสเศรษฐกิิ จ โลกที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต้้องให้้ความสำคััญกัับนวััตกรรมและมีีวิิสัยั ทััศน์์ที่่�
กว้้างไกลเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจใน
ระยะยาว ทั้้�งยัังต้้องมีีความเข้้าใจในแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
สำคััญของโลกหรืือ Megatrends และผลกระทบที่่มีีต่
� อ่ ธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�
Megatrends ของโลกในปััจจุุบัันนั้้�นได้้มุ่่�งประเด็็นไปที่่�นวััตกรรม
ด้้านเทคโนโลยีี ประกอบกัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�นำไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนในเชิิงเศรษฐกิิจ ธุุรกิิจ และ
วิิ ถีีชีีวิิ ต เช่่ น แรงกดดัั น จากปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศได้้ส่ง่ ผลให้้มีีความต้้องการพลัังงานสะอาดที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น�
ดัังนั้้น� ธุุรกิิจต่่างๆ จึึงต้้องตระหนัักถึงึ ผลกระทบของ Megatrends
โลกและรัับกัับกระแสความเปลี่่ย� นแปลงอย่่างเหมาะสม ตลอดจน
เตรีียมพร้้อมรัับโอกาสในอนาคต โดยเริ่่�มลงทุุนในนวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานหรืือขยาย
กิิจการไปสู่่�ธุุรกิิจประเภทใหม่่ๆ ที่่ช่� ว่ ยเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน
ให้้กัับบริิษััท
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ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอจึึงมุ่่�งแสวงหาโอกาสในการ
ขยายธุุรกิิจและลงทุุนในนวััตกรรม ซึ่่�งเป็็นแนวทางที่่�ช่่วยให้้กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสมบููรณ์์แบบ
ยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงัักและขัับเคลื่่�อนให้้ดำเนิิน
ธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมองหา
โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ และริิเริ่่�มพััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ
พร้้อมนำมาใช้้ในทั้้�งสี่่กลุ่่�
� มธุุรกิิจ เพื่่�อพััฒนาระบบการดำเนิินงาน
ให้้ราบรื่่�น มีีประสิิทธิิภาพ และคล่่องตััวกว่่าเดิิม ซึ่่�งจะช่่วยให้้รู้้�
เท่่าทัันความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไม่่หยุุดนิ่่�ง จึึงสามารถมอบ
บริิการที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ ให้้แก่่ลูกค้
ู า้ ได้้นั่่น� เอง โดยในทุุกการตััดสิินใจลงทุุน
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ยึึดหลัักการดำเนิินธุรุ กิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนในมิิติด้ิ า้ น
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล หรืือ ESG เพื่่�อสร้้างคุุณค่่า
ในระยะยาวโดยก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสัังคมและโลกให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนในระยะยาวโดยอาศััยโอกาสรวมถึึงแผนการ
ลงทุุนใหม่่ๆ ดัังกล่่าว ตลอดจนสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ให้้เติิบโตไปพร้้อมกััน

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำคัั ญ ของผลกระทบจาก
Megatrends ที่่มีีต่
� อ่ ธุุรกิิจ จึึงได้้มีีการเตรีียมพร้้อมเพื่่�อให้้ก้า้ วทััน
ต่่อสถานการณ์์และเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน รวมถึึงมองหา
โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ โดยนำนวััตกรรมมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ วางทิิศทางธุุรกิิจอย่่างชััดเจนเพื่่�อมองหาและ
สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจโดยวิิเคราะห์์แนวโน้้มในระดัับภููมิิภาคและ
ระดัับโลก ความเสี่่�ยงในปััจจุุบัันและความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ตลอดจนโอกาสทางธุุรกิิจ

เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นโอกาสในการพััฒนาประสิิทธิิภาพของ
ธุุรกิิจด้้วยนวััตกรรมหรืือริิเริ่่�มธุุรกิิจใหม่่ซึ่่�งมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่�เดิิมและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ฝ่่าย
พััฒนาธุุรกิิจจะดำเนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อว่่าองค์์กรไม่่สามารถประสบ
ความสำเร็็จได้้เพีียงลำพััง เมื่่�อมีีโอกาสใหม่่ๆ กลุ่่�มบริิษััทฯ จะ
พิิจารณาลงทุุนร่่วมกัับผู้้�ประกอบการที่่�มีีศัักยภาพที่่�จะสามารถ
ช่่วยส่่งเสริิมการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่ง� ขึ้้น� และมีีเป้้าหมายที่่จ� ะร่่วมกัันขับั เคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
ในระยะยาว ฉะนั้้�น ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบนิิเวศจะสามารถ
พััฒนาเติิบโตไปพร้้อมๆ กััน และก่่อให้้เกิิดผลกระทบในเชิิงบวก
ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้กำหนดแนวทางการบริิหารจััดการโอกาสใน
การดำเนิินธุุรกิิจและนวััตกรรมให้้แก่่ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจผ่่านกลยุุทธ์์
5 ข้้อ ได้้แก่่ 1) ขยายตลาดสู่่�ต่่างประเทศ 2) เพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์
โดยใช้้ โ ซลูู ชั่่� น ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยเทคโนโลยีีและนวัั ตก รรม โอกาสในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ และการนำำ� หลัั ก
3) ร่่วมมืือกัับบริิษััทพัันธมิิตรเพื่่�อสร้้างประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย ESG มาบููรณาการ
4) ส่่งเสริิมการทำงานร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังพิิจารณาถึึงผลประโยชน์์ต่่อระบบ
เศรษฐกิิจเสมอในการวางแผนสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ และ
ให้้มากที่่�สุุด 5) ปรัับกระบวนการทำงานสู่่�ระบบดิิจิิทััล
ขยายธุุรกิิจไปยัังตลาดอื่่น� ๆ โดยนำหลััก ESG (สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิบิ าล) มาปรัับใช้้ในทุุกขั้้นต
� อนในการพััฒนาโครงการ
และปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดของท้้องถิ่่น� และภููมิภิ าค เพื่่�อกำกัับดููแล
ไม่่ให้้การลงทุุนส่่งผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมในวงกว้้าง

การนำำ�ประเด็็น E8G มาบููรณาการในขั้้�นตอนต่่างๆ ในโครงการ

การระบุุโครงการ
การลงทุุน

การปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
การแบ่่งเขตพื้้�นที่่�

การประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม

การพััฒนา
โครงการ

การดำำ�เนิิน
โครงการ
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การตรวจวััด
และรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงาน

073

ก่่อนตััดสิินใจลงทุุนบนที่่�ดิินแต่่ละแห่่ง กลุ่่�มบริิษััทฯ จะพิิจารณา
ถึึงประเภทของเขตที่่�ดิินรวมทั้้�งข้้อห้้ามหรืือข้้อได้้เปรีียบในเชิิง
การบริิหารจััดการประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััท
ภิิบาล เมื่่�อกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้พััฒนาโครงการธุุรกิิจ
ภายในเขตที่่ดิ� นิ ซึ่ง่� จััดเป็็นเขตโรงงานอุุตสาหกรรมและคลัังสิินค้า้
ตามพระราชบััญญััติิการผัังเมืือง พ.ศ. 2518 กลุ่่�มบริิษััทฯ จะ
หลีีกเลี่่�ยงการลงทุุนบนที่่�ดิินที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ มีีข้้อกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มีีพื้้�นที่่�ติิดกัับเขตสงวน
หรืือการลงทุุนที่่�การดำเนิินธุุรกิิจส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อชุุมชน
ท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการดำเนิินธุุรกิิจจะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลเสีีย
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมในระดัับที่่�ร้้ายแรงจนกระทั่่�งไม่่สามารถ
แก้้ไขได้้โดยมาตรการบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม

ผลกระทบจากโครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ โครงการพััฒนา
และบริิ ห ารจัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ รวมถึึง โครงการบริิ การ
สาธารณููปโภคและพลัังงาน การตรวจประเมิินนี้้เ� ป็็นการรัับรองว่่า
โครงการต่่างๆ สอดคล้้องกัับข้้อปฏิิบัติั แิ ละข้้อกฎหมายที่่ก� ำหนด
ผ่่านการอนุุมัติั จิ ากหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ตลอดจนมีีการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมพร้้อมทั้้�งมาตรการบรรเทา
ผลกระทบที่่� เ หมาะสม โดยปัั จ จัั ย ชี้้� วัั ด รวมถึึ ง ข้้ อ กัั ง วลด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมจะถููกนำมาพิิจารณาระหว่่างการศึึกษา
ประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม และอ้้างอิิงจากข้้อมููลที่่�ได้้จาก
กิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จากนั้้�นจึึง
กำหนดมาตรการป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบสำหรัับแต่่ละ
โครงการพััฒนาธุุรกิิจไปจนถึึงขั้้�นตอนต่่างๆ ในการดำเนิินธุุรกิิจ
โดยกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ตามข้้ อ กำหนดที่่� ร ะบุุ ใ นรายงาน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังจััดให้้มีีการศึึกษาประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม การประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม และจััดให้้มีีการตรวจสอบเฝ้้า
(Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง ระวัังอย่่างต่่อเนื่่อ� งในทุุกขั้้นต
� อนของการดำเนิินโครงการ เพื่่�อการ
ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนตลอดทั้้�งอายุุโครงการ

•
•
•
•
•
•
•

ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
โครงสร้้างภููมิิประเทศ
คุุณภาพอากาศ
เสีียงรบกวน
คุุณภาพดิิน
คุุณภาพน้้ำ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
พื้้�นที่่�สีีเขีียว

•
•
•
•
•
•
•

ตััวชี้้�วััดด้้านสัังคม
การวางแผนการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
การคมนาคม
การป้้องกัันอุุทกภััยและภััยแล้้ง
การบริิหารจััดการขยะ
สภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม
ระบบสาธารณสุุขและความสะอาด
อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำงาน

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคำนึึงถึึงผลประโยชน์์เชิิงทำเลที่่�เป็็นยุุทธศาสตร์์จากโอกาสการลงทุุนในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC) ตลอดจนสิิทธิิประโยชน์์และมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน (เช่่น สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี ทำเลที่่�ตั้้�งเชื่่�อมต่่อ
กัับเส้้นทางการค้้า การอนุุญาตให้้หน่่วยงานต่่างประเทศถืือครองที่่�ดิินและอสัังหาริิมทรััพย์์ ฯลฯ) ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยดึึงดููดลููกค้้าให้้
เลืือกใช้้บริิการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่าแนวทางดัังกล่่าวจะช่่วยปรัับเปลี่่ย� นธุุรกิิจให้้มีีรูปู แบบที่่ยืื� ดหยุ่่�นขึ้้น� และพััฒนา
องค์์กรไปสู่่�ระบบดิิจิิทััลซึ่่�งจะช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในบริิการที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มอบให้้กัับลููกค้้า
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โอกาสในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ และการจัั ด การ 1. นวััตกรรมด้้านดิิจิทัิ ลั : นำเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ๆ มา
ด้้านนวััตกรรม
ปรัับใช้้ในองค์์กรเพื่่�อพััฒนาและสร้้างคุุณค่า่ ทางการตลาดที่่�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับการจััดการด้้านนวััตกรรมในทุุก
แง่่ มุุ ม ไม่่ ว่่ า จะเป็็ นก ารพัั ฒ นากลยุุ ทธ์์ การกำหนดกรอบ
การดำเนิิ น งานที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ รูู ป แบบนวัั ตกรรม การสร้้ า ง
วััฒนธรรมและสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ไปจนถึึงระบบที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมในองค์์กร

สููงขึ้้�นในผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำเนิิน
การพััฒนาโซลููชัันจากแนวคิิดในการนำแพลตฟอร์์มทาง
ธุุรกิิจมาบููรณาการร่่วมกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อ
ต่่อยอดการให้้บริิการครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าใน
ทุุกรููปแบบ รวมถึึงเป็็นการขยายโอกาสธุุรกิิจด้้วยเช่่นกััน
2. การพัั ฒ นาไปสู่่� ร ะบบดิิ จิิ ทัั ล : ใช้้ เ ทคโนโลยีีและระบบ
กลยุุทธ์์ด้้านนวััตกรรม
สารสนเทศในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานภายใน
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มุ่่�งเน้้นในการยกระดัับศัักยภาพในการแข่่งขััน รวมถึึง
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้เหมาะสมกัับรููปแบบการบริิหารงาน เช่่น
การพััฒนาและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในผลิิตภััณฑ์์และบริิการ เพื่่�อ
ระบบบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ และระบบบริิหารจััดการ
รองรัับความต้้องการของลููกค้้าและรัักษาฐานลููกค้้าที่่�มีีอยู่่�เดิิม
เอกสารสััญญา/ เอกสารทั่่�วไป
โดยใช้้กลยุุทธ์์หลัักดัังต่่อไปนี้้�
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075

� รงต่่อคณะกรรมการกำกัับการดำเนิินโครงการ (Steering
โครงสร้้ า งองค์์ ก รและกระบวนการทำำ� งานที่่� มุ่่� ง เน้้ น โดยขึ้้นต
Committee) อัันประกอบไปด้้วยคณะผู้้�บริิการระดัับอาวุุโสของ
การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ศตวรรษที่่� 21 นัับเป็็นยุคุ แห่่งเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ธุุรกิิจและ
องค์์กรในปััจจุุบันจึึ
ั งต้้องกำหนดโครงสร้้างองค์์กรและกระบวนการ
ทำงานที่่เ� อื้้อ� ต่่อการสร้้างสรรค์์นวัตก
ั รรมใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการแข่่งขััน ให้้ธุุรกิิจอยู่่�รอดและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยเหตุุนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงออกแบบโครงสร้้างการบริิหารองค์์กรในลัักษณะ
แนวนอนเพื่่�อลดช่่องว่่างระหว่่างพนัักงานและคณะผู้้�บริิหาร
รวมถึงึ ลดการควบคุุมตามสายการบัังคัับบััญชา ตลอดจนกระจาย
อำนาจการตััดสิินใจไปที่่�พนัักงานให้้มากที่่�สุุด โดยอยู่่�ภายใน
ขอบเขตความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ และ
กลุ่่�มธุุรกิิจยัังได้้จัดั ตั้้ง� คณะทำงานเฉพาะกิิจที่่ป� ระกอบด้้วยตััวแทน
จากแต่่ละฝ่่าย เช่่น ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ ฝ่่ายปฏิิบััติิการ และฝ่่าย
การเงิิน เป็็นต้น้ เพื่่�อให้้ทำงานร่่วมกัันในโครงการพิิเศษนอกเหนืือ
จากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทั้้�งนี้้� โครงสร้้าง
องค์์กรรวมถึึงแนวทางการดำเนิินงานในรููปแบบดัังกล่่าวจะช่่วย
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานพััฒนาตนเองจากการเรีียนรู้้� ฝึึกปฏิิบััติิงาน
และตััดสิินใจร่่วมกัันเป็็นหมู่่�คณะ จึึงเป็็นการบ่่มเพาะความคิิด
สร้้างสรรค์์และนวััตกรรมภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตลอดจนกลุ่่�มธุุรกิิจ
ต่่างๆ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้นำโครงสร้้างการบริิหารงานและ
กระบวนการพััฒนานวััตกรรมข้้างต้้นไปใช้้ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ เช่่น
การจััดตั้้�งฝ่่าย Digital Transformation Office (DTO) ประกอบ
ด้้วยเจ้้าของโครงการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีี และผู้้�นำ
การเปลี่่�ยนแปลง (Change Agents) โดยคณะทำงาน DTO
จะทำหน้้าที่่�เป็็นศููนย์์กลางในการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการ
พััฒนาโครงการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรม บริิหารงาน
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กลุ่่�มบริิษััทฯ

อีีกทั้้�งยัังได้้จััดตั้้�งสำนัักประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มฯ (CEO
Office) และทีีมวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร เพื่่�อพััฒนาโครงการที่่�มีี
ความสำคััญและเกี่่ย� วข้้องกัับกลยุุทธ์์ในระยะยาวของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
โดยทั้้� ง สองฝ่่ า ยจะคอยสนัั บ สนุุ นคณ ะทำงานในการพัั ฒ นา
โครงการตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการคััดเลืือก การบริิหารจััดการความ
สััมพัันธ์์กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ไปจนถึึงกระบวนการประเมิินจน
กระทั่่�งจบโครงการ
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ กำลัังอยู่่�ในระหว่่างการพััฒนากรอบ
แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กรสำหรัับ
โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรม การประเมิิน
ความเสี่่ย� งจะช่่วยให้้กลุ่่�มธุุรกิิจสามารถคาดคะเนสถานการณ์์และ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้อย่่างเหมาะสม และกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ยัังได้้จััดตั้้�งระบบจััดการคลัังความรู้้� เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลไปยััง
หน่่วยงานต่่างๆ ภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น

เครื่่�องมืื อ และองค์์ ป ระกอบที่่�ส่่ ง เสริิ ม นวัั ต กรรม ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้นำระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน
(Performance Management System: PMS) มาใช้้ในการ
ภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของพนัักงานทุุกคนซึ่่�งล้้วนเป็็น
กำลัังสำคััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�ความสำเร็็จและเป้้าหมาย
ที่่�วางไว้้ ตลอดจนการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงให้้ความสำคััญกัับการลงทุุนในการพััฒนาศัักยภาพทรััพยากร
บุุคคล และการส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสในการพััฒนาความ
สามารถและทัั ก ษะอย่่ า งเต็็ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
การสนัับสนุุนด้้านเวลา การเงิิน ตลอดจนระบบหรืือแพลตฟอร์์ม
ที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง

ประเมิินผลการทำงานประจำปีีของพนัักงาน โดยระบบดัังกล่่าว
จะประเมิิ น ผลจากดัั ชนีีชี้้� วัั ด ความสำเร็็ จ ของผลงาน (Key
Performance Indicators: KPIs) สำหรัับการปฏิิบััติิงานตาม
ขอบเขตความรัับผิิดชอบที่่�กำหนด และใช้้การสร้้างผลลััพธ์์ตาม
จุุดมุ่่�งหมาย (Objective Key Results: OKRs) สำหรัับประเมิิน
ผลงานของโครงการ ผลที่่�ได้้จากการประเมิินนี้้จ� ะนำไปใช้้ประกอบ
การพิิจารณาการเลื่่อ� นตำแหน่่ง อััตราเงิินเดืือน และค่่าตอบแทน
จููงใจ

สภาพแวดล้้ อ มและปัั จ จัั ย ขัั บ เคลื่่�อนองค์์ ก รในการ อีีกทั้้�ง WHA Tower อาคารสำนัักงานแห่่งใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ยัังได้้รัับการออกแบบให้้มีีพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง พร้้อมห้้องประชุุมติิดตั้้�ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นพััฒนา และส่่งเสริิมบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
ความสามารถ และค่่านิิยมที่่ส� อดคล้้องกัับองค์์กร ตลอดจนรัักษา
พนัักงานที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติดัิ งั กล่่าวไว้้ โดยมีีกระบวนการวางแผนและ
คััดสรร รวมทั้้�งการระบุุคุุณสมบััติิที่่�พึึงประสงค์์อย่่างชััดเจน
(เช่่น ทัักษะการแก้้ปััญหา ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์และการคิิดเชิิง
วิิพากษ์์ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และทััศนคติิในเชิิงบวก) ทั้้�งยัังมีีการ
ใช้้ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพอื่่�นๆ ที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมาย เพื่่�อคััดกรองผู้้�สมััครที่่�มีีคุุณสมบััติิโดดเด่่น ก่่อนที่่�จะ
ต่่ อ รองข้้ อ เสนอและตัั ด สิิ น ใจเลืือกผู้้�สมัั ค รที่่� เ หมาะสมกัั บ
ตำแหน่่งงานที่่สุ� ดุ นอกจากการสรรหาบุุคลากรที่่มีีค
� วามสามารถแล้้ว
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้มีีการหมุุนเวีียนเปลี่่�ยนงาน
ระหว่่างแผนก ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนและเปิิดโอกาส
ให้้ บุุ คล ากรได้้ แ สดงศัั ก ยภาพ ตลอดจนค้้ น พบทัั ก ษะและ
ความชำนาญที่่�ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาความรู้้�และบ่่มเพาะบุุคลากร
รุ่่�นใหม่่ในองค์์กร

ระบบเทคโนโลยีีทัันสมััย และมีีพื้้น� ที่่ส่� ว่ นกลางสำหรัับให้้พนัักงาน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ทำกิิจกรรมและทำงานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม
รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นอีีกด้้วย

วััฒนธรรมเพื่่�อนวััตกรรม

กลุ่่�มบริิษััทฯ ถืือว่่านวััตกรรมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่านิิยมองค์์กร
โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร เช่่น ประธานกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
เป็็นแบบอย่่างในการขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมในองค์์กร มีีกิิจกรรม
ร่่วมกัับพนัักงานในรููปแบบต่่างๆ และให้้โอกาสพนัักงานได้้มีี
ส่่ ว นร่่ ว มในการแสดงความคิิ ด เห็็ น ในสภาพแวดล้้ อ มที่่�
รู้้�สึึกปลอดภััย เช่่น ระหว่่างการรัับประทานอาหารร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
โดยพนัักงานจากฝ่่ายต่่างๆ จะผลััดเปลี่่�ยนกัันมาตามนััดหมาย
ทุุกสองสััปดาห์์
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ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาทัักษะ
ความรู้้� และความสามารถที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการทำงาน ทั้้�งยัังเล็็งเห็็น
ว่่าพนัักงานจำเป็็นต้อ้ งพััฒนากรอบความคิิดแบบเติิบโต (Growth
Mindset) ผ่่านการสอนแบบชี้้�แนะ (Coaching) การตั้้�งคำถาม

ปลายเปิิด และกระตุ้้�นให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
สร้้างความไว้้วางใจระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงาน ตลอดจนใน
หมู่่�พนัักงานด้้วยกััน เป็็นการลดความตึึงเครีียดเมื่่�อเกิิดปััญหา
ในการปรัับตััวเข้้าหากัันอัันเนื่่�องมาจากความแตกต่่าง เช่่น
ช่่องว่่างระหว่่างวััย ผลลััพธ์์ที่�่ได้้คืือความร่่วมมืืออัันดีีระหว่่าง
พนัักงาน ความคิิดสร้้างสรรค์์ ตลอดจนการพััฒนาแนวคิิดใหม่่ๆ
เป็็นต้้น

โอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการพััฒนาไปสู่่�ระบบดิิจิิทััล

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มแผนการ Digital Transformation ในปีี 2562 ตามแนวทางกลยุุทธ์์การพััฒนาไปสู่่�ระบบดิิจิิทััล
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงานในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงการ
แสวงหาโอกาสใหม่่ๆ เพื่่�อขยายธุุรกิิจและพััฒนาศัักยภาพในการแข่่งขััน ตลอดจนป้้องกัันความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีี
(Digital Disruption) ที่่�ไม่่หยุุดนิ่่�ง โดยโครงการนี้้�ดำเนิินงานภายใต้้กลยุุทธ์์หลััก 5 ข้้อดัังต่่อไปนี้้�
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D1 นำำ�ระบบดิิจิิทััลมาใช้้และเสริิม
ความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก

D2 สร้้างแรงงานยุุดใหม่่
(WORKFORCE OF THE FUTURE)

เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพ ความน่่ า เชื่่� อ ถืือ และประสิิ ทธิิ ภ าพใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยระบบอััจฉริิยะ
ระบบการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิ ตลอดจนเทคโนโลยีีการเดิินทาง
สััญจรและเชื่่�อมต่่อกัับระบบดิิจิิทััล

เตรีี ย มพร้้ อ มและปรัั บ รูู ป แบบการทำำ� งานและกระบวนความ
คิิ ด ด้้ ว ยโครงการสร้้ า งความเปลี่่� ย นแปลงและปรัั บ เปลี่่� ย น
วััฒนธรรมองค์์กร ประกอบกัับการเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
แพลตฟอร์์มบริิหารจััดการและพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
แบบครบวงจรด้้วยระบบดิิจิิทััล

D3 ก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กร
อััจฉริิยะ
(SMART ENTERPRISE)
เสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านดิิจิิทััลใน
ธุุรกิิจ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

D4 วางพื้้�นฐานระบบและ
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
วางพื้้� น ฐานสำำ� หรัั บ ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�อรองรัับความต้้องการ
ทางธุุรกิจิ ในระยะสั้้�นและบรรลุุเป้้าหมาย
ในระยะยาว ด้้วยแพลตฟอร์์มที่่เ� ปิิดกว้้าง
ยืืดหยุ่่�น และวััดผลได้้ พร้้อมทั้้�งโครงสร้้าง
ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี

D5 ริิเริ่่�มธุุรกิิจใหม่่
ผลัั กดัั น แนวคิิ ด ธุุ รกิิ จ ใหม่่ ๆ ริิ เ ริ่่� ม
ดำำ�เนิินการ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพผ่่าน
แพลตฟอร์์ ม ในการทำำ� งานร่่ ว มกัั น
ระหว่่ า งลูู กค้้ า และกลุ่่�มผู้้�มีี ส่่ ว นได้้
ส่่วนเสีีย ภายในระบบนิิเวศของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำเสนอโครงการมากมายที่่�คิิดค้้นและริิเริ่่�มโดย โอกาสในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ และโครงการ
พนัักงานภายในองค์์กรเพื่่�อยกระดัับการทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ นวััตกรรมที่่�มีีผลงานโดดเด่่น
ยิ่่�งขึ้้�นและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ ในปีี 2564 มีี 8 โครงการ กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสนใจในโอกาสในการลงทุุนและนวััตกรรม
ที่่�ได้้รัับเลืือกและนำไปใช้้งานจริิงในธุุรกิิจ โดยมีีมููลค่่าการลงทุุน ที่่�มีีแนวโน้้มก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ที่่�เป็็นรููปธรรมต่่อธุุรกิิจและกลุ่่�ม
ุ า่ ทั้้�งในประเด็็นด้า้ นความยั่่ง� ยืืน
มากกว่่า 20 ล้้านบาท และคาดว่่าจะเพิ่่�มจำนวนขึ้้�นอีีกในอนาคต ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในห่่วงโซ่่คุณค่
ในเชิิงธุุรกิิจ ตลอดจนศัักยภาพการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับหลััก
ESG ดัังที่่�สะท้้อนให้้เห็็นในโครงการต่่อไปนี้้�
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SMART LOGISTICS

ธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์กำลัังขยายตััวควบคู่่�ไปกัับการเจริิญเติิบโตของ
ตลาดอีีคอมเมิิร์ซ์ ในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ได้้รับั ประโยชน์์จาก
ความเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและบริิการจััดการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ (Logistics) จึึงเปิิดรัับเทคโนโลยีีนวััตกรรมใหม่่ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้ทัันสมััยพร้้อม
รองรัับผู้้�ที่่�จะเข้้ามาใช้้บริิการ

สตาร์์ทอััปด้้าน E-LOGISTIC

ด้้วยยุุทธศาสตร์์ Digital Innovation and Transformation ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มุ่่�งเน้้นไปยัังการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
สมััยใหม่่มาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการแบบครบวงจรร่่วมกัับ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจและบริิษััทสตาร์์ทอััป กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้
ร่่วมมืือกัับบััวหลวงเวนเจอร์์ส โดยร่่วมประกาศเป็็นผู้้�ลงทุุน
หลัักรอบ Series B ให้้กัับ “GIZTIX” สตาร์์ทอััปสััญชาติิไทย โซลููชัันด้้านซอฟต์์แวร์์ และบริิการเก็็บเงิินปลายทาง/ การชำระ
ผู้้�ให้้บริิการระบบดิิจิิทััลด้้าน e-Logistic ด้้วยมููลค่่าการลงทุุนกว่่า ค่่าบริิการล่่วงหน้้า
260 ล้้านบาท โดยจะนำไปใช้้พัฒ
ั นาบริิการและเทคโนโลยีีสำหรัับ
การขนส่่งเพื่่�อธุุรกิิจให้้ครบวงจรและครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้� GIZTIX ได้้เข้้ามาตอบโจทย์์ความต้้องการใหม่่ๆ ตามกระแส
Megatrends และจะช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและยกระดัับคุุณภาพให้้
GIZTIX สตาร์์ทอััปชั้้�นนำด้้าน e-Logistic เป็็นผู้้�ให้้บริิการ กัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการพััฒนา
แพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั ที่่เ� ชื่่อ� มต่่อระหว่่างผู้้�ประกอบการด้้านขนส่่งและ Smart Warehouse ที่่�ทัันสมััยและได้้มาตรฐานระดัับโลก การนำ
โลจิิสติิกส์กั์ บั ผู้้�ใช้้บริิการจากทั่่�วประเทศ โดยมีีโครงสร้้างครอบคลุุม หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิเข้้ามาปรัับใช้้ร่่วมกัับเทคโนโลยีี 5G
3 ธุุ ร กิิ จ หลัั ก ได้้ แ ก่่ บริิ การรถบรรทุุ กขนส่่ง แบบเหมาคัั น การใช้้ Smart Logistics สนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการจััดเก็็บและ
หรืือตามรููปแบบที่่ลู� กค้
ู า้ เลืือก พััสดุุ/ อีีคอมเมิิร์ซ์ และระบบบริิหาร นำข้้อมููลมาใช้้วิิเคราะห์์เชิิงลึึกเพื่่�อนำไปใช้้ประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
จััดการการขนส่่ง (TMS) ที่่�เข้้ามาเติิมเต็็มช่่องว่่างในบริิการโลจิิ ไปจนถึึง AI และ Machine Learning ที่่�จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
สติิ กส์์ แ ละนำเสนอบริิ การด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล ในสายผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เช่่ น และลดต้้นทุุนการดำเนิินงานในระยะยาว
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บริิการการจััดเก็็บทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล
(SELF-STORAGE)

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องตาม
ยุุทธศาสตร์์ระยะยาว เพื่่�อนำเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการครบวงจร
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม พร้้อมนวััตกรรมล้้ำสมััย เพื่่�อรองรัับความต้้องการ
ของลููกค้้า ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นโอกาสในธุุรกิิจการ
จััดเก็็บทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล (Self-Storage) ซึ่่�งมีีศัักยภาพที่่�
จะเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการขยายตััวของสัังคมเมืือง
ทั้้�งในประเทศไทยและในระดัับภููมิิภาค ทั้้�งยัังกำลัังเป็็นที่่�ต้้องการ
อย่่างมากและคาดว่่าจะเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากปััจจุุบััน
ผู้้�ที่่�อาศััยและทำงานอยู่่�ในเมืืองมัักประสบปััญหาในการจััดการ
พื้้�นที่่�เก็็บของด้้วยพื้้�นที่่�ใช้้สอยอัันจำกััด

i-Store Self Storage ให้้บริิการด้้านการจััดเก็็บและปกป้้องดููแล
ทรัั พ ย์์ สิิ นส่่ ว นบุุ คคล อย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภาพ สำหรัั บ ลูู กค้้ า ทั้้� ง
รายบุุ คคล และองค์์ กรที่่� ก ำลัั ง มองหาพื้้� น ที่่� ปล อดภัั ย สำหรัั บ
การจััดเก็็บทรััพย์์สิินมีีค่่า ทั้้�งนี้้� ลููกค้้าสามารถเลืือกขนาดพื้้�นที่่�
การจััดเก็็บได้้ตามความต้้องการภายใต้้การบริิการมาตรฐานสููงสุุด
โดยปััจจุุบันั Storage Asia มีีให้้บริิการทั้้�งสิ้้น� 2 สาขาในกรุุงเทพฯ
และมีีแผนที่่จ� ะเปิิดสาขาเพิ่่�ม รวมถึงึ ขยายสาขาทั่่�วประเทศต่่อไป
ในอนาคต
การขยายธุุรกิิจและกระจายการลงทุุนไปยัังธุุรกิิจใหม่่ๆ ช่่วยให้้
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ สร้้างความเติิบโตให้้กับั ธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนและมั่่นค
� ง
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ จะนำความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�มีีใน
ธุุรกิิจพััฒนาและบริิการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์มาใช้้พัฒ
ั นาบริิการ
จััดเก็็บทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล โดยใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�
ทัันสมััย ความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้จ� ะเข้้ามาเติิมเต็็มและต่่อยอดธุุรกิิจ
พัั ฒ นาและบริิ การจัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ข องกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
เพื่่�อให้้บริิการที่่�ครบวงจรมากขึ้้�น ทั้้�งยัังเป็็นการผนึึกกำลัังเพื่่�อ
สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม และนำเสนอบริิการที่่�เปี่่�ยม
ด้้วยนวััตกรรม

กลุ่่�มบริิษััทฯ มองเห็็นโอกาสการเติิบโตในธุุรกิิจการให้้บริิการ
จััดเก็็บทรััพย์์สิินระดัับพรีีเมีียม จึึงได้้ตััดสิินใจลงทุุนใน Storage
Asia ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้บริิการชั้้�นนำในธุุรกิิจดัังกล่่าว ในปีี 2564 กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าซื้้อ� หุ้้�นร้้อยละ 29.40 ในบริิษัทั สตอเรจ เอเชีีย จำกััด
ผู้้�ให้้บริิการให้้เช่่าพื้้�นที่่�จััดเก็็บทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคลระดัับพรีีเมีียม
ภายใต้้แบรนด์์ “i-Store Self Storage”

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

081

โครงการ SCADA

เทคโนโลยีี Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ถููกนำมาใช้้ที่่� Warehouse Farm ทั้้�ง 9 แห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เพื่่�อติิดตามและตรวจจัับการทำงานของระบบป้้องกัันอััคคีีภััย อัันประกอบด้้วย เครื่่�องสููบน้้ำดัับเพลิิง เครื่่�องสููบน้้ำรัักษาแรงดััน
และสััญญาณเตืือนภััย โดยระบบเทคโนโลยีีดัังกล่่าวช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถควบคุุมและป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับ
ทรััพย์์สิินของบริิษััทได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2564 มีีการนำระบบ SCADA ไปใช้้พััฒนาประสิิทธิิภาพ
การดำเนิินงานดัังนี้้�
• นำระบบ SCADA ไปใช้้ร่ว่ มกัับศููนย์ค์ วบคุุมส่่วนกลาง (Unified
Operations Control Center: UOC) โดยสามารถเฝ้้าติิดตาม
ผลได้้ที่่� WHA Tower
• พััฒนาไปสู่่�การสั่่�งการด้้วยระบบดิิจิิทััลโดยควบคุุมผ่่านระบบ
SCADA control
• ปรัับปรุุงการสััญจรและการเดิินทางเข้้าออกทุุกจุุดให้้สะดวก
คล่่องตััวยิ่่�งขึ้้�น
• นำร่่องสู่่�การนำระบบอััตโนมััติิ ระบบวิิเคราะห์์ข้้อมููล และ
เทคโนโลยีีวิิเคราะห์์เชิิงคาดการณ์์มาใช้้ในอนาคต
• ได้้ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือและถููกต้้องสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น
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โครงการแอปพลิิเคชั่่�นเพื่่�อบริิการซ่่อมบำำ�รุุงอาคาร
และโลจิิสติิกส์์ (LBMS)

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้พัฒ
ั นาและนำร่่องการใช้้แอปพลิิเคชั่่�นเพื่่�ออำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้้ อ งการลูู กค้้ า ผู้้�ใช้้ บ ริิ การ
คลัังสิินค้้าแบบ Built-to-Suit และโรงงาน/คลัังสิินค้้าแบบ
สำเร็็จรููป (Ready-built) ทั้้�งในด้้านการซ่่อมบำรุุง การยื่่�น
เรื่่� อ งเคลมประกัั น รวมถึึ ง การควบคุุ ม และประกัั นคุุ ณ ภาพ
แอปพลิิเคชั่่�นดัังกล่่าวมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้ สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้า้ ได้้รวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งยัังช่่วยให้้การติิดตาม
สถานะทำได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็วและเป็็นระบบ

ระบบนำำ�ทัวั ร์์เสมืือนจริิง 360° (VIRTUAL TOUR 360°)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำเทคโนโลยีีอัันทัันสมััยเข้้ามาใช้้ประโยชน์์
ในธุุรกิิจพััฒนาและบริิการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ ตััวอย่่างเช่่น
การใช้้โดรน (drone) ถ่่ายภาพและวิิดีีโอ เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถ
เยี่่�ยมชมระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานของคลัังสิินค้้าทั้้�งแบบเรีียลไทม์์
และแบบเสมืือนจริิงได้้จากทั่่�วทุุกมุมุ โลก ซึ่ง่� ช่่วยแก้้ปัญั หาในกรณีี
ที่่เ� กิิดอุุปสรรคในการเดิินทางมายัังคลัังสิินค้า้ เนื่่อ� งมาจากข้้อห้้าม
ในการเดิินทาง
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การออกแบบคลัังสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและบริิการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ มีีการออกแบบคลัังสิินค้้าภายใต้้แนวคิิด Built-to-Suit
โดยมุ่่�งเน้้นตอบสนองความต้้องการเฉพาะของลููกค้้าแต่่ละราย
และส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด เช่่น นอกจากการ
ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์บนหลัังคาคลัังสิินค้้า ตััวอาคารยัังได้้รัับการ
ออกแบบให้้มีีแสงสว่่างเข้้าถึึงเพีียงพอในระหว่่างปฏิิบััติิงานและ
มีีอุุณหภููมิิที่่�เหมาะสมเพื่่�อประหยััดพลัังงานอีีกด้้วย

นิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศอััจฉริิยะ (SMART ECO-INDUSTRIAL ESTATES)

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด (WHAID) พััฒนาและปรัับปรุุงเทคโนโลยีีนวััตกรรมต่่างๆ มากมาย
เพื่่�อสนัับสนุุนแนวความคิิดเรื่่�องนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศอััจฉริิยะ (Smart Eco-Industrial Estates)

ศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (UNIFIED OPERATION
CENTER: UOC)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลางขึ้้�นในปีี 2562 เพื่่�อ
ติิดตามผลการเฝ้้าระวัังแบบเรีียลไทม์์โดยใช้้ตััวบ่่งชี้้�จากสภาวะ
แวดล้้ อ ม ตัั ว อย่่ า งเช่่ น คุุ ณ ภาพอากาศ ปริิ ม าณน้้ำฝน
และคุุณภาพน้้ำเสีีย เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ศููนย์์ UOC ยัังเชื่่�อมต่่อ
กัับระบบกล้้องวงจรปิิดทั้้�งหมดในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถติิดตามเฝ้้าระวัังสิินทรััพย์์ที่่�มีีค่่า
ได้้ตลอดเวลา อีีกทั้้�งกล้้องวงจรปิิดที่่ติ� ดิ ตั้้ง� บริิเวณสถานีีสููบน้้ำของ
โรงบำบััดน้้ำเสีียยัังมีีการติิดตั้้�งระบบ Smart Motion Detector
ตรวจจัับการเคลื่่�อนไหว ซึ่ง่� ช่่วยยกระดัับการรัักษาความปลอดภััย
ช่่วยให้้มั่่น� ใจว่่าคุุณภาพน้้ำทิ้้ง� จะไม่่ต่่ำกว่่าระดัับมาตรฐาน ในกรณีี ในระหว่่างมาตรการล็็อคดาวน์์ พนัักงานก็็สามารถป้้อนคำสั่่�ง
ที่่�พนัักงานไม่่สามารถเดิินทางมายัังพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานได้้ เช่่น (Second Command Center) ผ่่านระบบ UOC ได้้เช่่นกััน
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Unified Control Center at WHA Tower
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ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ได้้มีีการพััฒนาระบบเพิ่่�มเติิมภายใต้้ศููนย์์ UOC 2. ระบบตรวจวััดคุุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring
Station: AQMS) ประกอบด้้วยสถานีีตรวจวััด 6 แห่่ง
ประกอบด้้วย 1) ระบบบำรุุงรัักษาเชิิงคาดการณ์์ (Predictive
เชื่่� อ มต่่ อ กัั บ ระบบ UOC และรายงานสถานะค่่ า ชี้้� วัั ด
Maintenance System) และ 2) ระบบเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้
คุุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่่�วไปเป็็นรายชั่่�วโมง
พลัังงาน (Energy Optimization) โดยระบบบำรุุงรัักษาเชิิง
ได้้แก่่ ค่่าปริิมาณฝุ่่�นละอองรวม (TSP) ฝุ่่�นละอองขนาด
คาดการณ์์มีีขึ้้�นเพื่่�อคาดการณ์์กิิจกรรมการใช้้งานของเครื่่�องจัักร
ไม่่เกิิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์
ล่่วงหน้้า เพื่่�อประเมิินโอกาสที่่จ� ะเกิิดความเสีียหายในอนาคตหรืือ
(NO2) และก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2)
วางแผนการบำรุุงรัักษาเครื่่�องจัักร ด้้วยเหตุุนี้้� ระบบดัังกล่่าวจะ
ช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�เครื่่�องจัักรจะหยุุดทำงาน ในขณะที่่�ระบบ 3.	ติิดตั้้ง� ระบบกล้้องวงจรปิิดและดููแลเฝ้้าระวัังสิินทรัพั ย์์ภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่่�วโมง เช่่น บริิเวณทางแยก
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานหรืือ Energy Optimization จะ
และระบบสาธารณููปโภค
นำข้้อมููลในระบบมาวิิเคราะห์์เพื่่�อประเมิินแผนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการใช้้พลัังงาน โดยระบบ UOC แยกออกเป็็นระบบย่่อย 4. สถานีีตรวจวััดปริิมาณน้้ำฝน (Rainfall Monitoring Station:
RMS) ภายใต้้ระบบ UOC จะคอยเฝ้้าระวัังสถานการณ์์
ทั้้�งหมด 10 ระบบดัังต่่อไปนี้้�
การบริิหารจััดการเพื่่�อป้้องกัันอุุทกภััย โดยมีีสถานีีติิดตั้้�ง
1. ระบบ UOC เชื่่อ� มต่่อกัับสถานีีตรวจวััดคุุณภาพน้้ำ (Water
ทั้้�งหมด 13 จุุดเพื่่�อรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปริิมาณฝน
Quality Monitoring Station: WQMS) ทั้้�ง 14 แห่่ง โดย
ณ ปััจจุุบััน ปริิมาณฝนในแต่่ละวััน และปริิมาณฝนสะสม
จะแสดงค่่าชี้้วั� ดั คุุณภาพน้้ำเสีียโดยเทีียบกัับค่่ามาตรฐานที่่�
ในแต่่ละเดืือน
ใช้้ในการควบคุุมคุุณภาพ ได้้แก่่ ค่่า BOD (Bio-Chemical 5. ระบบควบคุุมการจราจร (Vehicle Management System:
Oxygen Demand) ค่่า COD (Chemical Oxygen
VMS) คืือ ระบบกล้้องวงจรปิิดอััจฉริิยะที่่ติ� ดิ ตั้้ง� บริิเวณทาง
Demand) และค่่า TSS (ตะกอนแขวนลอย) ก่่อนที่่�จะ
เข้้าออกในนิิคมอุุตสาหกรรม ใช้้สำหรัับตรวจสอบและ
ปล่่อยน้้ำออกสู่่�ทางระบายน้้ำรวม
จััดเก็็บข้้อมููลป้า้ ยทะเบีียน ชนิิดยานพาหนะ รวมถึึงจำนวน
ยานพาหนะที่่เ� ข้้าออกพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้กับั
ระบบรัักษาความปลอดภััยและการจััดการการจราจร
รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
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6.	ข้้อมููลการผลิิตน้้ำและน้้ำเสีีย (Water and Wastewater
Production) นัับเป็็นส่่วนเสริิมของระบบ UOC โดยจะ
รายงานข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการผลิิตและปริิมาณการจ่่ายน้้ำแบบ
เรีียลไทม์์
7. โครงการชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) โรงไฟฟ้้าที่่�ผลิิต
พลัังงานจากขยะอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย (ระบบ
เตาเผา) มีีระบบกล้้องวงจรปิิดและหน้้าจอสรุุปข้้อมููล
(Dashboard) เชื่่�อมต่่อกัับระบบ UOC เพื่่�อใช้้ในการเฝ้้า
ติิดตามสถานะการผลิิตและการดำเนิินงานภายในโรงไฟฟ้้า
8. เซนเซอร์์เครื่่�องสููบน้้ำดัับเพลิิงอััจฉริิยะ (Smart Sensor
Fire Pump: SSFP) ติิดตั้้ง� ที่่คลั
� งั สิินค้า้ 10 แห่่งเพื่่�อตรวจจัับ
ข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ โดยแสดงสถานะการทำงานของระบบ
ป้้องกัันอััคคีีภััยเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเฝ้้าระวัังและ
การรัับมืือกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายที่่ป� ระเมิินมูลค่
ู า่ มิิได้้ เมื่่อ� เครื่่�องสููบน้้ำทำงาน ระบบ
จะแจ้้งเตืือนบนหน้้าจอสรุุปข้้อมููล (Dashboard) และส่่ง
ข้้อความแจ้้งผ่่านแอปพลิิเคชััน LINE
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โครงการแอปพลิิเคชัันเพื่่�อบริิการซ่่อมบำรุุงอาคาร (LBMS)
คืือแพลตฟอร์์มสำหรัับงานซ่่อมบำรุุงอาคาร โดยครอบคลุุม
ตั้้ง� แต่่ขั้้นต
� อนที่่ลู� กค้
ู า้ ส่่งคำขอไปจนถึงึ เสร็็จสิ้้น� งาน โดยลููกค้้า
สามารถตรวจสอบสถานะการซ่่อมบำรุุงและติิดตามผล
การประเมิิน โดยข้้อมููลทั้้�งหมดนี้้� รวมถึึงคะแนนความพึึง
พอใจของลููกค้้าจะเชื่่�อมต่่อกัับระบบ UOC
10.	ข้้อมููลการผลิิตไฟฟ้้าและสถานะการทำงานของระบบแผง
โซลาร์์บนหลัังคา (Solar Rooftop) ก็็เชื่่�อมต่่อกัับระบบ
UOC เช่่นเดีียวกััน
ทั้้�งนี้้� ระบบ UOC ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน รวมถึึง
ภาระงานของบุุคลากร จึึงเป็็นโอกาสในการพััฒนาทัักษะความ
ชำนาญในงานอื่่�นๆ ที่่�ซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อไป อีีกทั้้�งยัังเสริิมประสิิทธิิภาพในการ
รัักษาความปลอดภััยให้้กัับชุุมชนและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรม ตลอดจนลดมลพิิษ อััตราการปล่่อย
ก๊๊าซไอเสีีย และฝุ่่�นละอองจากยานพาหนะที่่�สััญ จรไปมาใน
แต่่ละวััน ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงสามารถควบคุุมคุุณภาพ
อากาศให้้อยู่่�ในระดัับที่่เ� หมาะสม ตามข้้อกำหนดและค่่ามาตรฐาน
ที่่�ระบุุไว้้ในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางตรง (ขอบเขตที่่� 1) ได้้ราว 75 tCO2e ต่่อปีี

ระบบควบคุุมการจราจร (VMS)

ระบบควบคุุมการจราจรได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อยก
ระดัับความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยของยานพาหนะ
ที่่�เข้้า-ออกในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม โดยติิดตั้้�งระบบควบคุุมไฟ
จราจรอััตโนมััติิร่่วมกัับอุุปกรณ์์นัับจำนวนยานพาหนะ ซึ่่�งจะมีี
การจดจำป้้ายทะเบีียนและควบคุุมการทำงานของไฟจราจรตาม
สถานะการจราจรในขณะนั้้�นและช่่วยลดปริิมาณการใช้้น้้ำมััน
เชื้้�อเพลิิง ทั้้�งนี้้� ระบบ VMS ช่่วยให้้ประหยััดน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงลง

ได้้ถึึง 29,804 ลิิตรต่่อปีี ซึ่่�งส่่งผลให้้มลพิิษทางอากาศและการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลดลงด้้วยเช่่นกััน นอกจากนี้้� ยัังช่่วยลด
ระยะเวลาในการสััญจรในช่่วงเวลาที่่�มีีสภาพการจราจรหนาแน่่น
ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด (WHA ESIE)
จากเดิิม 10 นาทีี เหลืือเพีียง 3 นาทีี และลดอััตราการเสีียชีีวิิต
จากอุุบััติิเหตุุทางการจราจรจาก 3 รายในปีี 2563 เป็็น 1 รายใน
ปีี 2564 และมีีแผนติิดตั้้�งระบบ VMS บริิเวณทางเข้้าหลััก
ทั้้�งหมด 38 จุุดในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในปีี 2565

5G SMART ECOSYSTEM

และ กสท โทรคมนาคม โดยความร่่วมมืือดัังกล่่าวจะช่่วยให้้แผน
ด้้วยแนวโน้้มการเติิบโตทางด้้านดิิจิิทััลและระบบสื่่�อสารไร้้สายที่่� บริิหารเครืือข่่าย 5G และคลื่่�นความถี่่�สามารถทำได้้ในนิิคม
ขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว ระบบเชื่่�อมโยงที่่�ปลอดภััย มีีความเสถีียร อุุตสาหกรรมต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
รวดเร็็ว และเชื่่�อถืือได้้จึึงเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการเปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�ระบบดิิจิิทััล กลุ่่�มบริิษััท WHAID เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของ ทั้้�งนี้้� การนำระบบเครืือข่่าย 5G เข้้ามาใช้้งานจะช่่วยให้้ลูกค้
ู า้ ของ
เทคโนโลยีียุุคที่่� 5 หรืือ 5G ที่่�จะเข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�นในระบบ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ สามารถถ่่ า ยโอนข้้ อ มูู ล ได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว ฉัั บ ไว
เครืือข่่ายไร้้สาย ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงาน ลดความหน่่วงเวลา และเพิ่่�มความเสถีียรให้้ระบบการสื่่�อสาร
และนำไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ได้้กัับอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มลููกค้้า ช่่วยให้้การทำงานทางไกลมีีความสะดวกสบายมากขึ้้�น สิ่่�งนี้้�ถืือ
โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAID ได้้รัับใบอนุุญาตเพื่่�อทำวิิจััยและพััฒนา เป็็ นป ระโยชน์์ อ ย่่ า งมากสำหรัั บ องค์์ ก รที่่� ส นัั บ สนุุ น เรื่่� อ ง
ระบบ 5G (5G Sandbox) ในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก ความยืืดหยุ่่�นในการทำงาน นอกจากนี้้� การมีีเครืือข่่ายการสื่่อ� สาร
(EEC) ซึ่่�งถืือเป็็นทำเลที่่�เหมาะสมอย่่างมากต่่อการใช้้ประโยชน์์ ที่่� เ ชื่่� อ ถืือได้้ จ ะส่่ ง ผลต่่ อ การพัั ฒ นาระบบเทคโนโลยีีของ
จากเทคโนโลยีี 5G และ IoT อย่่างเต็็มศัักยภาพ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ เช่่น ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ (artificial intelligence)
ความพยายามดัังกล่่าวบรรลุุผลสำเร็็จ กลุ่่�มบริิษััท WHAID ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� เทคโนโลยีี 5G ที่่น� ำมาใช้้ในเขตพื้้น� ที่่พิ� เิ ศษไม่่เพีียง
ได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงกัับ 4 ใน 5 บริิษััทโทรคมนาคมรายใหญ่่ ช่่วยผลัักดัันให้้ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศไทยเจริิญก้้าวหน้้า
ของประเทศไทย อัันได้้แก่่ เอไอเอส, ทรูู คอร์์เปอเรชั่่�น, ดีีแทค แต่่ยัังช่่วยดึึงดููดความสนใจจากนัักลงทุุนต่่างชาติิ ด้้วยความ
เชื่่�อมั่่�นในประสิิทธิิภาพของระบบโทรคมนาคม
รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
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บริิการก๊๊าซอุุตสาหกรรมและระบบท่่อส่่งก๊๊าซ

กลุ่่�มบริิษัทั WHAID และบริิษัทั บางกอกอิินดัสั เทรีียลแก๊๊ส จำกััด
หรืือ BIG ร่่วมกัันจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท บีีไอจีี
ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเทรีียลแก๊๊ส จำกััด (BIG WHA Industrial
Gas Co., Ltd.) เมื่่�อปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นไปตามแผนกลยุุทธ์์ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ โดยการร่่วมทุุนในครั้้�งนี้้�นัับเป็็นการสร้้างธุุรกิิจเพื่่�อสร้้าง
ประโยชน์์ ร่่วมกัันกัับ บริิ ษัั ทคู่่�ค้้าที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในวงการ
อุุตสาหกรรม เพื่่�อเสนอผลิิตภัณั ฑ์์และบริิการที่่เ� พิ่่�มมููลค่า่ แก่่ลูกค้
ู า้
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เป้้าหมายของบริิษัทั BIG WHA คืือการยกระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการก๊๊าซอุุตสาหกรรม เช่่น ไนโตรเจน
ออกซิิเจน หรืืออาร์์กอนในนิิคมอุุตสาหกรรมต่่างๆ รวมทั้้�ง
การลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบท่่อส่่งก๊๊าซ ทั้้�งนี้้� ด้้วยการให้้
บริิการก๊๊าซอุุตสาหกรรมที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในขณะ
ที่่�ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ลููกค้้าต้้องจ่่ายลดลงจะช่่วยให้้โครงการต่่างๆ ใน
โครงการพัั ฒ นาระเบีียงเศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษภาคตะวัั น ออกหรืือ
EEC ของประเทศไทยเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยตััวโครงการได้้
ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จและเริ่่�มเปิิดดำเนิินการเชิิงพาณิิชย์์ (COD) ใน
เดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2564 และกลุ่่�มบริิษััทฯ กำลัังอยู่่�ในระหว่่าง
การวางแผนเพื่่�อต่่อยอดโครงการไปสู่่�เฟสต่่อไปในอนาคต

ศููนย์์บ่่มเพาะนวััตกรรมด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโน
โลยีี TUSPARK WHA

กลุ่่�มบริิษััทฯ โดย WHAID และบริิษััท ทััส โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (TUS)
ผู้้�พััฒนาให้้บริิการด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีชั้้�นนำจาก
ประเทศจีีน ประกาศจัั ด ตั้้� ง บริิ ษัั ทร่่ ว มทุุ น เพื่่� อ เปิิ ด ศูู นย์์ ส ร้้ า ง
นวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจแห่่งแรกในประเทศไทย ภายใต้้ชื่่�อ
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ทััสพาร์์ค ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใจกลางกรุุงเทพมหานคร โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ นการพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ สตาร์์ ทอัั ป และส่่ ง เสริิ ม ความ
ร่่วมมืือด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีระหว่่างจีีน ไทย และ
ประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาคอาเซีียน ทั้้�งนี้้�ศููนย์์บ่่มเพาะนวััตกรรม
“ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอ” มีีจำนวน Working Desk กว่่า 230 ที่่�
สามารถรองรัับสตาร์์ทอััปได้้มากกว่่า 80 บริิษััท นอกเหนืือ
จากพื้้� น ที่่� ก ารทำงานที่่� ต อบโจทย์์ แ ละเพีียบพร้้ อ มไปด้้ ว ย
สาธารณููปโภคแล้้ว ผู้้�เช่่าพื้้น� ที่่ยั� งั จะได้้รับั บริิการการสนัับสนุุนทาง
ธุุรกิิจอย่่างครบครััน ได้้แก่่ บริิการบ่่มเพาะธุุรกิิจ (Incubation
Service) ครอบคลุุมบริิการ Entrepreneurship Salon, Venture
Tours, การปรัับแผนโครงการ และการอบรมออนไลน์์ ฯลฯ
อีีกทั้้�งยัังมีีบริิการเพื่่�อการขยายธุุรกิิจ (Soft-landing Service)
ที่่�ช่่วยให้้บริิการด้้านการจดทะเบีียนบริิษััท การให้้คำแนะนำ
ด้้านกฎหมาย การเงิิน และภาษีี รวมถึึงการจดทะเบีียนสิิทธิิบััตร

นอกจากนี้้� ศููนย์์ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอยัังเตรีียมพื้้�นที่่�กว่่า 400
ตารางเมตรเพื่่�อรองรัับการจััดแสดง งานสััมมนา การประชุุม
การเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ ตลอดจนงานการจัับคู่่�ทางธุุรกิิจ ด้้วยเหตุุ
นี้้� ศููนย์ทั์ สั พาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอจึึงถืือเป็็นจุดุ กำเนิิดของระบบนิิเวศ
ด้้านนวััตกรรม ภายใต้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐ มหาวิิทยาลััย
และสถาบัั นวิิ จัั ย ต่่ า งๆ ในประเทศจีีน รวมถึึ ง ผู้้�พัั ฒ นานิิ ค ม
อุุตสาหกรรมชั้้�นนำของไทย เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาธุุรกิิจ
สตาร์์ทอัปสั
ั ญั ชาติิไทย ทั้้�งยัังเป็็นตัวั กลางเชื่่อ� มต่่อผู้้�ประกอบการ
ชาวไทยให้้เข้้าถึึงทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีี ทรััพยากรบุุคคล
นัั กล งทุุ น รวมถึึ ง ตลาดในหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีีน ซึ่่�งมีีประชากรกว่่า 14,000 ล้้านคน
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ศููนย์์ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอได้้ลงนาม
ในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MoU) ร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษา
สองแห่่ง ได้้แก่่ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
และสถาบัันนวััตกรรมบููรณาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
(SCLL) โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาด้้านวิิชาการ
ไม่่ว่่าจะเป็็นงานวิิจััย ความร่่วมมืือในโครงการพััฒนา การสร้้าง
เครืือข่่ายบุุคลากรและการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� ตลอดจน
สนัับสนุุนความร่่วมมืือระหว่่างนิิสิิตนัักศึึกษา ผู้้�ประกอบการ
สตาร์์ทอััป และกลุ่่�มธุุรกิิจ รวมถึึงการผสมผสานศาสตร์์ความรู้้�
ต่่างสาขา (เช่่น วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี)
จากการร่่วมมืือกัับสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ ศููนย์์บ่่ม
เพาะนวััตกรรม ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอยัังให้้บริิการพื้้�นที่่�ทำงาน
ที่่�พร้้อมขัับเคลื่่�อนไอเดีียใหม่่ๆ สำหรัับนัักศึึกษาของสถาบััน
สถาบัันบัณฑิ
ั ตพั
ิ ฒ
ั นบริิหารศาสตร์์ ที่่ก� ำลัังดำเนิินโครงการพิิเศษ
หรืือธุุรกิิจใหม่่ๆ ซึ่่�งสนัับสนุุนโดยสถาบัันฯ อีีกด้้วย โดยความ

ร่่วมมืือในครั้้�งนี้้�จะช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้รัับโอกาสจากเครืือข่่าย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�กว้้างขวางผ่่านโครงการนี้้� ซึ่่�งนัับเป็็นสิ่่�งสำคััญ
ต่่อความก้้าวหน้้าในอาชีีพและการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาว
นอกจากนี้้� ศููนย์์ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอยัังได้้ร่่วมมืือกัับสถาบััน
นวััตกรรมบููรณาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยเพื่่�อสร้้างระบบ
นิิเวศด้้านนวััตกรรม ที่่�เอื้้�อต่่อการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และข้้อมููล
ข่่าวสาร และส่่งเสริิมความร่่วมมืือในโครงการวิิจััยและโครงการ
พััฒนาธุุรกิิจร่่วมกััน ซึ่่�งรวมถึึงเทคโนโลยีีที่่�น่่าจัับตามอง (เช่่น
ปััญญาประดิิษฐ์์ หุ่่�นยนต์์ และอื่่�นๆ) การฝึึกอบรมภาคปฏิิบััติิขั้้�น
สูู ง สำหรัั บ การผลิิ ต และอุุ ต สาหกรรม (เช่่ น เทคโนโลยีีและ
นวัั ตก รรมที่่� น ำมาใช้้ ปรัั บ เปลี่่� ย นกระบวนการผลิิ ต ให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น และพััฒนากระบวนการทำงานไปสู่่�ระบบ
ดิิจิทัิ ลั ) การพััฒนาบุุคลากร (เช่่น การวิิจัยั และโครงการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการฝึึกอบรมทัักษะและการพััฒนา) ตลอดจนองค์์ความรู้้�สาขา
อื่่�นๆ เช่่น การประกอบธุุรกิิจ การบริิหารจััดการ เป็็นต้้น โดยทั้้�ง
สถาบัันนวััตกรรมบููรณาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยและ
ศููนย์์ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอจะมอบโอกาสช่่วยเหลืือทั้้�งในด้้าน
ความร่่วมมืือและเงิินทุุนสำหรัับธุุรกิิจนวััตกรรมที่่�มีีศัักยภาพ
ภายใต้้การสนัับสนุุนของสถาบัันฯ และ/ หรืือศููนย์์ทััสพาร์์ค
ดัับบลิิวเอชเอ อีีกทั้้�งศููนย์ทั์ สั พาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอยัังมีีบริิการพื้้น� ที่่�
ทำงานสำหรัับนิิสิติ นัักศึึกษาของสถาบัันนวัตก
ั รรมบููรณาการแห่่ง
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยที่่ก� ำลัังดำเนิินโครงการพิิเศษหรืือธุุรกิิจ
ใหม่่ๆ ด้้วยเช่่นกันั ดัังนั้้น� นัักศึึกษาและผู้้�ประกอบการจึึงสามารถ
ใช้้ ป ระโยชน์์ จากบริิ การบ่่ ม เพาะธุุ ร กิิ จ ที่่� ช่่ ว ยสร้้ า งมูู ลค่่ า เพิ่่� ม
บริิการเพื่่�อการขยายธุุรกิิจ ตลอดจนบริิการช่่วยเหลืืออื่่น� ๆ ที่่ศู� นย์
ู ์
ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอนำเสนอให้้กัับผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�
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เพื่่�อตอบสนองต่่อแนวโน้้มความเปลี่่�ยนแปลงในตลาด กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ ได้้สร้้างโอกาสในการดำเนิินธุรุ กิิจและนำเสนอนวััตกรรม
ผ่่านผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์
แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด (WHAUP) โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
มีีความมุ่่�งมั่่� น ในการขยายศัั ก ยภาพในการให้้ บ ริิ ก ารด้้ ว ย
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้า้ นสาธารณููปโภค รวมถึงึ ขยายรููปแบบการลงทุุนด้า้ น
พลัังงานด้้วยนวััตกรรมใหม่่ ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้คำนึึง
ถึึงคุุณภาพชีีวิิตและผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นเรื่่�องสำคััญ จึึง
พยายามอย่่างต่่อเนื่่�องในการพััฒนาบริิการด้้านสาธารณููปโภค
ใหม่่ รวมถึงึ กระบวนการบำบััดน้้ำเสีีย ระบบการผลิิตน้้ำปราศจาก
แร่่ธาตุุ (Demineralized Water) และระบบผลิิตน้้ำจืืดจากน้้ำทะเล
(Desalination Water)

ระบบนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (WATER RECLAMATION) ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าทางการตลาดสููงขึ้้�นในขณะที่่�ต้้นทุุนลดลง
กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ริิเริ่่�มพััฒนาระบบนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้
ใหม่่ (Water Reclamation) เพื่่�อเป็็นแหล่่งผลิิตน้้ำทางเลืือกอััน
นำไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC) โครงการดัังกล่่าวได้้นำเทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�
เดิิมมาประยุุกต์์ใช้้ร่ว่ มกัับนวััตกรรมใหม่่เพื่่�อสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มให้้กับั
น้้ำเสีีย โดยปรัับสภาพน้้ำจากระบบบำบััดน้้ำเสีียมาผลิิตเป็็นน้้ำ
ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) และน้้ำอุุตสาหกรรม
คุุณภาพสููง (Premium Clarified Water) ซึ่่�งเป็็นการแปรรููปให้้
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กว่่าเดิิม ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ทำรายได้้จากโครงการ Water
Reclamation ทั้้�งสิ้้�น 150 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 8 ของรายได้้
ทั้้�งหมดจากการจำหน่่ายน้้ำเพื่่�ออุุตสาหกรรม อีีกทั้้�งโครงการ
ดัั ง กล่่ า วยัั ง สร้้ า งคุุ ณป ระโยชน์์ ใ ห้้ กัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คม
โดยลดปริิมาณการปล่่อยน้้ำเสีียและการดึึงน้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิ
มาใช้้ ตลอดจนช่่วยอนุุรักษ์
ั ทรั
์ พั ยากรธรรมชาติิ และลดความเสี่่ย� ง
ที่่�จะเกิิดประเด็็นขััดแย้้งกัับชุุมชนใกล้้เคีียงอีีกด้้วย

โครงการ DEMINERALIZED RECLAIMED WATER
Reclamation Plant Capacity 25,000 cmd

WHA EIE Wastewater Treatment Plant Capacity 60,000 cmd
Feed in
Treated Water

Wastewater Treatment Plant

Effluent Tank

Activated Sludge Process

UF Membrane Unit
To reduce remaining turbidity in water
• Membrane Type: Submerged
• Filtration mode: Outside-in
• Operating Flux: 52 LMH
• Recovery rate: 94%

RO Unit
To reduce total dissolved solids (TDS)
• Flux rate: 15.7 LMH
• Production capacity: 25,000 m3/d
• System recovery rate: 66%
• Projected salt rejection: ≥ 95%

Demineralized Plant Capacity 12,000 cmd

8,400
cmd

Demineralized
water

Power Plant
customers
•

Mixed Bed Polisher
final polishing done by Cation and
Anion to remove remaining ions in
water prior to use

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท WHAUP ยัั ง ได้้ ล งทุุ น ในโครงการ
Demineralized Reclaimed Water ซึ่่�งเป็็นโครงการขนาดใหญ่่
ประกอบด้้วยการดำเนิินงาน 2 ส่่วน โดยแต่่ละส่่วนมีีกำลัังการ
ผลิิตอยู่่�ที่่� 4.38 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี โครงการดัังกล่่าวพััฒนา
ขึ้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด)
(WHA EIE) มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพน้้ำในระบบบำบััด
น้้ำเสีียด้้วยต้้นทุนุ ที่่ล� ดลงและกระบวนการที่่เ� ป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
จึึงนัับเป็็นโครงการที่่�โดดเด่่นในเชิิงนวััตกรรม ช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ลดการพึ่่� ง พาผู้้�จัั ด จำหน่่ า ยน้้ำดิิ บ รายใหญ่่ โดยหลีีกเลี่่� ย ง
ความเสี่่�ยงเนื่่�องจากสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน รวมถึึงผลกระทบ
เกี่่�ยวกัับปริิมาณและคุุณภาพของแหล่่งกำเนิิดน้้ำ อัันเป็็นผล
จากภััยแล้้ง มลพิิษ การปนเปื้้อ� น ฯลฯ ซึ่ง่� นัับเป็็นปัจั จััยเสี่่ย� งหลััก

Demin water storage tank
•

Total Volume: 400 cu.m.

•

Mixed Bed Unit
50/50 mixture of Cation and
Anion resin combined in ionexchange column

สำหรัับผู้้�ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้ลููกค้้าใน
ภาคอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถเข้้าถึึงผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ
บริิ การจัั ด หาน้้ำคุุ ณ ภาพสูู ง ในราคาที่่� เ หมาะสม นอกจากนี้้�
นวััตกรรมจากโครงการ Demineralized Reclaimed Water
ยัั ง ถืือเป็็ น โครงการต้้ น แบบที่่� ส ามารถนำไปต่่ อ ยอดในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมแห่่งใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และขยายผลไปสู่่�ชุุมชน
ต่่อไป เช่่น การนำน้้ำเสีียจากแหล่่งชุุมชนที่่บ� ำบััดแล้้วมาปรัับปรุุง
คุุณภาพและนำไปผลิิตเป็็นน้้ำคุุณภาพสููง เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับโครงการข้้างต้้นได้้ที่่�
หััวข้้อ “การจััดการด้้านน้้ำ” ในรายงานฉบัับนี้้�
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SMART METERING

กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ริิเริ่่�มพััฒนาระบบ “SMART Metering”
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการติิดตามการจ่่ายน้้ำ โดยการ
เปลี่่� ย นมาตรวัั ด น้้ำจากระบบอะนาล็็อ กที่่�ติิด ตั้้�งไว้้เพื่่�อบัันทึึก
ปริิมาณน้้ำจ่่ายและการใช้้งานของผู้้�ประกอบการภายในนิิคม
อุุตสาหกรรมเป็็นการแสดงผลในระบบดิิจิิทััล การบัันทึึกข้้อมููล
ดิิ จิิ ทััลดัั งกล่่ า วสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลจากมาตรวััดน้้ำทั้้�งหมดเพื่่�อจััดทำใบเรีียกเก็็บ
ค่่าใช้้จ่่าย ทั้้�งนี้้� ความคิิดริิเริ่่�มดัังกล่่าวยัังเพิ่่�มความสามารถ
ต่่อยอดในการสัังเกตพฤติิกรรมการใช้้น้้ำและความผิิดปกติิต่่างๆ
เพื่่�อระบุุสาเหตุุได้้อย่่างทัันท่่วงทีี รวมถึึงการตรวจสอบและระบุุ
จุุดรั่่�วไหลที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระบบส่่งน้้ำ
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ระบบตรวจสอบออนไลน์์นี้้ยั� งั นำมาใช้้ในการบัันทึึกการใช้้พลัังงาน
แสงอาทิิตย์ข์ องลููกค้า้ ซึ่่ง� อำนวยความสะดวกในการจััดทำใบเรีียก
ค่่าใช้้จ่่าย โดยข้้อมููลจะถููกส่่งและจััดเก็็บที่่�สำนัักงานใหญ่่ ณ
ตึึก WHA Tower ซึ่่ง� ช่่วยให้้พนัักงานบัันทึึกข้อ้ มููลได้้โดยไม่่จำเป็็น
ต้้องเดิินทางไปยัังสถานที่่�ตั้้�งบริิษััทของลููกค้้า รวมถึึงไม่่ต้้อง
จดบัันทึึกข้้อมููลการใช้้พลัังงานด้้วยมืือ ทั้้�งนี้้� ระบบดัังกล่่าวช่่วย
ลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ถึึง 3,000 บาทต่่อเมกะวััตต์์ ซึ่่�งกลุ่่�ม
บริิษััท WHAUP ตั้้�งเป้้าตามแผนธุุรกิิจที่่�จะขยายกำลัังการผลิิต
พลัังงานแสงอาทิิตย์์จากเดิิมเป็็น 300 เมกะวััตต์์ ในปีี 2566
ดัังนั้้�น ระบบ SMART metering จะสามารถช่่วยประหยััด
ค่่าใช้้จ่่ายได้้ถึึง 900,000 บาท

เทคโนโลยีีการควบคุุมกำำ�กัับดููแลและเก็็บข้้อมููล (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION SCADA) ในโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

ในปััจจุุบััน กลุ่่�มบริิษััท WHAUP อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาเพื่่�อ
เพิ่่�มนำเทคโนโลยีี SCADA มาใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดใน
โรงบำบััดน้้ำเสีียซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ภายในเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิ เ ศษภาคตะวัั น ออก (Eastern Economic Corridor of

Innovation - EECi) ในเขตอำเภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง
โดยระบบเทคโนโลยีีดัังกล่่าวสามารถช่่วยตรวจสอบผลการดำเนิิน
การบำบััดน้้ำเสีียตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการเพื่่�อแต่่งตั้้�งบุุคลากรประจำ
ไซต์์งาน
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SMART ENERGY

ตามที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสนใจในนวััตกรรมด้้าน
พลัังงานนั้้�น กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้สานต่่อความร่่วมมืือ
กัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้้
บัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจ (MOU) ว่่าด้้วยการพััฒนา
พลัังงาน SMART Energy และระบบไมโครกริิดร่่วมกััน
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าและพััฒนาระบบ
พลัังงานให้้มีีสเถีียรภาพยิ่่�งขึ้้�นภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
โดยโครงการแรกที่่�ได้้รัับอนุุมััติิการดำเนิินงานในปีี 2564
คืือระบบการซื้้�อขายไฟฟ้้าระหว่่างกััน (Peer-to-Peer
Energy Trading system) ซึ่่�งจะช่่วยเอื้้�อการซื้้�อขาย
พลัังงานไฟฟ้้าแสงอาทิิตย์์ระหว่่างกัันของผู้้�ใช้้แต่่ละราย
ในนิิคมอุุตสาหกรรม นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีความ
ร่่วมมืือกัับบริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) และบริิษััท เซ
อร์์ทิิส จำกััด (SERTIS) โดยได้้ร่่วมกัันลงนามบัันทึึกข้้อ
ตกลงความร่่ ว มมืือการพัั ฒ นาระบบ Smart Energy
Platform เพื่่�อศึึกษาและพััฒนา “ระบบบริิหารจััดการ
พลัังงานอััจฉริิยะด้้วยดิิจิิทััล” (Smart Energy Platform)
สำหรัับการซื้้�อขายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ในพื้้�นที่่�
นิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ โดใช้้เทคโนโลยีีบล็็อก
เชน (Block chain) ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านความ

094

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

ปลอดภััยในการทำธุุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้้อ�
ขายพลัังงานระหว่่างผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายย่่อยกัับผู้้�ใช้้พลัังงาน
อีีกทั้้�ง ระบบดัังกล่่าวยัังได้้รับั การคััดเลืือกให้้มีีสิทธิ์์
ิ เ� ข้้าร่่วม
โครงการทดสอบนวััตกรรมที่่�นำเทคโนโลยีีมาสนัับสนุุ
นการให้้บริิการพลัังงาน (Energy Regulatory Commission
Sandbox : ERC Sandbox) จััดโดยคณะกรรมการกำกัับ
กิิจการพลัังงาน ร่่วมกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค ซึ่่�งเป็็น
โครงการนำร่่ อ งเพื่่� อ ศึึกษาการซื้้� อ ขายไฟฟ้้ า รองรัั บ
โครงการผลิิ ต ไฟฟ้้ า ขนาดเล็็ ก ไม่่ ผ่่ า นระบบจำหน่่ า ย
(Micro Grid) เพื่่� อ ขยายผลการใช้้ ง านไปยัั ง พื้้� น ที่่�
อุุตสาหกรรม ทำให้้เกิิดการบริิหารจััดการการใช้้พลัังงาน
ทางเลืือกอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นา
นวััตกรรมพลัังงานยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� เมื่่�อดำเนิินการอย่่างเต็็ม
ระบบจะทำให้้มีีพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์เพิ่่�มขึ้้�น
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมอย่่างน้้อย 200 เมกะวััตต์์ และ
สามารถประหยััดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานไฟฟ้้าแก่่ผู้้�ใช้้
ในภาคอุุตสาหกรรมแต่่ละรายได้้มากกว่่า 100 ล้้านบาท
ต่่อปีี รวมถึึงลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ลงได้้
ถึึง 4,300,000 ตัันจนกระทั่่�งสิ้้�นสุุดโครงการ

SMART DIGITAL

เพราะความเติิ บ โตด้้ า นอุุ ต สาหกรรมและดิิ จิิ ทัั ลนั้้� นมีีความ
เกี่่�ยวเนื่่�องกัันไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง กลุ่่�มธุุรกิิจ WHA Digital
Platform ยัังคงมุ่่�งสร้้างความมั่่�นใจว่่าระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลข
ั องกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่�อพััฒนาการให้้บริิการ
มาตรฐานสููงที่่สุ� ดุ แก่่ลูกค้
ู า้ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ด้้วยการลงทุุนในการวาง
โครงข่่ายเชื่่�อมต่่อสื่่�อสารสายเคเบิิลใยแก้้วนำแสง (FTTx) และ
ให้้บริิการพื้้�นที่่�ศููนย์์ข้้อมููล (Data Center) พร้้อมศููนย์์ปฏิิบััติิการ
โครงข่่าย (NOC) ที่่ป� ฏิิบัติั งิ านตลอด 24 ชั่่ว� โมง รวมถึึงการพััฒนา
โครงการเพิ่่�มเติิมต่่างๆ เพื่่�อขยายขีีดความสามารถของระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐานโครงข่่ายข้้อมููล นอกจากนี้้� ยัังได้้พััฒนาการ
ให้้บริิการด้้านคลาวด์์เซอร์์วิิส (Cloud Services) ซึ่่�งให้้บริิการ
ทั้้�งสำรองข้้อมููล การกู้้�ข้้อมููลกรณีีภััยพิิบััติิ (DR) และการจััดเก็็บ
ข้้อมููล เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของระบบการทำงานที่่ขั� บั เคลื่่�อนด้้วย
ข้้อมููล นอกจากนี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจ WHA Digital Platform ยัังให้้บริิการ
ด้้านการจััดการบริิการและดิิจิิทััลโซลููชั่่�นอื่่�นๆ ได้้แก่่ บริิการ
ให้้เช่่าอุุปกรณ์์ด้้านไอทีี บริิการไอทีีเอาท์์ซอร์์ส บริิการบริิหาร
จััดการระบบวีีดีีโอ บริิการระบบโทรศััพท์์โดยใช้้เทคโนโลยีี IP-PBX
และบริิการระบบคอลล์์เซ็็นเตอร์์ อีีเมล เว็็บไซต์์ ไฟร์์วอลล์์
การจััดเก็็บและรัักษาความปลอดภััยข้้อมููล ระบบสำรองข้้อมููล
รวมถึึ ง บริิ การจัั ด การ Colocation และควบคุุ ม การเข้้ า ถึึ ง
เซิิร์์ฟเวอร์์
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SMART Healthcare

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เล็็งเห็็นโอกาสในธุุรกิิจบริิการสุุขภาพและการแพทย์์
จึึงได้้พััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ตอบโจทย์์
วิิถีีชีีวิิตสมััยใหม่่ในยุุคดิิจิิทััล โดยนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในระบบ
การสื่่�อสารร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการวิินิิจฉััยโรคผ่่าน
แอปพลิิเคชััน “WHAbit” โดยผู้้�ใช้้งาน (ผู้้�ป่่วย) สามารถใช้้บริิการ
พบแพทย์์ออนไลน์์ (Telemedicine) โดยไม่่ต้้องเดิินทางไป
โรงพยาบาล จากนั้้�นแพทย์์จะสั่่�งยาและมีีบริิการจััดส่่งให้้ถึึงบ้้าน
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น แอปพลิิเคชััน WHAbit ยัังสามารถช่่วยระบุุได้้ว่่า
บุุคคลใดมีีปััญหาสุุขภาพ และมีีการแจ้้งเตืือนให้้ตรวจสอบข้้อมููล
ในระบบแบบเรีียลไทม์์ จึึงช่่วยอำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ใช้้งาน
ในการใช้้บริิการทางการแพทย์์และถื่่อ� ว่่าเป็็นการลดความเสี่่ย� งต่่อ
การติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอีีกด้้วย โครงการ WHA Happy Workplace ตั้้�งแต่่การเก็็บข้้อมููล
ด้้านสุุขภาพของพนัักงานจากการตรวจสุุขภาพประจำปีีเพื่่�อ
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มนำแอปพลิิเคชัันมาให้้บริิการกัับ ให้้บริิการ Smart Clinic ภายในสำนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
พนัักงานในองค์์กร โดยมุ่่�งเน้้นในการพััฒนาด้้านอาชีีวอนามััยและ โดยใช้้เป็็นจุุดตรวจคััดกรองก่่อนรัับบริิการทางการแพทย์์ ใน
ความปลอดภััย และส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขอนามััยที่่�ดีี ภายใต้้ แอปพลิิเคชััน WHAbit
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ความปลอดภััย
ของข้้อมููล

ในการแข่่งขัันด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงองค์์กรเพื่่�อเข้้าสู่่�ยุุคบดิิจิิทััล
(Digital Transformation) ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวทำให้้
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีการลงทุุนอย่่างมีีนััยสำคััญ รวมถึงึ ต้้องมีีการพึ่่�งพา
เทคโนโลยีีและระบบสาระสนเทศมากขึ้้�น ส่่งผลให้้ความเสี่่�ยง
ด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และการฝ่่าฝืืนความปลอดภััยทาง
สารสนเทศจึึงอาจมีีโอกาสเกิิดมากขึ้้�นตามไปด้้วย ทั้้�งทรััพย์์สิิน
และข้้อมููลภายในองค์์กรหรืือธุุรกิิจของลููกค้า้ อาจเกิิดความเสีียหาย
หรืือถููกนำไปใช้้ในทางมิิชอบได้้ และก่่อให้้เกิิดผลกระทบรุุนแรง
ต่่อบริิษััท โดยผลกระทบดัังกล่่าวมีีหลายระดัับ ตั้้�งแต่่การสููญเสีีย
ความไว้้วางใจจากลููกค้า้ ไปจนถึงึ การแทรกแซงข้้อมููลทางการเงิิน
บางกรณีีอาจนำไปสู่่�การละเมิิดข้้อกำหนด การฟ้้องร้้องทาง
กฎหมาย หรืือการหยุุ ด ชะงัั กท างธุุ ร กิิ จ อย่่ า งรุุ น แรง ทั้้� ง นี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าความปลอดภััยของข้้อมููลคืือหนึ่่�งใน
หััวใจหลัักในการดำเนิินกิิจการของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจให้้ประสบ
ความสำเร็็จ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้
ทั้้�งนี้้� ประเด็็นที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นสอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ กัับลููกค้้าและพนัักงานว่่าข้้อมููลจะถููกจััดเก็็บ นำไปใช้้ และส่่งต่่อ
ให้้ความสำคััญเป็็นอย่่างมาก โดยมุ่่�งมั่่�นพััฒนาขีีดความสามารถ อย่่างปลอดภััย
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 เป็็นสิ่่�งที่่�
ผลัักดันั ให้้การนำเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาใช้้ในระบบเศรษฐกิิจทั่่�วโลก
เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ธุุรกิิจต่่างๆ ต้้องมีีความคล่่องตััว สามารถ
ปรัับตััวและพััฒนาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นโครงสร้้าง
พื้้�นฐานดิิจิิทััลและการใช้้ข้้อมููลจึึงมีีความสำคััญแลจำเป็็นต้้อง
สอดคล้้อง เพื่่�อใช้้ประโยชน์์และช่่วยพััฒนาโมเดลธุุรกิิจใหม่่ๆ
ให้้สามารถก้้าวทัันการเปลี่่ย� นแปลงและการเปลี่่ย� นผ่่านสู่่�ยุุค New
Normal อย่่างยั่่�งยืืนท่่ามกลางโลกที่่�ขัับเคลื่่�อนไปอย่่างรวดเร็็ว
อย่่างไรก็็ตาม ความเสถีียรในระบบต่่างๆ และการป้้องกัันทาง
ด้้ า นความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล นั้้� นถืื อเป็็ นความท้้ า ทายใน
ยุุคปััจจุุบััน ซึ่่�งข้้อผิิดพลาดทางเทคนิิค ความบกพร่่องที่่�เกิิดจาก
มนุุษย์์ และการโจมตีีทางไซเบอร์์อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อ
ชื่่�อเสีียงบริิษััทได้้ ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในประเด็็น
ดัังกล่่าวจึึงมีีความสำคััญต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำเนิินธุุรกิิจ
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แนวทางการบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยึึดถืือแนวปฏิิบัติั ติ ามพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบััญญััติกิ ารรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 เนื่่อ� งจากพระราชบััญญััติทั้้ิ ง� สองฉบัับ
เป็็นพื้น้� ฐานที่่ช่� ว่ ยให้้มั่่น� ใจว่่าข้้อมููลลูกค้
ู า้ และข้้อมููลภายในองค์์กร
จะได้้รัับการปกป้้องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ ได้้ปรับั ปรุุงแก้้ไขนโยบายความปลอดภััยทางสารสนเทศ
(Information Security Policy) และได้้เปลี่่ย� นชื่่�อนโยบายดัังกล่่าว

เป็็ นน โยบายการจัั ด การความมั่่� นค งปลอดภัั ย ไซเบอร์์ แ ละ
สารสนเทศ (Cybersecurity and Information Security
Management Policy) เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า การพัั ฒ นาไป
สู่่�ยุุคดิิจิิทััลของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วางนโยบายเพื่่�อความปลอดภััยด้้านสารสนเทศ
และไซเบอร์์ ไ ว้้ เ พื่่� อ เป็็ น แนวทางในการควบคุุ ม หน่่ ว ยงานที่่�
เกี่่ย� วข้้อง Security as a guideline to control related operations.

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะทำำ�งานความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์และสารสนเทศ (Cyber and Information Risk Committee) นำำ�โดย ผู้้�อำ�ำ นวยการ
ด้้านความปลอดภััยสารสนเทศ (รองผู้้�อำำ�นวยการหน่่วยงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ)

หน่่วยงานเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
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หน่่วยงานภายนอก

หน่่วยงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology
Department: ITD) เป็็นหน่่วยงานที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายดููแลภาพรวม
ด้้านความปลอดภััยเทคโนโลยีีสารสนเทศของศููนย์์ธุุรกิิจทั้้�งหมด
รวมถึงึ ติิดตั้้ง� และซ่่อมบำรุุงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ นอกจาก
นี้้� ยัังมีีหน้้าที่่�สรุุปเหตุุการณ์์และพิิจารณาด้้านความปลอดภััย
สารสนเทศที่่�ได้้รับั แจ้้ง โดยเนื้้อ� หารายงานประกอบด้้วย ประเภท
และรายละเอีียดของปััญหาที่่�พบ (เช่่น สถานที่่� ลำดัับเหตุุการณ์์
และความรวดเร็็วในการตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์) สาเหตุุของ
ปััญหา และมาตรการบรรเทาผลกระทบ หน่่วยงานดัังกล่่าวขึ้้�น
ตรงต่่อคณะทำงานความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และสารสนเทศ
(Cyber and Information Risk Committee) ซึ่่�งประกอบด้้วย
หััวหน้้าหน่่วยงานต่่าง ๆ ในองค์์กร มีีทำหน้้าที่่อ� นุุมัติั แิ ละกำหนด
ทิิศทางนโยบาย ตััดสิินใจเรื่่�องสำคััญต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับความ
ปลอดภััยทางข้้อมููลและไซเบอร์์ โดยมีีผู้้�อำนวยการด้้านความ
ปลอดภััยสารสนเทศ (Chief Information Security Officer: CISO)
เป็็นประธาน ซึ่่�งปััจจุุบัันเป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับรองผู้้�อำนวยการ
หน่่ ว ยงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทั้้� ง นี้้� คณะทำงานชุุ ด นี้้�
จะส่่งรายงานต่่อไปยัังคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
(Risk Management Committee: RMC) ทุุกๆ ไตรมาส เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าความเสี่่�ยงทุุกด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศอยู่่�ใน
ความควบคุุมดููแลทั้้�งหมด โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประกอบด้้วยสมาชิิกผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศและความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ทำหน้้าที่่�ทบทวน
ความเสี่่�ยงด้้านสารสนเทศจากการประชุุมรายไตรมาส เพื่่�อ
ส่่งรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่าการนำเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาใช้้ในองค์์กรจะช่่วย
ให้้ธุุรกิิจมีีความยืืดหยุ่่�นและสามารถเติิบโตขึ้้�น ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ จึึงปรัั บ ตัั ว ให้้ เ ข้้ า กัั บ การเข้้ า สู่่�ยุุ คดิิ จิิ ทัั ลผ่่ า นการนำ
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ในการเปลี่่�ยนแปลงองค์์กร
โดยความคิิดริิเริ่่ม� ต่่าง ๆ ได้้ถูกน
ู ำมาใช้้เพื่่�อปรัับเปลี่่ย� นธุุรกิิจหลััก
ขององค์์กร การปรัับองค์์กรเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััลช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าระบบ
ความปลอดภััยข้้อมููลมีีประสิิทธิิภาพอัันจะนำไปสู่่�เป้้าหมายการ
ป้้องกัันการละเมิิดข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลได้้สมบููรณ์์ร้อ้ ยละ 100 ภายใน
ปีี 2568
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สร้้างรากฐานเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
เสริิมสร้้างการรัักษาความปลอดภััยให้้มีีความแข็็งแกร่่งมากยิ่่�งขึ้้น�
เพื่่� อ ส่่ ง มอบการบริิ ก ารและการดำเนิิ น งานด้้ า นเทคโนโลยีี
สารสนเทศและดิิจิิทััลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยง
ด้้ า นความปลอดภัั ย ข้้ อ มูู ลข องแต่่ ล ะศูู นย์์ ธุุ ร กิิ จ จะได้้ รัั บ การ
ประเมิิน จััดหมวดหมู่่� และจััดลำดัับ โดยความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�ในระดัับ
กลางถึึงระดัับต่่ำจะมีีแนวทางการจััดการดัังนี้้�

ปรัั บ ปรุุ ง ระบบการกำำ�กัั บ ดููแลด้้ า นเทคโนโลยีี
สารสนเทศและตรวจวััดผลการปฏิิบััติิงาน

•	ประกาศใช้้นโยบายการจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
และสารสนเทศฉบัับปรัับปรุุง รวมถึึงนโยบายและขั้้�นตอน
การดำเนิินงานด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ขั้้�นตอนการ
ขอเข้้าใช้้บริิการด้้านไอทีี ขั้้�นตอนการบริิหารจััดการความ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านไอทีี และขั้้�นตอนการบริิหารจััดการอุุบััติิ
การณ์์ด้้านไอทีี เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมการ
วางมาตรการควบคุุมการปฏิิบััติิงานให้้มีีประสิิทธิิผลสููงสุุด
รวมถึงึ นโยบายและกระบวนการควบคุุมมาตรฐานกระบวนการ
ไอทีี เพื่่�อวางแนวทางให้้บุคล
ุ ากรและองค์์กรด้้านไอทีีสามารถ
ปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้นผ่
� า่ นระบบการกำกัับ
ดููแลด้้านไอทีีที่่�ดีี
•	สื่่�อสารและฝึึกอบรมพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่ามีีการนำเอานโยบายและขั้้นต
� อนการดำเนิินงานต่่าง ๆ มา
ใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วางแผนและ
จััดการอบรมภาคบัังคัับสำหรัับพนัักงานทุุกคน โดยการอบรม
แต่่ ล ะครั้้� ง จะมีีการทดสอบเพื่่� อวัั ด ระดัั บ ความเข้้ า ใจของ
พนัักงาน ซึ่ง่� การทดสอบนี้้�ถืือเป็็นดัชนี้้
ั ชี้้� วั� ดั ความสำเร็็จ (KPI)
ของพนัักงานในการผ่่านการฝึึกอบรมภาคบัังคัับ ผู้้�ที่่�ไม่่ผ่่าน
การทดสอบจะต้้องเข้้ารัับการอบรมใหม่่อีีกครั้้�งจนกว่่าจะ
สอบผ่่าน โดยการฝึึกอบรมภาคบัังคัับจะประกอบด้้วย
•	การอบรมเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�เรื่่�องความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์ ว่่ า ด้้ ว ยนโยบายการบริิ ห ารจัั ด การบัั ญ ชีี
ผู้้�ใช้้งานและพาสเวิิร์ด์ มีีพนัักงานเข้้าร่่วมอบรมแล้้วทั้้�งสิ้้น�
435 คน ทั้้�งหมดผ่่านการทดสอบ
•	นโยบายการป้้องกัันข้้อมููลและสารสนเทศ: จะมีีการวาง
นโยบายและจััดเข้้าหลัักสููตรการอบรมในปีี 2565
• ระบบการจััดการเอกสารองค์์กร (Corporate Document
Management System: CDMS): เริ่่�มวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์
2565 สำหรัั บ พนัั ก งานทุุ ก ฝ่่ า ย โดยเนื้้� อ หาว่่ า ด้้ ว ย
การอบรมระบบและขั้้�นตอนการบริิหารจััดการเอกสาร
• พนัักงานที่่เ� ข้้าอบรมครั้้�งแรกจะต้้องผ่่านการอบรมพื้้น� ฐาน
ซึ่่� ง เนื้้� อ หาจะประกอบด้้ ว ย นโยบายและขั้้� นต อนการ
ดำเนิินงานด้้านความปลอดภััยในแง่่มุมุ ต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ทางไซเบอร์์ ทางกายภาพ อีีเมล พาสเวิิร์ด์ อุุปกรณ์์พกพา
เครืือข่่ายไร้้สาย ฯลฯ
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099

แนวทางการยกระดัับความปลอดภััย

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแนวทางการป้้องกัันข้้อมููลสููญหายดัังต่่อไปนี้้�
(1)	นโยบายการจัั ด การความมั่่� นค งปลอดภัั ย ไซเบอร์์ แ ละ
สารสนเทศนโยบายการบริิหารจััดการบััญชีีผู้้�ใช้้งานและ
พาสเวิิร์์ด
(2)	นโยบายการบริิหารจััดการการใช้้คอมพิิวเตอร์์และระบบ
เครืือข่่าย
(3)	การอบรมเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�เรื่่อ� งความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์
(4) สนัับสนุุนการใช้้โซลููชั่่�น Microsoft Security
(5)	ปิิดการใช้้งาน USB Mass Storage และเปิิดให้้ใช้้เฉพาะใน
กรณีีจำเป็็น
(6) ใช้้ระบบการจััดการเอกสารองค์์กร (Corporate Document
Management System: CDMS)
(7)	พััฒนานโยบายการป้้องกัันข้้อมููล/สารสนเทศ Developing
Data/Information Protection Policy

ระบบการจัั ด การเอกสารองค์์ ก ร (Corporate
Document Management System: CDMS)

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามจุุดมุ่่�งหมายในการจััดการเอกสารองค์์กรได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้มีีปรัับปรุุงการแบ่่งชั้้�นความลัับของ
ข้้อมููลสารสนเทศและมีีการรวมเข้้ากัับนโยบายการจััดการความ
มั่่นค
� งปลอดภััยไซเบอร์์และสารสนเทศ โดยโดยแนวทางดัังกล่่าว
ได้้แบ่่งหมวดหมู่่�เอกสารออกเป็็น 5 ระดัับ ตั้้�งแต่่ระดัับสาธารณะ
ถึึงระดัับส่่วนตััว การแบ่่งชั้้�นความลัับของเอกสารช่่วยให้้การ

100
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จััดการและเก็็บรัักษาข้้อมููลของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในแต่่ละระดัับ
เป็็นไปอย่่างถููกต้้องเหมาะสม

การปิดการใช้งาน USB STORAGE และ EXTERNAL
HARD DISK

กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่อนุุญาตให้้ใช้้อุุปกรณ์์ USB ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
เพื่่�อปกป้้องคอมพิิวเตอร์์และระบบเครืือข่่ายของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จาก
ไวรััสและมััลแวร์์ที่ส่� ามารถแพร่่กระจายผ่่านการเชื่่อ� มต่่ออุุปกรณ์์
USB รวมถึึงลดความเสี่่�ยงข้้อมููลองค์์กรรั่่�วไหลทั้้�งกรณีีตั้้�งใจ
และไม่่ตั้้�งใจ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เริ่่�มปิิดการใช้้งานพอร์์ต USB
ของคอมพิิวเตอร์์พนัักงานทั้้�งหมดในการจััดเก็็บข้้อมููลขนาดใหญ่่
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 กัันยายน 2564

การบริิหารจััดการอุุปกรณ์์พกพา (Mobile Device
Management: MDM)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ใช้้ซอฟต์์แวร์์จััดการอุุปกรณ์์พกพาที่่�มีีชื่่�อว่่า
Microsoft Enterprise Mobile Security (EMS) เพื่่�อจััดการอุุปกรณ์์
พกพาในองค์์กร ทั้้�งแบบ on-premises และ cloud-based
เพื่่�อควบคุุมการนำอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ไปใช้้ ไม่่ว่่าจะเป็็น โทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่� แท็็บเล็็ต และแล็็ปท็็อป นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังสามารถตั้้�งค่่านโยบายเฉพาะเพื่่�อควบคุุมการใช้้งานอุุปกรณ์์
เหล่่านั้้�นอีีกด้้วย มาตรการดัังกล่่าวช่่วยให้้มั่่�นใจยิ่่�งขึ้้�นว่่าข้้อมููล
ขององค์์กรจะได้้รับั ความคุ้้�มครองและยัังช่่วยจำแนกข้้อมููลองค์์กร
ออกจากข้้อมููลส่่วนตััวได้้ด้้วย

การรัับรองความปลอดภััยของระบบ

การทดสอบการโจมตีีระบบ (penetration test) และการทดสอบ
ช่่องโหว่่ของระบบ (vulnerability test) จะถููกจััดขึ้้�นในปีี 2565
เพื่่�อรัับรองความปลอดภััยของระบบและสร้้างความเชื่่อ� มั่่นว่
� า่ ทาง
บริิษััทสามารถปกป้้องข้้อมููล ลดความเสี่่�ยงทางไซเบอร์์ สนอง
ตอบความต้้องการผู้้�ถืือหุ้้�น และรัักษาภาพลัักษณ์์และชื่่อ� เสีียงของ
องค์์กรไว้้ได้้เป็็นอย่่างดีี
ในปีี 2564 บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินโฟนิิท จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ผ่่านการรัับรองตามมาตรฐานความ
มั่่�นคงปลอดภััยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2013
ทั้้� ง นี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เองกำลัั ง เตรีียมขอใบรัั บ รองดัั ง กล่่ า ว
ซึ่่�งคาดว่่าจะได้้รัับการอนุุมััติิภายในไตรมาสแรกของปีี 2566

กลไกการตอบสนองด้้านความปลอดภััยทางสารสนเทศ

ความปลอดภััยและการรัักษาความลัับทางสารสนเทศถืือเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ของจรรยาบรรณธุุรกิิจและแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ กลุ่่�
่� มบริิษัทั ฯ
ยึึดมั่่น� ทั้้�งนี้้กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ ได้้มีีกระบวนการและกลไกในการจััดการ
ประเด็็นดัังกล่่าว โดยสามารถรายงานปััญหาและดำเนิินการ
สืืบสวนกรณีีต้้องสงสััย ความเดืือดร้้อน หรืือการรั่่ว� ไหลของข้้อมููล
อัันเกิิดจากพฤติิกรรมที่่�ละเมิิดต่่อข้้อปฏิิบััติิในคู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุ ร กิิ จ ตามกระบวนการรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นหัั ว ข้้ อ
จรรยาบรรณธุุรกิิจในรายงานฉบัับนี้้� นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้จััดให้้มีีการตรวจประเมิินการรั่่�วไหลของข้้อมููลและประกาศ
ใช้้ น โยบายการจัั ด การความมั่่� นค งปลอดภัั ย ไซเบอร์์ แ ละ
สารสนเทศ โดยนโยบายดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้กับั พนัักงานทุุกคน
รวมถึึงระบุุแนวทางปฏิิบัติั แิ ละบุุคคลที่่มีี� หน้้าที่่รั� บั ผิิดในการบริิหาร
จััดการและรายงานปััญหาเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของข้้อมููล
สำหรัับการรั่่�วไหลของข้้อมููลในแต่่ละกรณีีที่่�ได้้รัับรายงาน
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ความปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้า

เนื่่�องด้้วยกลุ่่�มบริิษััทฯ นำเสนอบริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศผ่่านธุุรกิิจดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มของดัับบลิิวเอชเอ จึึงให้้ความสำคััญ
สููงสุุดกัับการปกป้้องข้้อมููลของลููกค้า้ เทีียบเท่่ากัับความปลอดภััยมั่่นค
� งของข้้อมููลภายในองค์์กร โดยได้้ปรับั ปรุุงพััฒนาให้้บริิการด้้าน
เทคโนโลยีีทัันสมััยตามสถานการณ์์ปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ

ศููนย์์ข้้อมููล (DATA CENTER) มาตรฐานระดัับโลก

ธุุรกิิจดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มของดัับบลิิวเอชเอดำเนิินงานโดยบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ อิินโฟนิิท จำกััด ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในบริิษััทย่่อยของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้บริิการด้้านดิิจิิทััลหลากหลายรููปแบบตามความ
ต้้องการของลููกค้้า รวมถึึง Data Center ซึ่่�งเป็็นบริิการให้้เช่่า
พื้้น� ที่่ห� รืือระบบรัับฝากวางเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่า่ ย ในปััจจุุบันั
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีี Data Center ให้้บริิการทั้้�งหมด 4 แห่่ง มีีการติิด
ตั้้� ง ระบบเชื่่� อ มต่่ อ สื่่� อ สารความเร็็ ว สูู ง และระบบบริิ ห ารความ
ปลอดภััยของข้้อมููลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ด้้วย
ระบบที่่ล้� ำ้ สมััยเหล่่านี้้� บริิการดัังกล่่าวจึึงเป็็นที่่นิ� ยิ มหมู่่�ลููกค้า้ ที่่�ใช้้
Data Center เป็็นฐานข้้อมููลหลัักหรืือศููนย์กู้้�คืืนข้
์ อ้ มููลเมื่่�อเกิิดภััย
พิิบััติิ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อรัับรองความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้า
โครงสร้้างพื้้น� ฐานของ Data Center จึึงถููกสร้้างขึ้้น� และดำเนิินการ
ตาม” แนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ” (Best Practices) เทีียบเท่่ากัับ
มาตรฐานระดัับ Tier III ของสถาบััน Uptime Institute โดยใน
จำนวน Data Center ทั้้�ง 4 แห่่ง มีีหนึ่่�งศููนย์์ที่่�ผ่่านการรัับรอง
มาตรฐานสููงสุุดในระดัับ Tier IV Gold ส่่วนอีีกสามแห่่งผ่่าน
การรัับรองระดัับ Tier III Gold นอกจากเทคโนโลยีีที่่�ล้้ำสมััยของ
โครงสร้้างพื้้�นฐานแล้้ว Data Center ทั้้�ง 4 แห่่งยัังมีีระบบ
จ่่ายไฟฟ้้าสำรองเพื่่�อให้้ระบบของลููกค้้าสามารถทำงานได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง มีีระบบควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�
เหมาะสมตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้อุุปกรณ์์เซิิร์์ฟเวอร์์ทำงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และช่่วยยืืดอายุุการใช้้งานของอุุปกรณ์์
อีีกด้้วย
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นอกจากนี้้� ยัังมีีการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิด CCTV บริิเวณทางเข้้าออกของศููนย์์ข้้อมููล พร้้อมหน่่วยรัักษาความปลอดภััยที่่�ประจำ
การตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อป้้องกัันการบุุกรุุกและปกป้้องข้้อมููลที่่�
มีีค่่าและเป็็นความลัับของลููกค้้า มีีการติิดตั้้�งระบบตรวจจัับและ
ป้้องกัันอัคคีีภั
ั ยั อย่่างทั่่�วถึึง มีีระบบควบคุุมการเข้้าถึึงทางกายภาพ
ในแต่่ ล ะศูู นย์์ ข้้ อ มูู ล อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ผ่่ า นอุุ ปกรณ์์ ยืืนยัั นตัั ว ตน
(เช่่น ป้้ายและชุุดกุุญแจ) มีีการกำหนดมาตรการควบคุุมเชิิง
กายภาพและเชิิงระบบสำหรัับการเข้้าถึึงเครืือข่่าย ปิิดกั้้�นการ
เข้้าถึึงจากสาธารณะและเปิิดรัับเฉพาะผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�น
และสุุ ด ท้้ า ย มีีการจัั ด แผนบริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ ร กิิ จ
(Business Continuity Plan: BCP) ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ตลอด 24
ชั่่�วโมง เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถบริิหารจััดการระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของตนเองได้้ตามต้้องการ
อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security Standard) เพื่่�อรองรัับ
การทำธุุรกรรมของลููกค้้า ความสำเร็็จครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วย
เสริิมสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับลููกค้้าในอุุตสาหกรรมการเงิินและ
ธนาคารในการเก็็บรัักษาข้้อมููลด้้านการเงิิน

ความปลอดภััยของ CLOUD SERVICES

นอกเหนืือจากบริิการ Data Center แล้้ว กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังมีีบริิการ
Cloud Services ซึ่่ง� นำเสนอตััวเลืือกในหลากหลายรููปแบบให้้กับั
ลููกค้า้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบการใช้้งานแบบสาธารณะ (Public Cloud)
แบบส่่วนตััว (Private Cloud) แบบที่่�มีีผู้้�ให้้บริิการหลากหลาย
(Multi-Cloud) และแบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้จัดั เตรีียมทรััพยากรระบบคอมพิิวเตอร์์ ทั้้�งฮาร์์ดแวร์์ ซอฟท์์แวร์์
และระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ภายใต้้การให้้บริิการโครงสร้้าง
พื้้น� ฐานไฟเบอร์์ออพติิก (FTTx) ไว้้เพื่่�อช่่วยให้้ลูกค้
ู า้ เข้้าถึึงข้้อมููล
ได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว มีีความปลอดภัั ย สูู ง และอัั ต ราการหน่่ ว ง
เวลาต่่ำ ทั้้�งนี้้� บริิการ Cloud Services มีีทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ได้้รัับ
ประกาศนีียบััตรจากสถาบัันระดัับโลก เช่่น Dell Certification,
Hitachi Data System Certification, VM Ware Certification,
และ OpenStack Certification พร้้อมให้้คำแนะนำและคอยดููแล
จััดการระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ให้้แก่่ลููกค้้าอีีกด้้วย
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความปลอดภััยของข้้อมููล กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้นำเสนอแนวทางปฏิิบัติั ิ
เชิิงรุุกรููปแบบต่่างๆ ให้้ลููกค้้าเลืือกใช้้ในการป้้องกัันข้้อมููล เช่่น
ระบบ Firewall ระบบ Anti-Virus ระบบการสำรองข้้อมููล
ระบบความปลอดภััย และระบบควบคุุมการเข้้าถึึง เป็็นต้้น ระบบ
รัั ก ษาความปลอดภัั ย ข้้ อ มูู ล เหล่่ า นี้้� ช่่ ว ยให้้ ลูู กค้้ า มั่่� น ใจได้้ ว่่ า
ธุุรกิิจจะสามารถดำเนิินต่่อไปได้้อย่่างราบรื่่�น และเป็็นการจำกััด
ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยในด้้านต่่างๆ

ผลการดำำ�เนิินงาน

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะพััฒนาระบบและการบริิหารจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าสามารถป้้องกััน
การละเมิิดข้้อมููลได้้อย่่างสมบููรณ์์ร้้อยละ 100 ตามเป้้าหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นการรั่่�วไหลของข้้อมููล การโจรกรรม หรืือการสููญหายของ
ข้้อมููลทั้้�งขาเข้้าและขาออก
ผลการดำเนิินงาน

2562

2563

2564

จำนวนคำร้้องเรีียนจากบุุคคลภายนอก
องค์์กรและได้้รัับการยืืนยัันจากบุุคคลใน
องค์์กร

0

0

0

จำนวนคำร้้องเรีียนจากหน่่วยงานกำกัับดููแล

0

0

0

จำนวนกรณีีที่่�ข้้อมููลของลููกค้้ารั่่�วไหล
ถููกโจรกรรม หรืือสููญหาย

0

0

0

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

103

มิตทิ าง
สังคม

104

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

การบริิหารจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์
ทรััพยากรมนุุษย์์ถืือเป็็นฟันั เฟืืองสำคััญที่่จ� ะช่่วยผลัักดันั ให้้องค์์กร
ประสบความสำเร็็จ ดัังนั้้�นแต่่ละองค์์กรจึึงต้้องจััดเตรีียมแผน
กลยุุ ทธ์์ ใ นการสรรหารวมถึึงการรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ใน
ช่่วงที่่�ผ่่านมา การระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ทั่่�วโลก ได้้กลาย
มาเป็็นตัวั เร่่งให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงต่่างๆ อย่่างรวดเร็็วในแบบที่่�
ไม่่เคยเป็็นมาก่่อน และด้้วยท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอนนี้้�
หลายบริิษััทมองเห็็นโอกาสและให้้ความสำคััญในการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้�น จึึงได้้เริ่่�มนำวิิสััยทััศน์์ ในเรื่่�อง
“อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้้ามาผนวกไว้้ใน
กลยุุทธ์์การบริิหารกำลัังคน ด้้วยการมีีปฏิิสััมพัันธ์์และการมีี
ส่่วนร่่วมกัับบุุคลากร ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียม
รวมถึึงสร้้างแรงกระตุ้้�นการทำงานและพััฒนาบุุคลากรทั้้�งใน
ด้้านการทำงานและชีีวิิตส่่วนตััว อีีกทั้้�งยัังนัับเป็็นการเตรีียม
ความพร้้อมให้้กับั บุุคลากรในการรัับมืือกัับความท้้าทายในอนาคต

กลุ่่�มบริิษัทดั
ั บั บลิิวเอชเอ ตระหนัักถึงึ ความเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้น�
อย่่างรวดเร็็วนี้้� ประกอบกัับเล็็งเห็็นผลสิ่่�งที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� จากแนวโน้้ม
“อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” จึึงมีีการนำแผน
กลยุุทธ์ด้์ า้ นทรััพยากรมนุุษย์์ขึ้น้� มาพิิจารณาใหม่่อีีกครั้้ง� และได้้มีี
การปรัั บ กฎเกณฑ์์ แ ละแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังรัับรู้้�ถึึงผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้ า งแรงงาน (Workforce Demographic) ช่่ อ งว่่ า ง
ระหว่่างวััย (Generation Gap) และความแตกต่่างกัันในด้้าน
การรัับรู้้�คุุณค่่า (Value Perception) รวมถึึงความสำคััญของ
ความหลากหลายของบุุคลากร ปััจจััยเหล่่านี้้เ� ป็็นสิ่่ง� ที่่กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ
ได้้นำมาพิิจารณาเพื่่�อให้้สามารถคว้้าโอกาสในการพััฒนาองค์์กร
ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่�อที่่จ� ะรัักษาไว้้ซึ่ง่� ความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งยัังช่่วยลดความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�อาจส่่งผล
ต่่อศัักยภาพและความสามารถของบุุคลากรอีีกด้้วย
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การบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ในระยะ ‘5 ปีี’

ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงทุ่่�มเทความพยายามในการสร้้างแรง
จููงใจและรัักษากลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพไว้้ ตลอดจนพััฒนา
ด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้มีีความครอบคลุุมมากขึ้้น� ทั้้�งนี้้�
ในระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ฝ่่าย
บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำคััญยิ่่�งขึ้้�นกัับการดููแล
สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ดีี (Wellness) ของพนัักงานทั้้�งทาง
ด้้านร่่างกายและจิิตใจ จึึงได้้ดูแู ลจััดหาวััคซีีนป้อ้ งกัันโควิิด-19 ให้้
กัับพนัักงานและครอบครััวอย่่างน้้อย 2 เข็็ม ตลอดจนจััดกิิจกรรม
“Health & Wellness” ซึ่่�งเป็็นช่่วงกิิจกรรมที่่�ทีีมแพทย์์จาก
โรงพยาบาลชั้้�นนำเข้้ามาให้้ข้้อมููล ความรู้้� รวมถึึงให้้คำปรึึกษา
ต่่างๆ แก่่พนัักงาน นอกจากนั้้�นยังั ได้้มีีการติิดตามข้้อมููลข่า่ วสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และคำนึึงถึึงการปฏิิบััติิด้้านแรงงานที่่�เป็็นธรรม
มีีจริิยธรรม มีีความเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน และเหนืือสิ่่�งอื่่�นใด
คืือการเห็็นแก่่ผลประโยชน์์ของพนัักงานเป็็นหััวใจสำคััญ

1

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนดกรอบทิิศทางยุุทธศาสตร์์การบริิหาร
จััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระยะ 5 ปีี โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2565 ถึึง 2569
โดยตั้้� ง เป้้ า หมายที่่� จ ะเป็็ น หนึ่่� ง ในบริิ ษัั ทนายจ้้ า งที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ใน
ประเทศไทยและในระดัับภููมิิภาค จึึงได้้ดำเนิินการตามแผน
กลยุุทธ์์เพื่่�อปรัับปรุุงและยกระดัับระบบจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
รวมถึึงระบบการสร้้างแรงจููงใจและการรัักษากลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีี
ศัั ก ยภาพไว้้ และการลงทุุ น ในการพัั ฒ นาทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์
และการจััดการในเรื่่�องการปฏิิบััติิด้้านแรงงาน โดยมีีภาพรวม
เป้้าหมายในแต่่ละปีีดัังนี้้�

ยกระดัั บ ภาพลัั ก ษณ์์ อ งค์์ ก ร (Employment Branding) ในกลุ่่� ม
ตลาดแรงงานเป้้าหมาย

2

ปลููกฝััง WHA DNA เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนแนวคิิดทางด้้านนวััตกรรม
เพื่่�อพร้้อมเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation)

3

ผลัักดัันในการพััฒนาบุุคลากรเพื่่อ� พลิิกโฉมบุุคลากร (People Transformation)
ด้้วยการ Upskill ยกระดัับทัักษะเดิิม และการ Reskill สร้้างทัักษะใหม่่ เน้้นสร้้าง
บรรยากาศการทำำ�งานเชิิงสร้้างสรรค์์ เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรพััฒนาศัักยภาพ
ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง ร่่วมเป็็นขุุมพลัังขัับเคลื่่�อนองค์์กร

4

ปรัับใช้้โมเดลแรงงานยุุคใหม่่ (New Workforce Model) ก้้าวสู่่�
การเป็็นองค์์กรแห่่งโลกอนาคต

5
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พััฒนากระบวนการสร้้างและพััฒนาผู้้�นำำ� (Leadership Pipeline)
เพื่่�อการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

ค่่านิิยมองค์์กรของดัับบลิิวเอชเอ

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้กำหนดค่่านิิยมองค์์กรขึ้้น� ในปีี 2560 โดยถืือว่่าค่่า
นิิยมองค์์กรมีีส่่วนสำคััญยิ่่�งในการส่่งเสริิมให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมในองค์์กร และขัับเคลื่่�อนกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้พร้้อมเปลี่่�ยน
ผ่่านเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation) ซึ่่�งบุุคลากรจาก
ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจได้้รับั การถ่่ายทอดและปลููกฝังั ให้้ยึึดถืือและปฏิิบัติั ิ
ตามค่่านิิยมองค์์กร เพื่่�อให้้สามารถทำหน้้าที่่�ในบทบาทของตน
ได้้อย่่างสอดคล้้องกัันและมีีประสิิทธิิภาพ กลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อว่่า
ค่่านิิยมองค์์กร 5 ประการ ได้้แก่่ ก้้าวล้้ำกว่่าใคร (Advanced)
ที่่�หนึ่่�งในใจ (Champion) รอบรู้้�สมองไว (Resourceful) รู้้�ใจ

ADVANCED

CHAMPION

เป็็นคู่่�คิิด (Partnership) และสุุจริิตรัักษาเกีียรติิ (Integrity)
จะเสริิมสร้้างภาวะความเป็็นผู้้�นำและความสามารถของบุุคลากร
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้เป็็นอย่่างดีี ในปีี 2565 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีแผนที่่�
จะปรัับค่่านิิยมองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับแบรนด์์องค์์กร (Corporate
Branding) และปลูู กฝัั ง แนวคิิ ด แบบดิิ จิิ ทัั ล ที่่� ทัั น สมัั ย เข้้ า มา
ใน DNA ขององค์์กร (WHA DNA) ซึ่่�งกระบวนการนี้้�นัับว่่ามีี
บทบาทสำคัั ญ ในการผลัั กดัั น ให้้ อ งค์์ กรมุ่่�งสู่่�การเปลี่่� ย นผ่่ า น
สู่่�ยุุคดิิจิิทััล และช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ เติิบโตผ่่านธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�
ขัับเคลื่่�อนด้้วยยุุทธศาสตร์์อัันจะนำไปสู่่�เป้้าหมายการเป็็นบริิษััท
เทคโนโลยีี (Tech Company) ภายในปีี 2567

RESOURCEFUL

PARTNERSHIP
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สิิทธิิ
มนุุษยชน
สิิทธิิมนุุษยชนเป็็นสิิทธิ์์�แต่่กำเนิิดที่่�มนุุษย์์ทุุกคนพึึงมีี แม้้กระนั้้�น
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนกลัับเกิิดมากขึ้้�นทั่่�วโลก ไม่่ว่่าจะเป็็น
การละเมิิดกฎหมาย มาตรฐานสากล หรืือพัันธสััญญาด้้านสิิทธิิ
มนุุษ ยชน หรืือเหตุุการณ์์ที่่�นำไปสู่่�การละเมิิดสิิทธิิมนุุษ ยชน
ประเด็็ น สำคัั ญ ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง หลายต่่ า งให้้
ความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ได้้แก่่ แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นแรงงานที่่�ไม่่เป็็นธรรม
และสภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�ไม่่ปลอดภััย การจััดการอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยที่่�ไม่่เพีียงพอ มลภาวะต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่รุ� นุ แรง และความเสื่่อ� มโทรมของระบบนิิเวศ การจำกััดเสรีีภาพ
ในการสมาคมและสิิทธิิในการเจรจาต่่อรองร่่วมกััน การบัังคัับ
ย้้ายถิ่่�นฐานและการครอบครองที่่�ดิินอย่่างไม่่เหมาะสม และ
การใช้้รููปแบบแรงงานที่่�ผิิดกฎหมายจากกระบวนการสรรหา
พนัักงานที่่�ไม่่เป็็นระบบ (เช่่น แรงงานเด็็ก แรงงานบัังคัับ การค้้า
มนุุษย์์) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อมีีเหตุุโรคระบาดเกิิดขึ้้�นอยู่่� สิิทธิิ
ด้้านสุุขภาพของพนัักงานและชุุมชนตลอดจนสภาพการทำงานที่่�
เป็็นธรรมมีีโอกาสสููงที่่�จะถููกละเมิิดเนื่่�องจากความเสี่่�ยงของการ
แพร่่กระจายของไวรััสโควิิด-19
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ความเชื่่�อมโยงระหว่่างธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชนได้้รัับความสนใจ
มากขึ้้�นจากผู้้�กระทำและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลากหลายฝ่่ายในกาครััฐ
และภาคเอกชน ส่่งผลทำให้้มีีความคาดหวัังสููงขึ้้�นสำหรัับบริิษััท
ต่่างๆ ให้้ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเคารพสิิทธิิมนุุษยชน อีีกทั้้�ง การให้้
ความสนใจและความคาดหวัังดัังกล่่าวกลายปััจจััยสำคััญในการ
ผลัักดัันให้้ธุุรกิิจต่่างๆ ต้้องมีีการดำเนิินการเชิิงรุุกต่่อความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
รวมถึึงผลกระทบเชิิงลบต่่อชื่่�อเสีียง ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด
การร้้องเรีียนจากผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิมนุุษยชนและการประท้้วงโดย
ผู้้�ทรงสิิทธิิต่่างๆ
ในฐานะผู้้�ให้้บริิการธุุรกิิจหลากหลายประเภท กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิว
เอชเอเชื่่�อว่่าในการเป็็นธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนโดยแท้้จริิงนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
ต้้องมีีการยกระดัับแนวปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงส่่งเสริิม
หลัักการและพัันธสััญญาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ต่่ อ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และกลุ่่�มเปราะบางตลอดทั้้� ง
ห่่วงโซ่่มููลค่่าทั้้�งหมด

แนวทางบริิหารจััดการ

Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
ข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Global
Compact: UNGC) และหลัักการและสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในการ
ทำงานขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (The International
Labor Organizations’ Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work) กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการทบทวนการประเมิิน
HRDD ประจำปีีอย่่างเป็็นระบบ และดำเนิินการประเมิินสิิทธิิ
มนุุษยชนทุุกปีี

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มีีการตรวจสอบการดำเนิินการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
(Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่่� อ ประเมิิ น
ความเสี่่ย� งและผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่มูลค่
ู า่
กระบวนการ HRDD ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่�บนแนวทางปฏิิบััติิ
สากล เช่่น ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights: UDHR) หลัักการชี้้แ� นะเรื่่อ� งสิิทธิิ
มนุุษ ยชนสำหรัับธุุรกิิจแห่่งสหประชาชาติิ (United Nation

กระบวนการตรวจสอบการดำำ�เนิินการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
1. การประกาศนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

2. การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
รวมถึึงผลกระทบ

3. การบููรณาการนโยบายเข้้ากัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

4. การกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

5. การติิดตามและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

6. การแก้้ ไขให้้ถููกต้้องและการเยีียวยา
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1. การประกาศนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วางนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ HRDD และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ด้้านสิิทธิิมนุุษ ยชน กฎหมายและระเบีียบท้้องถิ่่�นและสากล
ซึ่่�งขอบเขตของนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษ ยชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมด ที่่�รวมถึึงพนัักงานทุุกคนใน
การดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และยัังขยายไปถึงึ คู่่�ค้้า ผู้้�รับั เหมา
และพัันธมิติ รทางธุุรกิิจทั้้ง� หมด รวมไปถึงึ กิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่เ� กิิด

ขึ้้�นใหม่่ (เช่่น การควบรวมกิิจการ บริิษััทร่่วมทุุน) นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังขยายพัันธสัญั ญาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเหล่่านี้้�ไปยััง
ลููกค้า้ ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ชุุมชนต่่าง ๆ และกลุ่่�มเปราะบางทั้้�งหลาย
(เช่่น สตรีี เด็็ก แรงงานข้้ามชาติิ แรงงานรัับเหมาจากบุุคคล
ที่่�สาม ชุุมชนท้้องถิ่่�น ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ และ LGBTQI+)
นอกจากนี้้� แผนกทรััพยากรบุุคคลระดัับกลุ่่�มได้้สื่่�อสารนโยบาย
ดัังกล่่าวได้้มีีไปยัังพนัักงานทุุกคนในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจด้้วย

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
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2. การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง รวมถึึงผลกระทบ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights Risk Assessment: HRRA) ในการดำเนิินงานทั้้�งหมด
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการศึึกษาการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) อีีกด้้วย
โดยการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนครอบคลุุมสถานที่่�ปฏิิบััติิการของกลุ่่�มบริิษััทร้้อยละ 100 ซึ่่�งแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจและ
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ตั้้�งแต่่ระยะการก่่อสร้้างจนถึึงการดำเนิินงาน) ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังนี้้�
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์

ระดัับต้้นน้้ำ
• การจัดซื้อที่ดิน
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภคและพลังงาน

ธุรกิจให้บริการ
ด้านดิจิทัล

กิจกรรมการประกอบธุรกิจ
• การให้เช่าและจำ�หน่าย
อสังหาริมทรัพย์
• การบริหารจัดการสินทรัพย์

ระดัับปลายน้้ำ
• การบำ�รุงรักษาโครงการ
• การบริการลูกค้าหลัง
การขาย

• การจำ�หน่ายที่ดิน เพื่อการ
ประกอบอุตสาหกรรม
• การบริหารจัดการสินทรัพย์

• การจััดหาน้้ำดิิบ
• การผลิิตน้้ำ
• การจััดซื้้�อเชื้้�อเพลิิงและแผงโซลาร์์ • การบริิหารจััดการน้้ำเสีีย
• การผลิิตไฟฟ้้า
• การติิดตั้้�งแผงโซลาร์์บนหลัังคา
(Solar rooftop)

• การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และ
บริการด้านไอที

• บริิการศููนย์์ข้้อมููล (Data center)
และบริิการด้้านการจััดการบริิหาร
ข้้อมููล
• บริิการด้้านเชื่่�อมต่่อสื่่�อสาร
โครงข่่าย เคเบิิลใยแก้้วนำแสง
(FTTx)
• บริิการด้้านการบริิหารจััดการ
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การพิิจารณาประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ระบุุและประเมิินประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง รวมถึึงความเสี่่�ยงและผลกระทบ
โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการสอบทานธุุรกิิจ ซึ่่�งประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พิิจารณาครอบคลุุมดัังนี้้�:

•
•
•
•
•
•

สิิทธิิต่่อพนัักงาน

•
•
•
•

แรงงานผิิดกฎหมาย (เช่่น แรงงานบัังคัับ แรงงานเด็็ก การค้้ามนุุษย์์)
เสรีีภาพในการสมาคม
สิิทธิิในการร่่วมเจรจาต่่อรอง
การจ่่ายค่่าตอบแทนอย่่างเท่่าเทีียม
การแบ่่งแยกและการเลืือกปฏิิบััติิ
การคุุกคามทุุกรููปแบบ รวมถึึงการคุุกคามทางเพศและไม่่ใช่่ทางเพศ
(เช่่น การข่่มขู่่�ทางวาจา)
ทุุนมนุุษย์์ของแรงงานข้้ามชาติิ และแรงงานข้้ามชาติิ
สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน (และความเสี่่�ยงโควิิด-19)
สภาพแวดล้้อมในการทำงานและคุุณภาพชีีวิิตของคนงาน
ชั่่�วโมงการทำงาน

สิิทธิิต่่อชุุมชน

สิิทธิิของลููกค้้า

สิิทธิิของคู่่�ค้้าและพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจ

การย้้ายชุุมชนไปสู่่�พื้้�นที่่�ใหม่่
ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ความเป็็นอยู่่�และมาตรฐานการ
ครองชีีพ
• สุุขภาพและความปลอดภััยของ
ชุุมชน
• ทุุนมนุุษย์์ของแรงงานข้้ามชาติิ

• Data Privacy
• สุุขภาพและความปลอดภััยของ
ลููกค้้า
• การจััดการขยะ ขยะอัันตราย และ
ขยะติิดเชื้้�อ

• สุุขภาพและความปลอดภััยใน
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
• เงื่่�อนไขการว่่าจ้้างที่่�เป็็นธรรม
สำหรัับคู่่�ค้้า
• สภาพแวดล้้อมในการทำงาน
สำหรัับผู้้�รัับเหมาและคู่่�ค้้า
• สภาพแวดล้้อมของการทำงาน
ที่่�ไม่่ปลอดภััยหรืือไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ
ของบริิษััทร่่วมทุุน

•
•
•
•

กลุ่่�มเปราะบาง

การประเมิินความเสี่่�ยงดัังกล่่าวครอบคลุุมถึึงการพิิจารณาต่่อกลุ่่�มเปราะบางดัังต่่อไปนี้้�:

•
•
•
•
•
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พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
สตรีี
เด็็ก
ชนพื้้�นเมืือง
แรงงานข้้ามชาติิ
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•
•
•
•
•

แรงงานรัับเหมาจากบุุคคลที่่�สาม
ชุุมชนท้้องถิ่่�น
ผู้้�พิิการ
ผู้้�สููงอายุุ
ชุุมชน LGBTQI+

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้ครอบคลุุมการระบุุความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิิมนุุษยชนสำหรัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
(เช่่น การควบรวมกิิจการและบริิษััทร่่วมทุุน) ซึ่่�งได้้รวมเกณฑ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอยู่่�ในรายการตรวจสอบการควบรวมกิิจการด้้วย
วิิธีีประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การระบุุประเด็็น
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

INHERENT RISK
RANKING

RESIDUAL
RISK
RANKING

การจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญความเสี่่�ยง

หลัักเกณฑ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ใช้้หลัักเกณฑ์์ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของเพื่่�อกำหนด
ความสำคััญของแต่่ละประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน หลัักเกณฑ์์ประเมิินความเสี่่�ยงยัังครอบคลุุมถึึงความน่่าจะเป็็นและผลกระทบของ
แต่่ละประเด็็นปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอีีกด้้วย
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบริิษััทฯ

100%

100%

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการตรวจประเมิินด้้านความเสี่่�ยง
และผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน
และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งหมด
ร้้อยละ 100

ภายหลัั ง การประเมิิ น ในสถานที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านและกิิ จ กรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องร้้อยละ 100 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ถููกระบุุว่่ามีี
ความเสี่่�ยงสููงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (ประเด็็นสำำ�คััญ)
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ดัังต่่อไปนี้้�:
	สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน ลููกค้้า และ
พนัักงาน

100%

O	สุุขภาพและความปลอดภััยในห่่วงโซ่่อุุปทาน
O ความเป็็นอยู่่�และมาตรฐานการครองชีีพ
ของชุุมชน

ทั้้�งนี้้� สถานที่่�ปฏิิบััติิงานและกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร้้อยละ 100 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ถููกระบุุว่่ามีีความเสี่่�ยง
สููงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนนั้้�น มีีมาตรการป้้องกััน และ/หรืือ
การดำำ�เนิินการแก้้ ไขแล้้ว
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3. การบููรณาการนโยบายเข้้ากัับการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เมื่่�อดำเนิินการระบุุความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแล้้ว
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะนำข้้อค้้นพบมาใช้้เป็็นแนวทางทบทวนนโยบาย
สิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านโยบายและพัันธสััญญาด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนนั้้�นสอดคล้้องและไปในทิิศทางเดีียวกัับแนวโน้้มของ
โลกในปััจจุุบััน มาตรฐานสากล รวมถึึงเป็็นไปตามกฎหมายและ
ระเบีียบฉบัับที่่�เป็็นปััจจุุบััน

4. การกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน

ตามลัั ก ษณะกิิ จ กรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ในฐานะผู้้�ให้้ บ ริิ การ
การพััฒนาด้้านโลจิิสติิกส์์และผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม มีีการ
ประเมิินว่่าความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนอาจมีีความรุุนแรง
น้้อยกว่่าหากเทีียบกัับภาคธุุรกิิจอื่่�น ๆ เนื่่�องจากการดำเนิินธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
กฎหมายผัังเมืือง ในการแบ่่งโซนเขตที่่ดิ� นข
ิ องภาครััฐ รวมถึงึ ต้้อง
ปฏิิ บัั ติิ ตามข้้ อ กำหนดที่่� ถูู กระบุุ ใ น EIA อีีกทั้้� ง กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
นอกจากนี้้�ผลของการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านมนุุษยชนยัังถููกนำ ไม่่ได้้มีีการดำเนิินงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับแรงงานต่่างชาติิ
ไปบููรณการเข้้ากัับระบบการจััดการและแนวทาง รวมถึึงขั้้�นตอน อย่่างมีีนััยสำคััญ
และกระบวนการทำงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ และยัังนำไปใช้้เป็็น
แนวทางและกลยุุทธ์ท์ างธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในอนาคตอีีกด้้วย อย่่ า งไรก็็ ต าม กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ด ำเนิิ น มาตรการป้้ อ งกัั น
หลายประการ รวมทั้้ง� มีีกระบวนการติิดตามและตรวจสอบประเด็็น
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ระบุุได้้ โดยสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ผู้ทรงสิทธิและ
กลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับผลกระทบ

มาตรการตรวจสอบ ติดตามและบรรเทาผลกระทบ
และการดำ�เนินการแก้ไข

สุุขภาพและความปลอดภััย

อุุ บัั ติิ เ หตุุ ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น ภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรมจากการดำเนิิน
งานของโรงงานอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มลููกค้้า เช่่น ท่่อก๊๊าซระเบิิด
การรั่่�วไหลของสารเคมีี รวมถึึง
การเกิิดเหตุุเพลิิงไหม้้ และ/หรืือ
สถานที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ เช่่น โรงผลิิตน้้ำ และโรง
บำบััดน้้ำเสีีย เป็็นต้้น
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ชุุมชน ลููกค้้า
พนัักงาน

•	อุุบัติั เิ หตุุที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมจากการดำเนิินงานของ
โรงงานอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มลููกค้า้ เช่่น ท่่อก๊๊าซระเบิิด การรั่่ว� ไหลของ
สารเคมีี รวมถึึงการเกิิดเหตุุเพลิิงไหม้้ และ/หรืือ สถานที่่ป� ฏิิบัติั งิ านของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เช่่น โรงผลิิตน้้ำ และโรงบำบััดน้้ำเสีีย เป็็นต้้น ชุุมชน
ลููกค้้า และพนัักงาน ประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่�อระบุุอัันตรายต่่าง ๆ ที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นได้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ และใช้้มาตรการควบคุุมเพื่่�อกำจััด
อัันตรายและลดความเสี่่�ยง โดยการประเมิินความเสี่่�ยงต้้องมีีการ
ทบทวนปีีละครั้้�งหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงกิิจกรรมการดำเนิินงานใด
•	จััดตั้้�งศููนย์์ควบคุุมภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency Control Center: ECC)
ซึ่่ง� กระจายอยู่่�ตามนิิคมอุุตสาหกรรม 9 แห่่งของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่�อตรวจ
และระงัับเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ โดยศููนย์์ถููกบริิหารจััดการโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยและได้้รับั กสนติิดตั้้ง� ระบบควบคุุม
เพลิิงที่่�พร้้อมปฏิิบััติิการทุุกเมื่่�อ
•	จััดทำแผนฉุุกเฉิิน การฝึึกซ้้อมประจำปีี ตลอดจนช่่องทางสื่่�อสารกัับ
ชุุมชนมีีอยู่่�ครบถ้้วนแล้้ว ตามที่่�กฎหมายกำหนด
• รวบรวมข้้อมููล Safety Data Sheet (SDS) ในส่่วนของสารเคมีีอัันตราย
ของโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมเพื่่�อใช้้ในการระงัับเหตุุกรณีีเกิิดเหตุุ
ฉุุกเฉิินได้้อย่่างเหมาะสม
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สุุขภาพและความปลอดภััยในห่่วงโซ่่อุุปทาน

อุุบััติิเหตุุจากงานก่่อสร้้าง
ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บ
หรืือเสีียชีีวิิตจากการทำกิิจกรรม
ก่่อสร้้าง อาทิิ อุุบััติิเหตุุตกจาก
ที่่�สููง อุุบััติิเหตุุที่่�ส่่งผลต่่อร่่างกาย
จากของมีีคม แผลไหม้้ ฯลฯ

ผู้้�รัับเหมาและคู่่�ค้้า

•	พััฒนาคู่่�มืือผู้้�รัับเหมาซึ่่�งผู้้�รัับเหมาจำเป็็นต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
ความปลอดภััย
•	มีีการวิิเคราะห์์ความปลอดภััยของงานแต่่ละประเภทและมีีการพััฒนา
ขั้้�นตอนความปลอดภััยของการทำงาน
•	การใช้้ระบบใบอนุุญาตทำงาน เพื่่�อลงทะเบีียนก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�รัับเหมาและคู่่�ค้้า
• สำรวจความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยภายในนิิคมอุุตสาหกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

ความเป็็นอยู่่�และมาตรฐานการครองชีีพ

การจััดการน้้ำ การแย่่งการใช้้น้้ำ
จากชุุมชม และการปล่่อยน้้ำเสีีย
สู่่�ชุุมชน

ชุุมชน

•	มุ่่�งมั่่�นอนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการทรััพยากรน้้ำอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

โดยการประหยััดการใช้้ทรััพยากรน้้ำ
•	มีีเป้้าหมายในการลดปริิมาณการใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำธรรมชาติิ ซึ่่ง� ได้้นำ
กระบวนการนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycled Water/Reclamation
Water)
•	ยึึดหลัั กการณ์์ ตามมาตรฐานควบคุุ มการระบายน้้ำทิ้้� ง จากโรงงาน
อุุตสาหกรรม นิิคมอุุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
อย่่างเคร่่งครััด
•	ควบคุุม/ ติิดตามค่่าตััวแปรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมคุุณภาพน้้ำอย่่าง
สม่่ำเสมอตามที่่ก� ำหนดไว้้ในรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม
(EIA)พัั ฒ นาศัั ก ยภาพและประสิิ ท ธิิ ภ าพในการผลิิ ตน้้ ำ รวมถึึ ง
กระบวนการการบำบััดน้้ำเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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5. การติิ ด ตามและทบทวนผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสิิ ทธิิ
มนุุษยชน

การปฏิิบััติิงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนสามารถติิดตามและตรวจสอบ
ได้้ ผ่่ า นตัั ว ชี้้� วัั ด ผลการดำเนิิ น งานองค์์ กรของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
นอกจากนี้้� เกณฑ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนยัังได้้ถูกู รวมมาเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง�
ของตััวชี้้�วััดผลการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในทุุกระดัับ
ของพนัักงานด้้วย

ซึ่่�งรวมถึึงกลไกการร้้องทุุกข์์และช่่องทางร้้องเรีียนผ่่านโทรศััพท์์
อีีเมล และเว็็บไซต์์ รวมถึึงการแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�และพนัักงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องโดยตรง กลุ่่�มบริิษััทฯ จะประเมิินสาเหตุุและจััดการ
ประเด็็นต่่าง ๆ อย่่างเป็็นความลัับ นอกจากนี้้� หลัังการประเมิิน
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำเนิินการให้้แน่่ใจว่่ามีีการเยีียวยาและชดเชยที่่�
เหมาะสม รวมถึึงการประกัันที่่ค� รอบคลุุมผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั ความเสีียหายด้้วย

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งช่่องทางรายงานเบาะแส ที่่�
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างสะดวกเพื่่�อรายงานการ
กระทำใด ๆ ที่่�อาจเข้้าข่่ายละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือขััดต่่อ
นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน กลไกการร้้องทุุกข์์มีีรายละเอีียดอยู่่�
ในบทจรรยาบรรณในการดำเนิินธุุรกิิจ

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตรวจสอบผลด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ และทบทวนการประเมิินและกระบวนการสอบทานธุุรกิิจ
เป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสิิทธิิมนุุษยชนของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ นั้้�นมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นปััจจุุบัันมากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 ไม่่มีีเหตุุการณ์์ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนเกิิดขึ้้�น จึึงไม่่
มีีการดำเนิินการแก้้ไขใดๆ

6. การแก้้ ไขให้้ถููกต้้องและการเยีียวยา

การตระหนัักรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการและพัันธสััญญาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จึึงสร้้ า งการตระหนัั กรู้้� และ
เสริิมสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนให้้พนัักงานทุุกคน
ได้้มีีการสื่่�อสารนโยบายสิิทธิิมนุุษ ยชนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ตั้้�งแต่่ปีี 2563 โดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ระดัับกลุ่่�ม นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ร้้อยละ 100 ของพนัักงาน
ในกรณีีมีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษ ยชน กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิิน เข้้าใหม่่จากทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจรวมทั้้�งสิ้้�น 78 คน ได้้ผ่่านโครงการ
มาตรการเพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า มีีการแก้้ ไ ขที่่� เ หมาะสมเพื่่� อ ฟื้้� นฟูู ปฐมนิิเทศพนัักงาน โดยสรุุป ร้้อยละ 60 ของพนัักงานกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบที่่�เสีียหายจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจต่่าง ๆ ให้้ เข้้ารัับการฝึึกอบรม และได้้อุุทิิศเวลาทั้้�งหมด 180 ชั่่�วโมง
อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ควรจะเป็็นหากไม่่มีีผลกระทบดัังกล่่าว
ในการฝึึกอบรมด้้านนโยบายและขั้้�นตอนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักว่่ากิิจกรรมทางธุุรกิิจและการดำเนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อาจมีีโอกาสนำไปสู่่�การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และกลุ่่�มเปราะบาง ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึง
มุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันและบรรเทาความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมเหล่่านี้้�ทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า

นอกจากนี้้� แผนกทรััพยากรบุุคคลได้้ประชาสััมพัันธ์เ์ กี่่ย� วกัับความ
สำคััญของหััวข้้อต่่อไปนี้้�: เชื้้�อชาติิ ศาสนา ภาษา อายุุ และเพศ
พร้้อมกัับจััดทำเอกสารต่่าง ๆ แนบไปกัับเอกสารนโยบายสิิทธิิ
มนุุษยชน ผ่่านระบบการจััดการเอกสารภายใน SharePoint
เพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักกรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและช่่วยกระตุ้้�น
ให้้พนัักงานกลัับมาทบทวนนโยบายอีีกครั้้�ง
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การปฏิิบััติิต่่อ
แรงงาน

ในช่่วงไม่่กี่ปี่� ที่ี ผ่่� า่ นมาภาพรวมการจ้้างงานทั้้�วทั้้ง� โลกเปลี่่ย� นแปลง
ไปอย่่างมาก ทั้้�งกฎหมาย ระเบีียบและข้้อกำหนดต่่างๆ มีีการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขและบััญญััติิขึ้้�นใหม่่ อีีกทั้้�งปััญหาอััตราการการ
ว่่างงานและการฝ่่าฝืืนแนวปฏิิบััติิการใช้้แรงงานยัังเพิ่่�มสููงขึ้้�นทั่่�ว
โลก ปััจจััยเหล่่านี้้�สร้้างแรงกดดัันต่่อธุุรกิิจต่่างๆ ให้้มีีการปฏิิรููป
แนวทางการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อป้้องกัันการ
ละเมิิดและผลกระทบในเชิิงลบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อพนัักงานของ
องค์์กร ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอตระหนัักถึึงประเด็็น
ดัังกล่่าวจึึงทุ่่�มเทความพยายามอย่่างสููงสุุดในการดำเนิินการ
ปฏิิบััติิต่่อแรงงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปอย่่างเหมาะสม

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีีความมุ่่�งมั่่� น ในการส่่ ง เสริิ ม ความสำเร็็ จ ของ
พนัักงาน การจััดสรรสภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�หลากหลาย
และการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานตามแนวทางที่่�เหมาะสมขององค์์กร
และตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังรัับรองว่่า
การบริิหารจััดการพนัักงานยึึดหลัักตามกฏหมายและข้้อบัังคัับ
ด้้านแรงงานของประเทศ

ดัังที่่�ระบุุไว้้ในคู่่�มืือระเบีียบและข้้อปฏิิบััติิพนัักงาน กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ให้้ความสำคััญอย่่างมากในการปรัับปรุุงแนวทางการปฏิิบััติิ
ต่่อพนัักงานในองค์์กร โดยจััดให้้การต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบััติิและ
ส่่งเสริิมความหลากหลายของบุุคลากร ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งในระดัับ
ผู้้�บริิหารและระดัับพนัักงานมีีความสำคััญเป็็นลำดัับแรกๆ ซึ่่�ง
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณา
ค่่าตอบแทน (Nomination Remuneration and Compensation
Committee: NRC) ซึ่่�งประกอบด้้วยสมาชิิกของคณะกรรมการ
บริิษััท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีี
หน้้ า ที่่� เ สนอชื่่� อ บุุ คลากรที่่� ถึึ ง พร้้ อ มด้้ ว ยคุุ ณ สมบัั ติิ โดยไม่่ มีี
การจำกััดหรืือเลืือกปฏิิบััติิอัันเนื่่�องมาจากเพศ อายุุ สีีผิิวเชื้้�อชาติิ
ชาติิพัันธุ์์� สััญชาติิและภููมิิหลัังทางวััฒนธรรมเพื่่�อดำรงตำแหน่่ง
ผู้้�อำนวยการและผู้้�บริิหารระดัับสููง นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนยัังรัับผิิดชอบในการเสนอหลััก
เกณฑ์์และแนวทางในการกำหนดค่่าตอบแทนที่่ชั� ดั เจน เป็็นธรรม
และเหมาะสม ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ สภาวะตลาดแรงงาน โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่ า ตอบแทนจะมีีการจัั ด
ประชุุมขึ้้น� ปีีละสองครั้้�งและเสนอรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหาร
บริิษััท
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ช่่วงอายุุพนัักงานระดัับผู้้�อำนวยการถึึงผู้้�บริิหาร (คน)
ต่่ำกว่่า 30 ปีี
30-50 ปีี
มากกว่่า 50 ปีี

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมความหลากหลายในที่่�ทำงานด้้วยการ
สนัับสนุุนและจััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมอัันก่่อให้้
เกิิ ด สภาพการทำงานที่่� มีีความแตกต่่ า งได้้ รัั บ การเชิิ ด ชูู แ ละ
เห็็นคุณค่
ุ า่ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มอบโอกาสที่่เ� ท่่าเทีียมกัันแก่่พนัักงาน
ทุุกคนทั้้�งใน 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยไม่่จำกััดเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา อายุุ
และสถานะ นัั บ ตั้้� ง แต่่ ใ นขั้้� นต อนการสรรหาว่่ า จ้้ า งไปจนถึึ ง
ความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ ทั้้�งนี้้� ในการจััดหน้้าที่่�พนัักงานให้้
เหมาะสม กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับการคััดเลืือกพนัักงาน
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2562
0
17
13

2563
0
25
13
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0
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16

จากวััฒนธรรมและภููมิิหลัังอัันหลากหลาย รวมถึึงชุุดทัักษะที่่�
แตกต่่างกััน ประสบการณ์์ และมุุมมองอัันเป็็นปััจเจก โดยมีี
จุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อส่่งเสริิมความหลากหลายในที่่�ทำงาน ซึ่่�งสิ่่�ง
เหล่่านี้้จ� ะช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่�มพููนความรู้้� ส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์ภายในองค์์กรและส่่งต่่อสิ่่ง� ดีีสู่่�สัังคมในวงกว้้าง ด้้วยเหตุุนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงให้้ความสำคััญ กัับการควบคุุมตััวชี้้�วััดความ
หลากหลายในที่่�ทำงาน

ตารางที่่� 1 องค์์ประกอบแรงงาน : เพศ
ตััวชี้้�วััดความหลากหลาย
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานทั้้�งหมด (ร้้อยละจากจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารทั้้�งหมด ตั้้�งแต่่ระดัับปฏิิบััติิการ
ระดัับกลาง ถึึงระดัับสููง (ร้้อยละจากจำนวนพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารทั้้�งหมด)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารระดัับปฏิิบััติิการ เช่่น ผู้้�บริิหาร
ระดัับต้้น (ร้้อยละจากจำนวนพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารระดัับต้้นทั้้�งหมด)

ร้้อยละ
36.45%
50%

เป้้าหมายปีี 2566
40%
60%

52.50%

55%

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารระดัับสููง เช่่น 2 ระดัับสููงสุุดรอง
จากซีีอีีโอหรืือเทีียบเท่่า (ร้้อยละจากจำนวนพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้ง� หมด)

38.46%

45%

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารของฝ่่ายที่่�มีีหน้้าที่่�สร้้างรายได้้ให้้
องค์์กร (เช่่น ฝ่่ายขาย) โดยคิิดเป็็นร้้อยละจากจำนวนพนัักงานในสายงานนี้้�ทั้้�งหมด
(ยกเว้้นฝ่่ายที่่มีี� หน้้าที่่ส� นัับสนุุน เช่่น ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ายระบบสารสนเทศ และฝ่่าย
กฎหมาย เป็็นต้้น)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงต่่อพนัักงานในสายงานด้้าน STEM (ร้้อยละจากจำนวนพนัักงานใน
สายงานนี้้�ทั้้�งหมด)

58.97%

65%

15.71%

20%

ตารางที่่� 2 องค์์ประกอบแรงงาน: สััญชาติิ
สััญชาติิ

สััดส่่วนต่่อจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด
(คิิดเป็็นร้้อยละจากจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด)

สััดส่่วนต่่อพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารทั้้�งหมดตั้้�งแต่่
ระดัับปฏิิบััติิการ ระดัับกลาง ถึึงระดัับสููง
(คิิดเป็็นร้้อยละจากจำนวนพนัักงานในสายงานผู้้�บริิหารทั้้�งหมด)

ไทย

99.18%

98.33%

อื่่�นๆ

0.82%

1.67%
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ตารางที่่� 3 องค์์ประกอบแรงงาน: กลุ่่�มย่่อยอื่่�นๆ
ตััวชี้้�วััดความหลากหลาย

ร้้อยละจากจำนวนพนัักงานประจำ
ทั้้�งหมด (Full Time Employees: FTEs)

ขอบเขต

0%

>75% ของ FTEs

พนัักงานผู้้�มีีความบกพร่่อง
ช่่วงอายุุ:
ต่่ำกว่่า 30 ปีี

0%

30-50 ปีี

0%

มากกว่่า 50 ปีี

0%

>75%ของ FTEs

นอกจากนี้้� กลุ่่� มบริิ ษััทฯ ยัังได้้มีีกระบวนการสรรหาว่่าจ้้างที่่�
ยุุติธิ รรมและไม่่เลืือกปฏิิบัติั เิ พื่่�อทำให้้มั่่น� ใจว่่าผู้้�สมััครทุุกคนได้้รับั
โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม และการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานด้้วยผลลััพธ์์และความสำเร็็จ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังประเมิินค่่าตอบแทนพนัักงานร่่วมกัับสถาบััน
ภายนอกเพื่่�อทำให้้มั่่น� ใจว่่ากลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังคงแข่่งขัันได้้กับั ตลาด
แรงงาน

ให้้ความรู้้�เรื่่�องการเลืือกปฏิิบััติิและการละเมิิดสิิทธิิในที่่�ทำงานให้้
แก่่พนัักงานทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม หากได้้รัับรายงานเกี่่�ยวกัับ
พฤติิกรรมการละเมิิดและเลืือกปฏิิบััติิของพนัักงาน กลุ่่�มบริิษััทฯ
จะนำกรณีีดัังกล่่าวเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการปรัับระดัับเหตุุการณ์์และ
พิิจารณาใช้้กระบวนการที่่�เหมาะสม ทั้้�งการดำเนิินการทางวิินััย
และการแก้้ไขข้้อบกพร่่อง โดยกระบวนการเหล่่านี้้� ได้้ระบุุไว้้
ในคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจสำหรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ

ดัังที่่น� โยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระบุุไว้้ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้สร้้างพัันธะ
สััญญาเพื่่�อขจััดการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกรููปแบบ ทั้้�งกรณีี
ที่่� เ ข้้ า ข่่ า ยและไม่่ เ ข้้ า ข่่ า ยการคุุ กคามทางเพศ ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� น
นโยบายดัังกล่่าวยัังระบุุพันธ
ั ะสััญญาการไม่่ทนต่อ่ การเลืือกปฏิิบัติั ิ
(Zero Tolerance for Discrimination) โดยนอกจากการต่่อต้้าน
การเลืือกปฏิิบัติั แิ ละการละเมิิดสิิทธิิ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั การอบรม

อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกระบวนการจ้้างที่่�เป็็นธรรมและโปร่่งใส
พนัักงานสามารถแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้อ้ เสนอแนะเรื่่อ� งการ
ปฏิิบััติิต่่อแรงงานผ่่านคณะกรรมการพนัักงาน หรืือช่่องทางอื่่�นๆ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ กระบวนการร้้ อ งทุุ กข์์ (ดัั ง รายละเอีียดเรื่่� อ ง
กระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�ระบุุในหััวข้้อ “จรรยาบรรณธุุรกิิจ”)
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่พบกรณีีการละเมิิดกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับด้้านแรงงานแต่่อย่่างใด
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การจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ
และความสามารถ
ด้้วยสภาพแวดล้้อมที่่มีีก
� ารแข่่งขัันสูงู และมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
รวดเร็็วไม่่หยุุดนิ่่�ง ณ ปััจจุุบััน ธุุรกิิจต่่างๆ ล้้วนต้้องเผชิิญกัับ
ปััญหาในการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพพร้้อมทั้้�งการรัักษา
พนัักงานที่่�มีีทัักษะและความสามารถให้้อยู่่�กัับองค์์กรต่่อไป ทั้้�งนี้้�
ประเด็็นดัังกล่่าวมีีความท้้าทายยิ่่�งขึ้้�นในภาวะเศรษฐกิิจภายหลััง
จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ดัังนั้้น� บริิษัทต่
ั า่ งๆ จึึงต้้อง
นำกลยุุทธ์์รวมถึึงแนวทางใหม่่ๆ มาปรัับใช้้ในการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อรัักษาศัักยภาพทางการแข่่งขััน ตลอดจน
สร้้างแรงจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีความสามารถทั้้�งในปััจจุุบััน
รวมถึึงพนัักงานใหม่่ที่่�จะมาร่่วมงานกัับบริิษััทในอนาคต ทั้้�งนี้้�
กระบวนการในการจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพถืือ
เป็็นปััจจััยสำคััญในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและนัับเป็็นหนึ่่�งใน
ตััวแปรที่่�กำหนดทิิศทางของธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� สถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในปััจจุุบััน
ถืือเป็็นปััจจััยเร่่งให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการทำงานและ
นำไปสู่่�วิิถีีใหม่่ภายใต้้แนวคิิด “Future of Work (การทำงาน
แห่่งอนาคต)” การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญนั้้�นครอบคลุุมถึึงการ
ทำงานทางไกล (Remote Working) ชั่่�วโมงการทำงานที่่�ยืืดหยุ่่�น
การประชุุมและทำงานออนไลน์์ ตลอดจนการจ้้างงานผ่่านระบบ
เสมืือนจริิง (Virtual Hiring) ทั้้�งนี้้� การทำงานทางไกลหรืือ “work

from home” ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำคััญของการสรรหา
บุุคลากรที่่มีีทั
� กั ษะและความรู้้�ที่เ่� หมาะสม ตลอดจนความสามารถ
ในการปรัับตััวต่่อการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมดัังกล่่าว (เช่่น ทัักษะ
เฉพาะด้้านเทคโนโลยีีและความเข้้าใจในระบบดิิจิิทััล)
อีีกทั้้�ง กระแสการพััฒนาไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััลได้้ก่่อให้้เกิิดตำแหน่่งงาน
ใหม่่ๆ ซึ่่�งต้้องใช้้ทัักษะความสามารถที่่�นอกเหนืือจากชุุดทัักษะ
ของบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�ในบริิษััท ในขณะที่่�ตำแหน่่งงานที่่�มีีอยู่่�เดิิมก็็
ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนทั้้�งแนวคิิด เป้้าหมาย รวมถึึงกระบวนการ
ทำงานด้้วยเช่่นกันั เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านให้้ได้้มีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่� ง ขึ้้� น ในสภาวะแวดล้้ อ มที่่� มีีการแข่่ ง ขัั นสูู ง อย่่ า งไรก็็ ต าม
ตำแหน่่ ง งานบางประเภทอาจหายไปหรืือถูู กจัั ดว่่ า ล้้ า สมัั ย
เนื่่อ� งจากมีีเทคโนโลยีีและทางเลืือกใหม่่ๆ เข้้ามาทดแทนหรืือเป็็น
งานที่่�ไม่่มีีความจำเป็็นอีีกต่่อไป อีีกทั้้�งโควิิด-19 ได้้ส่่งผลให้้
ตลาดแรงงานโดยทั่่�วไปมีีการเลิิกจ้้างในอััตราที่่�สููงขึ้้�น ในขณะที่่�
อััตราการรัับพนัักงานใหม่่ชะลอตััวลง (Hiring Freeze) และ
ยัังทำให้้ผู้้�คนมากมายต้้องย้้ายถิ่่�นฐานหรืือนำไปสู่่�สถานการณ์์ที่่�
เป็็นอุุปสรรคต่่อวิิถีีการดำเนิินชีีวิิตและ/ หรืือการทำงาน จึึงเป็็น
เหตุุ ใ ห้้ ผู้้�ป ระกอบการต่่ า งๆ ต้้ อ งเผชิิ ญ ความท้้ า ทายต่่ อ การ
เสีียพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและทัักษะความชำนาญไปจากองค์์กร
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ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษัทดั
ั บั บลิิวเอชเอจึึงให้้ความสำคััญกัับการจููงใจ
บุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพและรัักษาพนัักงานที่่�มีีทัักษะและความ
สามารถให้้ทำงานร่่วมกัับองค์์กรในระยะยาว และมีีการพััฒนา
ระบบทรััพยากรบุุคคลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� นัับเป็็นหนึ่่ง� ในปััจจััยหลััก
ที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ประสบความสำเร็็จและบรรลุุ
เป้้าหมายในการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

แนวทางบริิหารจััดการ

การบริิหารจััดการเพื่่�อจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและ
ความสามารถเป็็ นป ระเด็็ น ที่่� อ ยู่่�ในความรัั บ ผิิ ด ชอบของฝ่่ า ย
ทรััพยากรบุุคคลของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีี
ว่่าการควบคุุมให้้อััตราการลาออกของพนัักงานอยู่่�ในระดัับต่่ำจะ
สามารถช่่วยให้้ธุุรกิิจสามารถดำเนิินไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมทั้้�งรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจในระยะยาว
รวมถึึ ง เป็็ นก ารรัั ก ษาพนัั ก งานที่่� มีีทั้้� ง ความสามารถและ
ประสบการณ์์ ไว้้ อีีกทั้้�งการสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรยัังเป็็น
ขั้้นต
� อนที่่มีีค่
� า่ ใช้้จ่า่ ยสููงและใช้้ระยะเวลานาน ดัังนั้้น� เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� ง
ปํํญหาดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้พยายามที่่�จะลดอััตราการ
เลิิกจ้้างโดยรวมให้้อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 12.61 โดยมีีอััตราการลาออกโดย
สมััครใจอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 7.39 และอััตราการลาออกของพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพที่่�ร้้อยละ 1.54
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังเข้้าใจดีีว่่ากลยุุทธ์ด้์ า้ นการจััดการทรััพยากรบุุคคล
และค่่านิิยมองค์์กรในปััจจุุบัันนั้้�นไม่่เพีียงพออีีกต่่อไปสำหรัับการ
พััฒนาไปสู่่�ความสำเร็็จทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นจึึงได้้มีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล โดยนำ
การวางแผนกำลัังคนเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Workforce Planning:
SWP) และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพนัักงาน (People Analytics: PA)
มาใช้้ร่่วมกัับระบบบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล ทั้้�งนี้้� การ
วางแผนกำลัังคนเชิิงกลยุุทธ์์หรืือ SWP คืือกระบวนการวางแผน
ในระยะยาวระหว่่าง 3-5 ปีี เพื่่�อที่่�จะสามารถรองรัับสถานการณ์์
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ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้ ซึ่่�งสามารถช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ บริิหาร
จััดการทรััพยากรบุุคคลให้้เหมาะสมและมีีทิิศทางเดีียวกัันกัับ
ความต้้องการของแต่่ละธุุรกิิจรวมถึึงเป็็นไปตามผลลััพธ์์ที่ค่� าดหวััง
โดยมุ่่�งเน้้นการวิิเคราะห์์แนวโน้้มความต้้องการด้้านทรััพยากร
บุุคคล เป้้าหมายในเชิิงยุุทธศาตร์์ทางธุุรกิิจในปััจจุุบันั และอนาคต
รวมถึึงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนการวางแผนสำหรัับ
แต่่ละสถานการณ์์

การวางแผนกำำ�ลัังคนเชิิงกลยุุทธ์์ (STRATEGIC
WORKFORCE PLANNING: SWP)

กระบวนการวางแผนกำลัังคนเชิิงกลยุุทธ์์ (SWP) มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อวางแผนอนาคตของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยการวางแผนระบบ
ทรััพยากรบุุคคลที่่�คล่่องตััวนั้้�นมีีอิิทธิิพลต่่อประสบการณ์์ของ
พนัักงานอย่่างมีีนััยสำคััญ ทั้้�งยัังช่่วยให้้บริิษััทจััดตั้้�งคณะทำงาน
ที่่� ท ำงานร่่ ว มกัั น ได้้ อ ย่่ า งราบรื่่� น เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายใน
ระยะยาวและยกระดัับศัักยภาพในการบริิหารจััดการบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังนำการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพนัักงาน
(People Analytics: PA) มาใช้้ในกระบวนการวางแผนกำลัังคน
เชิิงกลยุุทธ์์ เพื่่�อคาดการณ์์ความต้้องการทรััพยากรบุุคคลของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคต พร้้อมทั้้�งศึึกษาปััจจััยภายนอก โดยการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลพนัักงานหรืือ PA จะเป็็นกระบวนการ เครื่่�องมืือ
หรืือระบบที่่�รวบรวมการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขั้้�นสููงและชุุดข้้อมููลที่่�
ซัับซ้้อนจำนวนมากไว้้ในระบบเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ ในการบริิหาร
จััดการทรััพยากรบุุคคลขององค์์กร ซึ่่�งจะช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
สามารถระบุุความเสี่่�ยงและโอกาสและทำให้้เข้้าใจเครืือข่่าย
องค์์กรและสามารถใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อกระบวนการตััดสิินใจในการบริิหาร
จััดการบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ รวมถึงึ การจััดการกลุ่่�มพนัักงาน
ที่่มีีศั
� กั ยภาพที่่�โดดเด่่นอีีกด้ว้ ย โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะเก็็บข้้อมููลผ่า่ น

ระบบสารสนเทศด้้านทรััพยากรบุุคคล (Human Resource
Information System: HRIS) เพื่่�อติิดตามข้้อมููลการลงทุุนทาง
ด้้านการพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน
และจำนวนพนัักงานขององค์์กร เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการวางแผน
อััตรากำลัังคน รวมถึึงเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนแผนการดำเนิินงานให้้เข้้า
กัับสถานการณ์์ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลต่่างๆ เช่่น จำนวนตำแหน่่งงานที่่�
ว่่างอยู่่�และผลตอบแทนที่่�ได้้รับั จากการลงทุุนด้า้ นทรััพยากรบุุคคล
(Human Capital Return on Investment: HCROI) จะนำมาใช้้
วิิเคราะห์์ความคืืบหน้้าและความสำเร็็จในการดำเนิินงาน และ
ตรวจสอบข้้อมููลการลงทุุนทางด้้านการพััฒนาศัักยภาพและ
ส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน เทีียบกัับผลการดำเนิินงาน
ทางธุุรกิิจ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้นำระบบการทำงานดัังกล่่าว
มาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเสริิมกลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารทรััพยากร
บุุคคลในทุุกด้า้ น โดยครอบคลุุมถึึงการสรรหาและว่่าจ้้างบุุคลากร
การประเมิินผลงานพนัักงาน การระบุุช่อ่ งว่่างของทัักษะกำลัังคน
ตลอดจนการระบุุความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลให้้เกิิด การลาออก เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัักษาพนัักงานให้้ทำงานร่่วมกัับองค์์กร
ต่่อไป ด้้วยเหตุุนี้้� กระบวนการดัังกล่่าวจึึงจะช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
ดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นและขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� การวิิเคราะห์์ข้้อมููลพนัักงาน (PA) จะนำมาใช้้สำหรัับ
รวบรวมข้้อมููลเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดการทรััพยากร
บุุคคล ไม่่ว่า่ จะเป็็นการระบุุ จููงใจ และพััฒนาบุุคลากรที่่มีีศั
� กั ยภาพ
ตลอดจนรัักษาพนัักงานที่่�มีีความสามารถเหล่่านี้้�ไว้้กัับองค์์กร
ด้้วยเหตุุนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงสามารถปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบระบบ
จัั ด การทรัั พ ยากรบุุ คคล ให้้ เ หมาะสมและสอดคล้้ อ งกัั บ ธุุ ร กิิ จ
พร้้อมทั้้�งยัังจะสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับพนัักงานได้้อีีกด้้วย

มอบให้้แก่่พนัักงาน (Employer Value Proposition: EVP) ที่่�
ชััดเจนและมีีประสิิทธิิภาพ โดยสอดคล้้องกัับค่่านิิยมองค์์กร ทั้้�งนี้้�
ขั้้� นต อนดัั ง กล่่ า วมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ เสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพใน
การวางแผนอััตรากำลัังคน เพื่่�อรองรัับแผนการดำเนิินงานตลอด
จนเป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่�กำหนดไว้้ โดยเริ่่�มจากการรวบรวมและ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความต้้องการที่่�แท้้จริิงของกลุ่่�มบุุคลากร
ที่่�มีีศัักยภาพจากทั้้�งแหล่่งข้้อมููลภายในและภายนอกองค์์ กร
เพื่่�อให้้มั้้�นใจได้้ว่่ากระบวนการสรรหาบุุคลากรนั้้�นสอดคล้้องกัับ
มุุมมองและความคาดหวัังของบุุคคลภายนอกองค์์กรมีีต่่อกลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ รวมถึึ ง ความเป็็ น จริิ ง ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ภายในองค์์ กร ซึ่่� ง
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะนำเสนอคุุณค่่าใน EVP อย่่าง
สร้้างสรรค์์ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้จััดทำโครงการปรัับภาพลัักษณ์์
องค์์กรสำหรัับกระบวนการคััดสรรพนัักงาน เพื่่�อดึึงดููดบุุคลากรที่่�
มีีความสามารถและเหมาะสมที่่�สุุด รวมถึึงยกระดัับภาพลัักษณ์์
ในการจ้้างงานเพื่่�อจููงใจกลุ่่�มบุุคลากรที่่�เป็็นเป้้าหมาย โดยได้้
พััฒนาความร่่วมมืือกัับสถาบัันทางการศึึกษาและกลุ่่�มผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ในสาขาต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1.	ความร่่วมมืือทางวิิชาการ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้พยายามเข้้าถึึงกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ที่มีี่� ความศัักยภาพ
ผ่่านช่่องทางและโครงการต่่างๆ ได้้แก่่ การรัับเข้้าฝึึกงาน การเปิิด
ให้้สถาบัันศึึกษาต่่างเข้้าเยี่่ย� มชมการดำเนิินธุรุ กิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
โครงการฝึึกอบรมผ่่านการสอนงาน (Coaching) และกิิจกรรมแฮ
กกาธอน (Hackathon) และโครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�จากการ
ปฏิิบััติิ การเรีียนรู้้�จากโครงการ เป็็นต้้น

2. เครืือข่่ายในแวดวงผู้้�เชี่่�ยวชาญ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ทำร่่วมมืือกัับสมาคมวิิชาชีีพ/ ธุุรกิิจและชุุมชน
การสรรหาและว่่าจ้้างบุุคลากร
กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นความสำคััญในการทำให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็น เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์กลุ่่�มบริิษััทฯ ผ่่านการให้้ความรู้้� การบรรยาย
ที่่ส� นใจและจููงใจต่่อบุุคลากรที่่มีีศั
� กั ยภาพทั้้ง� ในกลุ่่�มบััณฑิติ จบใหม่่ และกิิ จ กรรมทางสัั ง คมเพื่่� อ พัั ฒ นาความสัั ม พัั นธ์์ กัั บ กลุ่่�ม
และผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ ในการทำงานที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย โดย ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนดและสื่่�อสารข้้อเสนอคุุณค่่าที่่�นายจ้้างจะ

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)
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อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการสรรหา
บุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพในทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับความ
ต้้องการทางธุุรกิิจ ตลอดจนพฤติิกรรมของคนรุ่่�นใหม่่ โดยการสะ
หาจะครอบคุุ ล มถึึ ง กิิ จ กรรมทางโซเชีียลเน็็ ต เวิิ ร์์ ค การนำ
เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพในการสรรหาบุุคลากร อีีก
ทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังมีีการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อที่่จ� ะสามารถ
บริิหารการสรรหาบุุคลากรได้้อย่่างคลอบคุุลมทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
และมีีข้้อมููลประกอบการคััดเลืือกได้้มากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงได้้นำ
เทคโนโลยีีในการสรรหาบุุคลากรมาใช้้ในระบบคลาวด์์และอุุปกรณ์์
เคลื่่�อนที่่� ภายใต้้ระบบสารสนเทศด้้านทรััพยากรบุุคคล (HRIS)
ที่่�พััฒนาขึ้้�นใหม่่อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะรวบรวมข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับอััตราการจ้้างงานใหม่่ ระยะเวลาในการสรรหาพนัักงาน
อััตราการเลิิกจ้้าง และอััตราความสำเร็็จในการสรรหาพนัักงาน
เพื่่�อติิดตาม ตรวจสอบ และวิิเคราะห์์ความสำเร็็จจากกระบวนการ
ข้้างต้้น พร้้อมทั้้�งกำหนดแผนเร่่งการดำเนิินงานสำหรัับตำแหน่่ง
งานที่่�สำคััญและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการรองรัับความต้้องการทาง
ธุุรกิิจและการเติิบโตขององค์์กร อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังคงมุ่่�งพััฒนากระบวนการสรรหาดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้
เท่่าทัันกัับสภาวะตลาด ตลอดจนแนวโน้้มต่่างๆ และวิิถีี Future
of Work ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไม่่หยุุดนิ่่�ง

การประเมิินผลงานของพนัักงาน

กลุ่่�มบริิษััทฯ วััดผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานในการประเมิิน
ผลงานประจำปีี ตามแนวทางระบบบริิ ห ารการปฏิิ บัั ติิ ง าน
(Performance Management System: PMS) โดยจะมีี
การวิิ เ คราะห์์ ผ ลงานของพนัั ก งานเทีียบกัั บ ดัั ชนีีชี้้�วัั ด ผลงาน
(KPIs) รวมถึึงเทีียบกัับอััตราส่่วนของบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพและ
ความสามารถ (พนัักงานที่่�มีีผลงานโดดเด่่น) ซึ่่�งกระบวนการข้้าง
ต้้นมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างกลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีความสามารถใน
กลุ่่�มบริิษััทฯ (talent pool) ให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น และยัังเป็็นการ
สร้้างความผููกพัันและความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร
ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ ตลอดจนลดช่่องว่่างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
หััวหน้้างานและพนัักงานใต้้บังั คัับบััญชา โดยในปีี 2564 พนัักงาน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ร้้อยละ 100 ได้้รัับการประเมิินผลงานทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังนำระบบการสอนงาน (Coaching)
มาใช้้สำหรัับพนัักงานระดัับผู้้�จััดการทั้้�งหมด เพื่่�อพััฒนาทัักษะ
การสอนงานและเสริิมศัักยภาพในการสอนงานซึ่่ง� ถืือเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง�
ของความรัับผิิดชอบในฐานะหััวหน้้างาน เพื่่�อให้้คณะทำงาน
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รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

ปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น� อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้ผู้้�จัดั การ
และพนัักงานใต้้บัังคัับบััญชาสามารถทบทวนผลงานได้้อย่่าง
สม่่ำเสมออีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะติิดตามผล ตรวจสอบ
และวิิเคราะห์์ผลสำเร็็จ โดยเฝ้้าติิดตามคุุณภาพของการบริิหาร
จััดการผลการปฏิิบััติิงานและแจ้้งให้้พนัักงานรัับทราบ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้พัฒ
ั นาระบบ Multiple-track Career
System ซึ่่ง� เป็็นระบบให้้คะแนนผลงานที่่�ใช้้กับั ทุุกหน่่วยงานของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยออกแบบมาเพื่่�อให้้นำไปใช้้ได้้อย่่างครอบคลุุม
สำหรัับตำแหน่่งงานหลากหลายประเภทในองค์์กร เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้มีีการพััฒนาทัักษะหรืือเรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ รวมถึึงช่่วยให้้กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ สามารถตรวจสอบข้้อมููลความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพและ
โอกาสในการผลััดเปลี่่�ยนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของพนัักงาน
ทุุกคนได้้อีีกด้้วย

การระบุุช่่องว่่างของทัักษะกำำ�ลัังคน
(WORKFORCE SKILLS GAPS)

การระบุุช่อ่ งว่่างของทัักษะกำลัังคนในปััจจุุบันั เช่่น การขาดแคลน
ทัักษะหรืือความรู้้�เฉพาะทาง นัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการ
วางแผนกำลัังคนเชิิงกลยุุทธ์์ (SWP) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่าการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถสำเร็็จลุุล่่วง
ตามเป้้าหมายและขัับเคลื่่�อนไปในทิิศทางที่่�ได้้วางกลยุุทธ์์ไว้้ โดย
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มีีโครงการ WHA Group Development Program
เป็็นกรอบการดำเนิินงานในระยะสั้้�น เพื่่�อระบุุว่่าตำแหน่่งงานใด
กำลัังเป็็นที่่�ต้้องการและสามารถเปิิดรัับสมััครได้้ หรืือมีีทัักษะ/
ตำแหน่่งงานใดที่่�เป็็นที่่�ต้้องการสำหรัับแต่่ละช่่วงเวลา จึึงช่่วยให้้
สามารถพััฒนาหรืือเตรีียมพร้้อมทัักษะหรืือความรู้้�ที่่�จำเป็็นเพื่่�อ
รองรัับการดำเนิินธุรุ กิิจของทั้้ง� องค์์กรทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคตได้้
ทัันตามกำหนด โดยในขั้้�นตอนนี้้�จะมีีการเก็็บรวมรวมข้้อมููลผ่่าน
ระบบสารสนเทศด้้านทรััพยากรบุุคคล (HRIS) ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
อััตราการจบหลัักสูตู รฝึึกอบรมสำหรัับแต่่ละฝ่่าย การจบหลัักสูตู ร
ฝึึกอบรมตามแผน อััตราจำนวนชั่่�วโมงที่่�ใช้้ในการฝึึกอบรมต่่อ
พนัักงานแต่่ละคน จากนั้้�นจึึงนำไปประเมิินช่่องว่่างทัักษะกำลััง
คน และต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนาทัักษะและเรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ การ
รวบรวมและวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล เหล่่ า นี้้� ยัั ง ช่่ ว ยให้้ กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ
สามารถยกระดัั บ ศัั ก ยภาพของพนัั ก งานและวางแผนความ
ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพภายในองค์์กรได้้อย่่างเหมาะสม พร้้อมกัับ
พััฒนาบุุคลากรที่่มีีค
� วามสามารถเพื่่�อการสืืบทอดตำแหน่่งงานใน
อนาคตสำหรัับทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ

การระบุุความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการลาออกเพื่่�อ
รัักษาพนัักงานให้้อยู่่�กัับองค์์กร

จากความเสี่่�ยงที่่�พนัักงานบางส่่วนอาจไม่่พอใจกัับค่่าตอบแทน
ที่่� ได้้ แผนความก้้าวหน้้าในสายงาน หรืือสภาพแวดล้้อมใน
การทำงาน และอาจสนใจโอกาสใหม่่ๆ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีี
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลพนัักงาน เช่่น อััตราการออกจากงาน
(Attrition Rate) และการสููญเสีียพนัักงานที่่�เป็็นที่่�ต้้องการ
(Regrettable Loss) ผ่่านระบบสารสนเทศด้้านทรััพยากรบุุคคล
(HRIS) เพื่่�อวิิเคราะห์์ระดัับความผููกพัันที่่�พนัักงานมีีต่่อกลุ่่�ม
บริิษััทฯ อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังจััดให้้มีีการสำรวจระดัับความ
ผููกพัันต่่อองค์์กรทุุกปีี เพื่่�อระบุุประเด็็นที่่�เป็็นปััญหาและทำความ
เข้้าใจปััจจััยที่่�ส่่งผลให้้พนัักงานต้้องการลาออก
การสร้้างความผููกพันต่
ั อ่ องค์์กรเป็็นกระบวนการที่่ช่� ว่ ยเพิ่่�มความ
พึึงพอใจของพนัักงานต่่อกล่่มบริิษััทฯ และยัังเป็็นการรัักษา

ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั งิ าน อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างความมั่่น� ใจ
ต่่ อ พนัั ก งานให้้ รู้้�สึึกว่่ า งานของตนเองมีีคุุ ณค่่ า และมีีบทบาท
ต่่อองค์์กร ทั้้�งนี้้� พนัักงานในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีอายุุงานมากกว่่า
6 เดืือนจะต้้องทำแบบสำรวจนี้้� โดยตั้้ง� แต่่ปีี 2563 เป็็นต้น้ มา การ
สำรวจดัังกล่่าวจะดำเนิินการโดยสถาบัันบัณฑิ
ั ตพั
ิ ฒ
ั นบริิหารศาสตร์์
(NIDA) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานภายนอกองค์์กร ด้้วย เครื่่�องมืือในการ
วิินิิจฉััยองค์์การระดัับตััวบุุคคล (Employee Engagement on
Meter: EMO Meter) อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
ร่่วมมืือกัับบริิษัทคิ
ั นิ เซนทริิค (Kincentric) ผู้้�ให้้คำปรึึกษาด้้านการ
มีีส่่วนร่่วมของพนัักงานซึ่ง่� มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลกในการสำรวจข้้อมููล
โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาไปสู่่�การเป็็นองค์์กรนายจ้้างดีีเด่่น
แห่่งประเทศไทย (Best Employers) และในระดัับภููมิิภาค ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากระบวนการทำงานมีีความโปร่่งใส การเก็็บข้้อมููล
และการวิิเคราะห์์ผลมีีความเป็็นกลางปราศจากอคติิ ทั้้�งยัังเป็็น
โอกาสในการเปรีียบเทีียบผลงานกัับบริิษััทชั้้�นนำอื่่�นๆ

โดยการสำรวจความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรแบ่่งออกเป็็นแปดประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
การสื่่�อสาร

ความเป็็นผู้้�นำำ�

ค่่านิิยมองค์์กร

ความสามััคคีีในหน่่วยงาน

การสนัับสนุุนในการทำำ�งาน

สมดุุลในการทำำ�งานและ
ชีีวิิตส่่วนตััว

ในปีี 2564 บริิษััทและองค์์กรต่่างๆ ได้้ริิเริ่่�มแผนพััฒนาและ
มุ่่�งดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อคว้้ารางวััล
นายจ้้างดีีเด่่นแห่่งประเทศไทย กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงได้้ตัดั สิินใจเปลี่่ย� น
มาใช้้เครื่่�องมืือของ บริิษััท คิินเซนทริิค ประเทศไทย สำหรัับ
การสำรวจความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรเป็็นปีีแรก
โดยเครื่่� อ งมืือดัั ง กล่่ า วถูู กน ำมาใช้้ เ พื่่� อ มุ่่�งเน้้ น แก้้ ไ ขปัั ญ หา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความผููกพัันของพนัักงานในองค์์กรรวมถึึงปััจจััย
ที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อระดัับความผููกพันั ซึ่่ง� เป็็นประเด็็นที่่ผ่� า่ นการศึึกษา
เก็็บข้้อมููลมามากกว่่า 20 ปีีและได้้รัับการยืืนยัันแล้้วว่่าส่่งผลใน
เชิิงบวกต่่อการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานกัับบริิษััทในระยะยาว
นอกจากนี้้� ยัังช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถเปรีียบเทีียบผลการ
ดำเนิินงานกัับคู่่�แข่่งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อหาแนวทาง
การพััฒนาระบบจััดการทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัักษาความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อ
องค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมอย่่างยั่่�งยืืน

ความก้้าวหน้้าใน
สายงาน

ความผููกพัันต่่อองค์์กร

ทั้้�งนี้้� จากผลการสำรวจความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร
สำหรัับปีี 2564 ที่่�ได้้จากเครื่่�องมืือของ บริิษััท คิินเซนทริิค
ประเทศไทย กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีคะแนนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 68 ซึ่่�งถืือว่่า
อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้สำหรัับองค์์กรที่่�เข้้าร่่วมโครงการเป็็น
ครั้้�งแรกภายในกรอบระยะเวลาหนึ่่ง� ปีี โดยผลการประเมิินจากแบบ
สำรวจแตกต่่างจากข้้อมููลปีีก่่อนหน้้าอย่่างสิ้้�นเชิิง จึึงไม่่สามารถ
นำไปเปรีียบเทีียบกัันได้้ อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ประโยชน์์
จากการระบุุโอกาสและช่่องว่่างในการดำเนิินงานในหลายตำแหน่่ง
งาน ทั้้�งยัังเป็็นโอกาสสำคััญเนื่่�องจากได้้รับั ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอ
แนะจากพนัักงานมากที่่สุ� ดุ นอกจากนี้้� ความคิิดเห็็นของพนัักงาน
แ ต่่ ล ะ คน จ า กก า ร ส ำ ร ว จ ร ะ ดัั บ ค ว า ม ผูู กพัั น
ต่่อองค์์กรล้้วนมีีส่่วนสำคััญในการกำหนดกลยุุทธ์์ระยะยาวของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ
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รายงานผลการสำรวจความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรจะ อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพท์์ที่่�แม่่นยำยิ่่�งขึ้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
ถููกนำไปรายงานต่่อคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานระดัับบริิหารใน มีีเป้้าหมายสำรวจข้้อมููลให้้ครอบคลุุมพนัักงานประจำทั้้�งหมดใน
กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำข้้อมููลไปเผยแพร่่ให้้พนัักงานได้้รัับ ปีี 2565
ทราบผ่่าน SharePoint ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยในปีี 2564 พนัักงาน
ร้้อยละ 93 ได้้เข้้าร่่วมทำแบบสำรวจ โดยมีีผลคะแนนในระดัับที่่�
น่่าพึึงพอใจที่่�ร้้อยละ 68

2562

2563

2564*

คะแนนความผููกพัันที่่�พนัักงาน
มีีต่่อองค์์กร

คะแนนความผููกพัันที่่�พนัักงาน
มีีต่่อองค์์กร

คะแนนความผููกพัันที่่�พนัักงาน
มีีต่่อองค์์กร

83%

87%

68%

ร้้อยละของ
จำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด

87.3%

84.8%

67%

ร้้อยละของ
จำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด

88.2%

85.2%

90%

ร้้อยละของ
จำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด

72%

60%

93%

เป้้าหมายปีี 2565
มากกว่่า

80%*

คะแนนความผููกพัันที่่�พนัักงานมีี
ต่่อองค์์กร

100%

หมายเหตุุ:	มีีการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการให้้คะแนนและเกณฑ์์การประเมิินในปีี 2564 โดยเป้้าหมายของปีี 2564 ยัังคงอ้้างอิิงจากวิิธีีการให้้คะแนนและเกณฑ์์
การประเมิินจากปีีก่่อนหน้้า ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการทบทวนเป้้าหมายสำหรัับปีี 2565 แล้้ว เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับระบบการประเมิินและเกณฑ์์การให้้
คะแนนรููปแบบใหม่่
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ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลที่่�เก็็บรวบรวมจากพนัักงานทุุกคนในการประเมิิน รัับผิิดชอบ แผนการเกษีียณ ตลอดจนเติิมเต็็มตำแหน่่งงาน
ผลงานและการสำรวจความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กรจะนำ ในองค์์กร โดยในปีี 2564 ตำแหน่่งงานร้้อยละ 11.54 มีีที่่�มาจาก
ไปวิิเคราะห์์เพื่่�อส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าในสายงานหรืือจััดทำ การสรรหาจากบุุคลากรภายในองค์์กร (Internal Hire)
โครงการพััฒนาที่่�เป็็นประโยชน์์ โครงการหมุุนเวีียนหน้้าที่่�ความ

2563

2564

จำำ�นวนตำำ�แหน่่ง
การจ้้างงานใหม่่

จำำ�นวนตำำ�แหน่่ง
การจ้้างงานใหม่่

59

ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีที่่�มาจากการสรรหาจาก
บุุคลากรภายในองค์์กร (Internal Hire)

8.5%

จำำ�นวนตำำ�แหน่่ง
การจ้้างงานใหม่่

34

ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีที่่�มาจากการสรรหาจาก
บุุคลากรภายในองค์์กร (Internal Hire)

17.7%

ดััชนีีการจ้้างงานเฉลี่่�ยต่่อค่่า
FTE (ค่่าเทีียบเท่่าพนัักงาน
เต็็มเวลา) (บาท)

8,200

เป้้าหมายปีี 2565

44

ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีที่่�มาจากการสรรหาจาก
บุุคลากรภายในองค์์กร (Internal Hire)

6.8%

จำำ�นวนตำำ�แหน่่ง
การจ้้างงานใหม่่

34

ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีที่่�มาจากการสรรหาจาก
บุุคลากรภายในองค์์กร (Internal Hire)

17.7%

จำำ�นวนตำำ�แหน่่ง
การจ้้างงานใหม่่

72

ตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีที่่�มาจากการ
สรรหาจากบุุคลากรภายใน
องค์์กร (Internal Hire)
ดััชนีีการจ้้างงานเฉลี่่�ยต่่อค่่า
FTE (ค่่าเทีียบเท่่าพนัักงาน
เต็็มเวลา) (บาท)

9,300

15-20%
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โครงการเสริิมสร้้างความผููกพัันและความพึึงพอใจ
ที่่�พนัักงานมีีต่่อองค์์กร

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความผููกพัันกัับ
องค์์กรและเพิ่่�มความพึึงพอใจของพนัักงานต่่อองค์์กร เช่่น
• กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�ง โครงการ “Advance” เพื่่�อใช้้เป็็นช่่อง
ทางการสื่่�อสารภายในองค์์กร โดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลจะ
เผยแพร่่ ข่่ า วสารข้้ อ มูู ล และบทสัั ม ภาษณ์์ ผู้้� บริิ ห ารผ่่ า น
SharePoint ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งจะช่่วยให้้พนัักงานรัับรู้้�
สถานการณ์์และทิิศทางธุุรกิิจจากเนื้้อ� หาในบทสััมภาษณ์์ต่า่ งๆ
ของผู้้�บริิหาร
• เพื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม ความผูู กพัั น ที่่� พ นัั ก งานมีีต่่ อ องค์์ กร กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุุ�มทาวน์์ฮอล (Town Hall Meeting) ในปีี
2564 โดยมีีี�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็น
ผู้้�บรรยาย โดยมีีวััตถุุุ�ประสงค์์เพื่่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมและ ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้เปิิดตััว WHA Tower อาคารสำนัักงานใหญ่่
รัับทราบกลยุุุ�ทธ์์์�ทางธุุุ�รกิิจของแต่่ละกลุ่่�มธุุุ�รกิิจในปีีถััดไป
แห่่งใหม่่ ตั้้�งอยู่่�ในศููนย์์กลางธุุรกิิจย่่านบางนา โดยโครงการ
ดัังกล่่าวได้้รับั รางวััลสุดุ ยอด “สถาปััตยกรรมอาคารสำนัักงานแบบ
ไฮไรส์์ ประจำประเทศไทย (Commercial High Rise Architecture
Thailand)” อีีกด้้วย การย้้ายสำนัักงานใหญ่่ในครั้้�งนี้้จ� ะเป็็นการส่่ง
เสริิม Work-Life Solution ของบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วย
สภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่ปรั
� บั เปลี่่ย� นง่่าย พร้้อมทั้้�งสิ่่ง� อำนวย
ความสะดวกต่่างๆ เช่่น โคเวิิร์คกิ้้
์ ง� สเปซ ร้้านกาแฟ แวดล้้อมด้้วย
ภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงาม สวน และน้้ำพุุ ตลอดจนพื้้�นที่่�อเนกประสงค์์
สำหรัับกิิจกรรมอื่่�นๆ เพื่่�อให้้บุุคลากรได้้สััมผััสประสบการณ์์การ
ทำงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและมีีรููปแบบชีีวิิตการทำงานที่่�สมดุุล
มีีสุุขอนามััยที่่�ดีี ตลอดจนเพลิิดเพลิินกัับความบัันเทิิงที่่�ครบครััน
• ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยกระดัับศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพในการทำงานของฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคล โดยได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน ‘@Work’ ขึ้้�นสำหรัับใช้้
เป็็ น ช่่ อ งทางการสื่่� อ สารระหว่่ า งฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุ คคลกัั บ
พนัักงานในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ ช่่วยให้้พนัักงานสามารถดำเนิินการ
เกี่่�ยวกัับงานทรััพยากรบุุคคลบางส่่วนได้้ด้้วยตนเอง และ
เข้้าถึึงระบบ e-application รวมถึึงประกาศต่่างๆ ของกลุ่่�ม
บริิษััทได้้

WORK-LIFE SOLUTIONS

WHA Office Solutions โครงการอาคารสำนัักงานระดัับพรีีเมีียม
เป็็นที่่�ตั้้�งของโครงการ WHA Tower, @Premium, SJ Infinite I
และ TusPark WHA เป็็นต้้น มีีการออกแบบพื้้�นที่่�ที่่�ยืืดหยุ่่�นและ
ตอบโจทย์์รููปแบบการทํํางานที่่�หลากหลาย สร้้างสภาพแวดล้้อม
การทำงานที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ นวััตกรรม และ
การทํํางานร่่วมกัันด้ว้ ยเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย จึึงเป็็นการช่่วยเสริิม
สร้้างความพึึงพอใจของพนัักงาน ตลอดจนสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้
แก่่บุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
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รวมถึึ งเทคโนโลยีีล้้ำสมััยพร้้อ มความปลอดภััยและคล่่องตััว
ซึ่่�งผสานนวััตกรรมเทคโนโลยีีภายในอาคารที่่�ควบคุุมด้้วยระบบ
ดิิจิทัิ ลั ซึ่ง่� มีีความโดดเด่่นในด้้านการรัักษาความปลอดภััย มีีระบบ
การสแกนใบหน้้าในการเข้้าออกพื้้�นที่่�สำนัักงาน การคััดกรอง
ตรวจอุุณหภููมิิร่่างกายเพื่่�อรัักษามาตรฐานสุุขอนามััยที่่�ดีี พร้้อม
พื้้น� ที่่จ� อดรถที่่ร� องรัับยานพาหนะได้้ถึงึ 500 คััน รวมถึงึ นวััตกรรม
เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงโครงการรถไฟฟ้้า
รางเบาที่่�คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566

ทะเบีียนด้้วย การตรวจสุุขภาพประจำปีี เครื่่�องแบบ กองทุุน
สำรองเลี้้�ยงชีีพ และกองทุุนเงิินช่่วยเหลืือ นอกจากนี้้� พนัักงาน
ยัังสามารถเสนอการปรัับปรุุงผลประโยชน์์ผ่า่ นทางคณะกรรมการ
พนัักงานและฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลอีีกด้้วย

อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมุ่่�งพััฒนาเพื่่�อสร้้างบรรยากาศการทำงาน
ในเชิิงบวกและกระตุ้้�นให้้เกิิดแรงจููงใจในการทำงาน ทั้้�งนี้้� ได้้จััด
ให้้มีีกิิจกรรมและโครงการต่่างๆ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นส่ง่ เสริิมความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของพนัักงาน เช่่น WHA Care และโครงการ Voice of
ทั้้�งนี้้� การย้้ายสำนัักงานแห่่งใหม่่ยังั เป็็นการรวมทุุุ�กกลุ่่�มธุุุร� กิิจของ Employee Program ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำคััญใน
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ รวมถึงึ ทุุุ�กๆ หน่่วยงานมาอยู่่�ในสถานที่่แ� ห่่งเดีียวกััน การพััฒนา “ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน” ตามแนวทางกลยุุทธ์์
ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงาน ลดการเดิินทาง และ ใหม่่ ใ นการจัั ด การทรัั พ ยากรบุุ คคล โดยให้้ ความสำคัั ญ กัั บ
ลดข้้อจำกััดในการติิดต่่อประสานงานระหว่่างกััน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยเป็็นอัันดัับแรก ในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรม WHAppy, Friday Fit and Firm
balance, Stretching fit for fun และโครงการบริิหารจััดการ
ความเครีียด เพื่่�อส่่งเสริิมสภาพความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
ผ่่านการทำกิิจกรรมร่่วมกััน โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมร้้อยละ 60

ผลประโยชน์์และสวััสดิิการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับการส่่งเสริิมมาตรฐานในการ
ครองชีีพที่่�ดีีสำหรัับพนัักงานและครอบครััว ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
เป้้ า หมายในการจูู ง ใจและรัั ก ษาพนัั ก งานที่่� มีีศัั ก ยภาพและ
ความสามารถ ทั้้� ง นี้้� ได้้ ม อบสวัั ส ดิิ การและผลประโยชน์์ ใ ห้้
พนัั ก งานอย่่ า งเหมาะสม อีีกทั้้� ง ยัั ง เกิิ นกว่่ า ข้้ อ กำหนดตาม
กฎระเบีียบหากเป็็นไปได้้ พนัักงานทุุกคนจะได้้รัับแจ้้งสิิทธิ์์�ของ
ตนในการรัั บ สวัั ส ดิิ ก ารและผลประโยชน์์ ตั้้� ง แต่่ ก ารเริ่่� ม งาน
พนัักงานประจำของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งหมดจะได้้รัับผลประโยชน์์
และสวััสดิิการมาตรฐาน ซึ่ง่� ประกอบด้้วยประกัันชีีวิติ และอุุบัติั เิ หตุุ
ประกัันสุุขภาพซึ่่�งให้้ความคุ้้�มครองสมาชิิกในครอบครััวที่่�ลง

นอกจากนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังจััดให้้มีีเงิินรางวััลพิิเศษให้้
กัับพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพที่่�อาสารัับหน้้าที่่�ในโครงการผู้้�นำการ
เปลี่่�ยนแปลง (Change Agents) และมีีบทบาทขัับเคลื่่�อนให้้เกิิด
การพัั ฒ นา โดยเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ของเป้้ า หมายการดำเนิิ น งาน
ด้้านความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายใต้้แผนการพััฒนาไป
สู่่�ระบบดิิจิิทััล
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการ
อััตราการเลิิกจ้้างพนัักงาน

อััตราการเลิิกจ้้างพนัักงาน
ทั้้�งหมด

12.61%
อััตราการเลิิกจ้้าง
แบ่่งตามเพศ:

64.00%

36.00%

อััตราการเลิิกจ้้างสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งระดัับบริิหาร
ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง

9.09%

ผู้้�บริิหาร
ระดัับกลาง

22.73%

อััตราการลาออกของพนัักงาน
โดยสมััครใจ

ผู้้�บริิหารระดัับฝึึกหััด/
ระดัับต้้น

7.39%

68.18%

อััตราการเลิิกจ้้างแบ่่งตามชาติิพัันธ์์ / เชื้้�อชาติิ/
ประเทศบ้้านเกิิด/ พื้้�นฐานด้้านวััฒนธรรม
ไทย

เวีียดนาม

อื่่�นๆ

98.67%

1.33%

0%

อััตราการลาออกของ
พนัักงานโดยสมััครใจ
แบ่่งตามเพศ:

หมายเหตุุ: ข้้อมููลผลการดำเนิินงานครอบคลุุม FTE (ค่่าเทีียบเท่่าพนัักงานเต็็มเวลา) ทั้้�งหมด
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56.82%

43.18%

การพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า
แก่่พนัักงาน
“การทำงานแห่่งอนาคต” หรืือ “Future of Work” ได้้กลายเป็็น
แรงขัับเคลื่่�อนหลัักที่่ท� ำให้้การเปลี่่ย� นแปลงแรงงานในปััจจุุบันั และ
การบริิหารจััดการแรงงานในองค์์กรส่่วนใหญ่่ถืือเป็็นสิ่่�งจำเป็็น
ประกอบกัับแนวโน้้มทั่่�วโลก อีีกทั้้�งความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
นวััตกรรม การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมผู้้�สููงวััย และการพััฒนาทาง
สัังคม บริิษััทต่่างๆ จึึงต้้องกลัับมาคิิดทบทวนเรื่่�องการลงทุุน
ในการพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อความสำเร็็จทางธุุรกิิจและการเจริิญ
เติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงข้้างต้้น กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิว
เอชเอได้้ จัั ด ทำการประเมิิ น สถานการณ์์ แ รงงานในปัั จ จุุ บัั น
พร้้อมทั้้�งลงทุุนเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่
พนัักงานขึ้้�นใหม่่ โดยเริ่่�มจากการระบุุช่่องว่่างทางทัักษะ (skill
gaps) จััดงบประมาณเพื่่�อจััดการฝึึกอบรม พััฒนาทัักษะเดิิม
(upskilling) และเพิ่่�มเติิมทัักษะใหม่่ (reskilling) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
พนัั ก งานทั้้� ง หมดมีีชุุ ด ทัั ก ษะสำคัั ญ ที่่� สัั ม พัั นธ์์ กัั บ กลยุุ ทธ์์ แ ละ
วิิสััยทััศน์์ทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�น
อย่่างยิ่่ง� ในหลัักปรัชั ญาที่่ว่� า่ มนุุษย์์เป็็นทรัพั ย์์สินิ ที่่มีีค่
� า่ สููงสุุดของ
บริิษััทและยัังตระหนัักด้้วยว่่าพนัักงานมีีบทบาทสำคััญต่่อการ
เจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำคััญกัับการลงทุุนในการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานเพื่่�อ

ทัักษะการจััดการ

ความรู้้�ด้้านธุุรกิิจ
และดิิจิิทััล

สนัับสนุุนให้้พนัักงานพััฒนาความสามารถและเสริิมทัักษะทาง
อาชีีพของตนได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

แนวทางการบริิหารจััดการ

การบริิหารด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ภายใต้้การ
กำกัับดููแลในระดัับองค์์กรโดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล กลุ่่�มบริิษััทฯ
ตระหนัักดีีว่่าการลงทุุนในการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงานไม่่
เพีียงแค่่ช่่วยสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงานเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นการ
เสริิมสร้้างบุุคลากรที่่�มีีทัักษะความสามารถให้้กัับองค์์กรอีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงจััดให้้มีีโครงการพััฒนาทัักษะที่่�หลากหลายและ
ครอบคลุุมเพื่่�อส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าทั้้�งในด้้านทัักษะส่่วนบุุคคล
และเส้้นทางอาชีีพของพนัักงาน ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มความพึึงพอใจ
ในงานและสร้้ า งแรงจูู ง ใจให้้ บุุ คลากรที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� โครงการฝึึกอบรมและพััฒนาทัักษะที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดขึ้้�น
มุ่่�งเน้้นการพััฒนาใน 5 ด้้านหลัักๆ อัันได้้แก่่ 1) การพััฒนาทัักษะ
การจัั ด การ 2) การพัั ฒ นาความรู้้�ด้้ า นธุุ ร กิิ จ และดิิ จิิ ทัั ล 3)
การพััฒนาลัักษณะอุุปนิสัิ ยั และทัักษะความสามารถเชิิงสมรรถนะ
4) การพััฒนาทัักษะทางเทคนิิค และ 5) การบริิหารพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถ

อุุปนิิสััยและ
ความสามารถเชิิง
สมรรถนะ

ทัักษะทางเทคนิิค

การบริิหาร
พนัักงานที่่�มีี
ศัักยภาพและ
ความสามารถ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังวิิเคราะห์์ผลตอบแทนจากการลงทุุนในพนัักงาน (HCROI) เพื่่�อใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดและบ่่งบอกระดัับการลงทุุนที่่�เหมาะสม
ในพนัักงานอีีกด้้วย โดยในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีผลตอบแทนดัังกล่่าวบรรลุุเป้้าหมายที่่� 12 เท่่าและยัังตั้้�งเป้้าที่่� 14 เท่่าสำหรัับปีี
2568 ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 1.7 ล้้านบาทเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรในปีี 2564 หรืือคิิดเป็็น 2,767 บาทต่่อหนึ่่�งอััตรากำลัังเต็็ม
เวลา (FTE)
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ตารางที่่� 1: การลงทุุนในพนัักงาน (HCROI)

HCROI
(เท่่า)

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เป้้าหมายปีี 2564

เป้้าหมายปีี 2568

12

10

12

11

14

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปรัับกลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อเร่่งให้้เกิิดการพััฒนาและการเปลี่่�ยนแปลงบุุคลากร (people transformation)
ผ่่านการเสริิมสร้้างความสามารถ การพััฒนาทัักษะเดิิมและเพิ่่�มทัักษะใหม่่ รวมถึึงการสนัับสนุุนสภาพแวดล้้อมในการทำงาน
อัันสร้้างสรรค์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องและขัับเคลื่่�อนผลลััพธ์์ทางธุุรกิิจ โดยในปีี 2565 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะ
แก้้ไขข้้อกำหนดความสามารถประจำองค์์กรว่่าด้้วยชุุดทัักษะที่่�จำเป็็นต่่อการทำงานทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแผน
กลยุุทธ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และข้้อกำหนดของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจดัังต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มธุุรกิิจ
กลุุ่่��มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม (WHAID)
ธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน (WHAUP)
ธุุรกิิจให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล

ชุุดทัักษะเฉพาะหน่่วยธุุรกิิจ
การขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ สู่่�ตลาดโลก
อสัังหาริิมทรััพย์์เฉพาะทาง (Specialized Estates) ของกลุ่่�มบริิษััท
WHAID
สิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มและฟีีเจอร์์ของคลัังสิินค้้าอััจฉริิยะ(Smart Warehouse)
สิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มของกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
โซลููชั่่�นด้้านดิิจิิทััลสำหรัับกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับการเสริิมสร้้าง
ความรู้้�ความสามารถด้้านดิิจิทัิ ลั ให้้แก่่พนัักงานทั้้�งหมด เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่
ทัักษะขั้้�นพื้้�นฐานไปจนถึึงทัักษะขั้้�นสููงขึ้้�นไป เช่่น การวิิเคราะห์์
ข้้อมููล การเขีียนโปรแกรม หรืือทัักษะด้้านดิิจิิทััลที่่�ซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น
สำหรัับระดัับต่่างๆ และการทำงานเฉพาะทาง โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ
จะเริ่่�มดำเนิินการตามแผนการเสริิมทัักษะด้้านดิิจิิทััลดัังกล่่าว
ในปีี 2565 เป็็นต้้นไป

โครงการพััฒนาทัักษะแก่่พนัักงาน
โครงการ WHAPPY

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการ WHAppy ซึ่่�งเกิิดจาก
การผสมกัันระหว่่าง WHA กัับ Happy โดยเป็็นช่่องทางการ
สื่่�อสารและกิิจกรรมด้้านการบริิหารจััดการความเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อส่่งเสริิมทััศนคติิเชิิงบวกรวมถึึงทััศนคติิที่่�เชื่่�อว่่าตนเองทำได้้
(can-do attitude) ในชุุมชนดัับบลิิวเอชเอ และมีีกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่�ช่่วยเพิ่่�มพููนความรู้้� ความสามารถและวิิธีีคิิด ทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพ
และสวััสดิิภาพให้้แก่่พนัักงาน
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โครงการ WHAppy จะมีีการจััดกิิจกรรมรููปแบบต่่างๆ ในหััวข้้อ
ที่่จ� ำเป็็นต่อ่ การพััฒนาทัักษะพนัักงาน ทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
การเปลี่่� ย นแปลง (change strategy) ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
โดยกิิจกรรมต่่างๆ เหล่่านี้้�สามารถจำแนกออกเป็็น 4 กลุ่่�มคืือ

1. WHAppy Talk - เป็็นกิิจกรรมการเสวนาเพื่่�อแบ่่งปัันความรู้้�และสร้้างแรงบัันดาลใจโดยวิิทยากรรัับเชิิญจากนอกองค์์กร
และผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานจากภายในองค์์กร เช่่น รายการเสวนากัับคุุณกระทิิงจาก KTBG หรืือรายการเสวนากัับคุุณโจ้้ ธนา
จาก SCB เป็็นต้้น

2. WHAppy Friday Activity - เป็็นกิิจกรรมผ่่อนคลายสบายๆ แต่่ยัังคงมีี
สาระประโยชน์์ซึ่่�งส่่วนมากจะจััดขึ้้�นในวัันศุุกร์์เพื่่�อช่่วยให้้พนัักงานคลาย
เครีียดจากการทำงานที่่�ผ่่านมาตลอดทั้้�งสััปดาห์์ โดยมีีหััวข้้อกิิจกรรมที่่�
หลากหลาย เช่่น การจััดการความเครีียดโดยคุุณหมอจากโรงพยาบาล
กรุุ ง เทพ, การอยู่่�ร่่ ว มกัั บ โควิิ ด -19 โดยคุุ ณ หมอจากโรงพยาบาล
บำรุุงราษฎร์์, โภชนาการทางอาหารและการออกกำลัังกายโดย AIA และ
การจััดการทางการเงิินโดย SCB เป็็นต้้น
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3. WHAppy Cast - เป็็ น รายการพอดแคสต์์ ที่่� อ อกอากาศเฉพาะในองค์์ กรเพื่่� อ สร้้ า งความตระหนัั กรู้้� และเพิ่่� ม พูู นความรู้้�
ให้้แก่่พนัักงานเกี่่ย� วกัับเทรนด์์ใหม่่ของโลกและเส้้นทางการเปลี่่ย� นแปลงสู่่�ระบบดิิจิทัิ ลั ในปััจจุุบันั เช่่น ความมั่่นค
� งปลอดภััยทางไซเบอร์์
หนทางสู่่�การเป็็นองค์์กรไร้้กระดาษ (paperless organization) และการสร้้างองค์์กรที่่ขั� บั เคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล (data-driven organization)
เป็็นต้้น

4. WHAppy Festival - เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นตามเทศกาลสำคััญตลอดทั้้�งปีีเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และความเป็็นอัันหนึ่่�ง
อัันเดีียวกัันในหมู่่�พนัักงาน เช่่น เทศกาลสงกรานต์์ งานทำบุุญประจำปีี งานเลี้้�ยงปีีใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นต้้น
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หลัังจากโครงการ WHAppy เปิิดตััวขึ้้น� ในเดืือนมีีนาคม มีีกิิจกรรม
ที่่�ถููกจััดขึ้้�นแล้้วทั้้�งสิ้้�น 20 กิิจกรรม โดยทั้้�งหมดได้้ถููกปรัับให้้
เหมาะสมและสอดคล้้ อ งกัั บ มาตรการทำงานที่่� บ้้ า นและเว้้ น
ระยะห่่างทางสัังคมซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ค่่อนข้้างท้้าทายสำหรัับทีีมงาน
อย่่างไรก็็ตาม ผลการดำเนิินการของแต่่ละกิิจกรรมประสบผล •
สำเร็็จเกิินกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ โดยรวมอััตราความพึึงพอใจเฉลี่่�ย
จากกิิจกรรมทั้้�งหมดอยู่่�ที่่�ระดัับ 4.35 จาก 5 และมากกว่่าร้้อยละ
60 ของพนัั ก งานได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มทุุ ก กิิ จ กรรม ที่่� ส ำคัั ญ ที่่� สุุ ด คืือ
คณะทำงานได้้รัับคำติิชมและคำแนะนำมากมายจากพนัักงาน
เพื่่�อนำไปใช้้ในการวางแผนการจััดกิิจกรรมที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมและ
พััฒนาศัักยภาพของพนัักงานต่่อไปในปีี 2565

การพััฒนาทัักษะการจััดการ

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด โครงการฝึึ ก อบรมทางด้้ า น
การพััฒนาศัักยภาพและทัักษะในการจััดการและบริิหารงาน โดย
มีีโครงการต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้จััดการประเมิินประสิิทธิิภาพการ
ทำงานช่่ ว งกลางปีีแ ละการอบรมหลัักสููตร “Coaching
for Results” ในรููปแบบเสมืือนจริิงให้้แก่่ผู้้�จัดั การฝ่่ายบุุคคล
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เป็็ น เวลามากกว่่ า 6 ชั่่� ว โมง โดยมีี
ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมครบทั้้�ง 5 หลัักสููตรเป็็นจำนวนทั้้�งสิ้้�น 161
คนจากที่่ตั้้� ง� เป้้าไว้้ 186 คน ซึ่่ง� กิิจกรรมดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์

•

เพื่่�อให้้ผู้้�จััดการในสายงานทราบถึึงเทคนิิคและแนวทางการ
ให้้ข้้อเสนอแนะ (feedback) รวมถึึงการนำแบบประเมิิน
ประสิิทธิิภาพการทำงานมาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
ทีีมงานสู่่�เป้้าหมายทางธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั งานสััมมนาหลัักสูตู รระยะสั้้น� เพื่่�อผู้้�บริิหาร
ในหััวข้้อ “การพััฒนาบุุคคลแบบก้้าวกระโดดเพื่่�อการเจริิญ
เติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืืน” โดยมีีผู้้�บริิ ห ารและหัั ว หน้้ า ฝ่่ า ยจำนวน
41 คน เข้้าร่่วมสััมมนา เนื้้�อหาของหลัักสููตรเน้้นเรื่่�องความ
ท้้าทาย ความสามารถและวิิธีีพััฒนาบุุคลากรสำหรัับผู้้�นำ
ในโลกยุุคใหม่่ โดยได้้รับั เกีียรติิจากคุุณพรทิิพย์์ อััยยิิมาพัันธ์์
ผู้้�ก่่อตั้้�งและประธานบริิหารของ PacRim Group เป็็น
วิิทยากร
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ร่่วมมืือกัับ “AMCHAM Academy” เพื่่�อ
ริิเริ่่�มโครงการฝึึกทัักษะภาวะผู้้�นำ ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าร่่วม 2 คน
จากระดัับผู้้�บริิหาร (รองผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ) ที่่�ได้้รัับ
เสนอชื่่�อให้้เข้้าร่่วมโครงการ ระหว่่างโครงการฝึึกอบรม
ผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมดได้้ร่ว่ มแบ่่งปัันทัศั นะด้้านธุุรกิิจของตน และ
ได้้พััฒนาทัักษะความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาวะผู้้�นำ ทั้้�งนี้้� โครงการ
ดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นการพััฒนาทั้้�งด้้านทัักษะส่่วนบุุคคล อาชีีพ
การงาน และภาวะผู้้�นำ และยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมได้้
สััมผััสประสบการณ์์การสััมมนากลุ่่�มแบบพิิเศษจากองค์์กร
ชั้้�นนำต่่างๆ ในประเทศไทยและสหรััฐอเมริิกา
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การพััฒนาลัักษณะอุุปนิิสััยและทัักษะความ
โครงการฝึึกอบรมดัังต่่อไปนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดขึ้้�นเพื่่�อสร้้าง สามารถเชิิ ง สมรรถนะ (SOFT SKILLS
DEVELOPMENT)
ความรู้้�ความเข้้าใจของพนัักงานในด้้านธุุรกิิจและดิิจิิทััล
การพััฒนาความรู้้�ด้้านธุุรกิิจและดิิจิิทััล
•

•

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ร่่วมกัับบริิษััท RISE Accel Company
Limited จัั ด การประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ การสำหรัั บ ผู้้�บริิ ห าร
ระดัับสููงจำนวน 24 คน โดยแบ่่งเป็็น 2 ช่่วง ใช้้เวลาช่่วงละ
6 ชั่่ว� โมง มีีคุุณอภิิสิทธิ์์
ิ � ธโนปจััย และคุุณณฤดีี คริิสธานิินทร์์
เป็็นวิิทยากร กิิจกรรมดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อหาทิิศทาง
เชิิงกลยุุทธ์ข์ องกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�การเป็็น
บริิษัทั เทคโนโลยีีภายในปีี 2567 นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยััง
จััดประชุุม “WHA Innovation Journey Forum: Enhancing
Innovation Power from You” สำหรัับพนัักงานทุุกระดัับ
ซึ่่�งใช้้เวลามากกว่่า 3 ชั่่�วโมง มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้�น 370 คน
การประชุุมดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นเรื่่อ� งคุุณสมบััติสิ ำคััญขององค์์กร
และคนแห่่งนวััตกรรม รวมถึงึ การขัับเคลื่่�อนสู่่�การเป็็นองค์์กร
แห่่งนวััตกรรม เริ่่�มตั้้�งแต่่ภาวะผู้้�นำไปจนถึึงกรอบความคิิด
ของบุุคลากรและวััฒนธรรมในด้้านนวััตกรรม
“ความคล่่องตััวทางธุุรกิิจเพื่่�อนำไปสู่่�ความเปลี่่ย� นแปลง” และ
“HEM เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต” เป็็นหลัักสููตรอบรม
ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อนำหลัักการพััฒนาความคล่่องตััวมา
ประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับวััฒนธรรมและลัักษณะทางพฤติิกรรมของ
องค์์กรโดยรวมเพื่่�อนำไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�สามารถปรัับตััว
และตอบสนองต่่อสถานการณ์์ที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว
ซึ่่�งการอบรมดัังกล่่าวได้้ให้้คำแนะนำอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อ
กระบวนการพััฒนาในทุุกขั้้�นตอน โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรม 26
คนจากทีีม Change Agent และอีีก 15 คนจากทีีม DTO
ซึ่่�งการอบรมใช้้เวลาทั้้�งสิ้้�น 15 ชั่่�วโมง
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดโครงการฝึึกอบรมต่่อไปนี้้�โดยมีีจุุดประสงค์์
เพื่่�อพััฒนาและเพิ่่�มพููนทัักษะด้้าน Soft Skills
• ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดโปรแกรมการเปลี่่�ยนผ่่าน
เข้้าสู่่�ยุคดิ
ุ จิิ ทัิ ลั เพื่่�อพััฒนาทัักษะเดิิม ทั้้�งยัังเพิ่่�มเติิมทัักษะและ
ความรู้้�ใหม่่ๆ ในด้้านดิิจิิทััลสำหรัับพนัักงานทุุกระดัับของ
ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ

YOUR NEXT YOU

เนื่่อ� งจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนการฝึึกอบรมด้้านการพััฒนาศัักยภาพทรััพยากร
มนุุษย์์ ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ผ่่านหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ออนไลน์์
เสมืือนจริิง การฝึึกอบรมดัังกล่่าวมีีชื่่�อว่่า ‘Your Next You’
จััดโดย SEAC Institute มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ความ
สามารถและทััศนคติิใหม่่ๆ ของพนัักงานผ่่านหััวข้้ออบรมต่่างๆ
เช่่น การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) การขจััดสิ่่ง� กีีดขวาง
ในการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Thinking Blocker) ทััศนคติิ
ของการเติิบโต (Growth Mindset) ทััศนคติิในการเข้้าใจมุุมมอง
ของคนอื่่� น (Outward Mindset) การเตรีียมพร้้ อ มต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลง (New Me Newland) การสร้้างความสััมพัันธ์์ในการ
ทำงานด้้วยทัักษะการสื่่อ� สารที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ (The Four Houses
of DISC) และภาวะผู้้�นำในตนเอง (Self Leadership) เป็็นต้้น
โดยในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้�น 43 คน มีี
ระยะเวลาดำเนิินโครงการ 3 เดืือน ซึ่่�งกำหนดให้้ผู้้�เข้้าร่่วมต้้อง
เข้้าหลัักสููตรออนไลน์์เสมืือนจริิงเป็็นเวลารวมไม่่ต่่ำกว่่า 35.5
ชั่่�วโมง

BEYOND TRAINING

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีหลัักสููตรออนไลน์์สำหรัับพนัักงานในทุุกระดัับของทั้้�ง
4 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยมีีบริิษััท Beyond Training Plus เป็็นผู้้�จััดโปรแกรมการอบรม
ซึ่่ง� มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อปููพื้น้� ฐานและเตรีียมความพร้้อมในการนำเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
มาใช้้ดำเนิินธุุรกิิจและการทำงานที่่�รวดเร็็วและยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� การอบรม
ประกอบด้้วยหลัักสููตรต่่างๆ เช่่น การออกแบบอนาคตการทำงาน ทััศนคติิ
ที่่�สำคััญในยุุคดิิจิิทััล องค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล ภาวะผู้้�นำที่่�คล่่องตััว
การเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อการเจริิญเติิบโต รููปแบบใหม่่ของการทำงานผ่่านการ
เปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อความคล่่องตััว และนวััตกรรมในองค์์กร เป็็นต้้น มีีผู้้�เข้้าร่่วม
อบรมทั้้�งสิ้้�น 501 คนจากจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด 585 คน โปรแกรมดัังกล่่าว
ใช้้เวลา 5 เดืือน โดยผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจะต้้องลงเรีียนอย่่างน้้อย 20 หลัักสููตร

ทัักษะทางเทคนิิคและการทำำ�งาน (TECHNICAL AND FUNCTIONAL SKILLS)

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดโครงการฝึึกอบรมด้้านความสามารถและการพััฒนาต่่างๆ สำหรัับพนัักงานเพื่่�อยกระดัับทัักษะทางเทคนิิค
และการทำงานและเสริิมความรู้้�ที่่�จำเป็็น เช่่น การฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยภาคบัังคัับ
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มีีการจัั ด โครงการอบรมความปลอดภัั ย ตาม •
ข้้อกำหนดโดยครอบคลุุมหััวข้้อดัังนี้้� อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน การทำงานบนที่่สู� งู
ที่่�แคบ เครนเหนืือศีีรษะ ความปลอดภััยทางไฟฟ้้า
การฝึึ กซ้้อ มดัับ เพลิิง สารเคมีีอัันต ราย เป็็นต้้น
โครงการฝึึกอบรมดัังกล่่าวจััดให้้พนัักงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ของบริิษััท WHAUP และบริิษััท WHAID ในระดัับ
ต่่ า งๆ ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ผู้้�จัั ด การจนถึึ ง พนัั ก งานระดัั บ
ปฏิิบััติิการ มีีจำนวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมความปลอดภััย
ทั้้�งสิ้้�น 603 ชั่่�วโมง โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมรวมทุุกครั้้�ง
72 คน
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดโปรแกรมอบรม Computer 101
โดยแบ่่งเป็็น 6 ช่่วงตามทัักษะการใช้้คอมพิิวเตอร์์ เช่่น
การใช้้ Mitel, Microsoft Teams, Onedrive & VPN,
Microsoft Outlook, คอมพิิวเตอร์์, เครื่่�อง printer,
เน็็ทเวิิร์์ค และ MRBS ใช้้เวลาทั้้�งหมด 8 ชั่่�วโมง
มีีผู้้�เข้้าอบรม 648 คนจากทุุกช่่วง โดยหลัังจากจบ
หลัักสูตู รผู้้�เข้้าร่่วมอบรมมีีความรู้้�ความเข้้าใจต่่อหััวข้้อ
ต่่างๆ เพิ่่�มขึ้้�นจากเฉลี่่�ยร้้อยละ 58 เป็็นร้้อยละ 84

การบริิหารพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถ (TALENT MANAGEMENT)
การประเมิินผลงานเป็็นรายบุุคคล (INDIVIDUAL PERFORMANCE APPRAISAL)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ใช้้กิิจกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานรายบุุคคลในการกำหนดทิิศทางการพััฒนาศัักยภาพและทัักษะ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การเจริิญเติิบโตขององค์์กร ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำเครื่่�องมืือและมาตรการต่่างๆ มาใช้้ประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานของพนัักงานเป็็นรายบุุคคลในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เลืือกรููปแบบการประเมิิน 3 แบบในการชี้้�วััดค่่าตอบแทน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานรายบุุคคล
รููปแบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การบริิหารจััดการโดยยึึดเป้้าหมายในการทำงาน (MBO): ระบบการใช้้เป้้าหมายที่่�วััดได้้
ตามที่่�ผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาร่่วมกัันกำหนดไว้้
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานแบบหลายมิิติิ (เช่่น การประเมิินผลแบบ 360 องศา)
การจััดลำดัับเปรีียบเทีียบอย่่างเป็็นทางการระหว่่างพนัักงานในกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง

ระบบการบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน
(PERFORMANCE MANAGEMENT)

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้นำระบบการบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน
มาใช้้เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กับั บุุคลากรในทุุกระดัับการจ้้างงาน ทั้้�งนี้้�
ส่่วนหนึ่่�งของการวััดผลการทำงานของพนัักงาน กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ใช้้ดััชนีีชี้้�วััดความสำเร็็จระดัับองค์์กร (corporate KPIs) ดััชนีี

สััดส่่วนจากจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด
(ร้้อยละ)
100%
ใช้้กัับกลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
100%

ชี้้วั� ดั ระดัับหน่่วยงาน (functional KPIs) และเครื่่�องมืือวััดสมรรถนะ
ซึ่่�งแบ่่งเป็็นสมรรถนะหลัักและสมรรถนะภาวะผู้้�นำ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังกำหนดเป้้าหมายและให้้น้้ำหนัักกัับการชี้้�วััด
ทััศนคติิ 4 ด้้าน ได้้แก่่ การเงิิน ความร่่วมมืือ กระบวนการ
และการพััฒนาองค์์กร
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ขั้้�นตอนการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
Human Resources Department
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

Human Resources Department
บริิษััท ผู้้�ถููกประเมิิน / หน่่วยงานต้้นสัังกััด /

จััดเตรีียมแบบประเมิินผลการปฎิิบััติิงาน

คณะกรรมการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดหลัักของบริิษััทฯ
กำำ�หนดตััวชี้้�วััดหลัักในระดัับบริิษััทฯ

นำำ�ส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน

กระจายแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้แก่่
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน

แก้้ไขตามที่่�ได้้รัับแจ้้ง
ตรวจสอบข้้อมููล

พบข้้อผิิดพลาด
ไม่่พบข้้อผิิดพลาด
ประเมิินผลการปฎิิบััติิงานโดยพิิจารณา
จาก Template ที่่�แนบไว้้
ผู้้�ประเมิินและผู้้�ถููกประเมิินลงนามรัับรอง
เสนอ พิิจารณาเห็็นชอบ
ไม่่เห็็นชอบ
เห็็นชอบ

ลงนาม
เสนอขออนุุมััติิ
ไม่่อนุุมััติิ

อนุุมััติิ
ประมวลผลคะแนนและจััดเก็็บบแบบประเมิิน

นำำ�ส่่ง
Training Needs
ให้้ฝ่่ายพััฒนา
บุุคลากร
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นำำ�ผลการประเมิิน
ไปดำำ�เนิินการเรื่่�อง
การปรัับค่่าจ้้างและ
โบนััสประจำำ�ปีี
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ลงนาม
ส่่งคืืนแบบประเมิิน

ทบทวน

แผนการพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล (INDIVIDUAL โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น 361 คนจากกลุ่่�มธุุรกิิจทั้้�งหมด
การประชุุมดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อสื่่�อสารทิิศทางกลยุุทธ์์ ใน
DEVELOPMENT PLAN)

การขัับเคลื่่�อนกลุ่่�มบริิษััทฯ สู่่�การเป็็นบริิษััทเทคโนโลยีีภายในปีี
2567 และเชิิญชวนให้้พนัักงานทุุกคนร่่วมเดิินทางไปด้้วยกััน
โดยการประชุุมนี้้�ได้้ช่ว่ ยเสริิมความสามารถและทัักษะที่่จ� ำเป็็นให้้
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมสามารถนำพาองค์์กรผ่่านความเปลี่่�ยนแปลง
และการปรัับรููปแบบทางธุุรกิิจ ซึ่่�งระหว่่างการประชุุม บุุคลากร
ที่่มีีศั
� กั ยภาพสู่่�การเป็็นผู้้�นำได้้รับั ประสบการณ์์ที่มีีป
่� ระโยชน์์เกี่่ย� วกัับ
โครงการนวััตกรรมต่่างๆ ซึ่ง่� ส่่งเสริิมแนวคิิดการบริิหารแบบธุุรกิิจ
สตาร์์ทอัพั และทััศนคติิที่มุ่่�่� งเน้้นลูกค้
ู า้ เป็็นสำคััญ กิิจกรรมดัังกล่่าว
โครงการภาวะผู้้�นำำ�ด้้านนวััตกรรม (INNOVATION ช่่วยผลัักดันั ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศการทำงานที่่ส่� ง่
LEADERSHIP PROGRAM)
เสริิมการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม (innovative workplace) ทั้้�งยััง
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั การประชุุม WHA Innovation Journey เป็็นการปลููกฝังั วััฒนธรรมนวััตกรรมในองค์์กรอีีกด้้วย ซึ่ง่� หลัังจาก
Forum ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรม WHAppy Talk ขึ้้�น การประชุุมเสร็็จสิ้้�นลง ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้ทำแบบสำรวจ
ความพึึงพอใจ โดยผลที่่�ได้้ คืือ 4.6 จาก 5 คะแนน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เตรีียมแผนการพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล (IDP)
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวสำหรัับพนัักงานแต่่ละคน เพื่่�อส่่งเสริิม
ความก้้าวหน้้าและการเจริิญเติิบโตในสายงานเพื่่�อรัักษาบุุคลากร
ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเอาไว้้ แผน IDP ช่่วยให้้สามารถระบุุ
ทัักษะและความสามารถด้้านต่่างๆ ของพนัักงาน สรุุปข้้อมููล
ดัังกล่่าว และนำไปพััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน ตลอดจน
เสริิมทัักษะความชำนาญเฉพาะด้้าน
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ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2564 มีีผลการดำเนิินงานโดยพิิจารณาจากชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ยต่่อปีีต่่อรายพนัักงานตามรายละเอีียดในตารางด้้านล่่างนี้้�
จำนวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ยต่่อปีี
(ชั่่�วโมง)

จำนวนชั่่�วโมงเฉลี่่�ยต่่อหนึ่่�งอััตรา
กำลัังเต็็มเวลาในการฝึึกอบรมและ
การพััฒนา (ชั่่�วโมง)

การลงทุุนเฉลี่่�ยต่่อหนึ่่�งอััตรากำลััง
เต็็มเวลาในการฝึึกอบรมและ
การพััฒนา (บาท)

ชาย

27.00

27.00

2,326

หญิิง

32.12

32.12

3,528

ต่ำำ��กว่่า 30 ปีี

23.75

23.75

1,402

30-50 ปีี

31.35

31.35

2,723

มากกว่่า 50 ปีี

41.63

41.63

4,942

ระดัับปฏิิบััติิการ/ระดัับต้้น

25.73

25.73

13,350

ระดัับกลาง

35.63

35.63

5,033

ระดัับสููง

33.88

33.88

967

28.88

28.88

2,775

การฝึึกอบรมสำำ�หรัับบุุคลากร
ภายในองค์์กร

26.75

26.75

2,132

การฝึึกอบรมสำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไป

2.14

2.14

635

การจำแนกกลุ่่�ม
เพศ

ช่่วงอายุุ

ระดัับการบริิหาร

เชื้้�อชาติิ, ชาติิพัันธุ์์�, สััญชาติิ, ถิ่่�นกำำ�เนิิด, ภููมิิหลัังทางวััฒนธรรม
ไทย
ประเภทการฝึึกอบรม
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อาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
อาชีีวอนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำงานเป็็ นป ระเด็็ น
พื้้น� ฐานสำหรัับองค์์กรต่่าง ๆ ในการลดโอกาสและป้้องกัันความเสี่่ย� ง
ของชีีวิิตและทรััพย์์สิินของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กร
ดัั ง กล่่ า ว ทั้้� ง นี้้� ด้้ ว ยลัั ก ษณะการดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท
ดัับบลิิวเอชเอ ความปลอดภััยถืือเป็็นองค์์ประกอบหลัักพื้น้� ฐานที่่�
สำคััญในการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตาม ยัังคง
มีีความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (Operational,
Health and Safety: OHS) ที่่�อาจส่่งผลกระทบร้้ายแรงที่่�เกิิดขึ้้�น
ได้้ต่่อพนัักงาน ลููกค้้า และชุุมชน เช่่น การรัับสารเคมีีเข้้า
สู่่�ร่่ า งกายหรืือเหตุุ ก ารณ์์ ส ารเคมีีหกรั่่� ว ไหลภายในสถานที่่�
ปฏิิ บัั ติิ ง าน อุุ บัั ติิ เ หตุุ ห รืือสถานการณ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความ
ปลอดภััยทางถนน การก่่อสร้้างและกิิจกรรมซ่่อมบำรุุง ดัังนั้้�น
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งมั่่น� ในการปลููกฝังั วััฒนธรรมความปลอดภััยทั่่ว�
ทั้้�งองค์์กร รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
ดำเนิินมาตรการเชิิงรุุกเพื่่�อรัับรองความปลอดภััยและสวััสดิิภาพ
ของพนัั ก งานและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สี่่� ย ทุุ ก ฝ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เขต
ประกอบอุุตสาหกรรม ซึ่่�งรวมถึึงการดำเนิินมาตรการป้้องกััน
ต่่าง ๆ การจััดฝึึกอบรมทางด้้านความปลอดภััย รวมทั้้�งการ
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยภายในองค์์กรเพื่่�อเสริิมสร้้าง

ความมั่่� น ใจและขวัั ญ กำลัั ง ใจของพนัั ก งานในการทำงานกัั บ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการป้้องกัันและลดจำนวน
การเกิิดอุุบััติิเหตุุ การบาดเจ็็บ และการเจ็็บป่่วยจากการทำงาน
ให้้ได้้มากที่่�สุุด

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิความปลอดภััย อาชีีว
อนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (2011)
และกฎระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง หมดอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด รวมถึึ ง
มาตรฐานความปลอดภััยระดัับสากล เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการจััด
การความปลอดภัั ย อย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภาพ ทั้้� ง ยัั ง มีีการจัั ด ตั้้� ง
คณะกรรมการความปลอดภััย ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารและพนัักงาน
จากกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง หมด เพื่่� อ ทบทวนประเด็็ น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในสถานที่่ท� ำงานอย่่างสม่่ำเสมอ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งแผนกความปลอดภััยภายใต้้
ความดููแลของประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบััติิการ เพื่่�อกำกัับ
ดููแลประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยใน
ทั้้�งสี่่�กลุ่่�มธุุรกิิจ และเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
ทั่่�วทั้้�งองค์์กรสำหรัับทั้้�งพนัักงานและผู้้�รัับเหมาของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ใช้้ระบบจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
เพื่่�อระบุุและแก้้ไขความเสี่่�ยงและประเด็็นต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััยทั่่�วทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยขอบเขต
ของระบบจััดการดัังกล่่าวครอบคลุุมถึึงพนัักงาน ผู้้�รับั เหมา ลููกค้า้
ผู้้�เยี่่�ยมเยืือน ตลอดจนชุุมชนรอบข้้าง จากนั้้�น แผนกความ
ปลอดภััยจะประเมิินความเสี่่ย� งเพื่่�อระบุุอันต
ั รายต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับกิิจกรรมการดำเนิินงาน และใช้้มาตรการควบคุุมเพื่่�อกำจััด
อัันตรายและลดความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงหลัักที่่�ระบุุและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่่�ใช้้ในปีี 2564 มีีระบุุรายละเอีียดอยู่่�ในหััวข้้อ
ถััดไป ในขณะเดีียวกััน การประเมิินความเสี่่�ยงถืือเป็็นพื้้�นฐาน
ของขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในการปฏิิบััติิงาน จากนั้้�นจึึงนำไปบููรณาการ
และปรัับใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานที่่�ต้้องทำเป็็นประจำทุุกวััน
อย่่างไรก็็ตาม มีีการบัันทึึกกรณีีการบาดเจ็็บจากการทำงาน
จำนวน 1 ครั้้�ง โดยผู้้�ประสบเหตุุคืือผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงานในนาม
ของกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ผู้้�รัับเหมารายดัังกล่่าวได้้รัับบาดแผล
ระหว่่างการก่่อสร้้าง เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวมีีความรุุนแรงปานกลาง
แต่่ไม่่ร้้ายแรงและไม่่เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิตแต่่อย่่างใด ผู้้�รัับเหมา
ที่่�ได้้รับั บาดเจ็็บได้้รับั การช่่วยเหลืือทางการแพทย์์อย่่างทัันท่ว่ งทีี
ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีรายงานกรณีีสารเคมีีหกรั่่�วไหลในปีี 2564 แต่่อย่่างใด
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เช่่นเดีียวกัันนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาระบบอาชีีว
อนามัั ย และความปลอดภัั ย อย่่ า งสม่่ำเสมอและต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ
ป้้ อ งกัั น ไม่่ ใ ห้้ เ หตุุ การณ์์ ใ นอดีีตเกิิ ด ซ้้ำ และบรรลุุ เ ป้้ า หมาย
อุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์

การระบุุ อัั น ตรายจากการทำำ� งานและการประเมิิ น
ความเสี่่�ยง

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้าน
อาชีีวอนามัั ย และความปลอดภัั ย ตลอดทุุ กการดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ
ครอบคลุุ ม กิิ จ กรรมทั้้� ง หมดในพื้้� น ที่่� ข องกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ที่่� ทั้้� ง
พนัักงานและผู้้�รับั เหมาสามารถดำเนิินการได้้ และระบุุอันต
ั รายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับงานดัังกล่่าวเพื่่�อหามาตรการป้้องกัันและควบคุุม
ที่่เ� หมาะสม เพื่่�อกลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถบริิหารจััดการอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ยัังดำเนิินการให้้แน่่ ใจว่่าการประเมิินความเสี่่�ยงและอัันตราย
ทั้้� ง หมดเป็็ น ไปอย่่ า งมีีระบบและเป็็ น ไปตามมาตรฐานอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััย โดยดำเนิินการให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
ความปลอดภััยทุุกคนที่่�รัับผิิดชอบการประเมิินความเสี่่�ยงนั้้�น
มีีใบรัับรองด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย การประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยมีีการทบทวน
ทุุกปีีหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการดำเนิินการ

• กระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีีการกำหนดกระบวนการและขั้้� นต อน
การประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย ซึ่ง่� เป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของมาตรฐาน ISO 45001 โดย
จะมีีการประเมิินและระบุุกิจิ กรรมที่่มีี� โอกาสเกิิดความเสี่่ย� ง
และอาจเกิิดอัันอัันตรายอย่่างมีีนััยสำคััญ เพื่่�อให้้แผนก
ความปลอดภัั ย สามารถกำหนดมาตรการควบคุุ ม
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและลดโอกาสเกิิดเหตุุ รวมถึึงดำเนิิน
การบรรเทาผลกระทบต่่อไป ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 ผลการ
ประเมิินความเสี่่ย� งดัังกล่่าวระบุุถึงึ ความเสี่่ย� งในการได้้รับั
สารเคมีีที่่� โรงบำบััดน้้ำเสีีย อุุบััติิเหตุุที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน
งานก่่อสร้้าง รวมถึึงความปลอดภััยบนท้้องถนน เป็็น
กิิจกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�พิิจารณาแล้้วว่่ามีีความเสี่่�ยง
สููงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึง
มีีการดำเนิินการต่่างๆ เพื่่�อบริิหารจััดการและบรรเทา
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวดัังนี้้�

ISSUE
PREVENTATIVE
AND CONTROL
MEASUR

DEFINE
SCOPE
OF
WORK

PRIORITIZE
RISKS

IDENTIFY RISK
AND HAZARDS
ASSESS
THE RISKS

การเสริิมสร้้างอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

ในปีี2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการมุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างระบบและวิิธีีการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยผ่่านแนวคิิด ‘SMART
Safety’ ซึ่่�งจะเป็็นการจััดการประเด็็นหลัักๆ ในสามด้้าน 1) การตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน 2) ความปลอดภััยทางถนน และ 3) การปกป้้อง
ทรััพย์์สิิน ดัังนี้้�:

การตอบโต้้
ภาวะฉุุกเฉิิน

ความปลอดภััย
ทางท้้องถนน

การปกป้้อง
ทรััพย์์สิิน

โดยแนวคิิด ‘SMART Safety’ ยัังจะช่่วยส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยรวมไปถึึงกำกัับดููแลการเฝ้้าระวัังเพื่่�อความปลอดภััยอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�งพื้้�นที่่�ดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ และบริิเวณโดยรอบอีีกด้้วย
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การจััดการภาวะฉุุกเฉิิน

พนัักงานควรปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนตามที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมเมื่่�อ
เกิิดเหตุุขึ้น้� และหาทางนำตนเองออกมาให้้พ้น้ จากสภาวะดัังกล่่าว
ในกรณีีเกิิดเหตุุร้้ายแรงได้้อย่่างรวดเร็็วที่่�สุุด โดยภายหลัังการ
เกิิดกรณีีฉุุกเฉิินขึ้้�น พนัักงานสามารถรายงานเหตุุเกี่่�ยวกัับการ
ทำงานทั้้�งหมดผ่่านแบบฟอร์์มรายงานเหตุุการณ์์ แบบฟอร์์ม
ร้้องเรีียน หรืือรายงานต่่อหััวหน้้างานโดยตรง โดยจะมีีการสืืบสวน
กรณีีเหล่่านี้้�ตามขั้้�นตอนการแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� แผนกความปลอดภััยและความมั่่�นคงจะตรวจสอบ
เหตุุการณ์์ทั้้�งหมดโดยละเอีียดเพื่่�อปกป้้องพนัักงานจากการเหตุุ
รุุนแรงใด ๆ และป้้องกัันเหตุุไม่่ให้้เกิิดซ้้ำอีีกในอนาคต
จากกระบวนการประเมิินความเสี่่ย� งของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� สามารถ
ระบุุ ไ ด้้ ว่่ า อุุ บัั ติิ เ หตุุ จากงานก่่ อ สร้้ า งเป็็ นความเสี่่� ย งหลัั กด้้ า น
ความปลอดภััย ผู้้�รัับเหมาหรืือพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ อาจได้้
รัั บ บาดเจ็็ บ หรืือเสีียชีีวิิ ต จากการทำกิิ จ กรรมก่่ อ สร้้ า ง อาทิิ
อุุบััติิเหตุุตกจากที่่�สููง อุุบััติิเหตุุที่่�ส่่งผลต่่อร่่างกายจากของมีีคม
แผลไหม้้ ฯลฯ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำและดำเนิินการ และความปลอดภััย และติิดตั้้�งระบบควบคุุมเพลิิงที่่�พร้้อมปฏิิบััติิ
ตามแผนป้้องกัันดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งรวมถึึง
การทุุกเมื่่�อ ในปีี 2564 EEC ได้้ระงัับเหตุุฉุุกเฉิินหนึ่่�งครั้้�งที่่�
โรงงานแห่่งหนึ่่ง� ที่่ตั้้� ง� อยู่่�ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
•	พััฒนาคู่่�มืือผู้้�รัับเหมาซึ่่�งผู้้�รัับเหมาจำเป็็นต้้องปฏิิบััติิตาม นอกจากนี้้� EEC ยัังได้้ช่่วยเหลืือองค์์กรท้้องถิ่่�นในการยัับยั้้�งเหตุุ
มาตรฐานความปลอดภััย
ฉุุกเฉิิน 5 ครั้้�งในชุุมชนรอบข้้างที่่�อยู่่�ภายนอกเขตอุุตสาหกรรม
•	มีีการวิิ เ คราะห์์ ความปลอดภัั ย ของงานและมีีการพัั ฒ นา
ขั้้�นตอนความปลอดภััย
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการจััดฝึึกซ้้อมเหตุุฉุุกเฉิินปีีละ
• ใช้้ระบบใบอนุุญาตทำงาน
หนึ่่�งครั้้�ง การฝึึกซ้้อมดัังกล่่าวครอบคลุุมการอบรมการระงัับอััคคีี
• สำรวจความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยภายในนิิคมอุุตสาหกรรม ภััยขั้้�นสููง การประเมิินผลการดำเนิินงานการฝึึกซ้้อม ซึ่่�งประเมิิน
ความพร้้อมของพนัักงานสำหรัับกระบวนการทั้้�งหมดรวมถึึง
อััคคีีภััยและการอพยพ
อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal Protective Equipment:
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งศููนย์์ควบคุุมภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency PPE) การตอบสนอง ตลอดจนขั้้�นตอนการรายงานและระยะเวลา
Control Center: ECC) ซึ่่�งกระจายอยู่่�ตามนิิคมอุุตสาหกรรมของ ที่่�ใช้้ โดยได้้รัับคะแนนเต็็ม
กลุ่่�มบริิษััทฯ 10 แห่่ง เพื่่�อตรวจและระงัับเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ ทั้้�งนี้้�
EEC ได้้รัับการบริิหารจััดการโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาชีีวอนามััย
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เหตุุสารเคมีีรั่่�วไหล

จากกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนด
ให้้การรัับสััมผััสสารเคมีีที่่�โรงบำบััดน้้ำเสีียเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยง
ด้้านความปลอดภััย กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าพนัักงานที่่�โรงบำบััด
น้้ำเสีียอาจได้้รับั สััมผััสสารคลอรีีนและโซเดีียมไฮดรอกไซด์์ จึึงได้้
มีีการระบุุและใช้้มาตรการบรรเทาผลกระทบดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อจััด
การความเสี่่�ยงดัังกล่่าว:

เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม ปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดการซ้้อม
ตอบสนองภาวะฉุุกเฉิินสำหรัับเหตุุการณ์์สารเคมีีรั่่�วไหลที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) โดย
มีีผู้้�เข้้าร่่วมจากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.)
กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
แรงงาน หน่่วยงานท้้องถิ่่�น ชุุมชนท้้องถิ่่�น โรงพยาบาลท้้องถิ่่�น
ลููกค้้า และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ และอื่่�น ๆ การฝึึกซ้้อม
•	จััดให้้มีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (PPE) ที่่�เหมาะสมสำหรัับ ดัังกล่่าวครอบคลุุมกลไกการตอบสนอง เช่่น การรายงานเหตุุ
พนัักงานทุุกคน
ฉุุกเฉิิน การปฐมพยาบาล การเลืือกอุุปกรณ์์ PPE การสั่่�งการ
•	ติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจจัับคลอรีีน
และการควบคุุม เป็็นต้้น
•	ตรวจสอบสถานที่่�ปฏิิบััติิงานทุุกปีี และ
•	จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำปีีสำหรัับพนัักงาน
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ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 ได้้มีีเหตุุรถบรรทุุกสารเคมีีของลููกค้้าตกลงไปในทางระบายน้้ำและเกิิดเหตุุสารเคมีีรั่่�วไหลตามมาที่่�เขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHARIL) โดยทีีมงานทางด้้านความปลอดภััยและความมั่่�นคงของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เข้้าจััดการ
สถานการณ์์ตามมาตรการและขั้้นต
� อนที่่�ได้้วางไว้้ ซึ่ง่� ขณะเกิิดเหตุุไม่่มีีพนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้รับั บาดเจ็็บ ถึงึ กระนั้้น� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ยัังคงพััฒนาและปรัับปรุุงการป้้องกัันด้า้ นความปลอดภััยบนท้้องถนนอยู่่�เสมอ เพื่่�อใช้้เป็็นมาตรการป้้องกัันหลัังเกิิดเหตุุและตอบสนอง
ต่่อเหตุุการณ์์ที่่�คล้้ายคลึึงกัันในอนาคตได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ

โควิิด-19

ในปีี 2564 ขณะที่่�ไวรััสโรคระบาดยัังคงแพร่่กระจายอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โควิิ ด -19 ถืือเป็็ นภัั ย คุุ กคามอย่่ า งหนึ่่� ง ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�ที่่�มีี
ความเสี่่� ย ง ดัั ง นั้้� น หลัั กป ฏิิ บัั ติิ ด้้ า นอาชีีวอนามัั ย และ
ความปลอดภััยที่่�ดีีจึึงมีีความสำคััญอย่่างยิ่่�งโดยเฉพาะเมื่่�อมีีโรค
ระบาด เนื่่�องด้้วยไวรััสโควิิด-19 ที่่�แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็ว
พนัักงานและคนงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรมและสถานที่่� ปฏิิบัติั ิ
งานของกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�อาจเกิิดการติิดเชื้้�อ
อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังเล็็งเห็็นความสำคััญของการดำเนิินการและ
ป้้ อ งกัั น อย่่ า งเหมาะสมเพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด
จากไวรััสดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนดขั้้�นตอนทีีเกี่่�ยวข้้องกัับ
โควิิ ด -19 ซึ่่� งมีีการระบุุข้้อ ปฏิิบััติิ ในการระมััด ระวัังต่่างๆ ที่่�
สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดและกฎระเบีียบของกระทรวงสาธารณสุุข
ขั้้�นตอนดัังกล่่าวรวมถึึงการฆ่่าเชื้้�อโรคสถานที่่�ต่่างๆ เป็็นประจำ
ด้้วยแอลกอฮอล์์ การตรวจอุุณหภููมิร่ิ า่ งกายและการบัันทึึกข้อ้ มููล
ส่่วนตััวเมื่่�อเข้้าสู่่�สถานที่่�ทำงาน เป็็นต้้น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น พนัักงาน
ทุุกคนยัังได้้รัับการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับข่่าวสารล่่าสุุด
เกี่่�ยวกัับโควิิด-19 ผ่่านช่่องทาง SharePoint ภายในองค์์กร
และอีีเมล
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ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ดำเนิินมาตรการป้้องกัันควบคุุมโรคในพื้้�นที่่�เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามเป้้าหมายของรััฐบาลใน
การปกป้้องคนงานโรงงานและชุุมชนรอบข้้างจากการติิดเชื้้�อโควิิด-19

ความปลอดภััยทางถนน

จากการที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลายฝ่่ายต่่างใช้้รถบนท้้องถนนภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นจำนวนมากซึ่่�งอาจทำให้้
การจราจรติิดขััดหรืืออุุบััติิเหตุุได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� ความปลอดภััยทาง
ถนนจึึงเป็็นความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยที่่�สำคััญที่่�ระบุุได้้จาก
กระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง โดยพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ลููกค้้า และผู้้�สััญจรไปมาอาจประสบอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนได้้
เมื่่� อ เดิิ นท างภายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม ดัั ง นั้้� น กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
จึึงดำเนิิ นมาตรการบรรเทาผลกระทบดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� เ พื่่� อ จัั ด การ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าว:

กลุ่่�มบริิษััทฯ ถืือว่่าความปลอดภััยบนท้้องถนนเป็็นเรื่่�องสำคััญ
อย่่างมาก จึึงได้้ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานและพััฒนาเทคโนโลยีี
อยู่่�เสมอเพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยบนท้้องถนนอย่่างเต็็มศัักยภาพ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำระบบจััดการยานพาหนะมาใช้้ โดยติิดตั้้�งตาม
ทางเข้้าต่่างๆ ดัังที่่�ระบุุไว้้ในหััวข้้อการจััดการด้้านนวััตกรรม เพื่่�อ
แก้้ปััญหาด้้านความปลอดภััยบนท้้องถนนและการจราจรติิดขััด
ในเขตอุุตสาหกรรม เมื่่�อมีีการนำระบบนี้้�มาใช้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึง
ได้้รับั ข้้อมููลจำนวนยานพาหนะรวมถึงึ หมายเลขทะเบีียนที่่ถู� กต้
ู อ้ ง
แม่่นยำ แยกสีีและประเภทของรถ รวมทั้้�งยานพาหนะที่่ฝ่� า่ ฝืืนกฎ
จราจร เช่่น ขัับรถผิิดช่่องทาง เพื่่�อบริิหารจััดการการจราจรติิดขััด
•	การสร้้างเนิินชะลอความเร็็วบนถนนเส้้นหลััก ที่่�กั้้�นคอนกรีีต และรัับมืือกัับเหตุุชนแล้้วหนีี ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 มีีจำนวนรถเข้้า
ช่่องทางกลัับรถใหม่่สำหรัับยานพาหนะที่่�เข้้ามาจากถนน ออกบริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ESIE) ประมาณ
ท้้องถิ่่�นเพื่่�อลดการจราจรติิดขััด
วัันละ 137,754 คััน คิิดเป็็นประมาณ 49,185,040 คัันต่่อปีี
•	การตรวจสอบ ติิดตาม และปรัับปรุุงสภาพพื้้�นถนนอย่่าง นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำระบบดิิจิิทััลมาบููรณาการในการ
ต่่อเนื่่�อง
ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมการจราจรอััตโนมััติิ เพื่่�อ
•	การพััฒนาระบบควบคุุมการจราจร
ตรวจสอบระดัับความแออััดและเปลี่่�ยนสััญญาณไฟจราจรโดย
อััตโนมััติิเพื่่�อระบายการจราจร ตััวอย่่างเช่่น เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�
ช่่วยให้้นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA
ESIE) สามารถลดเวลาการจราจรติิดขััดจาก 10-15 นาทีีลงเหลืือ
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3-5 นาทีี และมีีจำนวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางจราจรลดลง โครงการการจราจรแบบ Adaptive Traffic ได้้ริิเริ่่�มในปีี 2564
จาก 2 รายในปีี 2563 เหลืือ 1 รายในปีี 2564 ด้้วยสาเหตุุปััญหา โดยเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่ที่�่จะช่่วยจััดการจราจรให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ใช้้ระบบควบคุุมไฟจราจรแบบเรีียลไทม์์ที่่�เก็็บข้้อมููลจากกล้้อง
สุุขภาพ (หััวใจวาย) ขณะขัับรถ
วงจรปิิดและคำนวณเวลาที่่�ต้้องใช้้ในการควบคุุมไฟจราจร ยิ่่�งไป
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ศึึกษาการใช้้เทคโนโลยีีโดรนเพื่่�อ กว่่านั้้�น ระบบนี้้�ยัังช่่วยลดการจราจรติิดขััด รวมถึึงลดอุุบััติิเหตุุ
ตรวจสอบสภาพถนนและการจราจรในชั่่�วโมงเร่่งด่่วน และได้้เริ่่ม� จากการจราจร อีีกทั้้� ง ยัั ง ช่่ ว ยประหยัั ด เวลาในการเดิิ นท าง
ใช้้งานโดรนชนิิดนี้้�ในปีี 2564 โดรนจะช่่วยตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ ซึ่่�งสามารถลดการใช้้พลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางถนนและยัังสามารถตรวจจัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ได้้ด้้วยเช่่นกััน กระบวนการดัังกล่่าวคาดว่่าจะเสร็็จสิ้้�นทั้้�งหมด
ข้้อมููลดัังกล่่าวสามารถนำไปวิิเคราะห์์ต่่อยอดเพื่่�อค้้นหาและ ภายในไตรมาส 2 ปีี 2565
ดำเนิินแนวทางป้้องกัันและจำกััดจำนวนอุุบััติิเหตุุในอนาคตได้้
ในกรณีีที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุ การใช้้โดรนจะช่่วยให้้ตอบสนองต่่อเหตุุ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ประเมิินจุดุ ที่่เ� สี่่ย� งเกิิดอุุบัติั เิ หตุุรถยนต์์
ฉุุกเฉิินได้้รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อมีีอุุบััติิเหตุุลดลง ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� นบ่่ อ ยครั้้� ง และได้้ ว างแผนเพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไ ข
ในปีี 2564 เพื่่�อลดจำนวนอุุบัติั เิ หตุุรถยนต์์ในการเนิินงานของกลุ่่�ม
จึึงส่่งผลให้้ปริิมาณการใช้้ถนนเบาบางลงตามไปด้้วย
บริิษัทั ฯ ให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ จึึงมีีการซ่่อมแซมถนนดัับบลิิวเอชเอ แยก
ในปีี 2564 มีีอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนทั้้�งหมด 34 ครั้้�งจากผู้้�สััญจร E16 ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA
ไปมาภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อุุบัติั เิ หตุุดังั กล่่าว ESIE) ซึ่่�งมีีอุุบััติิเหตุุเกิิดขึ้้�น 3 ครั้้�งในปีี 2563 โดยภายหลััง
เป็็นผลให้้มีีผู้้�บาดเจ็็บ 22 ราย และผู้้�เสีียชีีวิิต 1 ราย โดยไม่่มีี การแก้้ไขปรัับปรุุงดัังกล่่าว ด้้วยการติิดตั้้ง� เนิินชะลอความเร็็วและ
บุุคคลใดเป็็นพนัักงานกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�กั้้�นคอนกรีีต ส่่งผลให้้ไม่่มีีาอุุบััติิเหตุุ ณ จุุดดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น
มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะลดตัั ว เลขเหล่่ า นี้้� แ ละปฏิิ บัั ติิ ตามมาตรการความ ในปีี 2564
ปลอดภััยบนท้้องถนนและมาตรการความปลอดภััยด้้านอื่่�น ๆ
ต่่อไป รวมถึึงใช้้นวััตกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อลดอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
อีีกด้้วย

การจััดการจราจรในรููปแบบ ADAPTIVE TRAFFIC

ก่่อน
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หลััง

การปกป้้องทรััพย์์สิินของ
นิิคมอุุตสาหกรรม

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำความก้้าวหน้้าทางดิิจิิทััล
มาใช้้ประโยชน์์ ในด้้านความปลอดภััย ดัังที่่�กล่่าวถึึงใน
หััวข้้อการจััดการนวััตกรรม อาทิิ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
กล้้องวงจรปิิด 57 ตััวที่่ติ� ดิ ตั้้ง� อยู่่�ที่นิ่� คิ มอุุตสาหกรรม ESIE
และอาคารให้้เช่่าที่่� WHA ESIE โดยสามารถตรวจจัับการ
เคลื่่�อนไหวและมีีระบบแจ้้งเตืือนเมื่่�อใดก็็ตามที่่�ตรวจจัับ
ผู้้�บุุกรุุกได้้ จึึงเป็็นการช่่วยปกป้้องสิินทรััพย์์ภายในเขต
พื้้�นที่่�นั้้�นๆ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวจึึงช่่วยให้้ติิดตามเฝ้้าระวััง
ความเสี่่�ยงและการดำเนิินงานได้้อย่่างอััตโนมััติิ รวมถึึง
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัักษาความปลอดภััยให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� ยัังสามารถลดความจำเป็็นที่่�พนัักงานต้้อง
ลงพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ติิ ด ตามและตรวจสอบ ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ จึึงสามารถลดจำนวนพนัักงานได้้ 9 คนในการทำ
หน้้าที่่� โดยสามารถพััฒนาบุุคลากรดัังกล่่าวเพื่่�อทำหน้้าที่่�
ที่่�มีีความซัับซ้้อนอื่่�นๆ ได้้ อีีกทั้้�งยัังลดจำนวนอุุบััติิเหตุุ
ทางถนน รวมถึึงตััดขั้้�นตอนการตรวจสอบที่่�ไม่่จำเป็็น
ออกได้้

เข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์ ได้้ผ่่านประกัันสุุขภาพและ
ประกัันอุุบััติิเหตุุ ถึึงกระนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยิินดีีรัับฟัังและ
สนัับสนุุนให้้พนัักงานเสนอข้้อแนะนำในการปรัับปรุุงสภาพ
แวดล้้อมในการทำงานต่่อหััวหน้้างาน แผนกทรััพยากร
บุุคคล และแผนกความปลอดภััย และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

เห็็นได้้ชััดว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคำนึึงถึึงความปลอดภััยของ
ผู้้�รัับเหมาของกลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
กลุ่่�มดัังกล่่าวต้้องปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดด้้านความปลอดภััย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััดและสุุดความสามารถ
ดัังนั้้�น ก่่อนปฏิิบััติิงานผู้้�รัับเหมาจะได้้รัับการฝึึกอบรมที่่�
ครอบคลุุมสามด้้าน ได้้แก่่ นโยบายสิ่่ง� แวดล้้อม กฎระเบีียบ
ข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และมาตรฐานความปลอดภัั ย
ผู้้�รัับเหมาที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมแล้้วจะได้้รัับบััตรประจำตััว
ผู้้�รัับเหมาที่่�จะหมดอายุุใน 1 ปีีนัับจากวัันที่่�ออกบััตร
การฝึึกอบรมในลัักษณะเดีียวกัันจััดขึ้้�นในปีี 2564 สำหรัับ
ผู้้�รัับเหมารายใหม่่ 165 ราย และผู้้�รัับเหมา 936 รายที่่�
วััฒนธรรมความปลอดภััย
บัั ต รประจำตัั ว ผู้้�รัั บ เหมาหมดอายุุ ผู้้�รัั บ เหมาที่่� ม า
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีโครงการฝึึกอบรมให้้กัับพนัักงานตาม ปฏิิ บัั ติิ ง านระยะสั้้� นต้้ อ งผ่่ า นการฝึึ ก อบรมเพื่่� อ ให้้ ไ ด้้
ข้้อกำหนด เพื่่�อปลููกฝังั ความเข้้าใจอัันดีีและความตระหนััก ใบอนุุญาตทำงานเป็็นรายครั้้�งตามระยะเวลาที่่�กำหนด
รู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อปฏิิบััติิด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย เช่่นกััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพที่่�เหมาะสมสำหรัับ
พนัักงานเป็็นประจำทุุกปีี นอกจากนี้้� พนัักงานยัังสามารถ
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นอกจากโครงการฝึึกอบรมความปลอดภััยแล้้ว กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัั ง ได้้ จัั ด ตั้้� ง ชมรมความปลอดภัั ย ขึ้้� น เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น เสริิ ม สร้้ า ง
มาตรการความปลอดภััยในหมู่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ชมรมดัังกล่่าว
ประกอบด้้วยพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา และลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััท
WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP วััตถุุประสงค์์ของชมรม
ความปลอดภััยนี้้คืื� อเพื่่�อให้้สมาชิิกชมรมแบ่่งปัันความคิิดเห็็นและ
มุุมมองต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับข้้อปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััย เนื่่�องจาก
มีีโรคระบาด กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จึึงจัั ด ประชุุ ม ออนไลน์์ กัั บ ลูู กค้้ า
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โดยการประชุุมครั้้�งล่่าสุุดจััดขึ้้น� เมื่่�อเดืือนตุุลาคม ปีี 2564 มีีลููกค้า้
เข้้าร่่วมประชุุมนี้้� 41 คน หััวข้้อในการหารืือครอบคลุุม ถึึ ง
การจััดการการจราจร ความปลอดภััยบนท้้องถนน การควบคุุม
ติิดยาเสพติิด การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด การปฐมพยาบาล ปฏิิบััติิการ
ช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพด้้วยวิิธีีปั๊๊ม� หััวใจ และประโยชน์์ของวิิสาหกิิจชุุมชน
นอกจากนี้้� เพื่่�อเตรีียมตััวรัับมืืออุุบััติิเหตุุใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดการฝึึกซ้้อมสำหรัับพนัักงานทั้้�งในสำนัักงาน
และภาคสนาม.

ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน

“ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน” เป็็นอีีกเรื่่�องสำคััญของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยเน้้นด้า้ นอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นคุุณค่่าของสุุขภาพพนัักงาน
เพราะสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานคืือกุุญแจ
ที่่�จะผลัักดัันบริิษััท ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ดำเนิินการ
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและความปลอดภััยเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
พนัักงานเจ็็บป่่วย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุน
การส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงานตามโครงการ
ดัังต่่อไปนี้้�:
• การสร้้างโครงการที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
พนัักงานด้้านสุุขภาพ การเงิิน และอาชีีพการงาน
• โครงการพััฒนาสถานที่่�ทำงาน
• ดัั บ บลิิ ว เอชเอ แคร์์ : โครงการรัั บ ฟัั ง ความเห็็ น
พนัักงาน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้สนัับสนุุนกิิจกรรมนัันทนาการของ
พนัักงาน โดยสนัับสนุุนชมรมพนัักงาน เช่่น ชมรม
ฟิิตเนส ชมรมชกมวย ชมรมโยคะ ชมรมฟุุตบอล และ
ชมรมแบดมิินตััน เป็็นต้้น เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
นอกเหนืือจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สร้้างกิิจกรรมสื่่�อสาร
ออนไลน์์ ที่�่ เ รีียกว่่ า “โครงการ WHAPPY” โดย
ใช้้ Microsoft Teams ในการให้้ความรู้้�พนัักงานทุุกคน
เกี่่�ยวกัับหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น ความรู้้�ด้้านสุุขภาพและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี กิิจกรรมออกกำลัังกาย ในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั กิิจกรรมออนไลน์์เกี่่ย� วกัับสุุขภาพ เช่่น
“การจััดการความเครีียดและเบิิร์น์ เอาท์์ซินิ โดรม” “สเตรทชิ่่�ง
ฟิิต ฟอร์์ ฟััน” และ “สมดุุลชีีวิิตเพื่่�อฟิิตแอนด์์เฟิิร์์ม”
เป็็นต้้น
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การพััฒนา
ชุุมชน
ขณะสถานการณ์์เศรษฐกิิจทั่่�วโลกกำลัังก้้าวเข้้าสู่่�การเติิบโตอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนมากขึ้้น� องค์์กรธุุรกิิจจำนวนมากจึึงตระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการดำเนิินงานที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อชุุมชนโดยรอบ ประเด็็นหลััก
คืือความขััดแย้้งระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจต่่าง ๆ กัับชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�
ทั้้�งสร้้างความแตกแยกและเป็็นบทเรีียนราคาแพง หากไม่่สามารถ
เล็็งเห็็นความเสี่่�ยงของความขััดแย้้งทางสัังคม อาจนำไปสู่่�การ
สููญเสีียเม็็ดเงิินจำนวนมากและเกิิดความล่่าช้้าในการลงทุุนเป็็น
ระยะเวลาหลายปีี ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอจึึงดำเนิินการ
ให้้แน่่ใจว่่าทุุกชุุมชนในพื้้�นที่่�ที่่�ประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย เกิิดความเชื่่อ� มั่่นว่
� า่ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะไม่่ทอดทิ้้ง� กัันและ
ร่่วมขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเติิบโตพััฒนาไปด้้วยกััน ตามพัันธสัญั ญา
ในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partner” รวมถึึงให้้ความ
สนัับสนุุนโครงการพััฒนาชุุมชนอีีกด้้วย แม้้อยู่่�ในช่่วงโรคระบาด
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ก็็ไม่่ทอดทิ้้ง� ชุุมชนใด ๆ แต่่ช่ว่ ยเหลืือและสร้้างความ
ไว้้วางใจให้้เกิิดขึ้้�น หนึ่่�งในสาเหตุุสำคััญที่่�ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ประสบความสำเร็็จคืือความสามารถในการผสมผสานเข้้ากัับ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและได้้รัับการยอมรัับตลอดระยะเวลา 34 ปีีที่่�
ก่่อตั้้�งมา ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ
ในการตอบแทนสัั ง คมและร่่ ว มพัั ฒ นาชุุ ม ชนโดยรอบอย่่ า ง
สม่่ำเสมอ
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แนวทางบริิหารจััดการ

การรัั บ รู้้�ของชาวชุุ ม ชน ตลอดจนผลกระทบทางสัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชนโดยรอบ ถููกระบุุและประเมิินเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) ที่่�จััดทำสำหรัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด มหาชน
(WHAID) และบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้้ิ ส์� ์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด
(มหาชน) (WHAUP) คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของการดำเนิินงาน
พร้้อมด้้วยมาตรการป้้องกัันที่่�เหมาะสม มีีการจััดตั้้�งแนวทางการ
มีีส่่ ว นร่่ ว มของสัั ง คมและช่่ อ งทางการสื่่� อ สารต่่ า ง ๆ ขึ้้� น
รวมถึงึ โทรศััพท์์ อีีเมล กิิจกรรมที่่ส� ร้้างการมีีส่่วนร่่วม แบบสำรวจ
การแต่่งตั้้ง� ตััวแทนชุุมชนในพื้้น� ที่่แ� ละแพลตฟอร์์มการแจ้้งเบาะแส
การกระทำผิิด (ดููรายละเอีียดได้้ที่่�หััวข้้อจรรยาบรรณธุุรกิิจ)
เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของชาวชุุมชน โดยข้้อเสนอแนะและ
ข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมดจะได้้รับั การทบทวนโดยคณะกรรมการดำเนิิน
กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คมที่่� จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น ซึ่่� ง จะมีีการประชุุ ม ทุุ ก เดืือน
เพื่่�อกำหนดแนวทางพััฒนาชุุมชนที่่�เหมาะสมและรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท

WELL-BEING
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ENVIRONMENTAL
DEVELOPMENT

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำหนดกลยุุทธ์์ระดัับกลุ่่�มเพื่่�อสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกต่่อสัังคมใกล้้เคีียงผ่่านโครงการระยะยาวที่่มุ่่�� งเน้้น 3 ด้้าน
ได้้แก่่ การพััฒนาด้้านการศึึกษา ด้้านความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี และ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสนัับสนุุนและแก้้ไขความจำเป็็นและข้้อกัังวล
ของชุุมชน ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ร่่วมดำเนิินกิิจกรรม
เพื่่� อ สัั ง คมที่่� ห ลากหลายให้้ กัั บ ชุุ ม ชนที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในรัั ศ มีี 50
กิิโลเมตรจากนิิคมอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จััดสรรงบประมาณ
จำนวน 22.48 ล้้านบาทสำหรัับกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ดัังปรากฏในตารางด้้านล่่าง
โดยใช้้เวลาทำงานของพนัักงานกลุ่่�มบริิษััทฯ จำนวน 36,410
ชั่่�วโมง อุุทิิศให้้กัับการดำเนิินกิิจกรรม CSR โครงการพััฒนา
ชุุ ม ชนดัั ง กล่่ า วได้้ ส ร้้ า งประโยชน์์ ใ ห้้ กัั บ ชาวชุุ ม ชนทั้้� ง หมด
126,386 คนจาก 156 ชุุมชน กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะ
เข้้าถึึงชุุมชนในบริิเวณโดยรอบมากกว่่าร้้อยละ 97 โดยเป็็นส่่วน

หนึ่่ง� ของระดัับการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ บรรลุุ
เป้้าหมายดัังกล่่าวโดยได้้ทำงานร่่วมกัับหมู่่�บ้้าน 156 แห่่ง จาก
159 แห่่งในจัังหวััดระยอง ชลบุุรีี และสระบุุรีี เป้้าหมายการมีี
ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนองบริิษััทในปีี 2564 จะเป็็นร้้อยละ 98

ประเภทของ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

ประเภทของ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

1. การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล

2. การลงทุุนเพื่่�อชุุมชน

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

6.54

จำำ�นวนร้้อยละ
(%)

29.10%

ประเภทของ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
3. กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องทางการค้้า
มููลค่่า
(ล้้านบาท)

8.64

จำำ�นวนร้้อยละ
(%)

38.44%

7.30

จำำ�นวนร้้อยละ
(%)

32.46%

รวม
ทั้้�งหมด

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

22.48

จำำ�นวนร้้อยละ
(%)

100%

กลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งเป้้าที่่�จะประเมิินความตระหนัักรู้้�ของบริิษััทต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการการเป็็นบรรษััท
พลเมืืองโลกที่่�ดีี รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายทางอ้้อมต่่าง ๆ เช่่น การเป็็นอาสาสมััครของพนัักงานและค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการทางธุุรกิิจของ
ฝ่่ายจััดการ (กล่่าวคืือ ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดงานเรื่่�องชุุมชน)

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

155

ประเภทของการช่่วยเหลืือ

ประเภทของการช่่วยเหลืือ

เงิินสมทบที่่�เป็็นเงิินสด

เวลา: พนัักงานเป็็นอาสาสมััครในชั่่�วโมงทำำ�งานที่่� ได้้รัับ
ค่่าจ้้าง

มููลค่่าทั้้�งหมด (ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�น)

มููลค่่าทั้้�งหมด (ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�น)

22.48 ล้้านบาท

4.52 ล้้านบาท

ประเภทของการช่่วยเหลืือ

ประเภทของการช่่วยเหลืือ

การให้้ตอบแทน: การบริิจาคเป็็นสิินค้้าหรืือบริิการ
โครงการ/พัันธมิิตร หรืือสิ่่�งที่่�คล้้ายคลึึงกััน

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจของฝ่่ายจััดการ

มููลค่่าทั้้�งหมด (ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�น)

มููลค่่าทั้้�งหมด (ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�น)

43.50 ล้้านบาท

5.63 ล้้านบาท

กลยุุทธ์์ด้้านความรัับผิิดชอบขององค์์กร
ต่่อสัังคม (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY: CSR)

เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรมและกระบวนการต่่าง ๆ ที่่�ดำเนิินการโดย
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะมีีประสิิทธิิผลและสร้้างผลลััพธ์์เชิิงบวกและ
ประโยชน์์มากที่่�สุุดต่่อชุุมชนต่่าง ๆ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำการ
ทบทวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในท้้องที่่�เพื่่�อวััดความ
สำเร็็จของแต่่ละกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ดัังนั้้น�
จึึงจำเป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� กลุ่่� มบริิ ษัั ทต้้ อ งประเมิิ น และวัั ด ผลการ
ดำเนิินงานของกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมต่่าง ๆ ที่่�จััดขึ้้�น เนื่่�องจาก
การถอดบทเรีียนจากกิิ จ กรรมเหล่่ า นี้้� จ ะถูู กน ำมารวมใน
กระบวนการทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ และเป็็นแนวทางการ
พััฒนากลยุุทธ์์ด้้าน CSR ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อไป โดยจะมีี
การทบทวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียปีีละหนึ่่�งครั้้�ง

•

ช่่องทางร้้องเรีียน (เช่่น ข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รับั จากช่่องทางแจ้้ง
เบาะแสและช่่องทางสื่่�อสารอื่่�น ๆ) จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียใน
ท้้องถิ่่�น เช่่น ชุุมชน องค์์กรรััฐ สื่่�อมวลชน สมาคม และ
องค์์การนอกภาครััฐ

การถอดบทเรีียนและองค์์ความรู้้�ทั้้�งเรื่่�องเชิิงบวกและเชิิงลบที่่�ได้้
จากตััวชี้้�วััดผลการดำเนิินงานเหล่่านี้้�ถููกนำไปใช้้เพื่่�อกำหนด
กระบวนการธุุรกิิจและการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และสื่่อ� สาร
ไปยัังกลุ่่�มธุุรกิิจทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยดำเนิินการผ่่านไซต์์
อิินทราเน็็ตที่่�โต้้ตอบได้้โดยเฉพาะ กระบวนการซัักถามที่่�เป็็น
มาตรฐาน การพััฒนาโมดููลการฝึึกอบรม การประชุุมภายในซึ่่�ง
ผู้้�จัั ด การโรงงานท้้ อ งถิ่่� น ได้้ พ บปะและแบ่่ ง ปัั น แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี
ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้นำตััวชี้้�วััดสองตััวมาวััดผลการดำเนิิน และการเดิินสายตามหน่่วยปฏิิบััติิการท้้องถิ่่�นเพื่่�อแบ่่งปัันแนว
งาน:
ปฏิิบััติิที่่�ดีีจากหน่่วยปฏิิบััติิการอื่่�น ๆ
• การสำรวจความพึึ ง พอใจของชุุ ม ชน (หน่่ ว ยวัั ด : เป็็ น
หน่่วยการปฏิิบัติั กิ าร/ร้้อยละ) ดำเนิินการเมื่่อ� สิ้้นสุ
� ดุ โครงการ
และกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วม
• ใบอนุุ ญ าตทางสัั ง คมในการดำเนิิ น งาน (เช่่ น จำนวน
ใบอนุุญาตเปิิดใช้้อาคารโรงงาน และคลัังสิินค้้า ใบอนุุญาต
ธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม) ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับและต่่ออายุุ
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โครงการส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมดัังต่่อไปนี้้�ซึ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านการศึึกษาสำหรัับสมาชิิกชุุมชนใน
ทุุกช่่วงวััย

โครงการวาดศิิลป์์สำำ�หรัับนัักเรีียน

เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�
นิิคมอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ มีีต่่อชุุมชน จึึงได้้ตั้้�งโครงการ
เพื่่� อ สัั ง คมเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น โรงเรีียนที่่� ตั้้� ง อยู่่�ใกล้้ นิิ ค ม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยสร้้างความรัักศิิลปะ
สำหรัับเด็็กวััยเรีียน นอกจากนี้้� การรู้้�รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ประวััติศิ าสตร์์ ตลอดจนวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� ยัังถููกนำมาเป็็น ความคิิดสร้้างสรรค์์ อิิสระในการแสดงออก และทัักษะการ
ส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรผ่่านกิิจกรรมวาดศิิลป์์เพื่่�อพััฒนา สื่่�อสารของเด็็ก ๆ อีีกด้้วย
ในปีี 2563 มีีนัักเรีียนในระดัับชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย
จำนวน 560 คน จาก 20 โรงเรีียน และนัักเรีียนระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นจำนวน 30 คนจาก 15 โรงเรีียน
เข้้าร่่วมโครงการ และตามผลสำรวจ อััตราความพึึงพอใจ

ของโครงการวาดศิิลป์์ที่่�จััดไปสองครั้้�งคิิดเป็็นร้้อยละ 88.2
และ 92.4 ตามลำดัับ นัักเรีียนส่่วนใหญ่่รู้้�สึึกว่่าการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมทำให้้พัฒ
ั นาทัักษะด้้านศิิลปะดีีขึ้้น� และสามารถนำ
ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปใช้้ในชีีวิิตประจำวัันได้้ ความสำเร็็จจาก
โครงการดัังกล่่าวคืือช่่วยในการส่่งเสริิมและสร้้างความ
เป็็นเลิิศด้้านการศึึกษาให้้กัับเยาวชนไทย ซึ่่�งมีีความสำคััญ
ต่่อการพััฒนาชุุมชนและประเทศไทยในองค์์รวม
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เนื่่�องด้้วยวิิกฤติิโรคระบาด โครงการดัังกล่่าวจึึงถููกเลื่่�อนไปจนถึึงปีี 2565 อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงสร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของนัักเรีียนเหล่่านี้้�ในปีี 2564 อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสนัับสนุุนและบริิจาคอุุปกรณ์์
การศึึกษา รวมถึึงกระเป๋๋านัักเรีียน หนัังสืือ ดิินสอ และดิินสอสีี ให้้กัับนัักเรีียนกว่่า 20,400 คนจาก 66 โรงเรีียน
รอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท

ทุุนการศึึกษา

เยาวชนคืือกลุ่่�มแรงงานที่่�จะขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคต
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักว่า่ นัักเรีียนบางคน แม้้
จะมีีความสามารถพิิเศษและมีีทัักษะสููงมาก แต่่ก็็อาจ
ขาดโอกาสในการศึึกษาเพื่่�อหาความรู้้�ได้้อย่่างเต็็มที่่�ด้้วย
ข้้ อ จำกัั ด ทางการเงิิ น กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จึึงเล็็ ง เห็็ นว่่ า การ
สนัับสนุุนด้า้ นการศึึกษาถืือเป็็นรากฐานสำคััญในการพััฒนา
ชุุมชน กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งหวัังที่่�จะมอบโอกาสให้้เยาวชนได้้
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พััฒนาทัักษะและคุุณภาพชีีวิิต ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงสานต่่อการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาผ่่านทุุนการศึึกษา
สำหรัับนัักเรีียนเพื่่�อเข้้ารัับการฝึึกอบรมสายอาชีีพ และ
อบรมบ่่มเพาะเยาวชนที่่�มีีความสามารถตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม
ในที่่�สุุด ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มอบทุุนการศึึกษา
จำนวน 26 ทุุน รวมทั้้�งหมด 0.7 ล้้านบาท โครงการทุุน
การศึึกษาเหล่่านี้้�จะเป็็นประโยชน์์กัับนัักเรีียน 26 คน

โครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
(อีีอีีซีี) ที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ ในจัังหวััดระยอง
ชลบุุรีี และฉะเชิิงเทรา ยัังคงดึึงดููดเม็็ดเงิินลงทุุนของภาค
เอกชน ภาครััฐกำลัังพััฒนาโครงการสำคััญต่่าง ๆ เช่่น
โครงการมอเตอร์์เวย์์ ระบบรถไฟรางคู่่� รวมถึึงการขยาย
สนามบิินอู่่�ตะเภาและท่่าเรืือ และมีีโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ต่่าง ๆ เป็็นหนึ่่�งในการพััฒนาหลััก
ความต้้องการแรงงานที่่�ได้้รัับการฝึึกฝนมาอย่่างดีีและ
มีีฝีีมืือเป็็นความท้้าทายที่่�ต้้องแก้้ไขในปััจจุุบััน สำนัักงาน
คณะกรรมการอาชีีวศึึกษาได้้ริิเริ่่�มโครงการอาชีีวศึึกษา
ระบบทวิิภาคีี (DVT) ด้้วยความร่่วมมืือระหว่่างภาค
การศึึกษาและบริิษััทภาคเอกชน ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาได้้
มีีประสบการณ์์ปฏิิบัติั งิ านควบคู่่�ไปกัับการเรีียนภาคทฤษฎีี

ทุุนการศึึกษาที่่�ส่่งเสริิมความสามารถและทัักษะ

บััณฑิิตจากวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาและมหาวิิทยาลััยกำลััง
เป็็นที่่�ต้้องการอย่่างมากในปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีี
นัักศึึกษาที่่�มีีความสามารถจำนวนมากไม่่มีีโอกาสเรีียน
จนจบหลัักสููตรได้้เนื่่�องจากประสบปััญหาด้้านการเงิิน
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มองเห็็ น ถึึ ง ปัั ญ หานี้้� แ ละได้้ ร่่ ว มมืือกัั บ
วิิ ท ยาลัั ย เทคนิิ คบ้้ า นค่่ า ย จัั ง หวัั ด ระยอง สนัั บ สนุุ น
นัักศึึกษาโครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี ซึ่่�งได้้ทำ
ต่่อเนื่่อ� งมาเป็็นระยะเวลา 10 ปีี ด้้วยการมอบทุุนการศึึกษา
ให้้แก่่นัักศึึกษาที่่�มีีประวััติิเรีียนดีีแต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
เพื่่�อศึึกษาต่่อ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้ช่ว่ ยประสานงาน
กัับกลุ่่�มลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ
เพื่่�อมอบโอกาสให้้แก่่น้อ้ ง ๆ ได้้เข้้าฝึึกปฏิิบัติั งิ านระหว่่าง
เรีียนด้้วย โดยวิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่ายเป็็นสถาบัันเพีียง
แห่่งเดีียวที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนในโครงการอาชีีวศึึกษา
ระบบทวิิภาคีี
ด้้วยทุุนการศึึกษาดัังกล่่าว มีีนัักศึึกษาจำนวน 350 คนเข้้า
ร่่วมโครงการนี้้� และกว่่าร้้อยละ 70 ของนัักศึึกษาโครงการ
อาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีีได้้เข้้าทำงานกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
หรืือลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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สร้้างแบบอย่่างที่่�ดีีให้้ชุุมชน

วิิทยาลััยเทคนิิคบ้า้ นค่่าย และกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ร่่วมกัันคััดเลืือก
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี ตามความ
สามารถและความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้� และผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการอาจเป็็ น พนัั ก งานฝึึ กหัั ด สำหรัั บ ลูู กค้้ า ทุุ กราย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ก็็ได้้

“โครงการนี้้�มีีประโยชน์์ต่่อนัักศึึกษา องค์์กร และโครงการ
อีีอีีซีี ตลอดจนสมาชิิกชุุมชน การที่่�นัักศึึกษาได้้รัับการฝึึก
อบรมและปฏิิบััติิงานจริิงในสถานที่่�ทำงาน ทำให้้มีีโอกาส
ด้้ า นอาชีีพมากขึ้้� น บริิ ษัั ทต่่ า ง ๆ สามารถสอนและ
เสริิมสร้้างทัักษะเฉพาะทางต่่าง ๆ ที่่นั� กศึึก
ั ษาจำเป็็นต้อ้ งมีี
และบ่่อยครั้้�งที่่�นัักศึึกษาได้้รัับบรรจุุเข้้าทำงานเมื่่�อเรีียนจบ
วิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่ายในจัังหวััดระยองเป็็นสถาบัันการ นัั กศึึก ษาที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มโครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิ ภาคีี
ศึึกษาเพีียงแห่่ ง เดีียวที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ค รบถ้้ ว นสำหรัั บ จนครบได้้กลายเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสำหรัับนัักศึึกษารุ่่�นน้้อง
โครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี นายประทีีป จุุฬาเลิิศ เพราะพวกเขาเห็็นว่่ามีีงานรายได้้ดีีที่่�พวกเขาทำได้้”
ผู้้�อำนวยการวิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่าย กล่่าวแสดงความ
ขอบคุุณที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ สนัับสนุุนโครงการต่่อเนื่่�องทุุกปีีว่่า

โครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี ถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง กลุ่่�มบริิษััทฯ รู้้�สึึกภาคภููมิิใจ
เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนการดำเนิินการอัันยอดเยี่่�ยมที่่�ช่่วยสร้้างแรงงานที่่�มีีทัักษะขั้้�นสููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
สำหรัับภาคส่่วน เช่่น ยานยนต์์รุ่่�นใหม่่ สมาร์์ท อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เกษตรกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพ โรโบติิกส์์ และ
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเป้้าหมายอื่่�น ๆ สอดคล้้องกัับนโยบายไทยแลนด์์ 4.0 ของภาครััฐ
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โครงการ TEACHER FELLOWSHIP

ปััจจุุบัันสัังคมของเรากำลัังขาดแคลนบุุคลากรครููผู้้�สอน กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้สนัับสนุุนโรงเรีียนภายในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ในจัังหวััดระยองและชลบุุรีี ด้้วยการมอบเงิินสนัับสนุุนจำนวน 1,260,000 บาท ให้้กัับครููผู้้�สอนจาก 7 โรงเรีียนในพื้้�นที่่�
จัังหวััดระยองและชลบุุรีี

จากการประเมิินผลการมอบเงิินสนัับสนุุนให้้ครููผู้้�สอน พบว่่ามีีนัักเรีียนราว 1,400 คน จาก 7 โรงเรีียน ที่่�ได้้รัับการฝึึกฝน
จากครููของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในแต่่ละปีี

โครงการสอนภาษาอัังกฤษให้้คุุณครูู

ด้้ ว ยสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 หลัั กสูู ต รในห้้ อ งเรีียนจึึงไม่่
สามารถจััดได้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มอบโอกาสให้้คุุณครูู 4 ท่่าน
จาก 4 โรงเรีียนได้้เรีียนหลัักสููตรภาษาอัังกฤษออนไลน์์
คิิดเป็็นมููลค่่า 40,000 บาท

1.
2.
3.
4.

List of School in English Camp - Virtual Class by VOXY
Schools
Education Level
Teacher Course
Ban Klongkrum School
Primary
English
Chumchon Numtarn School
Primary + Secondary English
Ban Kaohin School
Primary
English
Ban Hoobbon School
Primary + Secondary English

Area
ESIE
WHA ESIE 1
WHA CIE 1
WHA CIE 2
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กลุ่่�มบริิษััทฯ: โครงการมอบอุุปกรณ์์การศึึกษา พื้้�นฐานอื่่�น ๆ รวมถึึงเจลแอลกอฮอล์์เพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ร่่วมมืือกัับบริิษัทั ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิว
เอชเอกว่่า 70 ราย เป็็นปีีที่่� 24 ในการให้้ความช่่วยเหลืือ
น้้อง ๆ นัักเรีียนที่่ค� รอบครััวมีีรายได้้น้อ้ ย ให้้ได้้รับั การศึึกษา
ที่่ดีี� และนำไปพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนเองรวมถึงึ สุุขภาพ
และความปลอดภััย ด้้วยการบริิจาคสิ่่�งที่่�นำไปใช้้ได้้จริิง
โครงการมอบอุุปกรณ์์การศึึกษาประจำปีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังคงสร้้างผลดีีต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรอบอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผู้้�บริิ ห ารของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง ตัั ว แทน รวมทั้้� ง
มอบหมายเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทฯ เข้้าเยี่่�ยม และมอบ
อุุปกรณ์์การศึึกษาให้้กัับโรงเรีียน 50 แห่่งและศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็ก 15 แห่่งในบริิเวณใกล้้เคีียงนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ เป็็นเวลา 5 วััน ภายใต้้นโยบายรัักษาระยะห่่าง
ในสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด-19 ในเดืือนกรกฎาคม เพื่่�อ
ส่่ งมอบอุุ ปกรณ์์การศึึกษาและอุุปกรณ์์กีีฬาสำหรัับการ
พััฒนาจิิตใจและร่่างกาย ซึ่่�งช่่วยบ่่มเพาะทัักษะทางสัังคม
และความรู้้�ด้้านวิิชาการให้้กัับน้้อง ๆ นัักเรีียน 20,400 คน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการมอบอุุปกรณ์์การศึึกษาของกลุ่่�มบริิษััทฯ
จะได้้รัับกระเป๋๋าเป้้ สมุุด ดิินสอ ดิินสอสีี และอุุปกรณ์์
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อย่่างสร้้างสรรค์์ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกััน
โควิิด-19 และรัักษาระยะห่่างทางสัังคมและทางกาย รวมถึึง
มีีการวัั ด อุุ ณ หภูู มิิ เนื่่� อ งจากมีีโรคระบาด ตัั ว แทนจาก
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้แจกจ่่ายเจลแอลกอฮอล์์ ให้้ทุุกโรงเรีียน
เพื่่�อดููแลให้้คณาจารย์์และนัักเรีียนสามารถป้้องกัันตนเองจาก
การระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้
“นัับเป็็นเวลากว่่าสองทศวรรษที่่�พนัักงานและทีีมผู้้�บริิหาร
รวมไปถึึงลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมต่่างๆ ได้้ร่่วมแบ่่งปััน
และสนัับสนุุนโครงการอัันทรงคุุณค่่า ซึ่ง่� ตอกย้ำำ��ความเชื่่อ� มั่่น�
ของเราว่่าหากร่่วมมืือกัั น แล้้ ว เราสามารถสร้้ า งการ
เปลี่่�ยนแปลงผ่่านการศึึกษาได้้ เราขอขอบคุุณผู้้�สนัับสนุุน
โครงการนี้้�ที่่�ช่่วยเหลืือเรามาตลอดระยะเวลาหลายปีีที่่�ผ่่าน
มา” คุุณเดวิิด นาร์์โดน ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร ธุุรกิิจนิิคม
อุุตสาหกรรมและการลงทุุนต่่างประเทศ บริิษััท ดัับบลิิว
เอชเอ อิินดัสั เตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด (มหาชน) กล่่าว

กลุ่่�มบริิษััทฯ: โครงการมอบทุุนการศึึกษา
ระดัับมหาวิิทยาลััย

เมื่่�อไม่่นานมานี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มอบเงิินบริิจาคจำนวน
100,000 บาท ให้้จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในงานปิิย
มหาราชานุุสรณ์์ที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำทุุกปีีเพื่่�อเฉลิิมฉลอง
วัันปิิยมหาราช ในนามบริิษััท นายวรานล เหล่่าสุุวรรณ
ผู้้�อำนวยการฝ่่ า ยพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ สาธารณูู ป โภค บริิ ษัั ท
ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด (มหาชน)
ได้้มอบเงิินบริิจาคให้้นางสาวอััจฉริินทร์์ พััฒนพัันธ์์ชััย
นายกสมาคมนิิ สิิ ต เก่่ า จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ และประธานคณะกรรมการจััดงาน
เพื่่�อช่่วยเหลืือนิิสิติ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติรัิ บั ทุุนและประสบปััญหา
ด้้านการเงิิน จััดซื้้อ� คอมพิิวเตอร์์สำหรัับการเรีียนออนไลน์์
และสนัับสนุุนโครงการอาหารกลางวััน

โครงการพััฒนาชุุมชน

กลุ่่�มบริิษััทได้้ดำเนิินโครงการดัังต่่อไปนี้้� ในปีี 2564 เพื่่�อพััฒนาชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนต่่าง ๆ

สนัับสนุุนสาธารณสุุขโดยการส่่งเสริิม
เทคโนโลยีีสุุขภาพดิิจิิทััล

กลุ่่�มบริิษััทฯ สนัับสนุุนสตาร์์ตอััพไทยที่่�กำลัังพััฒนาระบบ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) ที่่�ช่่วยให้้แพทย์์
วิิเคราะห์์ภาพเอ็็กซ์์เรย์์และวิินิิจฉััยโรคได้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ตอบแทนสัังคมหลากหลายวิิธีีเพื่่�อสร้้างความเปลี่่ย� นแปลง
ที่่ดีี� การส่่งมอบบริิการสาธารณสุุขผ่า่ นการดำเนิินการที่่ยั่่� ง� ยืืน
และเทคโนโลยีีใหม่่ล่า่ สุุดจะช่่วยให้้ชุมุ ชนมีีสุุขภาพดีี อัันเป็็น
สิ่่�งขัับเคลื่่�อนความก้้าวหน้้าและการเจริิญเติิบโต

การร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการ

เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี และ
เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง และ
กลุ่่�มลููกค้า้ ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุมชนสััมพัันธ์์ โดยสมาชิิก
คณะกรรมการร่่วมกัันจััดหาเงิินทุุนสำหรัับโครงการพััฒนา
ชุุมชนเพื่่�อเพิ่่�มความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนโดยรอบ ปััจจุุบััน
เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี มีีจำนวน
สมาชิิก 64 คน โดยมีีงบประมาณร่่วมกัันจำนวน 30,000 บาท/
สมาชิิก/ปีี จากโรงงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ และเขตประกอบ
การอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง มีีจำนวนสมาชิิก
23 คน โดยมีีงบประมาณร่่วมกัันจำนวน 30,000 บาท/สมาชิิก/
ปีี ในปีี 2564 มีีเงิินทุุนทั้้�งสิ้้�น 2,610,000 บาทที่่�นำไป
จััดสรรเป็็นทุุนการศึึกษา และดำเนิินกิิจกรรมทางศาสนาและ
กิิจกรรมเพื่่�อเยาวชน และโครงการ “We Care Nong Kae”
และคณะกรรมการความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมของเขต
ประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง
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โครงการปัันกััน

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ เปิิดตััวโครงการ ปัันกััน ตลาดออนไลน์์สำหรัับประชาสััมพัันธ์์และจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ทำมืือและ
ของขึ้้�นชื่่�อในท้้องถิ่่�นที่่�ผลิิตโดยชาวชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทในจัังหวััดชลบุุรีีและระยอง

มีีช่่องทางประชาสััมพัันธ์์ผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย เช่่น เฟซบุ๊๊�ก
และเว็็บไซต์์ pangan.wha-industrialestate.com/en/home
ที่่�มีีเป้้าหมายในการเชื่่�อมโยงผู้้�ขายและผู้้�ซื้้�อ เป็็นพื้้�นที่่�ให้้นำ
เสนอผลิิตภััณฑ์์หลากหลายประเภท เช่่น งานฝีีมืือหััตถกรรม
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากสมุุนไพรไทย ไปจนถึงึ อาหารประจำท้้องถิ่่น� และ
จานเด็็ดประจำบ้้าน เพื่่�อให้้เข้้าถึงึ ผู้้�รับั ชมทั่่�วโลกและเปิิดโอกาส
ให้้เพิ่่�มยอดขายและสนัับสนุุนชุุมชนต่่าง ๆ
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โครงการ ดัับบลิิวเอชเอ ปัันกััน เปิิดรัับพร้้อมสนัับสนุุนช่่อง
ทางการขายให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายย่่อย กลุ่่�มผู้้�ผลิิต
อาหาร กลุ่่�มอุุตสาหกรรมขนาดเล็็ก ตลอดจนกลุ่่�มแม่่บ้้าน
เพื่่� อ นำเสนอผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ข องตนให้้ เ ป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก ในวงกว้้ า ง
การดำเนิินการเพื่่�อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ช่่วยส่่งเสริิมการ
สร้้างงานและการพััฒนาเศรษฐกิิจในชุุมชน ทั้้�งยัังเป็็นโอกาส
ในการเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ครััวเรืือนจำนวนมาก ช่่วยพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตและเป็็นรากฐานในการสร้้างอนาคตที่่�ดีีกว่่าให้้
ลููกหลาน นอกจากนี้้�ยัังช่่วยอนุุรัักษ์์มรดกของชุุมชนและ
สืืบสานวิิ ช าหัั ตถกรรมและผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ อาหารท้้ อ งถิ่่� น ที่่� มีี

เอกลัักษณ์์โดดเด่่นจากหลายชุุมชน เป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึง
คุุณค่่าทางวััฒนธรรมและประเพณีี ที่่�ให้้ความสำคััญกัับ
สิินค้้าเกษตรและวััสดุุจากธรรมชาติิ พร้้อมส่่งเสริิมการ
ถ่่ายทอดความรู้้�ความเชี่่ย� วชาญจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ในปีี 2564 กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ประชาสััมพัันธ์์และจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์เป็็นของ
ขวัั ญ ปีี ใ หม่่ ผ่่ า นตลาดออนไลน์์ ปัั นกัั น ให้้ กัั บ บุุ คคล ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ

เนื่่�องจากมีีตลาดปัันกััน กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนและซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์จากปัันกัันมููลค่่าเกืือบ 1.0 ล้้านบาทเพื่่�อเป็็น
กระเช้้าของขวััญปีีใหม่่ และการซื้้�อขายทั้้�งหมดผ่่านตลาด
ปัันกัันคิิดเป็็นมููลค่่าเกืือบ 5 ล้้านบาทให้้กัับชุุมชน โดย
มีีผลิิตภััณฑ์์ 12 ชนิิด และ 12 ชุุมชน ที่่�เข้้าร่่วมโครงการนี้้�
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โครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�

หน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�คืือแนวทางสำคััญด้้านสาธารณสุุขที่่�ใช้้
พััฒนาการเข้้าถึึงบริิการด้้านการดููแลสุุขภาพสำหรัับผู้้�ที่่�อยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ห่่างไกล ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นความเชื่่�อมโยง
โดยตรงระหว่่างสุุขภาพที่่�แข็็งแรงและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของ
ชาวชุุมชน จึึงได้้จััดบริิการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�ขึ้้�นทุุกปีีเพื่่�อ

ให้้เข้้าถึึงชาวชุุมชนรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ใน
จัังหวััดระยองและชลบุุรีี ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุน
วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่จำนวน 320 เข็็ม วััคซีีนโควิิด-19 ถุุงยัังชีีพ
อุุปกรณ์์การแพทย์์ และโรงพยาบาลสนาม ให้้กัับชาวชุุมชน
เพื่่�อช่่วยให้้มีีชีีวิิตที่่�แข็็งแรงยิ่่�งขึ้้�น

1.	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ดัังนี้้�:
• สนัับสนุุนวััคซีีน 5,615 เข็็ม ให้้นิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง)
• สนัับสนุุนวััคซีีน 2,285 เข็็ม ให้้เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง
• สนัับสนุุนวััคซีีน 1,808 เข็็ม ให้้เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี
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2.	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนระบบเอ็็กซ์์เรย์์เคลื่่�อนที่่� ดัังนี้้�:
• สนัับสนุุนระบบเอ็็กซ์์เรย์์เคลื่่�อนที่่�มููลค่่า 1,440,000 บาท ให้้โรงพยาบาลปลวกแดง

3.	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนถุุงยัังชีีพ รวมถึึงน้้ำดื่่�มและอาหาร ดัังนี้้�:
• สนัับสนุุนถุุงยัังชีีพ 120 ถุุง ให้้หมู่่�บ้้านสมุุทรไทย
• สนัับสนุุนถุุงยัังชีีพ 210 ถุุง ให้้ชุุมชนตาสิิทธิ์์�และจอมพลเจ้้าพระยา

4.	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนอุุปกรณ์์การแพทย์์ดัังนี้้�:
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• สนัับสนุุนถุงุ มืือแพทย์์แบบใช้้แล้้วทิ้้�ง Face Shield
หน้้ า กากทางการแพทย์์ ให้้ กัั บ โรงพยาบาล
ปลวกแดง เพื่่�อให้้บุุคลากรทางการแพทย์์และ
สาธารณสุุขใช้้ลดความเสี่่�ยงจากการปนเปื้้�อน

5.	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนชุุด PPE ดัังนี้้�:
• สนัับสนุุนชุุด PPE 1,000 ชุุด ให้้โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี

6.	กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนโรงพยาบาลสนาม ดัังนี้้�:
•	ทั้้�งหมด 3 แห่่ง ได้้แก่่
- โรงพยาบาลสนามสมุุทรปราการรวมใจ 5 ที่่�โครงการดัับบลิิวเอชเอ เมกกะ โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ ชลหาร พิิจิิตร
รองรัับคนไข้้ได้้ 1,300 เตีียง
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• โรงพยาบาลสนาม ซีีพีี - ดัับบลิิวเอชเอ - จุุฬารััตน์์ ที่่�โครงการดัับบลิิวเอชเอ เมกกะ โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์
(ชลหารพิิจิิตร กม. 4) รองรัับคนไข้้ได้้ 600 เตีียง

• เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี รองรัับคนไข้้ได้้ 400 เตีียง
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7.	กลุ่่�มบริิษััทฯ สนัับสนุุนทุุนจำนวน 10 ล้้านบาท ให้้กัับมููลนิิธิิรามาธิิบดีีและมููลนิิธิิศิิริิราช

8.	กลุ่่�มบริิษััทฯ สนัับสนุุนหุ่่�นยนต์์ “ปิ่่�นโต” (100,000 บาท) นอกจากนี้้� อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ยัังมีีจุุดรัับ
ในโครงการ CU-RoboCovid ในโรงพยาบาลทั่่�วประเทศ บริิจาคอาหารและอุุปกรณ์์การแพทย์์สำหรัับส่่งต่่อไปยััง
สำหรัับช่่วยเหลืือแพทย์์และพยาบาลในการตรวจและรัักษา โรงพยาบาลสนามสมุุทรปราการ 5 อีีกด้้วย
คนไข้้โควิิด-19 และลดความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อในขณะเดีียวกััน
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ความท้้าทายจากวิิกฤติิการระบาดของไวรััสโควิิด-19

สถานการณ์์โควิิด-19 ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อคนทั้้�งโลกอย่่างที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้น� มาก่่อน และยัังประเมิินผลกระทบดัังกล่่าวได้้ไม่่ชัดั เจน
ในประเทศไทย สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของบุุคคล ครอบครััว และชุุมชนจำนวนนัับไม่่ถ้้วนได้้รัับผลกระทบอย่่างร้้ายแรง
ขณะที่่�ไวรััสโควิิด-19 คร่่าชีีวิิตผู้้�คนอีีกมาก โรคระบาดนี้้�ยัังส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจต่่าง ๆ เช่่นเดีียวกัับสมาชิิกที่่�เปราะบางที่่�สุุด
ในสัังคม ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่เพีียงมีีความเป็็นห่่วงต่่อความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนโดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เท่่านั้้�น แต่่ยัังห่่วงใยกลุ่่�มคนหมู่่�มากอีีกด้้วย ในช่่วงเวลาที่่�ยากลำบากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
เพื่่�อปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์และประคัับประคองผู้้�ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ

• ความร่่วมมืือร่่วมใจในการยัับยั้้�งวิิกฤติิโควิิด-19
แม้้ โ รคโควิิ ด -19 จะนำมาซึ่่� ง ความวิิ ตกกัั ง วลและความ
ไม่่แน่่นอน แต่่กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิ ตข องชุุ ม ชนรอบข้้ า งโดยไม่่ ย่่ อ ท้้ อ โดยได้้ บ ริิ จ าค
ยานพาหนะรุ่่�นใหม่่ล่่าสุุดให้้กัับหน่่วยงานตำรวจท้้องถิ่่�นเพื่่�อ
ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่ปล
� อดภััยในการทำงานและการใช้้ชีีวิติ
ของทุุกคน นอกจากนี้้� เพื่่�อช่่วยปกป้้องบุุคลากรด่่านหน้้าที่่�
รัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ที่่�โรงพยาบาลบ้้านค่่าย กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้บริิจาคตู้้�ความดัันลบ (negative pressure cabinet)
ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องด้้วยตู้้�ความ
ดัันลบได้้รับั การออกแบบมาเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่เชื้้อ� โรคและ
ไวรััส จึึงเป็็นสิ่่ง� จำเป็็นในการลดความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� ของ
คนไข้้และบุุคลากรทางการแพทย์์ มีีการแจกจ่่ายอาหารให้้
ครอบครัั ว กลุ่่�มเปราะบางที่่� เ ข้้ า ถึึ ง อาหารได้้ จ ำกัั ด หรืือ
ประสบปััญหาทางเศรษฐกิิจเนื่่อ� งมาจากสถานการณ์์โควิิด-19
และยัั ง มีีการร่่ ว มมืือกัั บ เหล่่ า กาชาดจัั ง หวัั ด ระยองและ
โรงพยาบาลระยองเพื่่�อรัับบริิจาคโลหิิต เพื่่�อให้้มีีคลัังโลหิิต
ที่่�เพีียงพอและพร้้อมสำหรัับผู้้�ที่่�จำเป็็นต้้องใช้้อยู่่�เสมอ

ตััวแทนกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ส่่งมอบถุุงยัังชีีพอัันประกอบไปด้้วย
ชุุดปฐมพยาบาล ผ้้าอ้้อมผู้้�ใหญ่่ สบู่่� และยาสามััญประจำบ้้าน
ให้้กัับผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยติิดเตีียงในพื้้�นที่่� อบต. หนองเสืือช้้าง
พนัั ก งานกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ร่่ ว มกิิ จ กรรมปรัั บ ปรุุ ง ภูู มิิ ทัั ศ น์์
ในอำเภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์
อัันดีีกัับชาวชุุมชนผ่่านการตระหนัักรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
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• การสนัั บ สนุุ น บุุ ค ลากรด่่านหน้้ า และหน่่วยปฏิิ บัั ติิ ก าร
ฉุุกเฉิินเบื้้�องต้้น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มอบชุุดอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
Protective Equipment: PPE) จำนวน 1,000 ชุุด ให้้กัับ
โรงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี ซึ่่� ง จะถูู กน ำไปแจกจ่่ า ยต่่ อ ให้้ กัั บ
โรงพยาบาลทั่่�วประเทศ นอกจากนี้้� มีีการแจกหน้้ากาก KN-95
จำนวน 5,000 ชิ้้�น ให้้กัับหน่่วยงานสาธารณสุุขจัังหวััดและ
โรงพยาบาลทั่่� ว ประเทศ เพื่่� อ ให้้ บุุ คลากรทางการแพทย์์
ได้้รัับการปกป้้องที่่�เพีียงพอจากการติิดเชื้้�อ มีีการบริิจาคเงิิน
จำนวนมากให้้กัับบุุคลากรด่่านหน้้าผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตน
อย่่างกล้้าหาญและเสีียสละ
• ช่่วยเหลืื อ ชุุ ม ชนในการปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรการด้้ า น
สุุขภาพและความปลอดภััย
ทีีมงานกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แจกจ่่ายหน้้ากาก KN-95 และเจล
ล้้างมืือแอลกอฮอล์์ให้้แก่่โรงพยาบาลปลวกแดง จัังหวััดระยอง
ศาลาว่่าการเมืืองพััทยา และสำนัักงานบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
อื่่�น ๆ ในเขตพื้้�นที่่�อีีอีีซีีอย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้เดิินทางไปยััง
ตำบลแม่่น้้ำคู้้�เพื่่�อช่่วยเหลืือการผลิิตหน้้ากากสำหรัับพระสงฆ์์
และชาวชุุมชนอีีกด้้วย
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กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้แจกจ่่ายเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ให้้กับั โรงเรีียนในท้้องถิ่่น� 66 แห่่ง รวมถึึงโรงพยาบาล สถานพยาบาล สำนัักงาน
บริิหารส่่วนท้้องถิ่่น� อย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่การระบาดเริ่่ม� ต้้น นอกจากการบริิจาคนี้้� ผู้้�บริิหารและพนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เดิินทาง
ไปเยี่่�ยมเยืือนโรงเรีียนและศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการดููแลสุุขอนามััยและสุุขภาพตนเองผ่่าน
การเล่่นเกมส์์ตอบคำถาม เพื่่�อให้้น้้อง ๆ นัักเรีียนมีีความปลอดภััยหลัังจากที่่�โรงเรีียนกลัับมาเปิิดการเรีียนการสอนอีีกครั้้�ง

นอกจากนี้้�ยัังมีีการบริิจาคอาหาร ประกอบด้้วยอาหารห่่อที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการและอาหารปรุุงสุุกใหม่่ สำหรัับจัังหวััดสระบุุรีี
ผ่่านโครงการตอบแทนสัังคมที่่�ชื่่�อว่่า คนหนองแคดููแลกััน เพื่่�อบรรเทาผลกระทบจากโควิิด-19 ที่่�มีีต่่อชาวชุุมชนใกล้้เคีียง

• โครงการ WHA E-Job Market
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ร่่วมมืือกัับบริิษัทั มหาชนและผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมจัังหวััดระยองและชลบุุรีี จััดโครงการ
“WHA E-Job Market ตลาดนััดแรงงานออนไลน์์” ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�จะจัับคู่่�ความต้้องการจ้้างงานของลููกค้้าเข้้า
กัับคุุณสมบััติิของผู้้�หางาน โครงการตลาดนััดแรงงานนั้้�นสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ดำเนิินการเพื่่�อสัังคมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เว็็บไซต์์ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังเชื่่อ� มโยงกัับเว็็บไซต์์สำนัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาระดัับอาชีีวศึึกษาและ/หรืือเทคนิิคจากทั่่�วประเทศสามารถหาตำแหน่่งงานว่่างได้้จากเว็็บไซต์์ดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังนำเสนอวิิธีีที่่�ง่่ายที่่�สุุดในการหางานโดยใช้้คิิวอาร์์โค้้ดอีีกด้้วย

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

173

โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งหวัังที่่�จะช่่วยเพิ่่�มอััตราการจ้้างงานใน
ชุุมชนรอบข้้างท่่ามกลางสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19
โดยการนำเสนอตำแหน่่งงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรมและ
ส่่งฐานข้้อมููลดัังกล่่าวไปให้้ลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ พิิจารณา
ซึ่่�งมีีการโพสต์์รัับสมััครงาน 360 ตำแหน่่ง และมีีชาวชุุมชนที่่�
สนใจเข้้าร่่วมยื่่�นใบสมััครจำนวน 1,036 คน
จากโครงการตลาดนััดแรงงานออนไลน์์ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับ
ประโยชน์์จากการสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มให้้กับั ลููกค้า้ ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ในการเป็็นผู้้�สนัับสนุุนลูกค้
ู า้ ระหว่่างช่่วงเวลาโรคระบาดอัันยาก
ลำบาก สถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรม
หลายภาคส่่ ว นรวมถึึ ง พนัั ก งานในอุุ ต สาหกรรมดัั ง กล่่ า ว
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อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีบางบริิษััทฯ ที่่�ยัังต้้องการพนัักงานมา
เติิมเต็็มตำแหน่่งงานว่่าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในสายการผลิิต
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงจััดหาแพลตฟอร์์มเพื่่�อสร้้างสถานการณ์์ที่่�
เป็็นผลดีีกัับทุุกฝ่่ายผ่่านโครงการตลาดนััดแรงงานออนไลน์์
โดยการจัับคู่่�ความต้้องการด้้านทรััพยากรบุุคคลของลููกค้้า
เข้้ า กัั บ ความคาดหวัั ง ของผู้้�ที่่� ก ำลัั ง หางานทำ เพิ่่� ม ช่่ อ ง
ทางการหางานและโอกาสในการได้้มาซึ่่�งบุุคลากรใหม่่ที่่�มีี
ทัักษะและความสามารถ นอกจากนี้้� กระบวนการทั้้�งหมด
เกิิดขึ้้�นในช่่องทางออนไลน์์ โดยไม่่ ใช้้กระดาษ โครงการ
ดัังกล่่าวสามารถช่่วยให้้ลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ลดจำนวน
กระดาษที่่� ต้้ อ งใช้้ ส ำหรัั บ ใบสมัั ค รงานและกระบวนการ
จ้้างงานได้้

โครงการดููแลรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กิิจกรรมหลากหลายดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และความเข้้าใจที่่�ดีีขึ้้�น รวมถึึงความสำคััญ
ของสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับชาวชุุมชนได้้แสดงความรัับผิิดชอบในทรััพยากรธรรมชาติิร่่วมกััน

โครงการ CLEAN WATER FOR
PLANET

โครงการ Clean Water for Planet ตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2559
โดยประกอบไปด้้วยสามกิิจกรรมหลััก มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�

1)	การจััดทำำ�หลัักสููตรสำำ�หรัับนิิสิิตและถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในการจััดทำหลัักสููตรอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้้ำและการบริิหารจััดการน้้ำเสีีย
สำหรัับนิิสิิตคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ กลุ่่�มบริิษััทฯ มอบโครงการฝึึกงานสำหรัับนิิสิิตนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยทุุกปีี เพื่่�อให้้น้้อง ๆ
ได้้รัับความรู้้�ใหม่่จากความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้้ำและน้้ำเสีีย โดยมีีนิิสิิตนัักศึึกษาทั้้�งหมด
4 คน เข้้าร่่วมโครงการฝึึกงานในปีี 2564
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2)	ศููนย์์การเรีียนรู้้�ดัับบลิิวเอชเอ CLEAN WATER
FOR PLANET

ศููนย์์การเรีียนรู้้�ถืือเป็็นศููนย์์ ให้้คำปรึึกษาด้้านการบริิหารจััด
การน้้ำเสีียสำหรัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรต่่าง ๆ นิิสิิตนัักศึึกษา
และบุุคคลทั่่ว� ไปที่่ส� นใจ ศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้�จััดแสดงนวััตกรรมการ
จััดการน้้ำเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ การพััฒนาด้้านโลจิิสติิกส์์
และห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน การพััฒนาด้้านอุุตสาหกรรม สาธารณููปโภค
และความเชี่่ย� วชาญด้้านการพััฒนาพลัังงาน ที่่ส� ามารถดำเนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกัับชุุมชนได้้พร้้อม ๆ กัับการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
และส่่งเสริิมแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนไปด้้วย ในปีี 2564
มีีคณะบุุคคล 2 กลุ่่�ม เข้้าเยี่่�ยมชมและศึึกษาดููงานการบำบััด
น้้ำเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�โครงการบึึงประดิิษฐ์์

3)	การจััดทำำ�โครงการ CLEAN WATER สำำ�หรัับ
ชุุมชน

ความสำเร็็จอัันภาคภููมิิ ใจที่่�สุุดจากโครงการคืือการส่่งมอบ
ระบบบึึงประดิิษฐ์์ให้้กับั ที่่ว่� า่ การตำบลปลวกแดง จัังหวััดระยอง
ซึ่่� ง ระบบดัั ง กล่่ า วถืือเป็็ น เทคโนโลยีีธรรมชาติิ ที่่� เ ป็็ นมิิ ต ร
ต่่อระบบนิิเวศน์์ คุ้้�มค่่า และบำรุุงรัักษาง่่าย กระบวนการบำบััด
น้้ำเสีียโดยรวมในระบบบึึงประดิิษฐ์์อยู่่�ในบทเกี่่ย� วกัับการบริิหาร
จััดการน้้ำ
ระบบบึึงประดิิษฐ์์สามารถลดสารประกอบอิินทรีีย์์ได้้ถึงึ ร้้อยละ
80 สามารถบำบััดน้้ำเสีียได้้ 146,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�คน 4,000 คน อพาร์์ทเมนต์์ 220 แห่่ง
125 ครััวเรืือน และตลาดท้้องถิ่่�น 30 แห่่งในชุุมชนปลวกแดง
ด้้วยเหตุุนี้้� กระบวนการดัังกล่่าวจึึงอาจลดความเสี่่ย� งที่่บ� ริิษัทั ฯ
อาจได้้รัับข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางน้้ำได้้
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ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือ (Memorandum of Understanding: MoU) กัับ
เทศบาลเมืืองบ้้ า นฉาง ในการจัั ด ทำโครงการปรัั บ ปรุุ ง
คุุณภาพน้้ำเสีีย กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีบทบาทสำคััญในการส่่งเสริิม
สนัับสนุุน และแบ่่งปัันความรู้้�กับั ผู้้�ดำเนิินระบบ และทำหน้้าที่่�
ให้้คำปรึึกษาการออกแบบ บัันทึึกข้้อตกลงดัังกล่่าวเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการดำเนิินการเพื่่�อสัังคมในโครงการ Clean
Water for Planet ของกลุ่่�มบริิษัทั และเทศบาลเมืืองบ้้านฉาง
มีีแผนที่่จ� ะน้้อมรัับแนวคิิด “เมืืองอััจฉริิยะ หรืือ Smart City”
เมื่่�อได้้เล็็งเห็็นความจำเป็็นในการมีีระบบบริิหารจััดการน้้ำ
ที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพแล้้ว ทั้้�งสองฝ่่ายจึึงมุ่่�งเป้้าให้้ผู้้�ประกอบ
การอุุตสาหกรรมรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
หัันมาใช้้น้้ำปรัับปรุุงคุุณภาพจากชุุมชนต่่าง ๆ ในเทศบาล
เมืืองบ้้านฉางให้้ได้้มากที่่�สุุด

ในอนาคต กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้สร้้างระบบบริิหารจััดการน้้ำเสีียแบบยั่่ง� ยืืนในลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันที่่เ� ทศบาลหนองคล้้า จัังหวััดจัันทบุรีีุ
ระบบดัังกล่่าวสามารถบำบััดน้้ำเสีียได้้มากถึึง 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน กลุ่่�มบริิษััทฯ เห็็นว่่าโครงการนี้้�มีีประโยชน์์สองประการ
ได้้แก่่ ช่่วยทำให้้ชุุมชนหนองกล้้าสามารถเข้้าถึึงแหล่่งน้้ำสะอาด และกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถสำรองน้้ำประปาดัังกล่่าวไว้้ใช้้ใน
กรณีีที่่�เกิิดภััยแล้้งได้้

ในปีี 2564 นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) ได้้รัับรางวััลเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในระดัับ
Eco-Excellence จากงาน ECO Innovation Forum 2021
นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอทั้งสิ้น 5 แห่ง ภายใต้การพัฒนาโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Champion ได้แก่
1.	นิคมอุตสาหรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1)
2.	นิคมอุตสาหรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE2)
3.	นิคมอุตสาหรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
4.	นิคมอุตสาหรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2)
5.	นิคมอุตสาหรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 6 แห่ง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ นับเป็นเครื่อง
ยืนยันความสำ�เร็จของบริษัทในการดำ�เนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรรค์สังคมที่น่าอยู่บนรากฐานแห่งความยั่งยืน

โครงการผลิิตภััณฑ์์จากผัักตบชวา

ในปีี 2564 ดัับบลิิวเอชเอ กรุ๊๊�ปดำเนิินโครงดัังกล่่าวอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ชุุมชนโดยรอบในตำบลบ้้านค่่าย จัังหวััด
ระยอง มีีการสร้้างงานและเพิ่่�มรายได้้ไปยัังชุุมชนท้้องถิ่่�น
ผ่่านการจ้้างงาน ทุุก ๆ เดืือน ชุุมชนสามารถรัับผัักตบชวาที่่�
ไม่่ได้้ใช้้จากบ่่อบำบััดน้้ำเสีียภายในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์น์
ซีีบอร์์ด (ระยอง) โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ และนำไปผลิิต
กระเป๋๋าใส่่คอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�กและตะกร้้าจัักสานและจำหน่่าย

ต่่อไป ทำให้้ชุุมชนสามารถสร้้างรายได้้ ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการ
ซื้้�อผัักตบชวา ซึ่่�งสามารถประหยััดได้้ประมาณ 150 บาทต่่อมััด
จากราคารวม 300 บาทต่่อมััด และมีีแหล่่งวััตถุุดิิบที่่�มั่่�นคง
ทุุกเดืือน แต่่ละปีี กลุ่่�มบริิษััทฯ ซื้้�อตะกร้้าจัักสานจากผัักตบชวา
ที่่�ผลิิตโดยชุุมชนท้้องถิ่่�นจำนวน 300 ใบ และในตะกร้้านั้้�น
มีีผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ท้้ อ งถิ่่� น จากโครงการปัั นกัั น เป็็ นข องขวัั ญ ปีี ใ หม่่
ดัังนั้้�น โครงการนี้้�สร้้างรายได้้จำนวน 1 ล้้านบาทให้้กัับชุุมชน
คิิดเป็็นรายได้้เพิ่่�มเติิมประมาณ 10,000 บาท/เดืือน/คน
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นอกจากนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ช่่วยเหลืือธุุรกิิจดัังกล่่าวโดยการเพิ่่�มมููลค่่าผัักตบชวาผ่่านความร่่วมมืือกัับพีีทีีทีี โกลบอล
เคมิิคอล (PTTGC) กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้คิิดค้้นผ้้าชนิิดใหม่่ที่่�ใช้้ผัักตบชวาจากบึึงประดิิษฐ์์ ในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ขวดพลาสติิกรีีไซเคิิล (PET) จากแพลตฟอร์์ม YOUเทิิร์์นของ PTTGC และฝ้้าย

จากโครงการนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถสร้้างงานและรายได้้กว่่า
36,000 บาทสำหรัับชุุมชนจากการขููดผัักตบชวาให้้กลายเป็็น
เส้้นใย ก่่อนเข้้าสู่่�การแปรรููปและปั่่�น เส้้นใยจากผัักตบชวา
เส้้นใยจากขวดพลาสติิก (PET) และเส้้นใยจากฝ้้ายจะถููกนำมา
ผสมกัันเพื่่�อสร้้างเนื้้�อผ้้า นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้สร้้าง
ห้้องสมุุดเพื่่�อเป็็นแหล่่งความรู้้�สำหรัับชุุมชน ที่่�สามารถใช้้
ทำเงิินต่่อไปได้้ในอนาคต
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กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีรายได้้จากทางนี้้�โดยการขายเส้้นใยให้้ผู้้�ผลิิตนำไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่อไป ซึ่่�งสร้้างรายได้้เป็็นจำนวนเงิิน
ประมาณ 40,000 บาท

ความร่่วมมืือระหว่่าง PTTGC และกลุ่่�มบริิษััทฯ ใช้้ผ้้าชนิิดใหม่่ในการผลิิตกระเป๋๋าใส่่โน้้ตบุ๊๊�กและตะกร้้า จากนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ผลิิตกระเป๋๋าใส่่โน้้ตบุ๊๊�กจำนวน 200 ใบ และตะกร้้า 300 ใบ จากนวััตกรรมผ้้าชนิิดใหม่่ อััพไซเคิิลเป็็นของขวััญปีีใหม่่สำหรัับ
ปีี 2564 ให้้ลููกค้้าทรงคุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งพอใจในของขวััญที่่�ได้้รัับเป็็นอย่่างมาก
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โครงการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�สีีเขีียว

กลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมกัับจิิตอาสาในชุุมชนในการปลููกต้้นไม้้พื้้�นเมืืองจำนวน 300 ต้้น เช่่น มะค่่าโมง ลำดวน มะฮอกกานีี ในป่่า
เขตร้้อน ตำบลเขาคัันทรง อำเภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี และต้้นนางพญาเสืือโคร่่ง จำนวน 100 ต้้น ที่่�โรงเรีียนบ้้านเขาหิิน
ตำบลบ่่อวิิน ทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนจากโรงเรีียนบ้้านเขาหิิน จัังหวััดชลบุุรีี ได้้เรีียนรู้้�ถึึงความสำคััญของต้้นไม้้ในระบบนิิเวศน์์
และผลที่่�การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมีีต่่อชีีวิิตประจำวััน นอกเหนืือจากให้้ความร่่มรื่่�นแล้้ว ต้้นไม้้ยัังผลิิตออกซิิเจนและ
ช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนในอากาศ เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยและแหล่่งอาหารของสััตว์์ป่่า รวมไปถึึงการรัักษาสภาพน้้ำและดิินให้้
อุุดมสมบููรณ์์

นอกจากนี้้� ยัังมีีการสอนให้้เด็็ก ๆ รู้้�จัักการรีีไซเคิิลและการใช้้
ชีีวิิตอย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ส่่งมอบถัังขยะแยกสีีให้้โรงเรีียนบ้้านพัันเสด็็จนอก อำเภอ
ศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี และอธิิบายแนวคิิดเกี่่ย� วกัับการแยกขยะ
และการรีีไซเคิิลให้้น้้อง ๆ นัักเรีียนฟัังเพื่่�อช่่วยกัันดููแลให้้โลก
สะอาด เด็็กนัักเรีียนต่่างให้้ความสนใจกัับวิิธีีการคััดแยกวััสดุุ
เหลืือใช้้และรัับฟัังเคล็็ดลัับการลดปริิมาณขยะและการคิิดหาวิิธีี
นำกลัับมาใช้้ใหม่่ รวมถึึงการดููแลเอาใจใส่่สิ่่�งแวดล้้อมรอบ ๆ
ตััวที่่�เริ่่�มต้้นได้้ตั้้�งแต่่เยาว์์วััย
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การบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อชุุมชน

โครงการบริิ ห ารจัั ด การน้้ำเพื่่� อ ชุุ ม ชนมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์
ดัังต่่อไปนี้้�:
1. เพื่่�อเป็็นโรงบำบััดน้้ำเสีียที่่�มีีความก้้าวหน้้าขั้้�นสููงทั้้�ง
ด้้านเทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมสำหรัับชุุมชนหนองคล้้า
2. เพื่่�อบำบััดน้้ำเสีียของชุุมชนหนองคล้้าก่่อนปล่่อยออก
สู่่�แหล่่งน้้ำธรรมชาติิ
3. เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจสำหรัับชุุมชนหนองคล้้า
4.	ประสิิทธิิภาพในการบำบััดน้้ำเสีียของโรงบำบััดน้้ำเสีีย
อยู่่�ที่่� 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน

นอกจากนี้้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
จำกััด (มหาชน) ได้้มอบการสนัับสนุุนทางการเงิินในการ
ก่่อสร้้างระบบบำบััดน้้ำเสีียสำหรัับชุุมชนต่่าง ๆ ในเทศบาล
ตำบลหนองคล้้า และได้้แบ่่งปัันความรู้้�เกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จัั ด การน้้ำเสีีย บึึงประดิิ ษ ฐ์์ และอื่่� น ๆ เทศบาลตำบล
หนองคล้้าได้้มอบที่่�ดิินเปล่่าจำนวน 11 ไร่่ในพื้้�นที่่�หนองขนุุน
สำหรัับโครงการดัังกล่่าว 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564 - บริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด (มหาชน)
ร่่วมกัับเทศบาลตำบลบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง ได้้ลงนามบัันทึึก
ข้้อตกลงเพื่่�อร่่วมมืือและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ด้้านการบริิหาร
จัั ด การระบบน้้ำเสีีย โดยเฉพาะการนำน้้ำเสีียที่่� ผ่่ า น
กระบวนการบำบััดแล้้วนำกลัับมาใช้้ใหม่่ เรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�ง
ว่่า Wastewater Reclamation
โดยบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือดัังกล่่าวมีีระยะเวลาสองปีี
และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
ริิเริ่่�มขึ้้�นภายใต้้โครงการ Clean Water for Planet ซึ่่�งสอดรัับ
กัับแนวคิิด โครงการเมืืองอััจฉริิยะหรืือ “Smart City” ของ
เทศบาลตำบลบ้้านฉาง โดยทั้้�งสองฝ่่ายได้้ตระหนัักถึึงความ
จำเป็็ นข องการบริิ ห ารจัั ด การน้้ำให้้ ดีียิ่่� ง ขึ้้� น โดยเฉพาะ
การบำบััดน้้ำเสีียและต่่อยอดด้้วยการนำน้้ำเสีียจากชุุมชนใน
ตำบลบ้้านฉางรอบข้้างนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�
ผ่่านกระบวนการบำบััดแล้้วไปใช้้เพื่่�อการอุุตสาหกรรมให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด

นายสุุชินิ พููลหิรัิ ญั นายกเทศมนตรีีตำบลบ้้านฉาง กล่่าวว่่า “เรา
มีีความยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่� ได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด ในครั้้�งนี้้� เพื่่�อ
ร่่วมกัันขับั เคลื่่�อนการเป็็นเมืืองต้้นแบบที่่มีีก
� ารบริิหารจััดการน้้ำ
ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ผมมั่่น� ใจว่่าโครงการนี้้จ� ะเป็็นประโยชน์์กับั ทั้้ง� สอง
ฝ่่ายในการส่่งเสริิมการแก้้ปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระยะยาว
สำหรัับชุุมชนของเรา”
ดร. นิิ พ นธ์์ บุุ ญ เดชานัั นทน์์ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้้ิ ส์� ์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด (มหาชน)
กล่่าวว่่า “ด้้วยบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือฉบัับนี้้� บริิษััทฯ
พร้้อมถ่่ายทอดประสบการณ์์ด้า้ นการบริิหารจััดการน้้ำเสีียให้้กับั
เทศบาลตำบลบ้้านฉาง ซึ่่�งเป็็นตำบลที่่�มีีความตื่่�นตััวทางสัังคม
ในโครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก น้้ำเสีีย
จากชุุ ม ชนบ้้ า นฉางที่่� ผ่่ า นการบำบัั ด แล้้ ว จะเปลี่่� ย นเป็็ นน้้ ำ
คุุ ณ ภาพสูู ง ซึ่่� ง นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของดัั บ บลิิ ว เอชเอ กรุ๊๊�ป
สามารถนำไปใช้้ ใ นกระบวนการอุุ ต สาหกรรมได้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ เป็็นการช่่วยเพิ่่�มแหล่่งน้้ำดิิบที่่�มีีความมั่่�นคง
ในพื้้�นที่่�เขตอีีอีีซีีและช่่วยแก้้ปััญหาภััยแล้้งในระยะยาวอีีกด้้วย”
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นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล ประธานคณะกรรมการบริิษััทและ
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่�ม บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ
คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) กล่่าวเสริิมว่่า “การผนึึกกำลัังกัับ
เทศบาลตำบลบ้้านฉาง จะช่่วยสนัับสนุุนการพััฒนาโครงการ
อีีอีีซีี ซึ่่�งบริิษััทฯ พร้้อมทำงานร่่วมกัับเทศบาลและพัันธมิิตร
รายอื่่�นๆ ในการกำหนดมาตรฐาน เทคนิิคและแนวปฏิิบััติิการ
บริิหารจััดการและบำบััดน้้ำที่่ยั่่� ง� ยืืนและเป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม”

นางสาวจรีีพร กล่่าวต่่อว่่า “นัับเป็็นโอกาสที่่ดีี� เยี่่ย� มในการเผย
แพร่่ข้อ้ มููลและองค์์ความรู้้�กับั สมาชิิกในชุุมชน ตั้้ง� แต่่ครัวั เรืือน
จนถึึ ง โรงงาน เกี่่� ย วกัั บ ความสำคัั ญ ของการอนุุ รัั กษ์์ น้้ ำ
ซึ่่� ง แนวคิิ ด การพัั ฒ นาแหล่่ ง น้้ำทางเลืือกให้้ กัั บ ภาค
อุุตสาหกรรมโดยใช้้น้้ำที่่�บำบััดแล้้วจากชุุมชนเป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อสร้้างสรรค์์การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและสร้้างความ
ร่่วมมืือระหว่่างท้้องถิ่่�นและภาคอุุตสาหกรรม”

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด (มหาชน) นำเสนอโซลููชัันเพื่่�อการบริิหารจััดการน้้ำที่่�มาพร้้อมนวััตกรรม
ที่่�ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่า เช่่น ระบบการนำน้้ำเสีียที่่�ผ่่านกระบวนการบำบััดแล้้วนำกลัับมาใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation) และ
การผลิิตน้้ำที่่�ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) สำหรัับลููกค้้าภายในและนอกนิิคมอุุตสาหกรรม รวมถึึงผู้้�พััฒนาที่่�ดิิน
อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ และเขตเทศบาลต่่างๆ ในปีี 2563 บริิษััทฯ ใช้้งบประมาณจำนวน 300 ล้้านบาท (เกืือบ 10 ล้้านเหรีียญสหรััฐ)
ลงทุุนในโครงการ Reclaimed Water สองแห่่งที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) และนิิคมอุุตสาหกรรม
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง)
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แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญต่่อการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม
จึึงได้้นำปััจจััยทางสัังคมมาพิิจารณาในการออกแบบหรืือการ
ดำเนิินธุุรกิิจ มีีการพััฒนาเกณฑ์์การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม
ซึ่่�งนำไปใช้้เมื่่�อมีีการก่่อสร้้างอาคารใหม่่ หรืือระหว่่างการ
บููรณะ ทั้้�งนี้้ร� วมถึงึ การบููรณาการเกณฑ์์การเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของ
สัังคมอยู่่�ในรายการตรวจสอบการสอบทานธุุรกิิจ เกณฑ์์
การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมยัังเป็็นส่่วนของการวางแผนและ
เป็็นแนวทางระยะพััฒนา และเป็็นส่่วนของคณะกรรมการ
ที่่ปรึึก
� ษาสำหรัับผู้้�ทุุพพลภาพ หรืือให้้ความร่่วมมืือกัับสมาคม
ต่่าง ๆ สำหรัับผู้้�พิิการ

ดัังนั้้น� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงดำเนิินกิิจกรรมและเกณฑ์์หลากหลายด้้าน
การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมเพื่่�อขยายขอบเขตการช่่วยเหลืือ
สัังคม การสร้้างการมีีส่่วนในสัังคมเป็็นหััวข้้อที่่�สำคััญอย่่างยิ่่�ง
ในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิิน
โครงการด้้านล่่างนี้้จ� นเสร็็จสมบููรณ์์ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน
โดยได้้มอบโอกาสอัันดีีสำหรัับบุุคคลที่่�มีีรายได้้น้้อยหรืือด้้อย
โอกาส

โครงการคิิดค่่าเช่่าถููกสำำ�หรัับชุุมชน

กลุ่่�มบริิษััทฯ สนัับสนุุนและส่่งเสริิมคุุณค่่าและโอกาสสำหรัับ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นโดยจััดหาพื้้�นที่่�ว่่างให้้เช่่า โดยคิิดค่่าเช่่าถููก
ประมาณ 250-500 บาท/ไร่่/ปีี ให้้ใช้้เป็็นพื้น้� ที่่เ� พาะปลููกสำหรัับ
ชุุมชน บริิเวณพื้้�นที่่�เช่่าค่่าเช่่าต่่ำนั้้�นสามารถสร้้างงานให้้กัับ
คนในชุุมชนไปพร้้อมกัับการรัักษาให้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวปราศจาก

ไฟไหม้้ทุ่่�ง การทิ้้�งขยะ และการบุุกรุุก กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความ
สำคััญต่่อการช่่วยเหลืือชุุมชนต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้านสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีขั้้�นตอนคืือ กลุ่่�มบริิษััทฯ ช่่วยเหลืือสนัับสนุุน
ให้้ ป ระชาชนในท้้ อ งถิ่่� น ได้้ ปลูู กมัั น สำปะหลัั ง หรืือสัั บ ปะรด
ในพื้้�นที่่�ว่่างจำนวนมากของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยคิิดค่่าเช่่าถููก
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ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนและมอบพื้้�นที่่�ว่่างให้้เช่่าสำหรัับทำการเกษตรดัังนี้้�:

1. WHA CIE1

640.6 ไร่่ : 500 บาท/ไร่่/ปีี

พื้้�นที่่�รวม

143.91 ไร่่
63.04 ไร่่ : 250 บาท/ไร่่/ปีี
80.87 ไร่่ : 500 บาท/ไร่่/ปีี
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2. WHA ESIE 4
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3. WHA RY36
424.96 ไ่่ร่่ : 500 บาท/ไร่่/ปีี

โซลููชัันด้้านสำำ�นัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ

อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ได้้รัับการออกแบบมาให้้เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และได้้กลายเป็็นสำนัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในปีี 2564 อาคารดัังกล่่าวออกแบบ
ให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ยืืดหยุ่่�นในการทำงาน อัันจะนำไปสู่่�
การสร้้างสรรค์์ความคิิดและผลงานใหม่่ ๆ ตามหลัักการ
“เวิิร์์ค-ไลฟ์์ โซลููชััน” ใช้้เวลาเดิินเพีียง 3 นาทีีจากป้้ายรถ
ประจำทางถึึงตััวอาคาร และยัังมีีรถรัับส่่งไปยัังศููนย์ก์ ารขนส่่ง
ที่่�เมกะ บางนา และสนัับสนุุนให้้พนัักงานกลุ่่�มบริิษััทฯ มีี
บริิการการเดิินทางที่่ยั่่� ง� ยืืน เช่่น นั่่ง� รถคัันเดีียวไปกัันหลายคน
ซึ่ง่� มีีข้้อดีีด้้านสัังคมหลายประการ เช่่น ลดการใช้้พลัังงาน ลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse gas: GHG)
และลดการจราจรติิดขััดสำหรัับชุุมชนท้้องถิ่่�น ช่่วยสร้้าง
สภาพแวดล้้ อ มที่่� ดีี และสนัั บ สนุุ นส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพและ และกลุ่่�มบริิษััทฯ จััดให้้มีีแผนอพยพและการฝึึกอบรมสำหรัับ
ความเป็็นอยู่่�ที่ดีีข
่� องชุุมชน นอกจากนี้้� โซลููชันด้
ั า้ นสำนัักงาน ผู้้�เช่่ า พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ให้้ มีีความรัั บ ผิิ ด ชอบและลดความเสี่่� ย งใน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมอบทางเลืือกการเช่่าที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�เอื้้�อ ชุุมชน กระบวนการฝึึกอบรมมีีผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�เข้้าร่่วม 11 ราย
ต่่อการทำงานร่่วมกัันและความมีีชีีวิิตชีีวาในสถานที่่�ทำงาน
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นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ

เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทฯ บริิษััท เอสเอไอซีี
มอเตอร์์-ซีีพ จำกััด และบริิษััทเอ็็มจีี เซลส์์ (ประเทศไทย)
จำกัั ด บริิ ษัั ทผู้้� ผลิิ ต และจำหน่่ า ยรถยนต์์ ยี่่� ห้้ อ เอ็็ ม จีีใน
ประเทศไทย ทั้้�งสามฝ่่ายได้้ลงนามในสััญญาเพื่่�อติิดตั้้�งสถานีี
ชาร์์จรถไฟฟ้้า “MG Super Charge” ห้้าแห่่งภายในนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในพื้้น� ที่่อีีอีีซีี
� และจัังหวััดสระบุุรีี
มีีรถยนต์์ ไฟฟ้้าที่่�ใช้้งานอยู่่�สำหรัับการติิดตามตรวจสอบและ
ส่่งเอกสาร กระบวนการรถยนต์์ไฟฟ้้าที่่ด� ำเนิินการในห้้าสถานีี
ทุุก ๆ ปีี กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟ ซึ่่�งผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกราย (ได้้แก่่ พนัักงานทุุกคน ลููกค้้า และ

ตััวแทนชุุมชน) จำเป็็นต้้องเข้้าร่่วม ดัังนั้้�น ชุุมชนโดยรอบ
จึึงมั่่�นใจได้้ว่่าการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะไม่่ส่่งผลกระ
ทบเชิิงลบต่่อชุุมชน โครงการนี้้จึึ� งเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ทั้้�งพนัักงาน
ในกลุ่่�มบริิษััทฯ และชุุมชนโดยรวม นอกจากการอพยพชุุมชน
แล้้ว ศููนย์์ควบคุุมภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency Control Center
:ECC) ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการช่่วยกู้้�เหตุุฉุุกเฉิิน 1 ครั้้�ง
ในโรงงานแห่่งหนึ่่�งภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มในปีี
2563 นอกจากนี้้� ECC ยัังได้้ช่่วยเหลืือเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�นใน
การยัับยั้้�งเหตุุฉุุกเฉิินในชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�เขตอุุตสาหกรรม
อีีกด้้วย
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มิติ
สิ่งแวดล้อม
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การจััดการผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
กลุ่่�มบริิษัทดั
ั บั บลิิวเอชเอได้้กำหนดนโยบายที่่มุ่่�� งเน้้นให้้การดำเนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบและ
สิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างกลมกลืืนและดำเนิินร่่วมกัันด้้วยความยั่่�งยืืน
มาโดยตลอด ทั้้�งนี้้�ด้้วยการที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้
บริิการแก่่ลูกค้
ู า้ ด้้วยโซลููชั่่น� ในมาตรฐานระดัับสากลและพร้้อมทั้้ง�
ให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้าที่่�จะส่่งมอบบริิการที่่�มีีคุุณภาพสููงที่่�สุุด
พร้้อมไปกัับความรัับผิิดชอบที่่�แน่่วแน่่ต่่อการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
ผ่่านการดำเนิินการที่่ส่� ง่ เสริิมการอนุุรักษ์
ั พ์ ลัังงาน การใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียน และการจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งเป็็น
สิ่่ง� ที่่กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึงึ ความสำคััญอย่่างยิ่่ง� และได้้มีีการ
ดำเนิินการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยพััฒนาเพื่่�อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยเน้้น
การนำรููปแบบและระบบการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพมาใช้้ รวมทั้้�งการจััดการเชิิงรุุกและการควบคุุมด้้วย
การตรวจวััดตััวแปรหลัักที่่มีี� ผลต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมอยู่่�ตลอดเวลา เช่่น
ความหลากหลายทางชีีวภาพ คุุณภาพน้้ำเสีีย การกำจััดของเสีีย
การปล่่อยมลพิิษ และการอนุุรัักษ์์ทรััพยากร เป็็นต้้น ซึ่่�งตััวแปร
ข้้างต้้นเป็็นไปตามลัักษณะการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ ลููกค้้า คู่่�ค้้า และชุุมชนในพื้้�นที่่�โดยรอบ อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อีีกด้้วย

ทั้้� ง นี้้� แนวทางพัั ฒ นาไปสู่่�การดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืืนของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นไปตามกรอบของนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทางชีีวภาพซึ่่�งได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าว
ชี้้� ให้้เห็็นเจตนารมณ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการป้้องกัันและลด
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาคุุ ณ ภาพ
รวมถึึงการกำกัับดููแลให้้การดำเนิินงานเป็็นไปตามข้้อกำหนด
ต่่างๆ และแนวปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานสากล ทั้้�งมาตรฐานระบบการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบบริิหารงาน
คุุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์์กรระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) ซึ่่�งถืือเป็็นกรอบในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มสอดคล้้ อ งไปในแนวทางเดีียวกัั น ในทุุ ก ๆ
กลุ่่�มธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้พััฒนาข้้อกำหนด แนวทาง และ
แผนการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร เพื่่�อบริิหารจััดการ
ในการลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึงสิ่่�งต่่อไปนี้้�:
•	มีีการตรวจสอบประเด็็นทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมว่่ามีีการขััดต่่อ
กฎหมายหรืือไม่่ในขั้้�นตอนก่่อนการเข้้าลงทุุนใดๆ
•	พััฒนาโครงการเป็็นไปตามข้้อกำหนดทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
การใช้้ทรััพยากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
•	การบำรุุงรัักษาทรััพย์์สินิ ที่่ล� งทุุนโดยมุ่่�งเน้้นในประเด็็นทางด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
•	กำหนดแนวทางปฏิิบัติั ิ รวมถึงึ จััดให้้มีีการอบรมและสื่่อ� สารไป
ยัังผู้้�ดููแลทรััพย์์สินข
ิ องกลุ่่�มบริิษัทั ฯ (property managers) และ
ลููกค้้าเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกฝ่่ายรัับทราบข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันใน
การปฏิิบััติิตามมาตรฐานและข้้อบัังคัับทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อมและผลการดำำ�เนิินงาน
การรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

ผู้้�ประกอบการในเขตพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นไป
ตามแนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับข้้อกำหนดต่่างๆ มิิ
ฉะนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จะประสานงานไปทางกนอ. เพื่่�อให้้มีีการ
ดำเนิินมาตรการตามความเหมาะสมต่่อไป ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดเกี่่ย� ว
กัับแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสิ่่�งแวดล้้อมที่่ด� ำเนิินการร่่วมกัับลููกค้า้ มีีระบุุไว้้
ในหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องของรายงานฉบัับนี้้�

กลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานตามระบบสากลโดยองค์์กรระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) โดยมีีผลงานที่่�โดดเด่่นคืือการรัับรองมาตรฐานระบบการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001) อัันแสดงให้้เห็็นถึึงแนวทาง
UNIFIED CONTROL CENTER (UOC)
ดำเนิินธุุรกิิจที่่�คำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำระบบศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (Unified Control
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมประจำ Center: UOC) มาใช้้งานเพื่่�อรวบรวม บููรณาการ และแสดงผล
ปีีผ่า่ นการตรวจสอบภายในเพื่่�อติิดตามการดำเนิินงานระบบอย่่าง จากระบบตรวจสอบเฝ้้าระวัังในโครงการและพื้้น� ที่่ป� ฏิิบัติั งิ านของ
สม่่ำเสมอ รวมถึึงการตรวจสอบจากภายนอกและการรัับรอง กลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�ระบบ UOC นั้้�นเพื่่�อรองรัับการตรวจวััดสถานะ
มาตรฐานต่่างๆ ยัังคงดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เป็็นไป ต่่างๆ ในเขตประกอบการแบบเรีียลไทม์์ ทั้้�งระบบผลิิตน้้ำ ระบบ
การผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เป็็นต้้น ตามเจตนารมณ์์ของกลุ่่�ม
ตามมาตรฐานสากล เช่่น ISO 14001 เป็็นต้้น
บริิษััทฯ ที่่�ต้้องการให้้มีีการแสดงข้้อมููลผลชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างโปร่่งใส และรองรัับให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดโดยหน่่วยงาน
การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)
โครงการทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องมีีการศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อจััด รััฐที่่�ให้้มีีการเผยแพร่่ผลการตรวจวััดต่่อสาธารณะ
ทำรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) เพื่่�อเป็็นไป
ตามข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและ
รัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2535 ที่่กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ ได้้
ยึึดถืืออย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้�การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) จะพิิจารณาผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมในพื้้�นที่่�
ภายในรััศมีี 5 กิิโลเมตรโดยรอบโครงการ เพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่ามีี
การตรวจสอบ บรรเทาผลกระทบ และควบคุุมดููแลความเสี่่�ยงใน
ประเด็็นต่่างๆ อย่่างเหมาะสม โดยการประเมิิน EIA ดัังกล่่าวจะ
ต้้ อ งได้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ โ ดยสำนัั ก งานนโยบายและแผนทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม (สผ.) ก่่อนเริ่่ม� ก่่อสร้้างและดำเนิินงาน
1. ศููนย์์เฝ้้าระวัังและควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม (EMCC)
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การดำเนิินงาน 5 ส่่วนต่่อไปนี้้�
เป้้าหมาย
• สถานีีตรวจวััดคุุณภาพน้้ำ (Water Quality Monitoring
ดำำ�เนิินการตามมาตรการติิดตาม
Station: WQMS) จะตรวจสอบคุุณภาพน้้ำในส่่วนของน้้ำที่่�
ตรวจสอบผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมตาม EIA
ผ่่านการบำบััดก่่อนระบายสู่่�แหล่่งน้้ำธรรมชาติิ ซึ่่�งจะมีีการ
ครบถ้้วนคิิดเป็็นร้้อยละ 100
วััดปริิมาณสารอิินทรีีย์์ต่่างๆ ค่่า COD (Chemical Oxygen
Demand) และค่่า BOD (Bio-Chemical Oxygen Demand)
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังกำกัับดููแลให้้มาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไป
ทั้้�งนี้้�ระบบจะแสดงสััญญาณเตืือนเมื่่�อตรวจพบค่่าที่่�ไม่่ได้้
ตามแนวทางที่่ก� ำหนดในการประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA)
มาตรฐานเพื่่�อแจ้้งให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบและจััดการ
มีีการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนิินงานของแต่่ละโครงการ
แก้้ไขโดยทัันทีี เพื่่�อสููบน้้ำไปบำบััดจนกระทั่่�งได้้คุณ
ุ ภาพตาม
ไปยัังการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) สำนัักงาน
มาตรฐาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม หน่่วยงาน
ท้้องที่่�ประจำจัังหวััด ทั้้�งหมด 2 ครั้้�งต่่อปีี โดยแบ่่งช่่วงเวลา • ระบบตรวจวััดคุุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring
Station: AQMS) จะใช้้สำหรัับตรวจวััดค่่าปริิมาณฝุ่่�นละออง
ออกเป็็นเดืือนมกราคม - มิิถุุนายนและเดืือนกรกฎาคม รวม (TSP) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอน (PM-10)
ธัันวาคม ซึ่ง่� ในปีี 2564 ไม่่พบว่่ามีีค่่าชี้้วั� ดั ใดเกิินจากค่่ามาตรฐาน
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2) และก๊๊าซไนโตรเจน (NO2)
ที่่� ก ำหนดตามกฎหมายด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มรวมถึึ ง รายงานการ
ในบรรยากาศทั่่�วไป ตลอดจนการตรวจสอบข้้อมููลด้้าน
ประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ
อุุตุุนิิยมวิิทยา เช่่น ความเร็็วลม และทิิศทางลม เป็็นต้้น
ยัังควบคุุมนโยบายการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมของลููกค้า้

190

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

•

•

•

เปิิดเผยผลการติิดตามและการเฝ้้าระวัังคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
ของนิิคมอุุตสาหกรรมตามที่่�รายงานการประเมิินผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม (EIA) กำหนด ซึ่่�งตััวแปรชี้้�วััดที่่�ตรวจสอบได้้แก่่
ปริิ ม าณสารอิิ นทรีีย์์ ที่่� ร ะเหยง่่ า ยในบรรยากาศ มลพิิ ษ
ทางเสีียง คุุณภาพน้้ำผิิวดิิน ฯลฯ
เป็็นช่่องทางให้้แก่่ผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมฯ ที่่�
อยู่่�ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถนำ
เสนอรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามข้้อกำหนดในการประเมิิน
EIA ของโรงงานแต่่ละแห่่ง เช่่น รายงานเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ
และการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ ค่่าชี้้�วััดตามการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและ
รายงานการตรวจสอบการทำงานหม้้อไอน้้ำหรืือระบบการ
ผลิิตไอน้้ำ (Boiler/ Steam Generator) เป็็นต้้น การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยจึึงสามารถตรวจสอบรายงาน
ต่่าง ๆ ผ่่านระบบ UOC ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งยัังสามารถช่่วยลดปริิมาณการใช้้กระดาษอีีกด้้วย
บัันทึึกข้อ้ มููลและติิดตามเรื่่อ� งร้้องเรีียนจนเสร็็จสิ้้นก
� ระบวนการ
จััดการข้้อร้้องเรีียน โดยข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ จะถููกบันทึึก
ั ในระบบและมีีการแจ้้งเตืือนไปยัังบุุคลากร
ที่่มีี� หน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบเพื่่�อดำเนิินการจััดการแก้้ไขปััญหาตาม
ข้้อร้้องเรีียนต่่อไป

2. ระบบกล้้องวงจรปิิดรัักษาความปลอดภััย (CCTV) และระบบ
ควบคุุมการจราจร (VMS)
ระบบ UOC จะเป็็นจุุดรวบรวมข้้อมููลจากกล้้องวงจรปิิด (CCTV)
ทั้้�งหมดที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภายในพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของนิิคม
อุุตสาหกรรม ช่่วยให้้หน่่วยงานควบคุุมเหตุุการณ์์ฉุกุ เฉิินสามารถ
สัังเกตและตรวจพบเหตุุอัันตรายได้้ง่่ายและสามารถดำเนิินการ
รัับมืือได้้อย่่างทัันท่่วงทีีเมื่่�อจำเป็็น นอกจากนี้้�ระบบควบคุุมการ
จราจร (VMS) ยัังช่่วยรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจราจร
ทั้้� ง หมดที่่� บ ริิ เ วณทางเข้้ า หลัั กข องนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม เช่่ น
ป้้ายทะเบีียนรถ และเวลาที่่ร� ถเข้้าออก เป็็นต้น้ เพื่่�อบริิหารจััดการ
การจราจรให้้คล่อ่ งตััวยิ่่ง� ขึ้้น� และเป็็นการสร้้างเสริิมความปลอดภััย
3. ศููนย์์ควบคุุมระบบน้้ำและระบบบำบััดน้้ำเสีีย
ใช้้สำหรัับแสดงผลและคาดการณ์์เพื่่�อควบคุุมประสิิทธิิภาพการ
ทำงานของอุุปกรณ์์ ในระบบการผลิิตน้้ำและระบบบำบััดน้้ำเสีีย
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าน้้ำได้้คุุณภาพตามมาตรฐานก่่อนส่่งมอบให้้กัับ
ลููกค้้ารืือปล่่อยลงสู่่�ทางระบายน้้ำรวม
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กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ซึ่ง่� แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ “อีีโคกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะพัั ฒ นาระบบการจัั ด การทางด้้ า น แชมเปีี ย น (Eco-Champion)” “อีีโค-แอกเซลเลนซ์์
สิ่่ง� แวดล้้อมให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่ดิ� นยิ่่
ิ ง� ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยได้้จัดั (Eco-Excellence)” และ “อีีโค-เวิิลด์์คลาส (Eco-World Class)”
ให้้มีีช่่องทางให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถแจ้้ง
เรื่่�องร้้องเรีียนและข้้อกัังวลทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้ และได้้มีี ในปีี 2564 นิิคมอุุตสาหกรรม 5 ใน 11 แห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ
การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเรื่่�องของช่่องทางดัังกล่่าวให้้ ได้้ รัั บ การรัั บ รองให้้ เ ป็็ น เมืืองอุุ ต สาหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ โดย
ทราบกัันอย่่างทั่่�วถึึง โดยกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนเป็็นไป นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (ESIE) นิิคมอุุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ที่่จ� ะมีีกระบวนการตรวจสอบหา ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE1) นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิว
สาเหตุุ ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง และกำหนดมาตรการป้้ อ งกัั น และบรรเทา เอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1) และนิิคมอุุตสาหกรรม
ผลกระทบตามความเหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ปััญหาเดิิมเกิิด ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE 2) ได้้รัับการรัับรองให้้เป็็น
ขึ้้�นซ้้ำอีีกในอนาคต โดยช่่องทางร้้องเรีียนดัังกล่่าวมีีดัังต่่อไปนี้้� เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในระดัับ “อีีโค-แชมเปีียน” ส่่วน
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับ บลิิ ว เอชเอ ตะวัั น ออก (มาบตาพุุ ด )
(WHA EIE) ยัังได้้ยกระดัับมาตรฐานเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
www
จากระดัั บ “อีีโค-แชมเปีียน” มาสู่่�ระดัับ “อีีโค-แอกเซลเลนซ์์
(Eco-Excellence)” โดยนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�กล่่าวมานี้้�มีีผลการ
Telephone
Website
In person Complaint Center ดำเนิินงานที่่�โดดเด่่นในแง่่การประกอบธุุรกิิจที่่ค� ำนึึงถึึงส่่วนรวมและ
038-954-543
https://www.
at every industrial
wha-group.com/
estate
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบการพััฒนาเมืือง
en/home
อุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากโรงงานในนิิคม
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกิิดจากโรงงานร้้องเรีียน การตรวจสอบธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม (โครงการ
โรงงานในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 6 กรณีีเกี่่�ยวกัับปััญหากลิ่่�นรบกวน ธงขาว-ดาวเขีียว)
และปัั ญ หาฝุ่่�นละอองจากโรงงานในพื้้� น ที่่� ทั้้� ง นี้้� กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ โครงการมอบรางวััลธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม (โครงการธงขาวได้้ดำเนิินการตามกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนและแก้้ไข ดาวเขีียว) เป็็ นน โยบายของการนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง
ปััญหาดัังกล่่าวได้้อย่่างลุุล่่วง
ประเทศไทย โดยมีีการมอบรางวััลให้้กัับโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�มีี
ผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
มาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามนโยบายของรััฐ
เป็็นเลิิศ ทั้้�งนี้้�ผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมต้้องจััดกิิจกรรม
การพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
เยี่่�ยมชมโรงงงานให้้กัับคณะกรรมการตรวจประเมิินกระบวนการ
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Town) เป็็นกรอบ ผลิิต กระบวนการบริิหารจััดการด้้านมลพิิษ และโครงการร่่วมกัับ
การพััฒนาโดยการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ชุุมชน กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้เป็็นคณะกรรมการของโครงการร่่วมกัับ
เพื่่�อส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจและความยั่่�งยืืน หน่่วยงานรััฐ ชุุมชน และผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อตรวจประเมิินโรงงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของนิิคมอุุตสาหกรรม โดยกำหนดเกณฑ์์ชี้้�วััด ในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในปีี 2564 โรงงานทั้้�งหมด
ครอบคลุุม 5 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิกายภาพ มิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิสัังคม 5 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ (ได้้แก่่ โรงงาน
มิิ ติิ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และมิิ ติิ การบริิ ห ารจัั ด การ เพื่่� อ ใช้้ ส ำหรัั บ 2 แห่่งจากนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
การประเมิิ น ผลการดำเนิิ น งานของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมด้้ า น 1 (WHA ESIE 1) โรงงาน 2 แห่่งจากนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิว
ธรรมาภิิบาลขององค์์กร สิิทธิิมนุุษยชน แนวปฏิิบััติิในการใช้้ เอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE1) และโรงงาน 1 แห่่งจากนิิคม
แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม การมีีส่่วนรวมของชุุมชน และการพััฒนา อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE2)) ได้้รัับมอบ
ชุุ ม ชน โดยผลการพิิ จ ารณาจะมีีการรัั บ รองการเป็็ น เมืือง ธงธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม (ธงขาว-ดาวเขีียว)
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ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

ปััจจุุบัันรััฐบาลซึ่่�งเป็็นผู้้�กำหนดนโยบายและนัักลงทุุน
ได้้ให้้ความสำคััญกัับผลกระทบด้้านการสููญเสีียความ
หลากหลายทางชีีวภาพมากขึ้้�น อีีกทั้้�งมีีการปรัับปรุุง
และพััฒนาข้้อกำหนดต่่างๆ เพื่่�อประเมิินและจััดการ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ประเด็็นความสนใจไม่่ได้้
อยู่่�ที่ก่� ารอนุุรักษ์
ั ธ์ รรมชาติิเพีียงอย่่างเดีียวอีีกต่่อไป แต่่
มุ่่�งเน้้ น ไปที่่� ข้้ อ กัั ง วลเกี่่� ย วกัั บ ภาวะสูู ญ พัั นธุ์์� ซึ่่� ง มีี
ผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อมนุุษยชาติิ เศรษฐกิิจ และ
สิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้�หน่่วยงานระดัับนานาชาติิยััง
ได้้เริ่่ม� จััดทำแผนกลยุุทธ์เ์ พื่่�อปกป้้องความหลายหลาย
ทางชีีวภาพเช่่นกััน ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
ในฐานะที่่เ� ป็็นหนึ่่ง� ในผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมชั้้นน
� ำ
และมีีโรงงานอุุ ต สาหกรรมในความดูู แ ลบนพื้้� น ที่่�
ขนาดใหญ่่ทั่่�วประเทศ กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีถึึง
ผลกระทบที่่ส� ำคััญต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ ทั้้�งนี้้� ถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของ
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ในการรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ตลอดจน
บรรเทาผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในแต่่ละท้้องที่่� เช่่น การไม่่ใช้้ประโยชน์์ ในพื้้�นที่่�เขต
อนุุรัักษ์์หรืืออุุทยานแห่่งชาติิ รวมถึึงการเลืือกใช้้ไม้้
ที่่�ผ่่านการรัับรองเพื่่�อลดปััญหาการตััดไม้้ทำลายป่่า
เป็็นต้้น

เป้้าหมายด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ

กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบจากการดำเนิินธุุรกิิจต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยมีีการวางแนวทางบรรเทาผลกระทบ
ตามระดัับความรุุนแรง เพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่ย� งและผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรมการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทสร้้างสมดุุลนิิเวศเชิิงบวก (Net Positive Impact) หรืือโดยอย่่างน้้อยที่่�สุุดไม่่ก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียคุุณค่่าด้้าน
ความหลากหลายทางชีีวภาพสุุทธิิ (No Net Loss) ตลอดจนการตััดไม้้ทำลายป่่า ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ พยายามหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิด
ผลกระทบในเชิิงลบโดยเลืือกพื้้�นที่่�ประกอบธุุรกิิจและวางแผนออกแบบก่่อสร้้างอย่่างเหมาะสม โดยห้้ามมิิให้้มีีการประกอบธุุรกิิจ
ในพื้้�นที่่�แหล่่งมรดกโลกที่่�ขึ้้�นทะเบีียนโดยยููเนสโก (UNESCO) หรืือพื้้�นที่่�คุ้้�มครองประเภท IUCN Category I-IV อย่่างไรก็็ตาม
หากมีีพื้้�นที่่�ประกอบธุุรกิิจใดอยู่่�ใกล้้กัับเขตพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ข้้างต้้น กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำเนิินการตามมาตรการที่่�กำหนดเพื่่�อบรรเทา
ผลกระทบในเชิิงลบ ตลอดจนใช้้มาตรการควบคุุมเพื่่�อลดผลกระทบอื่่�นๆ อีีกทั้้�งฟื้้�นฟููความเสีียหายจากกิิจกรรมการดำเนิินธุุรกิิจและ
ชดเชยต่่อผลกระทบเชิิงลบใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
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ขอบเขตของเจตนารมณ์์ ด้้ า นหลากหลายทาง นโยบายด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
ชีีวภาพ
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งถืือเป็็น
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ โดยคำนึึงถึึ ง คุุ ณค่่ า ด้้ า นความ
หลากหลายทางชีีวภาพ รวมทั้้�งวางกลยุุทธ์ธุ์ รุ กิิจอย่่างรอบคอบ
เพื่่�อบริิหารจััดการความสููญเสีียทางธรรมชาติิและลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้� ยัังส่่งเสริิมและขอความร่่วมมืือจาก
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เช่่น ผู้้�รัับเหมาและคู่่�ค้้าที่่�ทำธุุรกิิจกัับบริิษััท
โดยตรง (Tier 1) ให้้คำนึึงถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพระหว่่ า งการดำเนิิ น งานใดๆ
ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
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ความรัับผิิดชอบอัันสำคััญยิ่่ง� ขององค์์กร โดยกำหนดมาตรการ
บริิหารจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพ ตลอดจนดำเนิิน
ธุุรกิิจตามรายงานการประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA)
และกำหนดแผนป้้ อ งกัั น และฟื้้� นฟูู ร ะบบนิิ เ วศน์์ ซึ่่� ง อาจ
ได้้รับั ความเสีียหายจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษัทั อีีกทั้้�งยััง
คำนึึงถึึงการอนุุรัักษ์์สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�เสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�อีีกด้้วย
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการตรวจประเมิินความเสี่่�ยงในช่่วงริิเริ่่�ม
โครงการตามแผนที่่�กำหนด จึึงไม่่มีีโครงการใดที่่�ก่่อให้้เกิิด
ความเสี่่ย� งร้้ายแรงต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมุ่่�งเน้้นการเลืือกใช้้วััสดุุจากแหล่่งผลิิตที่่�มีี
ความยั่่�งยืืน เช่่น ไม้้ที่่�ผ่่านการรัับรองแหล่่งผลิิต และส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มเกิิดความตระหนัักถึึงผลกระทบ
ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�มีีต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
และการทำลายทรััพยากรป่่าไม้้

แนวทางบริิหารจััดการ

วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ด้้ า นการอนุุ รัั กษ์์ ความหลากหลายทางชีีวภาพของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเนื้้�อหาระบุุไว้้ในนโยบายการจััดการคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม อนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทางชีีวภาพ
โดยนโยบายดัังกล่่าวเน้้นย้้ำเจตนารมณ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และ
กำหนดแนวทางการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพของ
ระบบนิิเวศน์์ ภููมิิประเทศ และสายพัันธ์ุุ�ของสิ่่�งมีีชีีวิิต ในทุุกพื้้�นที่่�
ที่่�แต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจใช้้ประกอบธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ยัังจััดทำการ
ประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ในนิิคมอุุตสาหกรรม
ทุุกแห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความ
หลากหลายทางชีีวภาพตลอดระยะเวลาการดำเนิินงานก่่อสร้้าง
ไปจนถึึงการดำเนิินธุุรกิิจ ทั้้�งยัังมีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
ความหลากหลายทางชีีวภาพที่่เ� ป็็นประเด็็นเฉพาะเจาะจงสำหรัับ
แต่่ละโครงการ โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ในกรณีีที่่�โครงการตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
เสี่่ย� งสููงต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ต้้องมีีการตรวจประเมิิน
กิิจกรรมทางธุุรกิิจและผลกระทบที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงกำหนด
มาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่่� อ ลดความสูู ญ เสีียด้้ า นความ
หลากหลายทางชีีวภาพและผลกระทบในเชิิงลบต่่อระบบนิิเวศน์์
ในพื้้น� ที่่�โดยรอบโครงการ หากกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่สามารถหลีีกเลี่่ย� ง
การทำลายทรััพยากรป่่าไม้้ได้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ จะทดแทนความ
เสีียหายในพื้้น� ที่่นั้้� น� ๆ โดยการปลููกป่า่ ทดแทนในอีีกพื้้น� ที่่ห� นึ่่ง� ทั้้�งนี้้�
พื้้�นที่่�ปลููกป่่าทดแทนต้้องมีีขนาดเท่่ากัับหรืือมากกว่่าพื้้�นที่่�ที่่�เกิิด
การทำลายป่่าเพื่่�อชดเชยความสููญเสีีย กล่่าวคืือ ไม่่ก่่อให้้เกิิด
ความสููญเสีียคุุณค่่าด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพสุุทธิิ (No
Net Loss) และสร้้างผลกระทบด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
สุุทธิิเชิิงบวก (Net Positive Impact: NPI) ตามเจตนารมณ์์ด้้าน
ความหลากหลายทางชีีวภาพของกลุ่่�มบริิษััทฯ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีกระบวนการตรวจประเมิินความเสี่่�ยงจาก
กิิจกรรมทางธุุรกิิจ และจััดโครงการฝึึกอบรมหรืือประชาสััมพัันธ์์
ข้้อมููลผ่่านวารสาร WHA Connect เพื่่�อสื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมและความหลากหลายทางชีีวภาพให้้กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายรัับทราบ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการ
ไตรภาคีี (Tripartite Committee) เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ตระหนัักถึึงความสำคััญของระบบนิิเวศน์์ในพื้้น� ที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรม
แต่่ละแห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการไตรภาคีีได้้จััดตั้้�ง
ขึ้้�นตามมาตรการด้้านคุุณค่่าคุุณภาพชีีวิิต (สัังคมและเศรษฐกิิจ)
ดัั ง ที่่� ร ะบุุ ใ นรายงาน EIA อัั นป ระกอบไปด้้ ว ยตัั ว แทนจาก
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตััวแทนภาครััฐ และตััวแทนหน่่วยงานราชการ ซึ่่�ง
ทั้้�ง 3 ฝ่่ายจะทำงานร่่วมกัันเพื่่�อตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการดำเนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบในแง่่ลบต่่อชุุมชน สัังคม
หรืือสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุ ม ชนและสภาพแวดล้้ อ มในพื้้� น ที่่� โ ดยรอบ สอดคล้้ อ งกัั บ
เป้้าหมายหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไปสู่่�การเติิบโตของธุุรกิิจในระยะ
ยาว การประชุุมคณะกรรมการไตรภาคีีจะจััดขึ้้�น 2 ครั้้�งต่่อปีี โดย
ขึ้้�นอยู่่�กัับมาตรการที่่�กำหนดขึ้้�นร่่วมกัันในนิิคมอุุตสาหกรรม
แต่่ละแห่่งเพื่่�อประเมิินผลการดำเนิินงานร่่วมกััน การประชุุม
ดัังกล่่าวยัังเป็็นช่่องทางสำหรัับรัับฟััง หารืือ และแก้้ปััญหา
ข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อนำข้้อมููลไป
ปรัับปรุุงและพััฒนาต่่อไป ผลการประชุุมจะถููกบัันทึึกในรายงาน
EIA เพื่่�อนำเสนอต่่อสำนัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ความหลากหลายทางชีีวภาพนัับเป็็น
ประเด็็นที่่คณ
� ะกรรมการไตรภาคีีต้้องตรวจประเมิินอย่่างสม่่ำเสมอ
เพื่่�อป้้องกัันผลกระทบจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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มาตรการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ

ผลการประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) ได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่า่ นิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ 4 แห่่งจากทั้้�งหมด 10 แห่่ง พื้้น� ที่่�
รวมประมาณ 8,303 ไร่่ (1,327 เฮกตาร์์) มีีความเสี่่�ยงด้้าน
ผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� นต่่ อ ความหลากหลายทางชีีวภาพ
เนื่่อ� งจากทำเลที่่ตั้้� ง� อยู่่�ใกล้้กับั เขตอนุุรักษ์
ั ์ ได้้แก่่ นิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE2) ขนาด 638 ไร่่ (101
เฮกตาร์์) และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเออีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
2 (WHA ESIE 2) ขนาด 3,538 ไร่่ (566 เฮกตาร์์) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใกล้้
กัับเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาเขีียว - เขาชมภู่่� จัังหวััดชลบุุรีี
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 3 (WHA ESIE
3) ขนาด 2,198 ไร่่ (351 เฮกตาร์์) อยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียงกัับ
อ่่างเก็็บน้้ำคลองใหญ่่ รวมถึึงนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 4 (WHA ESIE4) ขนาด 1,929 ไร่่ (309 เฮกตาร์์)
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใกล้้อ่่างเก็็บน้้ำหนองปลาไหล โดยอ่่างเก็็บน้้ำดัังกล่่าว
เป็็นแหล่่งรัับน้้ำเสีียที่่�บำบััดแล้้วจากนิิคมอุุตสาหกรรม จึึงเกิิด
ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางชีีวภาพ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันและบรรเทา
ผลกระทบที่่� ก ำหนดในรายงาน ของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
แต่่ละแห่่งอย่่างเคร่่งครััด
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเออีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE
2) จะต้้องเฝ้้าติิดตามข้้อมููลจำนวนสายพัันธุ์์�และชนิิดของสััตว์์
ป่่าภายในพื้้�นที่่�โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมในทุุกๆ 2 ปีี อีีกทั้้�ง
ยัังกำหนดให้้มีีการตรวจวััดคุุณภาพทางอากาศ และให้้การ
สนัั บ สนุุ น โครงการวิิ จัั ย โดยองค์์ กรอนุุ รัั กษ์์ ป่่ า ภายในพื้้� น ที่่�
ตลอดจนสถาบัันการศึึกษา เกี่่ย� วกัับผลกระทบของการประกอบ
อุุตสาหกรรมต่่อระบบนิิเวศน์์
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ วางขอบเขตของการดำเนิินธุรุ กิิจในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 3 (WHA ESIE 3) อย่่างชััดเจน
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และกำหนดให้้ประกอบกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในพื้้น� ที่่ข� องนิิคม
อุุตสาหกรรมเท่่านั้้�นเพื่่�อไม่่ให้้เป็็นการรบกวนพื้้�นที่่�ป่่าโดยรอบ
ทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้ปลููกพืืชที่่�มีีคุุณสมบััติิในการฟอกอากาศเพื่่�อ
ช่่วยลดมลพิิษจากโรงงานอุุตสาหกรรม เช่่น ประดู่่� อโศกอิินเดีีย
เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังห้้ามมิิให้้พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตััด
ต้้นไม้้ ล่่าสััตว์์ หรืือกระทำการใดๆ ที่่�ขััดต่่อกฎหมายและ
เป็็นการทำลายที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่าหรืือทำร้้ายสััตว์์ป่่า
สำหรัับนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4
(WHA ESIE4) กำหนดให้้เฝ้้าติิดตามข้้อมููลระบบนิิเวศน์์ของ
สิ่่ง� มีีชีีวิิตในน้้ำบริิเวณอ่่างเก็็บน้้ำที่่เ� ป็็นจุดุ รัับน้้ำเสีียที่่บ� ำบััดแล้้ว
จากนิิคมอุุตสาหกรรม มีีการเก็็บตััวอย่่างเพื่่�อศึึกษาค่่าชี้้�วััด
มาตรฐานของตัั ว แปรด้้ า นความหลากหลายทางชีีวภาพ
(เช่่น แพลงก์์ตอนพืืช แพลงก์์ตอนสััตว์์ สััตว์์น้้ำ พืืชน้้ำ และ
สััตว์์หน้้าดิิน) และนำไปเปรีียบเทีียบกัับผลการตรวจประเมิิน
ทั้้�งนี้้จ� ะมีีการตรวจประเมิิน 2 ครั้้�งต่่อปีี ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งต้้นน้้ำไปจนถึงึ
ปลายน้้ำจนถึึงปลายน้้ำของแหล่่งน้้ำที่่�เป็็นจุุดรัับน้้ำเสีียที่่�ผ่่าน
การบำบััดแล้้วจากโครงการ โดยผลจากการตรวจประเมิินใน
ปีี 2563 ระบุุว่่าดััชนีีชี้้�วััดความหลากหลายทางชีีวภาพยัังอยู่่�ใน
ค่่ า มาตรฐาน ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ นว่่ า ยัั ง ไม่่ พ บผลกระทบร้้ า ยแรงต่่ อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพอัันเนื่่อ� งมาจากการดำเนิินกิิจการ
ของนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด 4 (WHA
ESIE4) ทั้้�งนี้้� ผลการตรวจวััดตามที่่�กำหนดในการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) จะนำไปนำเสนอต่่อหน่่วยงาน
ในท้้องที่่�รวมถึึงคณะกรรมการผู้้�ชำนาญการพิิจารณารายงาน
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมของนิิคมอุุตสาหกรรม
นอกจากนี้้� นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเออีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
2 (WHA ESIE 2) และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี
2 (WHA CIE2) ยัังมีีการตรวจประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความ
หลากหลายทางชีีวภาพทุุกๆ 2 ปีี ตามมาตรการที่่�กำหนดใน
การประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) เพื่่�อตรวจสอบสภาวะ
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง และผลกระทบอื่่� น ๆ จากการพัั ฒ นาเชิิ ง
อุุตสาหกรรมต่่อทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า

การจััดการ
ด้้านน้ำำ��

การจััดการด้้านน้ำำ��

น้้ำเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความจำเป็็นต่่อการดำรงชีีวิิตของ
มนุุษย์์ในทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งในด้้านสุุขภาพ ความเป็็นอยู่่�ที่ดีี่� การพััฒนา
ทางสัังคม การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ รวมถึึงระบบนิิเวศ
ดัังนั้้น� น้้ำจึึงเป็็นทรัพั ยากรสำคััญที่่มีีส่
� ว่ นช่่วยพััฒนาสัังคมของเรา
ให้้เจริิญก้้าวหน้้าอย่่างยั่่ง� ยืืน อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบันนี้้
ั ก� ารขยายตััว
ของภาคอุุ ต สาหกรรมและการเปลี่่� ย นแปลงของสภาพ
ภููมิอิ ากาศที่่นั� บั วัันจะยิ่่ง� ทวีีความรุุนแรงขึ้้น� ได้้ส่ง่ ผลให้้ทรัพั ยากร
ธรรมชาติิเสื่่อ� มโทรมลง จึึงเป็็นสาเหตุุที่ท่� ำให้้ฝนไม่่ตกตามฤดููกาล
และส่่งผลให้้น้้ำในอ่่างเก็็บน้้ำอยู่่�ในระดัับต่่ำกว่่าปกติิ ซึ่่�งปััญหา
การขาดแคลนน้้ำ (ภััยแล้้ง) ปััญหาน้้ำหลาก (น้้ำท่่วม) ปััญหา
คุุณภาพน้้ำ และปััญหาการเข้้าถึึงแหล่่งน้้ำ นัับว่่าเป็็นประเด็็น
ปััญหาสำคััญที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทรััพยากรน้้ำ ฉะนั้้นจึึ
� งถืือเป็็นประเด็็น
ที่่�ท้้าทายสำหรัับผู้้�ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคในการจััดหาน้้ำ
มาใช้้อย่่างเพีียงพอและปลอดภััยในการประกอบธุุรกิิจ นอกจากนี้้�
ข้้ อ กัั ง วลทางด้้ า นสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มในช่่ ว งไม่่ นานมานี้้�
ยัังเป็็นสิ่่�งที่่�ผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมต่่างๆ ลดปริิมาณการปล่่อย
น้้ำเสีีย รวมทั้้� ง ต้้ อ งตรวจสอบคุุ ณ ภาพน้้ำทิ้้� ง ให้้ อ ยู่่�ภายใน
ค่่ามาตรฐานก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้้ำตามธรรมชาติิ

ในฐานะผู้้�ผลิิตน้้ำเพื่่�ออุุตสาหกรรมและผู้้�ให้้บริิการบำบััดน้้ำเสีีย
น้้ำถืือเป็็นทรััพยากรสำคััญที่่�ต้้องใช้้ร่่วมกัันในการประกอบธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ กล่่าวคืือผู้้�ประกอบการในนิิคม
อุุ ต สาหกรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีีความจำเป็็ นต้้ อ งใช้้ น้้ ำ
เพื่่�ออุุตสาหกรรมและการดำเนิินธุรุ กิิจ รวมถึงึ ต้้องมีีการใช้้บริิการ
บำบััดน้้ำเสีีย ซึ่่�งในขณะเดีียวกััน น้้ำที่่�ใช้้ดัังกล่่าวก็็มีีที่่�มาจาก
แหล่่งน้้ำที่่�ใช้้ร่่วมกัันกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�ด้้วยเช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงตระหนัักดีีว่่าการควบคุุมคุุณภาพของน้้ำเสีียที่่�
บำบัั ด แล้้ ว ประกอบกัั บ การใช้้ น้้ ำอย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภาพและ
มาตรการป้้องกัันผลกระทบ ล้้วนมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันและเป็็น
แนวทางที่่�ยั่่�งยืืนไปสู่่�การอนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการทรััพยากรน้้ำ
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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แนวทางการบริิหารจััดการ

การจััดการทรััพยากรน้้ำในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เป็็นไปตามแนวทางที่่�กำหนดในนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งได้้รัับ
การเห็็นชอบจากคณะผู้้�บริิหาร โดยนโยบายดัังกล่่าวได้้ให้้กรอบ
ปฏิิ บัั ติิ ใ นการรัั ก ษาสมดุุ ลน้้ ำ (Water Balance) อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบในเชิิงลบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และลดการพึ่่�งพิิงการใช้้น้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้�การบริิหาร
จััดการน้้ำในกลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
อยู่่�ภายใต้้การกำกัับดููแลของฝ่่ายประกอบธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม
(Industrial Estate Operator: IEO) สำหรัับกลุ่่�มบริิษััท WHAID
และการดำเนิินการด้้านสาธารณููปโภค โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ซึ่่ง� ทั้้�งสองฝ่่ายจะทำงานร่่วมกัันในหน้้าที่่ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหาร
จััดการน้้ำและการลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
กระบวนการบริิหารจััดการน้้ำของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วย การ
จัั ด หาและผลิิ ตน้้ำเพื่่�อ อุุตสาหกรรม การบำบััด น้้ำเสีีย และ
กระบวนการนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วาง
แนวทางการบริิหารจััดการทรััพยากรน้้ำอย่่างเหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสี่่�ยงด้้านน้้ำ และควบคุุมให้้มีี
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายด้้านการจััดการทรััพยากรน้้ำ อีีกทั้้�งยััง
ถืือเป็็นการลดผลกระทบต่่อชุุมชน กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำเทคโนโลยีี
ที่่� ช่่ ว ยในการค้้ น หาแหล่่ ง น้้ำใหม่่ ม าใช้้ (งานวิิ จัั ย และพัั ฒ นา
เทคโนโลยีีที่่�ลดการพึ่่�งพาน้้ำผิิวดิิน) โดยในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้นำนวััตกรรมและเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เข้้ามาประยุุกต์์ ใช้้ในการ
บริิ ห ารจัั ด การน้้ำ ซึ่่� ง ไม่่ เ พีียงแต่่ จ ะเป็็ นการต่่ อ ยอดพัั ฒ นา
เทคโนโลยีีและผลิิตภััณฑ์์เดิิมอย่่าง Wastewater Reclamation
เพื่่� อ สร้้ า งมูู ลค่่ า เพิ่่� ม และนำเสนอผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ การด้้ า น
สาธารณููปโภคใหม่่ๆ ให้้กัับผู้้�ประกอบการที่่�อาจมีีความต้้องการ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการสาธารณููปโภคที่่�หลากหลาย แต่่ยัังถืือ
เป็็นการผลัักดันั โครงการที่่มีี� แนวคิิดและแนวทางการจััดการใหม่่ๆ
โดยเปลี่่ย� นการให้้บริิการและบริิหารจััดการน้้ำด้้วยระบบดั้้ง� เดิิมมา
เป็็นระบบดิิจิทัิ ลั ตััวอย่่างโครงการดัังกล่่าว เช่่น การติิดตามผล
และการควบคุุมระบบการจััดการน้้ำแบบเรีียลไทม์์ผ่่านระบบ
SCADA ซึ่่�งให้้ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้อย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งการจััดตั้้�ง
ศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (Unified Operations Control Center:
UOC) โดยผู้้�บริิหารสามารถติิดตามผลและสั่่ง� การระบบปฏิิบัติั กิ าร
แต่่ละหน่่วยผ่่านศููนย์์ UOC ได้้จากอาคาร WHA TOWER,
รวมถึงึ การริิเริ่่ม� โซลููชันั Smart Utilities Solution ซึ่ง่� เริ่่ม� ดำเนิินการ
ในปีี 2564 ที่่� นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ ตะวัั น ออก
(มาบตาพุุด) (WHA EIE) ด้้วยการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ประเภทมิิเตอร์์
เครื่่�องสููบน้้ำ รวมถึึงมิิเตอร์์วััดอััตราการไหลแบบเดิิมมาเป็็น
อุุปกรณ์์อััจฉริิยะ เป็็นต้้น

นํ้าอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตนํ้าอุตสาหกรรม
WHAUP

แหล่งทีม่ าของนํ้า
 ผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ ายนํ้าอื่น (ใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาติ)
 อ่างเก็บนํ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุม่ WHA
 นํ้าทีบ่ าํ บัดจากนํ้าใช้แล้วเพือ่ นํากลับมาใช้ใหม่
(Reclamation Water) ของ WHAUP

โรงงานอุตสาหกรรม

หน้า 199 ทํารูปนี ้
ชัดกว่านีไ้ ด้มยั้ คะ

การบําบัดนํ้าเสีย
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง
WHAUP

นํ้าเสียทีบ่ าํ บัดแล้วถูกระบาย
ออกจากโรงงาน ไปยัง
 นํ้าผิวดิน
 นํ้าทะเล

บ่อพักนํ้า
รีไซเคิล/ใช้ซ้าํ ในนิคมอุตสาหกรรมส่วนกลาง
(เช่น การรดนํ้าต้นไม้และทําความสะอาด)

นํ้าที่บาํ บัดจากนํ้าใช้แล้วเพือ่ นํากลับมาใช้
ใหม่ (Reclamation Water)

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานบําบัดนํ้าเสียเพือ่ นํากลับมาใช้ใหม่
โดยกระบวนการรีเวิรส์ ออสโมซิสของ WHAUP
(Reverse Osmosis : RO)
(ความสามารถในการผลิต: 30,200 ลบ.ม./วัน)

Legend

โรงงานนํ้าอุตสาหกรรมเกรดสูงของ WHAUP
(ความสามารถในการผลิต : 5,200 ลบ.ม./วัน)

โรงงานนํ้าปราศจากแร่ธาตุของ WHAUP

การนํานํ้ามาใช้

(ความสามารถในการผลิต : 12,000 ลบ.ม. /วัน)

การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

สำหรัับบริิการบำบััดน้้ำเสีีย กลุ่่�มบริิษััท WHAUP จะตรวจสอบ
คุุ ณ ภาพน้้ำเทีียบกัั บ ค่่ า มาตรฐานอย่่ า งสม่่ำเสมอ มีีการสุ่่�ม
ตััวอย่่างน้้ำทิ้้�งจากโรงงานของลููกค้า้ ก่่อนที่่จ� ะส่่งไปบำบััดทุุกเดืือน
เพื่่�อตรวจวััดค่่าตััวแปรต่่างๆ เช่่น ปริิมาณโลหะหนััก ค่่าการนำ
ไฟฟ้้า (Conductivity) ปริิมาณสารแขวนลอย (TDS) และปริิมาณ
ออกซิิเจนละลาย (DO) โดยจะนำค่่าชี้้�วััดเหล่่านี้้�ไปเปรีียบเทีียบ
กัับมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในรายงานประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) จึึงช่่วยให้้ตรวจจัับความเสี่่ย� งและป้้องกัันผลกระทบร้้ายแรง
ต่่อประสิิทธิิภาพการบำบััดน้้ำเสีียของบ่่อบำบััดกลาง ทั้้�งนี้้� ในกรณีี
ที่่ผ� ลการสุ่่�มตััวอย่่างจากโรงงานของลููกค้า้ เกิินจากค่่ามาตรฐานที่่�
กำหนด กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำเนิินการตามมาตรการต่่อไปนี้้�:
1. ออกจดหมายเตืือนและออกคำสั่่ง� ให้้ผู้้�ประกอบการนำน้้ำเสีีย
จากโรงงานของตนไปบำบััดซ้้ำ
2. หากยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไข จะมีีการปิิดวาล์์วรัับน้้ำจากบ่่อ
บำบััดกลาง
3. หยุุดการจ่่ายน้้ำเพื่่�อใช้้ในอุุตสาหกรรม
4.	ประสานงานไปยัังการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) เพื่่�อดำเนิินมาตรการในขั้้�นต่่อไป (เช่่น สั่่�งหยุุด
ดำเนิินงานจนกว่่าจะมีีการแก้้ไข)

รีไซเคิล

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ให้้บริิการบำบััดน้้ำเสีีย
ให้้ กัั บ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมแต่่ ล ะแห่่ ง ตามรูู ป แบบการประกอบ
อุุตสาหกรรมของลููกค้้า เช่่น ระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบตะกอนเร่่ง
(AS) ระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบบ่่อเติิมอากาศ (AL) และระบบบำบััด
น้้ำเสีียแบบแผ่่นจานหมุุนชีีวภาพแบบไฮบริิด (Hybrid-RBC)
ซึ่่�งเป็็นการผสมผสานระหว่่างระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบแผ่่นจาน
หมุุนชีีวภาพ (RBC) กัับระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบตะกอนเร่่ง (AS)
ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพในการบำบััดน้้ำเสีียที่่�มีีอััตราภาระบรรทุุกสาร
อิินทรีีย์์ (Organic Loading Rate: OLR) สููงกว่่าระดัับทั่่�วไป
เมื่่�อน้้ำเสีียได้้ผ่่านการบำบััดที่่�บ่่อบำบััดกลางแล้้ว จะมีีการตรวจ
วัั ด คุุ ณ ภาพน้้ำตามมาตรฐานที่่� ก ำหนดในประกาศกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงอุุตสาหกรรม การ
นิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และการประเมิินผลกระทบ
สิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) ก่่อนระบายน้้ำออก ซึ่ง่� ค่่าที่่ต� รวจวััดนั้้น� จะรวมถึงึ
ปริิมาณโลหะหนัักได้้แก่่ ค่่า pH อุุณหภููมิิ ค่่า BOD (Biological
Oxygen Demand) ค่่า COD (Chemical Oxygen Demand)
ไขมัันและน้้ำมััน ปริิมาณของแข็็งแขวนลอย (SS) และปริิมาณ
สารแขวนลอยที่่� ล ะลายได้้ (TDS) โดยในปีี 2564 ค่่ า ชี้้� วัั ด
ทุุกรายการอยู่่�ภายในมาตรฐานที่่�กำหนด
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ทั้้� ง นี้้� ในปีี 2565 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีีแผนที่่� จ ะต่่ อ ยอดการใช้้
แพลตฟอร์์มเทคโนโลยีี “WHAUP Intelligence Platform เพื่่�อนำ
องค์์กรก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล รวมถึึงเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
เพิ่่�มความถููกต้้องแม่่นยำในการจััดทำแบบก่่อสร้้างจริิง (As-built
Drawing) ของระบบบริิ ห ารจัั ด การน้้ำเสีียในรูู ป แบบดิิ จิิ ทัั ล
ซึ่ง่� แพลตฟอร์์มดัังกล่่าวเป็็นการนำเทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
และการปฏิิบัติั กิ ารที่่ช� าญฉลาด (Smart Operation Technology)
มาใช้้ เช่่น ระบบ GIS Hydraulic Model ระบบ Smart Meter
เทคโนโลยีีแปลงภาพเป็็นข้้อมููลดิิจิิทััล OCR ระบบอ่่านมิิเตอร์์
อััตโนมััติิ AMR ระบบอุุปกรณ์์ Pressure Transmitter และระบบ
บููรณาการฐานข้้อมููล Data Integration โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตั้้�ง
งบประมาณสำหรัับโครงการภายใต้้แพลตฟอร์์มนี้้� เป็็นจำนวนเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น 10 ล้้านบาท/ปีี
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้เริ่่�มดำเนิินโครงการฯ
ในเฟสแรกที่่� นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ ตะวัั น ออก
(มาบตาพุุด) (WHA EIE) โดยมีีแผนที่่�จะเปิิดดำเนิินการทั้้�งระบบ
ในปีี 2565 และจะขยายผลโครงการต่่อยอดโซลููชัันนี้้�ไปยัังนิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง) (WHA
ESIE) และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1
(WHA ESIE 1) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับระบบการบริิหาร
จััดการน้้ำในด้้านต่่างๆ ซึ่่ง� จะช่่วยลดการสููญเสีียน้้ำจากการรั่่ว� ไหล
อีีกทั้้�งเพิ่่�มความถููกต้้องแม่่นยำในการวััดค่่าจากมิิเตอร์์ รวมถึึง
เป็็นการช่่วยให้้ตรวจพบและแก้้ไขปััญหาน้้ำรั่่�วได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน และยัังช่่วยให้้การควบคุุมและ
กระจายแรงดัันในท่่อส่่งน้้ำมีีความเสถีียรมากขึ้้�น นอกจากนี้้�
ยัั ง ช่่ ว ยในการสัั ง เกตพฤติิ กรรมการใช้้ น้้ ำของลูู กค้้ า เพื่่� อ การ
นำเสนอโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์และตรงใจลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
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การจััดหาและผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม

ในส่่วนของบริิการจััดหาและผลิิตน้้ำเพื่่�ออุุตสาหกรรม กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญของการมีีน้้ำใช้้อย่่างเพีียงพอ
ในการประกอบธุุรกิิจ อีีกทั้้�งน้้ำยัังเป็็นทรััพยากรที่่�ผู้้�ประกอบ
อุุตสาหกรรมยัังต้้องใช้้ร่่วมกัับชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม

กระบวนการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ ใหม่่
(WATER RECLAMATION PROCESS)

เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ลููกค้า้ และปฏิิบัติั ติ ามนโยบายลดการ
ใช้้ น้้ ำ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ก ำหนดเป้้ า หมายระยะยาวเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reclamation)
เป็็น 2 เท่่า จาก 30,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันในปีี 2563 เป็็น
60,400 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันในปีี 2568 ซึ่่ง� เป้้าหมายข้้างต้้น มิิได้้
กำหนดไว้้เพีียงสำหรัับโครงการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิว
เอชเอเท่่านั้้�น หากแต่่ยัังครอบคลุุมถึึงโครงการอื่่�นๆ ทั่่�วทั้้�งกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ซึ่่�งสามารถช่่วยลดการใช้้น้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้�
กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ริิเริ่่�มพััฒนาระบบนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้
ใหม่่ (Water Reclamation) เพื่่�อเป็็นแหล่่งผลิิตน้้ำทางเลืือกอััน
นำไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC) โครงการดัังกล่่าวได้้นำเทคโนโลยีีที่่�มีี
อยู่่�เดิิมมาประยุุกต์์ใช้้ร่ว่ มกัับนวััตกรรมใหม่่เพื่่�อสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มให้้
กัับน้้ำเสีีย โดยปรัับสภาพน้้ำจากระบบบำบััดน้้ำเสีียมาผลิิตเป็็น
น้้ำปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) และน้้ำอุุตสาหกรรม
คุุณภาพสููง (Premium Clarified Water) ซึ่่�งเป็็นการแปรรููปให้้
ผลิิตภััณฑ์์มีีมููลค่่าทางการตลาดสููงขึ้้�นในขณะที่่�ต้้นทุุนลดลง
กว่่าเดิิม ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ทำรายได้้จากโครงการ Water
Reclamation ทั้้�งสิ้้�น 150 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 8 ของรายได้้
ทั้้�งหมดจากการจำหน่่ายน้้ำเพื่่�ออุุตสาหกรรม

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้นำหลัักการ 3R (Reduce
Reuse and Recycle) และหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy) มาใช้้เพื่่�อนำน้้ำที่่�ได้้ผ่่านการบำบััดแล้้วกลัับมา
ใช้้ทำความสะอาดและปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์ภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
ทั้้�งนี้้� ระบบ Water Reclamation ยัังช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
สามารถลดปริิมาณการใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำ รวมถึึงการระบาย
น้้ำทิ้้�งจากนิิคมอุุตสาหกรรมได้้ทั้้ง� หมด 11 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
โดยในปีี 2563 สามารถประหยััดน้้ำได้้มากขึ้้�นถึึงร้้อยละ 32
โดยประมาณเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 อีีกทั้้�งยัังช่่วยประหยััด
ต้้นทุุนในการจััดหาแหล่่งน้้ำดิิบได้้ถึึง 81.1 ล้้านบาทต่่อปีี
จากความมุ่่�งมั่่น� ในการลงทุุนพัฒ
ั นาความสามารถในการผลิิต
น้้ำจากกระบวนการ Reclamation อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้
กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถลดการพึ่่�งพิิงการใช้้น้้ำจากแหล่่ง
ธรรมชาติิได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ โดยในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีการใช้้ น้้ ำจากกระบวนการ Reclamation จำนวน
6,924,065 ลููกบาศก์์เมตร เพิ่่�มขึ้้น� จาก 3,269,895 ลููกบาศก์์
เมตร ในปีี 2563 แสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถ
ลดการพึ่่�งพิิงการใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำธรรมชาติิได้้เพิ่่�มขึ้้�น
3,654,170 ลูู ก บาศก์์ เ มตร นอกจากนี้้� ในปีี 2565
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังตั้้�งเป้้าลดการใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำธรรมชาติิ
โดยการใช้้ น้้ ำจากกระบวนการ Reclamation จำนวน
7,272,000 ลููกบาศก์์เมตร
นอกจากนั้้�น นิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (ระยอง)
(ESIE) ยัังได้้ลงทุุนต่่อท่่อ HDPE เพื่่�อเชื่่�อมท่่อหลัักที่่�ใช้้ใน
การส่่งน้้ำที่่จ� ะนำกลัับมาใช้้ซ้้ำ เข้้ากัับระบบชำระล้้าง เพื่่�อนำ
น้้ำกลัับมาใช้้ซ้้ำในการชำระล้้างสำหรัับโถสุุขภััณฑ์์ ทั้้�งนี้้�
การนำน้้ำที่่� บ ำบัั ด แล้้ ว กลัั บ มาใช้้ ซ้้ ำดัั ง กล่่ า ว สามารถ
ลดปริิ ม าณการนำน้้ำจากแหล่่ ง ธรรมชาติิ ม าใช้้ ไ ด้้ ถึึ ง

1.89 ล้้านลููกบาศก์์เมตรในปีี 2564 ดัังนั้้�นระบบ Water
Reclamation และแนวทางการนำน้้ำที่่บ� ำบััดแล้้วกลัับมาใช้้ซ้้ำ
จึึงช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ นำน้้ำกลัับมาใช้้ซ้้ำได้้ 6.92 ล้้านลููกบาศก์์
เมตร กล่่าวคืือสามารถลดการใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำธรรมชาติิได้้
ร้้อยละ 9.0 ดัังนั้้�นโครงการดัังกล่่าวจึึงสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับ
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม โดยลดปริิมาณการปล่่อยน้้ำเสีียและ
การดึึงน้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิมาใช้้ ตลอดจนช่่วยอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ และลดความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดประเด็็นขัดั แย้้ง
กัับชุุมชนใกล้้เคีียงอีีกด้้วย

โครงการ DEMINERALIZED RECLAIMED
WATER: แหล่่งน้ำำ��ทางเลืือกเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ลงทุุนในโครงการ Demineralized
Water ซึ่่ง� เป็็นโครงการขนาดใหญ่่ประกอบด้้วยการดำเนิินงาน
2 ส่่วน โดยแต่่ละส่่วนมีีกำลัังการผลิิตอยู่่�ที่่� 4.38 ล้้านลููกบาศก์์
มิิลลิิเมตรต่่อปีี ครอบคลุุมร้้อยละ 3 ของกำลัังการผลิิตน้้ำ
เพื่่�ออุุตสาหกรรมทั้้�งหมด ซึ่ง่� โครงการดัังกล่่าวพััฒนาขึ้้น� ที่่นิ� คิ ม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) (WHA EIE)
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพน้้ำในระบบบำบััดน้้ำเสีีย
ด้้วยต้้นทุุนที่่�ลดลงและกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนาโครงการ Demineralized Reclaimed
Water เพื่่�อเป็็นแหล่่งผลิิตน้้ำทางเลืือกอัันนำไปสู่่�การพััฒนา
ภาคอุุตสาหกรรมในประเทศอย่่างยั่่ง� ยืืน นัับว่่าโครงการดัังกล่่าว
เป็็นการต่่อยอดเทคโนโลยีีที่่มีี� อยู่่�เดิิม ไปพร้้อมๆ กัับสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ โดยปรัับสภาพ
น้้ำเสีียจากระบบบำบััดน้้ำเสีียมาผลิิตเป็็นน้้ำเพื่่�ออุุตสาหกรรม
ปราศจากแร่่ธาตุุ

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

201

การดำเนิินโครงการข้้างต้้นช่่วยสร้้างผลลััพธ์์เชิิงบวกต่่อการ
พััฒนาอุุตสาหกรรมในหลากหลายมิิติิ เช่่น
1.	ลดปริิมาณการปล่่อยน้้ำเสีียออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่าง
ชััดเจน
2. ช่่วยลดงบลงทุุนของภาครััฐในการพััฒนาพื้้�นที่่�เก็็บน้้ำและ
ท่่อส่่งน้้ำ
3. ช่่วยลดความขััดแย้้งระหว่่างชุุมชมกัับอุุตสาหกรรมใน
ประเด็็นเรื่่�องการจััดสรรทรััพยากรน้้ำ
4. ภาคอุุตสาหกรรมได้้ใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการน้้ำคุุณภาพสููง
ในราคาต้้นทุุนที่่�สามารถแข่่งขัันได้้
5.	ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับ
บริิการสาธารณููปโภคที่่�ครอบคลุุม และสามารถเข้้าถึึง
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย
นอกจากนั้้�น โครงการนี้้�ยัังช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ลดการพึ่่�งพา
ผู้้�จััดจำหน่่ายน้้ำดิิบรายใหญ่่ โดยหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงเนื่่�องจาก
สถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน รวมถึึงผลกระทบเกี่่�ยวกัับปริิมาณและ
คุุณภาพของแหล่่งกำเนิิดน้้ำ อัันเป็็นผลจากภััยแล้้ง มลพิิษ
การปนเปื้้�อน ฯลฯ ซึ่่�งนัับเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงหลัักสำหรัับผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านสาธารณููปโภค ทั้้�งนี้้�เพราะหากน้้ำในแหล่่งน้้ำมีีไม่่เพีียงพอ
ต่่อการผลิิตเพื่่�อรองรัับความต้้องการน้้ำเพื่่�ออุุตสาหกรรมใน
ช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง การดำเนิินงานของลููกค้้าภายในนิิคม
อุุตสาหกรรมย่่อมถููกกระทบอย่่างแน่่นอน จนอาจเป็็นเหตุุให้้ธุรุ กิิจ
หยุุ ด ชะงัั ก ไม่่ เ พีียงเท่่ า นั้้� น โครงการนี้้� ยัั ง ช่่ ว ยให้้ ลูู กค้้ า ใน
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ภาคอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์
และบริิ การจัั ด หาน้้ำคุุ ณ ภาพสูู ง ในราคาที่่� เ หมาะสม โดย
นวััตกรรมจากโครงการ Demineralized Reclaimed Water
ถืือว่่าเป็็นโครงการต้้นแบบที่่�สามารถนำไปต่่อยอดในนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และขยายผลไปสู่่�
ชุุมชนต่่อไป เช่่น การนำน้้ำเสีียจากแหล่่งชุุมชนที่่�บำบััดแล้้ว
มาปรัับปรุุงคุุณภาพและนำไปผลิิตเป็็นน้้ำคุุณภาพสููง เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ระบบ Demineralized Water ช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
สามารถลดปริิมาณการใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำ รวมถึึงการระบาย
น้้ำทิ้้�งจากนิิคมอุุตสาหกรรมได้้ทั้้ง� หมด 2.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ในปีี 2564 อีีกทั้้� ง ยัั ง ช่่ ว ยประหยัั ด ต้้ นทุุ น ในการจัั ด หา
แหล่่งน้้ำดิิบได้้ถึึง 29 ล้้านบาทต่่อปีี

ทั้้�งนี้้� โครงการ Demineralized Reclaimed Water มีีอััตราผลตอบแทนจากการลงทุุน (Return of Investment : ROI) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 9
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ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้รัับรางวััล Outstanding
Innovative Company Awards ภายในงาน SET Awards
2021 ด้้านนวััตกรรม : Demineralized Reclaimed Water :
แหล่่งน้้ำทางเลืือกเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน จากตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งรางวััลนี้้�ถืือว่่าเป็็นการสะท้้อน
ให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ความมุ่่�งมั่่� น ในการเสริิ ม สร้้ า งนวัั ตก รรมเพื่่� อ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต และจากการ
ดำเนิินโครงการนี้้�ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถลดปริิมาณ
การใช้้น้้ำจากแหล่่งน้้ำได้้ 2 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ในปีี 2563
และ 2.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตรในปีี 2564

Demin water storage tank
•

Total Volume: 400 cu.m.

Demin water storage tank

•

Total Volume: 400 cu.m.

•

Mixed Bed Unit
50/50 mixture of Cation and
Anion resin Mixed
combined
in Unit
ionBed
exchange column

•

50/50 mixture of Cation and
Anion resin combined in ionexchange column

“รางวััล Outstanding Innovative Company Awards เป็็น
รางวััลอัันทรงเกีียรติิที่่�สะท้้อน DNA ของ WHAUP ถึึงความ
มุ่่�งมั่่นทุ่่�
� มเททั้้�งแรงกายและแรงใจที่่ร่� ว่ มกัันสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�
มีีคุุณภาพ สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงให้้กับั สัังคม จนเป็็นที่่ย� อมรัับ
และเป็็นต้้นแบบขององค์์กรที่่�ประสบความสำเร็็จให้้แก่่องค์์กร
อื่่� น ๆ ซึ่่� ง ช่่ ว ยยกระดัั บ มาตรฐานและสร้้ า งการเติิ บ โตของ
เศรษฐกิิจและสัังคมให้้กัับประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว”
- ดร.นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด
(มหาชน) หรืือ WHAUP
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เทคโนโลยีีการควบคุมุ กำำ�กับั ดููแลและเก็็บข้้อมููล
(SCADA) SUPERVISORY CONTROL
AND DATA ACQUISITION (SCADA) ใน
โรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ในปััจจุุบััน กลุ่่�มบริิษััท WHAUP อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาเพื่่�อนำ
เทคโนโลยีี SCADA มาใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในโรงบำบััด
น้้ำเสีียซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ภายในเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาค
ตะวัันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi)
ในเขตอำเภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง โดยระบบเทคโนโลยีีดัังกล่่าว
สามารถช่่วยตรวจสอบผลการดำเนิินการบำบััดน้้ำเสีียตลอด
24 ชั่่�วโมง โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำเนิินการเพื่่�อแต่่งตั้้�งบุุคลากรประจำไซต์์งาน

204

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

การจััดการ
ของเสีีย

เนื่่�องจากในปััจจุุบัันปััญหาการขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิ
ได้้ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ดัังนั้้�นการอนุุรัักษ์์และการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงห่่วงโซ่่คุุณค่่าหมุุนเวีียน
(circular value chain) จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องให้้ความสนใจมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� การที่่�มนุุษย์์ใช้้ทรััพยากรหมดสิ้้�นไปอย่่างรวดเร็็วเกิิน
กว่่าความสามารถที่่�จะฟื้้�นฟูู ได้้ทััน รวมถึึงกฎระเบีียบใหม่่ๆ
ที่่�ประกาศออกมา อีีกทั้้�งการคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
จากระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนส่่งผลให้้บริิษััทต่่างๆ ได้้หัันมา
พิิจารณาเรื่่�องของกำจััดของเสีียที่่�ต้้องสอดรัับกัับแนวทางธุุรกิิจ
หมุุนเวีียนและส่่งเสริิมการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� การกำจัั ด ขยะมูู ลฝ อยจากชุุ ม ชนและ/หรืือขยะ
อุุตสาหกรรมด้้วยวิิธีีการที่่�ขาดประสิิทธิิภาพและความยั่่�งยืืนย่่อม
จะส่่ ง ผลเสีียต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มรวมถึึ ง สุุ ข ภาพของคนในพื้้� น ที่่�
นั้้�นๆ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงใช้้ความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่� อ ลดการสร้้ า งขยะในการดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
รวมทั้้�งกำกัับดููแลให้้มีีการนำแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดการของเสีีย
ที่่�เหมาะสมมาใช้้ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ

แนวทางการบริิหารจััดการ

เนื่่�องด้้วยแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีลัักษณะการดำเนิิน
ธุุรกิิจที่่แ� ตกต่่างกััน ขยะและของเสีียที่่เ� กิิดจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
จึึงมีีหลายประเภท ทั้้�งนี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นขยะทั่่�วไปจำพวกขยะมููล
ฝอยทั้้�วไป กากตะกอนของเสีียจากน้้ำและระบบบำบััดน้้ำเสีีย
จากบริิการของกลุ่่�มบริิษัทั WHAUP รวมถึงึ ของเสีียอัันตรายจาก
อุุ ต สาหกรรม เช่่ น จากหลอดไฟแสงสว่่ า งภายในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรม เป็็นต้น้ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังตระหนัักดีีว่า่ การ
ก่่อสร้้างโครงการของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงการก่่อสร้้างโครงสร้้าง

พื้้น� ฐานต่่างๆ ก่่อให้้เกิิดขยะเป็็นจำนวนมาก จึึงให้้ความสำคััญกัับ
การคััดเลืือกคู่่�ค้้า ที่่�ต้้องแน่่ ใจว่่าคู่่�ค้้ารายนั้้�นมีีการเลืือกวััสดุุ
ก่่อสร้้างที่่ผ่� า่ นการพิิจารณาถึงึ ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั กดีีว่่ า การจัั ด การของเสีียด้้ ว ยวิิ ธีีการที่่�
ไม่่เหมาะสมจะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น มลพิิษ
ทางอากาศ การปนเปื้้�อนในดิินและน้้ำใต้้ดิิน เป็็นต้้น ดัังนั้้�น กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ จึึงมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะพัั ฒ นากระบวนการจัั ด การของเสีีย
ของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
การอนุุ รัั กษ์์ พ ลัั ง งาน และความหลากหลายทางชีีวภาพ
(Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity
Policy ) รวมถึึงเป็็นไปตามกระบวนการที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านการจััดการ
ของเสีีย ที่่ร� ะบุุไว้้ในผลการประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA)
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการจััดตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อบริิหาร
และจััดการของเสีียเพื่่�อกำกัับดููแลและตรวจสอบการจััดการ
ของเสีียให้้เป็็นไปตามแนวทางที่่�เหมาะสมตามข้้อกำหนดทาง
กฎหมาย คณะทำงานดัังกล่่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสีีย
แต่่ละประเภทจากการดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตลอดจน
ส่่งเสริิมนโยบายการจััดการการจััดการของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายลดการกำจััดขยะด้้วยการฝัังกลบ
หรืือการเผา (โดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน) ให้้
เหลืือเป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2568
ทั้้�งนี้้� ของเสีียที่่�เกิิดจากกลุ่่�มบริิษััทฯ และที่่�เกิิดจากการดำเนิิน
ธุุรกิิจของลููกค้้าจะถููกนำไปกำจััดโดยผู้้�ให้้บริิการเก็็บขนขยะ
มููลฝอยที่่มีี� ใบอนุุญาต ซึ่ง่� ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการกำจััดของเสีียทั้้ง� หมด
สามารถเรีียกดููย้อ้ นหลัังและติิดตามควบคุุมได้้โดยดููจากใบกำกัับ
การขนส่่งของเสีีย

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)
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โครงการจััดการของเสีีย

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ใช้้หลัักการ 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) เพื่่�อลดอััตราขยะมููลฝอยที่่�ต้้องส่่งไปกำจััดโดยการ
ฝัังกลบหรืือการเผา (โดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่ย� นเป็็นพลัังงาน)
ต่่อปริิมาณขยะทั้้ง� หมดลงจากร้้อยละ 59.5 ในปีี 2563 เหลืือเพีียง
ร้้อยละ 23.6 ในปีี 2564 ตััวเลขที่่�ลดลงนี้้�เป็็นผลมาจากโครงการ
พััฒนาและความพยายามมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เช่่น การศึึกษา
วิิจััยและพััฒนากระบวนการนำขยะกลัับมาใช้้ซ้้ำและการรีีไซเคิิล
รวมถึึงการลงทุุนในเทคโนโลยีีเพื่่�อหาทางเลืือกในการกำจััดขยะ
นอกเหนืือจากวิิ ธีีฝัั ง กลบและการเผา อีีกทั้้� ง โครงการอื่่� น ๆ
ได้้ แ ก่่ การจัั ด หาทรัั พ ยากรที่่� จ ำเป็็ น ให้้ กัั บ ลูู กค้้ า และชุุ ม ชน
ตลอดจนกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อปลููกฝังั ให้้เกิิดความตระหนััก
รู้้�และผลัักดัันให้้มีีการนำหลัักความยั่่�งยืืนไปใช้้ในกระบวนการ
จััดการของเสีียและระบบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
โครงการจััดการของเสีียโดยเน้้นการลดการใช้้ การนำกลัับมา
ใช้้ซ้้ำและการนำขยะกลัับมาใช้้ใหม่่เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการลด
ปริิมาณขยะเหลืือทิ้้�งลงสู่่�บ่่อฝัังกลัับหรืือการเผา (โดยไม่่มีีการ
แปรรููปเพื่่�อนเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน) ให้้เป็็นศููนย์์มีีระบุุอยู่่�ในหััวข้้อ
ย่่อยถััดไปในรายงานฉบัับนี้้�

ในการพััฒนาโครงการใหม่่ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะมีีการกำหนดให้้มีี
การจัั ด ทำแผนการจัั ด การของเสีีย ซึ่่� ง ถืือเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ของ
กระบวนการ ประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) โดยมีี
จุุดประสงค์์เพื่่�อตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่ากระบวนการจััดการของเสีีย
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ดำเนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพตลอดอายุุโครงการ อีีกทั้้�ง
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้มีีการสื่่อ� สารไปยัังลููกค้า้ ในนิิคมอุุตสาหกรรมต่่างๆ
เกี่่ย� วกัับแผนการดัังกล่่าว และยัังมีีการกำกัับดููแลผลการดำเนิินงาน
จากรายงานที่่�ได้้รัับจากลููกค้้าอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 มีีผู้้�รัับเหมา 6 บริิษััทจากฝ่่ายพััฒนา
โครงการของนิิคมต่่างๆ เช่่น นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 3 (WHA ESIE3) และนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ระยอง 36 (WHA Rayong 36) เข้้าฝึึกอบรม
แนวปฏิิบััติิเรื่่�องการจััดการของเสีียตามหลัักการ 3R นอกจากนี้้�
ยัังนำหลัักการแยกขยะจากโครงการก่่อสร้้างมาใช้้เพื่่�อให้้เกิิด
การนำขยะกลัับมาใช้้ซ้้ำ การนำมาใช้้ใหม่่ และการกำจััดอย่่าง
ถููกต้้องเหมาะสม ทั้้�งนี้้� ของเสีียส่่วนใหญ่่ที่่�เกิิดระหว่่างการ
ก่่อสร้้างจะถููกนำมาใช้้ซ้้ำโดยนำมาแปรสภาพเป็็นวัสั ดุุปรับั พื้้นดิ
� นิ
ส่่วนของเสีียอื่่�นๆ ที่่�เกิิดจากผู้้�รัับเหมานั้้�น ฝ่่ายผู้้�รัับเหมาจะเป็็น
ผู้้�ขนย้้ายไปกำจััดเอง

ของเสีีย
อัันตราย

ของเสีียปนเปื้้�อน
8.69 ตััน

การเผา

(0.10%)

หลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์/LED
0.06 ตััน

การเก็็บกััก ณ สถานที่่�
ของผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดมููลฝอย

8.75
ตััน

การฝัังกลบ

ปริิมาณของเสีีย
ทั้้�งหมด

กากตะกอนของเสีียจากน้ำำ��/
ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
7,566.41 ตััน

8,180.13
ตััน (100%)

การเก็็บกััก ณ สถานที่่�ของ
ผู้้�กำำ�เนิิดมููลฝอย

ของเสีีย
ทั่่�วไป

8,171.38
ตััน (99.90%)
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การผลิิตสารปรัับปรุุงดิินจาก
กากตะกอนน้ำำ��เสีีย (รีี ไซเคิิล) /
การนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

ไส้้กรอง
1.49 ตััน

การฝัังกลบ

ของเสีียจากธุุรกิิจการค้้า
และอื่่�นๆ
603.48 ตััน

การเผา

สััดส่่วนการกำำ�จััดขยะด้้วยการฝัังกลบหรืือการเผา (โดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน)

2561

61.0%

2562

2563

99.7%

2564

53.7%

23.6%

ปีีเป้้าหมาย
ลดสััดส่่วนปริิมาณการกำำ�จััดขยะด้้วยการฝัังกลบ
หรืือการเผาให้้เหลืือต่ำำ��กว่่าร้้อย 50 ในปีี 2564 และ
ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ภายในปีี 2568 (โดยไม่่มีีการแปรรููป
เพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน)

การผลิิตสารปรัับปรุุงดิินจากกากตะกอนน้ำำ��เสีีย

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มองเห็็นโอกาสที่่ช่� ว่ ยให้้บรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าวโดย
การนำกากตะกอนของเสีียจากโรงงานปรัับปรุุงคุุณภาพน้้ำและ
โรงงานบำบััดน้้ำเสีียน้้ำของกลุ่่�มบริิษัทั WHAUP มาผลิิตเป็็นสาร
ปรัับปรุุงดิินเพื่่�อเพิ่่�มสารอาหารให้้กับั ดิิน ซึ่ง่� จะนำไปใช้้ปรับั สภาพ
ดิินภายในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดปริิมาณ
ขยะเหลืือทิ้้�งลงสู่่�บ่่อฝัังกลบหรืือการเผา ทั้้�งนี้้�จะมีีการวิิเคราะห์์
คุุณภาพของดิินเพื่่�อตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่มีีสารโลหะหนััก

หรืือสารประกอบอิินทรีีย์์รวมถึึงเชื้้�อโรคพืืชปนเปื้้�อนอยู่่�ในดิิน
ซึ่่�งตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำกากตะกอน
จากการบำบััดน้้ำปริิมาณมากถึึง 23.94 ตัันไปผลิิตเป็็นสาร
ปรัับปรุุงดิินแทนการกำจััดด้้วยวิิธีีฝัังกลบหรืือเผา โดยในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำกากตะกอนปริิมาณ 4,319.12 ตััน ไปผลิิต
เป็็นสารปรัับปรุุงดิินจากเป้้าหมายเดิิมที่่�ตั้้�งไว้้เพีียง 1,000 ตััน

ปริิมาณกาก
ตะกอนรวม
7,566.41 ตััน

นำำ�กากตะกอน
ไปผลิิตปุ๋๋�ย
4,319.12 ตััน

กำำ�จััดโดยการ
ฝัังกลบ
1,927.67 ตััน

นำำ�กากตะกอน
กลัับไปใช้้ซ้ำำ��
0 ตััน

เก็็บกัักกากตะกอน ณ สถานที่่�
ของผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดขยะมููลฝอย
1,319.62 ตััน
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การผลิิตพลัังงานทางเลืือกจากขยะ

แนวคิิดทั่่�วไปของการผลิิตพลัังงานทางเลืือกจากขยะคืือการใช้้
ประโยชน์์จากของเหลืือทุุกประเภทมาแปรรููปเป็็นทรััพยากร
พลัังงานที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่าการนำขยะ
มาผลิิตเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าเป็็นการยกระดัับการแก้้ปัญั หาขยะ อีีก
ทั้้�งยัังเป็็นการจััดการต่่อข้้อกัังวลเรื่่�องความต้้องการใช้้พลัังงาน
ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ แผนพัั ฒ นาพลัั ง งานทดแทนและพลัั ง งาน
ทางเลืือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่่เ� สนอให้้เพิ่่�มสััดส่่วน
การใช้้พลัังงานสะอาดหรืือพลัังงานทดแทนให้้อยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 30 ของ
ปริิมาณการใช้้พลัังงานรวมในปีี 2579 ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงได้้ร่่วมลงทุุนกัับอีีก 2 พัันธมิิตรในโครงการโรงไฟฟ้้าขยะ
อุุตสาหกรรมชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE)
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โดยโครงการชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) ถืือเป็็นโรงไฟฟ้้าขยะ
อุุ ต สาหกรรมแห่่ ง แรกในภูู มิิ ภาคเอเชีียตะวัั น ออกเฉีียงใต้้ ที่่�
ได้้มาตรฐานควบคุุมการปล่่อยมลพิิษของยุุโรป ทั้้�งยัังได้้รัับ
รางวััลจากคณะกรรมการกำกัับกิิจการพลัังงานและกระทรวง
อุุตสาหกรรมในฐานะที่่�เป็็นโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมแห่่งแรก
ในเขตพื้้� น ที่่� ร ะเบีียงเศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษภาคตะวัั น ออก (EEC)
นอกจากนี้้�โครงการชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) ยัังมีีแนวทาง
สอดคล้้องกัับแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและถืือเป็็นแบบอย่่าง
ที่่� ดีีข องการจัั ด การขยะทั่่� ว ไปจากอุุ ต สาหกรรมอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
โรงไฟฟ้้าแห่่งนี้้�สามารถกำจััดขยะอุุตสาหกรรมให้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง
ได้้วัันละ 400 ตัันหรืือราว 100,000 ตัันต่่อปีี และมีีกำลััง
ผลิิตกระแสไฟฟ้้าสููงสุุด 8.63 เมกะวััตต์์ต่่อปีี

CCE contribution in 2021:

CCE
has incinerated

102,000 ton waste

CCE
has saved around

33,000t CO2

CCE
has generated

53,000 MWh

to the PEA

Sustainable electricity
for around

30,000 homes
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ตั้้�งแต่่ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ลงนามในข้้อตกลงกัับบริิษััท เวสท์์ แมเนจเม้้นท์์ สยาม จำกััด (Waste Management Siam) ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ให้้บริิการจััดการขยะ โดยภายใต้้ข้้อตกลงดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ จะส่่งขยะจากทุุกโรงงานอุุตสาหกรรมไปยัังโครงการ CCE ทุุกปีี
เพื่่�อผลิิตพลัังงานทดแทน ดัังนั้้�นนัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 มีีขยะปริิมาณ 1,896 ตัันที่่�เปลี่่�ยนจากการกำจััดด้้วยการฝัังกลบหรืือการเผามา
แปรรููปเพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้ 1,646 เมกะวััตต์์ต่่อชั่่�วโมง

การพััฒนาไปสู่่�การทำำ�งานโดยไม่่ใช้้กระดาษ
(PAPERLESS)

วิิกฤตจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบ
ไปทั่่�วโลกถืือเป็็นปััจจััยเร่่งที่่�ผลัักดัันให้้มีีการนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจมากขึ้้�น สำหรัับธุุรกิิจทั่่�วโลกรวมถึึง
กลุ่่�มบริิษััทฯ เอง การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการช่่วยลดการ
ปฏิิสััมพัันธ์์แบบต่่อหน้้าได้้ถููกนำมาใช้้ประโยชน์์เพื่่�อป้้องกััน
พนัักงานจากความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาวะ อีีกทั้้�งการเปลี่่�ยนช่่อง
ทางการสื่่�อสาร การจััดข้้อมููล และการประชุุมไปใช้้แพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์แทน ถืือเป็็นการช่่วยลดปริิมาณการใช้้กระดาษไป
โดยปริิ ย าย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ทำโครงการ

“E-Paperless” ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเป้้าหมาย
ที่่�จะพััฒนาองค์์กรไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation) โดย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีีการรณรงค์์ให้้บุุคลากรหัันมาใช้้เทคโนโลยีีและ
อุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ที่่มีี� อยู่่�เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการดำเนิินงานให้้มากขึ้้น�
อีีกด้้วย กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ให้้พนัักงานใช้้แท็็บเล็็ตเพื่่�อส่่งเสริิม
วััฒนธรรมการทำงานโดยไม่่ใช้้กระดาษ และช่่วยให้้สามารถเข้้า
ถึึงและเรีียกดููเนื้้�อหานำเสนอในที่่�ประชุุม รายงาน แบบฟอร์์ม
ตรวจสอบ และบัันทึึกการประชุุมได้้อย่่างสะดวกง่่ายดาย โดยใน
ปััจจุุบััน โครงการดัังกล่่าวช่่วยประหยััดกระดาษจากการพิิมพ์์
เอกสารได้้ 196,363 แผ่่น ซึ่่ง� คิิดเป็็นการลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการพิิมพ์์
ทั้้�งสิ้้�น 726,543 บาท ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะลดการ
ใช้้กระดาษลงร้้อยละ 25 ในปีี 2565

การลดบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีอัันตราย

การลดการใช้้พลาสติิก

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความพยายามที่่�จะลดปริิมาณของเสีียอัันตรายที่่�
เกิิดจากการดำเนิินธุุรกิิจ จึึงริิเริ่่�มหัันมาจััดซื้้�อสารเคมีีสำหรัับ
ระบบน้้ำและระบบบำบััดน้้ำเสีียโดยใช้้รถแทงค์์จััดส่่งสารเคมีี
(loading tankers) ตั้้�งแต่่ในปีี 2563 เป็็นต้้นมา เพื่่�อลดการ
ใช้้บรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีอัันตราย ทั้้�งนี้้� โพลีีอลููมิิเนีียมคลอไรด์์
(PAC) ที่่�อััตราเข้้มข้้นร้้อยละ 20 และคลอรีีนน้้ำที่่�ยัังคงมีีความ
จำเป็็นต้้องจััดซื้้�อในรููปแบบที่่�มีีบรรจุุภััณฑ์์อยู่่� อย่่างไรก็็ตามได้้มีี
ข้้อตกลงว่่าคู่่�ค้้าต้้องรัับผิิดชอบในการนำบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ใช้้แล้้วกลัับ
ไปใช้้ซ้้ำหรืือกำจััดอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้�การจััดซื้้�อสารเคมีีโดย
รถแทงค์์สามารถช่่วยลดปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีที่่�ต้้องนำไป
กำจััดด้้วยการฝัังกลบได้้ราวปีีละ 2 ตััน

แม้้ว่า่ พลาสติิกแบบใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้�งจะเป็็นวัสั ดุุที่น่� ำมาใช้้ได้้ง่า่ ยและ
สะดวกก็็ตาม แต่่หากไม่่มีีการจััดการอย่่างเหมาะสม วััสดุุดังั กล่่าว
จะถืือเป็็ นภัั ย คุุ กค ามต่่ อ ระบบนิิ เ วศที่่� ม นุุ ษ ย์์ ก่่ อ ขึ้้� น ซึ่่� ง ส่่ ง
ผลกระทบร้้ายแรงทั่่�วโลกและไม่่อาจหวนคืืนสู่่�สภาพเดิิมได้้ทั้้�งใน
แง่่ของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อรัับมืือกัับปััญหาข้้างต้้น กลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดปริิมาณการใช้้และการทิ้้�งพลาสติิกแบบ
ใช้้ครั้้�งเดีียว นัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยกเลิิกบริิการ
น้้ำดื่่� ม ที่่� บ รรจุุ ใ นขวดพลาสติิ ก แก่่ บุุ คคล ภายนอกที่่� ม าติิ ด ต่่ อ
ซึ่่�งสามารถลดขยะพลาสติิกมากกว่่า 68,940 ขวด โดยโครงการ
ทั้้�งหมดที่่กล่
� า่ วมาช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ลดขยะพลาสติิกได้้ถึึง 0.7 ตััน จาก
โครงการ SORT N’ SAVE
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้สานต่่อโครงการ Sort N’ Save ปริิมาณการใช้้พลาสติิกที่่�น้้อยลง
ซึ่่�งริิเริ่่�มมาตั้้�งแต่่ปีี 2562 โดยมีีที่่�มาจากหนึ่่�งในโครงการ WHA
Innovation Leader อัันมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างความตะหนััก
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงผลัักดััน
ให้้เกิิดการคิิดค้้นนวััตกรรมทางธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน (Circular Economy) ทั้้�งนี้้� มีีการจััดทำโครงการ
มากมายเพื่่�อรณรงค์์ ให้้บุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ ปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิ กรรมและเห็็ นความสำคัั ญ ของการรีีไซเคิิ ล และการลด
ปริิมาณขยะ โดยโครงการดัังกล่่าวจััดกิิจกรรมโดยใช้้สื่่�อในการ
ประชาสััมพัันธ์์หลายประเภท เช่่น การใช้้การสื่่�อสารผ่่านภาพ
พื้้�นหลัังหน้้าจอ การส่่งข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น LINE อีีเมล
และจดหมายข่่าวประจำเดืือนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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์ บอร์์ด 4 (WHA
การส่่งเสริิมให้้ลููกค้้าเกิิดความตระหนัักในความสำำ�คััญ CIE 2), นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
ESIE 4), นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL),
ของการจััดการของเสีียจากอุุตสาหกรรม
ในฐานะผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่มีีอำนาจ
ควบคุุมการบริิหารจััดการขยะของโรงงานอุุตสาหกรรมภายใน
เขตอุุตสาหกรรมโดยตรง อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง
คณะทำงานเพื่่�อบริิหารและจััดการของเสีียโดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อกำกัับดููแลให้้โรงงานอุุตสาหกรรมมีีการบริิหารจััดการขยะ
อย่่างถููกต้อ้ งและเป็็นไปตามข้้อกำหนดต่่างๆ ทั้้�งยัังมีีหน้้าที่่ด� ำเนิินการ
ตามมาตรการป้้องกัันโดยจััดทำการตรวจประเมิินโรงงานหรืือ
เครื่่�องกำจััดขยะ และดำเนิินการตามนโยบายการจััดการของเสีีย
อื่่�นๆ ตามมติิของคณะผู้้�บริิหาร นอกจากนี้้�ยัังได้้จััดทำโครงการ
แยกขยะตามหลัักการ 3R ภายใต้้ชื่่�อว่่า “Green Industry”
ในนิิคมอุุตสาหกรรมทุุกแห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อรณรงค์์ ให้้
โรงงานอุุตสาหกรรมนำหลัักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
และหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ไปปฏิิบัติั ิ ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 มีีโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�เข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าว
ทั้้�งสิ้้�น 65 แห่่ง

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้สื่่อ� สารเรื่่อ� งระบบการจััดการของเสีีย
ผ่่านการประชุุมกัับลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ESIE), นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1
(WHA ESIE 1), นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด
2 (WHA ESIE 2), นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1
(WHA CIE 1), นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL) และ นิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) (WHA EIE)
ซึ่่ง� ในปีี 2564 ชมรมความปลอดภััยได้้จัดั การประชุุมทั้้�งสิ้้น� 5 ครั้้�ง
โดยหััวข้้อในการสื่่�อสารประกอบด้้วยเรื่่�องการลดขยะ วิิธีีการนำ
ขยะกลัับมาใช้้ใหม่่ การขนย้้ายขยะ การใช้้ใบกำกัับการขนส่่งของเสีีย
ตามกฎหมายและการดำเนิินการของโครงการ CCE (เปลี่่ย� นขยะ
เป็็นพลัังงาน) ทั้้�งนี้้� การประชุุมดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
ความตระหนัักรู้้�และความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิตามแนวทางการ
จััดการของเสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม

กิิจกรรมรัักษ์์โลก

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาอย่่าง
ยั่่� ง ยืืนในอนาคตต่่ อ สัั ง คม ด้้ ว ยการให้้ ค วามรู้้�และเพิ่่� ม ขีีด
ความสามารถของคนรุ่่�นหลัังให้้รู้้�จัักคำนึึงถึึงส่่วนรวมและใส่่ใจ
สิ่่ง� แวดล้้อม ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั กิิจกรรมให้้กับั โรงเรีียน
ในบริิเวณใกล้้เคีียงนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ เช่่น โรงเรีียน
บ้้ า นพัั น เสด็็ จ นอก จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี เพื่่� อ ให้้ ความรู้้�เรื่่� อ งการ
ลดปริิมาณขยะ การแยกขยะ และการรีีไซเคิิลให้้แก่่นัักเรีียน
นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างให้้ความสนใจกัับวิิธีีการคััดแยก
วััสดุุเหลืือใช้้และเคล็็ดลัับเกี่่�ยวกัับการลดปริิมาณขยะและการคิิด
หาวิิธีีนำกลัับมาใช้้ใหม่่ ทั้้�งนี้้� จากการทำกิิจกรรมร่่วมกัับเยาวชน
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง แบบอย่่ า งที่่� ดีี ตลอดจนให้้
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม
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ความร่่ ว มมืื อ ภายใต้้ โ ครงการจัั ด การของเสีี ย : 200 ซอง โดยผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งสองวางจำหน่่ายในราคาชิ้้�นละ
ผลิิตภััณฑ์์ตะกร้้าสานและซองใส่่แล็็ปท็็อป
600 บาท ซึ่่�งในโครงการนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับบริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล (GC)
รวบรวมขวด PET จากโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการธนาคาร
ทิ้้�ง-ไซเคิิล (ThinkCycle Bank Project) และผัักตบชวาจากบ่่อ
ของระบบบำบััดน้้ำเสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม ESIE, WHA ESIE1
และ WHA ESIE2 เพื่่�อนำมาทำเป็็นเส้้นด้้ายที่่�ประกอบไปด้้วย
เส้้ น ใยจากขสดพลาสติิ ก เส้้ น ใยจากผัั กต บชวาครูู ด แห้้ ง
และเส้้นใจจากฝ้้าย เพื่่�อผลิิดเป็็นผืืนผ้้าก่่อนสานเป็็นตะกร้้า
Hamper และกระเป๋๋าใส่่แล็็ปท็็อป ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 โครงการ
ดัังกล่่าวได้้ใช้้ขวด PET จำนวน 8,850 ขวดและผัักตบชวา
4 ตัันในการผลิิตตะกร้้าจำนวน 300 ใบและซองใส่่แล็็ปท็็อปอีีก
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ร่่วมกัันชุมุ ชนในการแปรรููปผักต
ั บชวาโดยการนำมาทำให้้แห้้ง
และครููดเป็็นเส้้นใยเล็็กๆ เพื่่�อเตรีียมนำไปใช้้เป็็นวััตถุุดิิบใน
การผลิิตเส้้นด้า้ ยต่่อไป ซึ่ง่� เส้้นด้า้ ยเหล่่านี้้ป� ระกอบด้้วยเส้้นใย
จากขวดพลาสติิ ก เส้้ น ใยจากผัั กต บชวาและเส้้ น ใยฝ้้ า ย
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถลดต้้นทุนุ ในการจััดการผัักตบชวา
ด้้วยการสร้้างรายได้้ให้้กับั ชุุมชนจากการขายเส้้นใยผัักตบชวา
แห้้งในราคาราว 40,000 บาท นอกจากนี้้� ผัักตบชวาที่่�เหลืือ
ในบ่่อบำบััดน้้ำเสีียของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังสามารถนำมาผลิิตเป็็น
ปุ๋๋�ยบำรุุงดิินเพื่่�อใช้้ในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อีีกด้้วย

มลพิิษ
ทางอากาศ

ถึึงแม้้ว่่าสถานการณ์์โควิิด-19 และมาตรการล็็อกดาวน์์ที่่�ผ่่านมา
จะช่่วยทำให้้มลพิิษทางอากาศทั้้�งในประเทศไทยและทั่่ว� โลกลดลง
อย่่างไรก็็ตามปััญหามลภาวะทางอากาศยัังคงเป็็นหนึ่่�งในภััย
คุุกคามหลัักต่อ่ ชีีวิิตมนุุษย์์และระบบนิิเวศ มลพิิษทางอากาศ เช่่น
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (เส้้นผ่่าศููนย์์กลางไม่่เกิิน 10 ไมครอนและ
2.5 ไมครอน) ก๊๊าซไนโตรเจน (NO2) ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์

(SO2) และก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ (CO) ล้้วนแต่่เป็็นปััญหา
ที่่เ� กิิดขึ้้น� อยู่่�ในประเทศไทยและอาจนำไปสู่่�ปััญหาใหญ่่ด้า้ นสุุขภาพ
และเศรษฐกิิจของประชาชนในอนาคต ดัังนั้้�นการร่่วมมืือกััน
เพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขปััญหาทางด้้านคุุณภาพอากาศไม่่เพีียงแต่่จะ
ส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพของคนในสัังคม แต่่ยัังช่่วยรัับมืือและบรรเทา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศซึ่่�งจะเป็็นแนวทางไปสู่่�การ
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พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้ในอนาคต
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักดีีถึึงผลกระทบผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ใน
วงกว้้างสืืบเนื่่�องมากจากปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจาก
กิิจกรรมในเขตประกอบอุุตสาหกรรม ซึ่่�งสามารถส่่งผลอย่่าง
มากต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ระบบนิิเวศ ชุุมชนและสัังคม ทั้้�งนี้้� กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ รัับทราบถึงึ ผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้นทั้้
� ง� ในระดัับโลกและระดัับ
ท้้องถิ่่�น เช่่น ชุุมชนในบริิเวณใกล้้เคีียง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ชุุมชนที่่�เปราะบางซึ่่�งอาจได้้รัับผลกระทบมากกว่่าที่่�อื่่�นๆ ทั้้�งนี้้�
หากขาดการควบคุุมที่่�มีีประสิิทธิิภาพในกระบวนการก่่อสร้้าง
โครงการ การดำเนิินงานของโรงงานอุุตสาหกรรม และการ
สััญจรไปมาของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
แล้้วนั้้น� อาจส่่งผลทำให้้กิจิ กรรมที่่กล่
� า่ วมาจะเป็็นสาเหตุุในการ
กำเนิิดมลพิิษทางอากาศซึ่่�งส่่งผลต่่อคุุณภาพอากาศโดยรอบ
ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้กำหนดค่่านิิยมหลัักของธุุรกิิจไว้้ใน
นโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงานและความ
หลากหลายทางชีีวภาพ (Environmental Quality, Energy
Conservation, and Biodiversity Policies) โดยมีีสาระสำคััญ
ที่่�ว่่า นิิคมอุุตสาหกรรม ชุุมชน และธรรมชาติิจะต้้องอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างเป็็นสุุขและยั่่�งยืืน

แนวทางบริิหารจััดการ

ทั้้�งยัังได้้จััดทำเกณฑ์์การคััดกรองคุุณสมบััติิเพื่่�อพิิจารณาปััจจััย
ด้้านมลพิิษทางอากาศตั้้ง� แต่่ขั้้นต
� อนการลงนามในข้้อตกลงการ
ให้้บริิการไปจนถึงึ การดำเนิินกิิจการของลููกค้า้ จึึงเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการคััดเลืือกเฉพาะอุุตสาหกรรมที่่�สร้้างมลพิิษทางอากาศ
เช่่น ค่่าฝุ่่�นละอองรวม (TSP) ไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx) และ
ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (SO2) ในระดัับต่่ำให้้อยู่่�ในนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีี
มาตรการในการกำกัับดููแลการระบายมลพิิษทางอากาศของ
โรงงานอุุ ต สาหกรรมที่่� ตั้้� ง อยู่่�ในเขตนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของ
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน โดยหากพบว่่าโรงงาน
ใดมีีอััตราการระบายมลพิิษเกิินกว่่าที่่�กำหนดไว้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ
จะดำเนิินการแจ้้งไปยัังโรงงานดัังกล่่าวให้้มีีการปรัับปรุุงระบบ
ควบคุุมมลพิิษให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน รวมถึึงแจ้้งไปยัังการ
นิิคมอุุตสาหกรรม (กนอ.) ในการกำกัับดููแลให้้โรงงานดัังกล่่าว
มีีการปรัับปรุุงแก้้ไข อย่่างไรก็็ตามหากไม่่สามารถควบคุุมให้้
เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำหนด กลุ่่�มบริิษััทฯ และกนอ.จะมีี
มาตรการเพื่่�อระงัับการดำเนิินงานของโรงงานดัังกล่่าวต่่อไป
ทั้้�งนี้้� ที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังไม่่เคยพบปััญหาการปล่่อย
มลพิิษที่่�เกิินกว่่ามาตรฐานแล้้วไม่่สามารถแก้้ไขได้้จนกระทั่่�ง
ต้้องให้้โรงงานระงัับการดำเนิินงานแต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการตรวจวััดค่่าฝุ่่�นละอองรวม
ฝุ่่�นละอองขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลางไม่่เกิิน 10 ไมครอนและ 2.5
ไมครอน ก๊๊าซไนโตรเจนออกไซด์์ และก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
ในบรรยากาศโดยทั่่�วไปภายในพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรม
ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิและความถี่่�ในการตรวจวััดที่่�กำหนด
ในรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) โดย
มีีสถานีีตรวจวัั ด ตั้้� ง อยู่่�โดยรอบพื้้� น ที่่� ส่่ ว นกลางของนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมและพื้้�นที่่�รอบข้้างในระยะ 5 กิิโลเมตร และจะ
แสดงผลการตรวจวััดแบบเรีียลไทม์์ ณ ศููนย์์เฝ้้าระวัังและ
ควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม (EMCC) ซึ่่�งผลการตรวจสอบค่่า
ชี้้�วััดคุุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่่�วไปข้้างต้้นจะถููกนำไป
เสนอต่่อการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย 2 ครั้้�งต่่อปีี
โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานผลการปฏิิบััติิตามมาตรการ
ป้้องกัันและแก้้ไขผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA Monitoring)
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้บรรลุุเป้้าหมายตามมาตรการ
ที่่�กำหนดในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) โดย
ค่่าชี้้�วััดคุุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่่�วไปอยู่่�ในมาตรฐาน
ที่่�กำหนดทั้้�งหมด

ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอนในปริิมาณที่่�มากเกิินไป
อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบร้้ายแรงต่่อสุุขภาพได้้ โดยเฉพาะผู้้�อยู่่�
อาศััยอยู่่�ในชุุมชนโดยรอบที่่�เป็็นโรคเกี่่�ยวกัับหััวใจและระบบ
ทางเดิินหายใจ ด้้วยเหตุุนี้้� การตรวจวััดค่่าฝุ่่�นละอองดัังกล่่าว
จึึงช่่วยให้้แน่่ใจได้้ว่่าผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมรวม
ถึึงผู้้�อาศััยในชุุมชนโดยรอบอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่ปล
� อดภััยโดย
ข้้อมููลตััวอย่่างที่่�ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ทำการสำรวจจะนำมา
เปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานที่่�กำหนดในประกาศคณะกรรมการ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 36 (พ.ศ. 2553) ซึ่่�งในปีี 2564
ผลการตรวจวัั ด พบว่่ า ปริิ ม าณฝุ่่�นละอองขนาดไม่่ เ กิิ น 2.5
ไมครอนอยู่่�ในค่่ามาตรฐาน อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ดำเนิิน
มาตรการป้้องกัันการเกิิดฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น กำหนดห้้ามไม่่ให้้มีีการเผาภายในโรงงาน
และพื้้� น ที่่� อื่่�น ๆ ในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม สำหรัั บ การก่่ อ สร้้ า ง
หรืือการดำเนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำการสุ่่�มตรวจและทดสอบ มีีการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่่� อ ลดปริิ ม าณ
ปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน เช่่น การงดการเผา
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมทุุกแห่่ง ทั้้�งนี้้�หากร่่างกายได้้รัับ ทุุกชนิิด และการพ่่นละอองน้้ำระหว่่างการก่่อสร้้าง เป็็นต้้น

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ขอข้้อมููลปริิมาณมลพิิษทางอากาศจากผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ และบัันทึึกรวบรวม
ข้้อมููลดังั กล่่าวไว้้ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการปล่่อยมลพิิษทางอากาศเป็็นไปตามมาตรฐานที่่ก� ำหนดโดยกรมโรงงานอุุตสาหกรรมและมาตรฐาน
ที่่�กำหนดในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำเนิินมาตรการป้้องกััน เช่่น การออกประกาศเตืือน
หากพบว่่ามีีโรงงานอุุตสาหกรรมภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ สร้้างมลพิิษทางอากาศเกิินกว่่าค่่ามาตรฐาน
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แนวทางการจััดการมลพิิษทางอากาศ

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินโครงการด้้านการบริิหารจััดการระบบจราจรในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมปริิมาณมลพิิษทาง
อากาศที่่�เกิิดจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่่�เดิินทางสััญจรไปมาภายในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม เช่่น
ฝุ่่�นละอองและก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบร้้ายแรงต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนใกล้้เคีียง
คำนวณปริิมาณยานพาหนะในนิิคมอุุตสาหกรรม เพื่่�อควบคุุม
ไฟจราจรให้้ เ หมาะสมกัั บ สภาพการจราจรในขณะนั้้� น
เมื่่�อสภาพการจราจรคล่่องตััว ระยะเวลาที่่�สััญญาณไฟแดง
ปรากฏจะสั้้�นลงตามไปด้้วย จึึงช่่วยลดระยะเวลาในการหยุุด
รอสัั ญ ญาณไฟ เวลาที่่� สั้้� นล งนี้้� จึึ งเป็็ นการช่่ ว ยประหยัั ด
เชื้้�อเพลิิงและลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงก๊๊าซ
เรืือนกระจกไปโดยปริิยาย เพราะเครื่่�องยนต์์จะยัังคงทำงาน
อยู่่�ตลอดขณะจอดรอสััญญาณไฟ โดยระบบดัังกล่่าวช่่วย
ระบบควบคุุมไฟจราจรอััตโนมััติิ
ประหยัั ด น้้ำมัั น เชื้้� อ เพลิิ ง สำหรัั บ ยานพาหนะที่่� สัั ญ จร
ตั้้�งแต่่ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ติิดตั้้�งระบบควบคุุมไฟจราจร ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยรวมได้้ถึงึ 573
อััตโนมััติิ โดยใช้้กล้้องวงจรปิิดตรวจวััดปริิมาณจราจรและ ลิิตรต่่อสััปดาห์์ หรืือคิิดเป็็น 29,804 ลิิตรต่่อปีี

เทคโนโลยีีโดรน

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ศึึกษาการนำเทคโนโลยีีโดรน
มาประยุุกต์์ ใช้้สำรวจสภาพถนนและการจราจรในชั่่�วโมง
เร่่งด่่วนอีีกด้้วย ซึ่่ง� ช่่วยให้้สามารถตรวจสอบดููแลอุุบัติั เิ หตุุบน
ท้้องถนน รวมถึงึ ระบุุความเสี่่ย� งที่่ส� ำคััญเพื่่�อนำข้้อมููลดังั กล่่าว
มาวิิเคราะห์์และกำหนดมาตรการป้้องกัันเพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุใน
อนาคต เมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุการใช้้โดรนจะช่่วยให้้ตอบสนองต่่อ
เหตุุ ฉุุ ก เฉิิ นและควบคุุ ม สถานการณ์์ ได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว และ
มีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� จำนวนอุุบััติิเหตุุที่่�ลดลงจะส่่งผลให้้
การจราจรคล่่องตััวยิ่่ง� ขึ้้น� เมื่่อ� มีีการระบุุสถานการณ์์ที่มีีค
่� วาม
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ปริิมาณการใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงของ
รถพยาบาลก็็ลดลงตามจำนวนอุุบััติิเหตุุที่่�น้้อยลงตามไปด้้วย
จึึงเป็็นการลดมลพิิษทางอากาศนั่่�นเอง
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พร้้อมระบบตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวที่่ส� ถานีีปั๊๊�มน้้ำของโรงบำบััด
น้้ำเสีีย พนัั ก งานจึึงไม่่ จ ำเป็็ นต้้ อ งลงพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ตรวจสอบ
หน้้างาน ซึ่่�งเป็็นการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิงในการเดิินทาง ทั้้�งนี้้�
ก่่อนหน้้าที่่�จะติิดตั้้�งระบบดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องใช้้รถยนต์์
2 คัันสำหรัับลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบหน้้างานทุุกๆ 2 ชั่่�วโมงตลอด
ทั้้�งวััน การตรวจสอบประสิิทธิิภาพสููงด้้วยระบบอััตโนมััติินี้้�ช่่วย
ให้้ไม่่ต้้องมีีการเดิินทางลงพื้้�นที่่� จึึงช่่วยลดมลพิิษทางอากาศที่่�
เกิิดจากการเผาไหม้้ของน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงลง ส่่งผลให้้กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง สามารถควบคุุ ม คุุ ณ ภาพอากาศภายในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมและบริิเวณโดยรอบให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดและ
ระบบแจ้้งเตืือนควบคุุมด้้วยสายเคเบิิล
มาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ตามข้้อกำหนดในการประเมิินผลกระทบ
การนำระบบ Control Cable Alarm System มาใช้้ดัังที่่�ระบุุ สิ่่�งแวดล้้อม (EIA) อีีกทั้้�งยัังสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
ในหัั ว ข้้ อ การจัั ด การด้้ า นนวัั ตกรรมถืือเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ของ กระจกทางตรง (Scope 1) กว่่า 23.9 tCO2e ต่่อปีี เมื่่�อเทีียบ
แนวทางในการลดมลพิิษทางอากาศ เมื่่อ� ติิดตั้้ง� กล้้องวงจรปิิด กัับก่่อนการติิดตั้้�งระบบดัังกล่่าว

ติิดตามแบบถาวรสำหรัับยานพาหนะ ผู้้�ที่สั่� ญั จรไปมาและโดรน
สำหรัับการจััดการจราจร โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อบรรเทาปััญหา
การจราจรติิดขััดและมลพิิษ ทั้้�งนี้้�ระบบควบคุุมการจราจร
(Vehicle Management System: VMS) ถืือเป็็นระบบสำคััญที่่�
สามารถนัับจำนวนและป้้ายทะเบีียนยานพาหนะที่่�เดิินทาง
เข้้าออกผ่่านประตููต่่างๆ ของนิิคมอุุตสาหกรรม ระบบดัังกล่่าว
ไม่่เพีียงแค่่จะเป็็นประโยชน์์ ในด้้านการรัักษาความปลอดภััย
แต่่ยัังสามารถนำข้้อมููลต่่างๆ มาวิิเคราะห์์เพื่่�อปรัับปรุุงการ
จราจรได้้อีีกด้้วย ในปีี 2564 นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) ได้้นำข้้อมููลจากระบบ VMS
(รููปที่่� 1) มาใช้้ประกอบการดำเนิินงานโครงการปรัับปรุุงการ
ระบบควบคุุมการจราจร
จราจรในบริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมดัังกล่่าว (รููปที่่� 2 และ 3)
สภาพการจราจรติิดขััดภายนอกนิิคมอุุตสาหกรรมในชั่่�วโมง และสามารถลดความหนาแน่่นของกระแสการจราจรลงได้้
เร่่งด่่วนก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงได้้ทุ่่�มงบ กว่่าร้้อยละ 30 จากประมาณ 3,000 คัันต่่อชั่่�วโมงเป็็นประมาณ
ประมาณด้้านเทคโนโลยีีและระบบนิิเวศอััจฉริิยะ รวมถึึงระบบ 2,000 คัันต่่อชั่่�วโมง

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

217

รููปที่่� 1: ระบบ VMS เพื่่�อควบคุุมการจราจร

รููปที่่� 2: ขยายช่่องทางในซอย E-6 จาก 2 ช่่อง
จราจร เป็็น 4 ช่่องจราจรเพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััว

รููปที่่� 3: ปรัับปรุุงช่่องจราจรบริิเวณทางแยกจุุดตััดในซอย E-10 เพื่่�อแก้้ปััญหาการจราจรที่่�หนาแน่่น

ก่่อนการปรัับปรุุง

หลัังการปรัับปรุุง

ด้้วยเหตุุนี้้� มลพิิษทางอากาศ เช่่น ก๊๊าซไนโตรเจนออกไซด์์ (NOx) ก๊๊าซซััลเฟอร์์ออกไซด์์ (SOx) ค่่าฝุ่่�นละอองรวม (TSP) และ
ฝุ่่�นละอองขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลางไม่่เกิิน 10 ไมครอนจึึงสามารถปรัับตััวลดลงได้้
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การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
ในช่่วงไม่่กี่่�ทศวรรษมานี้้� ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศได้้ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นจนเป็็นที่่�สัังเกตได้้ทั่่�วโลกรวมทั้้�ง
ประเทศไทย โดยในปีีก่อ่ นหน้้าประเทศไทยได้้ประสบภาวะภััยแล้้ง
ที่่�รุุนแรงที่่�สุุดในรอบ 40 ปีี อีีกทั้้�งยัังมีีความอ่่อนไหวอย่่างมาก
ต่่อระดัับน้้ำทะเลที่่�สููงขึ้้�นโดยเฉพาะพื้้�นที่่� ในกรุุงเทพมหานคร
ซึ่่�งระดัับน้้ำที่่�สููงขึ้้�นได้้ก่่อให้้เกิิดอุุทกภััยในเขตพื้้�นที่่�ริิมน้้ำในช่่วง
ที่่� ผ่่ า นมา และยัั ง คาดว่่ า ในปีี 2593 พื้้� น ที่่� ทั้้� ง หมดในเขต
กรุุ งเทพมหานครอาจจมอยู่่�ใต้้น้้ำ และเนื่่�อ งด้้ว ยปััญ หาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศถืือเป็็นวิิกฤติิที่่�ต้้องแก้้ไขอย่่าง
เร่่งด่่วน ตััวแทนจากนานาประเทศจึึงรวมตััวกัันเข้้าร่่วมประชุุม
สมัั ชช าประเทศภาคีีอนุุ สัั ญ ญาสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ครั้้�งที่่� 26 (COP26) เพื่่�อเร่่ง
การดำเนิินงานให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมายที่่จ� ะควบคุุมอุุณหภููมิโิ ลก
ไม่่ให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากกว่่า 1.5 องศาเซลเซีียส ตามความตกลง
ปารีีส (Paris Agreement) และกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่า
ด้้ ว ยการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
ซึ่ง่� ประเทศไทยได้้ตั้้ง� เป้้าจะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็น
ศููนย์์ภายในปีี 2608

ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจึึงอาจส่่งผลต่่อ
บริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงลููกค้้าได้้ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังให้้บริิการแก่่อุตุ สาหกรรมการผลิิตหลากหลายประเภท ปััญหา
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เช่่น อุุทกภััย จึึงส่่งผล
โดยตรงทำให้้การดำเนิินงานในธุุรกิิจของลููกค้้าต้้องหยุุดชะงััก
ด้้วยเหตุุนี้้� การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจึึงเป็็นประเด็็นที่่กลุ่่�
� ม
บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญสููงสุุด ตามเจตนารมณ์์ขององค์์กรที่่�ได้้
ประกาศไว้้รวมถึึงแนวโน้้มจากทั่่�วโลกในการแก้้ปััญหาดัังกล่่าว

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้เฝ้้าติิดตามการประชุุม COP26 อย่่างใกล้้ชิดิ
และวางแผนกรอบการดำเนิินงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐ
เพื่่�อลดผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ตลอดจน
ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายตาม
ที่่�รััฐบาลได้้ประกาศไว้้ในการประชุุม COP26 อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังตระหนัักถึงึ ผลกระทบในเชิิงลบของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ ไม่่ว่า่ จะเป็็นอุทกภั
ุ ยั และภััยแล้้ง จึึงได้้มีีการตรวจประเมิิน
และเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่่ย� งเนื่่อ� งด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่อฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ตลอดจนชุุมชนโดยรอบ ในฐานะผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
ชั้้นน
� ำ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จะมุ่่�งเน้้นส่ง่ เสริิมการใช้้พลัังงานทดแทน เช่่น
เนื่่� อ งด้้ ว ยกิิ จ กรรมทางธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ทดัั บ บลิิ ว เอชเอ ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก พร้้อมทั้้�ง
มีีการพึ่่�งพาปััจจััยทางธรรมชาติิ (เช่่น น้้ำฝนสำหรัับบริิการจััดหา อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�ออนาคตในวัันข้้างหน้้า
และผลิิตน้้ำ และแสงอาทิิตย์์สำหรัับบริิการพลัังงานทดแทน)
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แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีถึึงความเร่่งด่่วนของปััญหาจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและได้้เร่่งดำเนิินการตามแผนงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง โดยได้้ น ำกรอบการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลความเสี่่� ย ง
ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ (Task Force on
Climate-Related Financial Disclosure: TCFD) มาใช้้ในการ
บริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการระบุุปััญหา บริิหารจััดการ ติิดตามผล
และวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและโอกาสจากข้้อมููลทางการเงิิน ทั้้�งนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงและโอกาสทาง
การเงิินอัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศตาม
แนวทางของ TCFD ไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�เป็็นปีีแรก
อย่่างไรก็็ตาม ยัังนัับว่่าเป็็นเพีียงก้้าวแรกเท่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
จะตรวจสอบและปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันในทุุกๆ ปีีเพื่่�อให้้
เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นไปตามความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่ ว นเสีีย อีีกทั้้� ง แสดงให้้ เ ห็็ นว่่ า ผลการดำเนิิ น งานด้้ า นการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ประสิิทธิิภาพ
และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

การกำำ�กัับดููแล

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดให้้คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่ย� งจััดตั้้ง� คณะทำงานสำหรัับการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
และโอกาสที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศ
โดยเฉพาะ อัันประกอบไปด้้วยคณะผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โดยคณะทำงานจะมีีการหารืือร่่วมกัันและประเมิินความเสี่่�ยงใน
องค์์กรอย่่างสม่่ำเสมอในประเด็็นความเสี่่ย� งจากทั้้�งปััจจััยภายนอก
และภายใน เช่่ น ความเสี่่� ย งด้้ า นกลยุุ ทธ์์ ความเสี่่� ย งด้้ า น
การดำเนิินธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการ
ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำหนด ตลอดจนความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ใหม่่
(Emerging Risk) ซึ่่ง� ได้้แก่่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและ
การปรัับเปลี่่�ยนไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััล(Digital Transformation)
คณะทำงานบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวจะเฝ้้าติิดตามปััจจััยเสี่่�ยง
ซึ่ง่� ได้้รับั การสนัับสนุุนจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และนำผล
ที่่�ได้้รายงานให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงรัับทราบ จากนั้้�น
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะประเมิินประสิิทธิิภาพของ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและรายงานผลต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทอย่่างน้้อยสี่่�ครั้้�งต่่อปีี เพื่่�อให้้มีีการเฝ้้าติิดตามผลอย่่าง
ใกล้้ชิิด รวมถึึงกำกัับดููแลความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และนำไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายที่่�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วางไว้้

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง
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คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ตาราง 1: หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและขอบเขตความรัับผิิดชอบ
ตำแหน่่ง

ขอบเขตความรัับผิิดชอบ

คณะกรรมการบริิษััท

กำหนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ทิิศทางธุุรกิิจ และกลยุุทธ์์ ในการดำเนิินงาน
จากการเฝ้้าติิดตามผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและระบบการตรวจประเมิินผล
การดำเนิินงานที่่�เป็็นอิิสระจากคณะผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

พััฒนากลยุุทธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของแผนการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ (CEO)

บริิหารองค์์กรตามนโยบาย แผนการดำเนิินงาน และงบประมาณที่่�กำหนด
ภายใต้้การอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนกำหนดแผนยุุทธศาต
ร์์เพื่่�อกำกัับดููแลความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภูู มิิ อ ากาศ และบริิ ห ารจัั ด การให้้ มีีทรัั พ ยากรเพีียงพอต่่ อ การบรรเทา
ผลกระทบจากความเสี่่�ยงดัังกล่่าว

คณะทำงานบริิหารความเสี่่�ยง คณะทำงานเพื่่�อการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ร่่วมกัับหน่่วยงานและกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

วางกรอบนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิสำหรัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ รวมถึึ ง ประเมิิ น และ
ตรวจสอบปััจจััยความเสี่่�ยง โดยพิิจารณาทั้้�งปััจจััยภายในและภายนอกที่่�อาจ
เป็็นอุุปสรรคต่่อการบรรลุุเป้้าหมายของกลุ่่�มบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งกำกัับดููแล
ให้้มีีการดำเนิินมาตรการที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับธุุรกิิจในการรัับมืือกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

นอกจากนี้้� เพื่่�อแสดงถึึงเจตนารมณ์์ในการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้
มีีนโยบายสร้้างแรงจููงใจสำหรัับบุุคลากรทั้้�งในระดัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทั่่�วไป เพื่่�อเสริิมสร้้างความตระหนัักถึึงเป้้าหมาย
การดำเนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศภายในองค์์กร และสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ฝ่่ายบริิหารมีีบทบาทสำคััญในการ
บรรลุุเป้้าหมายเหล่่านี้้�
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กลยุุทธ์์และกระบวนการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง

กลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อว่่าหากขาดการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิด
จากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ อาจนำไป
สู่่�ปััญหาที่่�สืืบเนื่่�องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน (เช่่น ภััยแล้้ง
และอุุทกภััย) ที่่�ร้้ายแรงกว่่าเดิิมและบ่่อยครั้้�งยิ่่�งขึ้้�น ฉะนั้้�น กลุ่่�ม
บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำคััญในการพิิจารณาผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศตั้้�งแต่่กระบวนการวางแผนการ
พััฒนาโครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมและระบบสาธารณููปโภค
ต่่างๆ อีีกทั้้�ง ในกระบวนการพิิจารณาเลืือกพื้้�นที่่�ตั้้�งโครงการใน
การพััฒนาของกลุ่่�มบริิษััทฯ กลุ่่�มบริิษััทฯ จะมีีการพิิจารณา
ข้้อกำหนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินอย่่าง
เคร่่ ง ครัั ด และมากไปกว่่ า นั้้� นกลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง พิิ จารณาถึึ ง
โครงสร้้างภููมิิประเทศของโครงการแต่่ละแห่่งที่่�จะมีีการพััฒนา
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะสามารถบริิหารจััดการผลกระทบที่่�สำคััญจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ณ พื้้�นที่่�นั้้�น ๆ ได้้อย่่าง
เหมาะสม อีีกทั้้้��งได้้มีีการกำหนดมาตรการป้้องกัันต่่างๆ ซึ่่�งจะ
ถููกนำไปใช้้ตลอดการดำเนิินงานของโครงการ เช่่น การกำหนด
ให้้ มีี แหล่่ ง กัั ก เก็็ บ น้้ำที่่� เ พีียงพอต่่ อ ความต้้ อ งการใช้้ รวมถึึ ง
การเพิ่่�มกำลัังการผลิิตน้้ำจากกระบวนการ Reclamation เพื่่�อลด
การพึ่่�งพิิงแหล่่งน้้ำจากธรรมชาติิ และการกำหนดกระบวนการ
ตรวจสอบความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็น
การป้้ อ งกัั น ผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� นกัั บ โรงงานภายใน
นิิ ค มอุุุ�ต สาหกรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ อัั น เนื่่� อ งมากจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักดีีถึึงความเสี่่ย� งอัันเนื่่อ� งมาจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อการดำเนิินธุุรกิิจภายใน
โครงการของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ และธุุรกิิจของลููกค้า้ ด้้วยเช่่นกันั ซึ่ง่� อาจ
นำไปสู่่�การหยุุดชะงัักของธุุรกิิจหรืือก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อสิินทรััพย์์ ได้้ ดัังนั้้�น จึึงกำหนดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศโดยถืือเป็็นประเด็็น
หนึ่่ง� ในการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรและมีีวััตถุปุ ระสงค์์ดังั ต่่อไปนี้้�
• ระบุุ ความเสี่่� ย งที่่� ส ำคัั ญ ตามระดัั บ ความรุุ ง แรง โอกาสที่่�
จะเกิิดขึ้้�น และความเกี่่�ยวข้้องต่่อการดำเนิินงาน
• ทำความเข้้าใจผลกระทบจากการเปลี่่�ย นแปลงสภาพภูู มิิ
อากาศที่่�มีีต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
• ประเมิินประสิิทธิิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�มีี
อยู่่�เดิิม
• กำหนดแนวทางแก้้ไขปััญหาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้กำหนดกรอบระยะเวลาสำหรัับความเสี่่ย� งที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในเชิิงกายภาพ
(Physical Risk) และความเสี่่ย� งจากนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ
ทางการ (Transition Risk) โดยแบ่่งออกเป็็นระยะสั้้�น (1-3 ปีี)
ระยะกลาง (3-10 ปีี) และระยะยาว (10 ปีีขึ้้�นไป) ดัังรายละเอีียด
ต่่อไปนี้้�

ความเสี่่�ยงด้้านกายภาพ (PHYSICAL RISK) และความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนผ่่าน (TRANSITION RISK)
อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ระบุุความเสี่่�ยงด้้านการเงิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศดัังรายละเอีียดในตารางด้้านล่่างนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านกายภาพ (Physical Risk)

ผลกระทบด้้านการเงิิน

ความเสี่่�ยงแบบเฉีียบพลััน: สภาพอากาศแปรปรวนที่่�
ทวีีความรุุ น แรงยิ่่� ง ขึ้้� น และก่่ อ ให้้ เ กิิ ด อุุ ทกภัั ย ทั้้� ง นี้้�
นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจาก
อุุทกภััยในระดัับต่่ำ
กรอบระยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นไป

• การพััฒนาโครงการและการก่่อสร้้างอาจเกิิดความล่่าช้้า ซึ่่�งอาจส่่งผล
ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายสููงขึ้้�น ทั้้�งยัังกระทบกัับภาพลัักษณ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และ
เสีียความไว้้วางใจจากลููกค้้าหากไม่่สามารถส่่งมอบงานได้้ตามกำหนด
• การดำเนิินธุุรกิิจของลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมต้้องหยุุดชะงัักเนื่่�องจาก
อุุทกภััย ส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าที่่�มีีต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ ตลอดจน
ภาพลัักษณ์์ของธุุรกิิจของลููกค้้า
• ต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการและป้้องกัันอุุทกภััย

ความเสี่่�ยงแบบเฉีียบพลััน: สภาพอากาศแปรปรวนที่่�
ทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�นและก่่อให้้เกิิดภััยแล้้ง ทั้้�งนี้้� นิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากภััยแล้้ง
ในระดัับต่่ำ

• ปริิ ม าณน้้ำที่่� ไ ม่่ เ พีียงพอต่่ อ ความต้้ อ งการของลูู กค้้ า ภายในนิิ ค ม
อุุ ต สาหกรรมจะส่่ ง ผลต่่ อ ความน่่ า เชื่่� อ ถืือของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ รวมถึึ ง
ความไว้้วางใจจากลููกค้้า
• ต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหาทรััพยากรน้้ำ

กรอบระยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นไป
ความเสี่่�ยงแบบเฉีียบพลััน: สภาพอากาศแปรปรวน
ที่่�ทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�นและก่่อให้้เกิิดพายุุและฟ้้าผ่่า
กรอบระยะเวลา: 1-5 ปีี
ความเสี่่�ยงแบบเรื้้�อรััง: ค่่าปริิมาณน้้ำฝนที่่�ผัันผวนและ
สภาพอากาศแปรปรวน เช่่น อุุณหภููมิิโดยเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ยัังไม่่พบความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
กรอบระยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นไป

• พายุุและฟ้้าผ่่าอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการดำเนิินงานโดยรวม เช่่น ค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมบำรุุง
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�สููงขึ้้�น
• อุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� ที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� อาจส่่งผลให้้อากาศภายในคลัังสิินค้า้ ไม่่ถ่า่ ยเท
ผู้้�เช่่าจึึงอาจขอปรัับปรุุงอาคารหรืือติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เพิ่่�มเติิม เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการระบายความร้้อน ซึ่่�งจะทำให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ อาจมีี
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน/ ซ่่อมบำรุุงสููงขึ้้�น
• วััสดุุก่อ่ สร้้างที่่�ใช้้ในตััวอาคาร (หลัังคาเมทีีลชีีท) อาจชำรุุดเสีียหายเร็็วขึ้้น�
และก่่อให้้เกิิดผลกระทบด้้านการเงิิน เช่่น ค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมบำรุุงที่่�
สููงขึ้้�น
• ต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�นในโครงการก่่อสร้้าง
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ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนผ่่าน (Transition Risk)

ผลกระทบด้้านการเงิิน

นโยบายและข้้ อ กฎหมาย: การเปลี่่� ย นแปลงใน
กฎหมายและข้้อกำหนดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลด
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก เช่่น การประกาศให้้ใช้้วััสดุุ
ก่่ อ สร้้ า งที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ คาดว่่าในปีี 2573 รััฐบาลจะบัังคัับ
ใช้้กฎหมายว่่าด้้วยการลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
กัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมหนัักเป็็นอัันดัับแรก

• การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายและข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกอาจส่่งผลให้้ค่่าวััสดุุก่่อสร้้างปรัับสููงขึ้้�น
• อย่่างไรก็็ตาม คาดว่่าจะเกิิดผลกระทบต่่อธุุรกิิจและการเงิินไม่่มากนััก
เนื่่�องจากกฎหมายดัังกล่่าวยัังไม่่บัังคัับใช้้ในปีี 2568 อีีกทั้้�งมาตรการ
และแนวทางการดำเนิินงานในการบริิหารความเสี่่�ยงในปััจจุุบัันถืือว่่ามีี
ประสิิทธิิภาพเพีียงพอ

กรอบระยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นไป
เทคโนโลยีี: การเปลี่่�ยนแปลงในแนวโน้้มและการ
พััฒนาเทคโนโลยีีด้้านพลัังงานหมุุนเวีียนอาจนำไป
สู่่�ความต้้องการและความคาดหวัังใหม่่ ๆ จากลููกค้้า
ทั้้� ง นี้้� ยัั ง ถืือว่่ า เป็็ นปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผลกระทบไม่่ ม าก
เนื่่อ� งจากเทคโนโลยีีที่่มีี� อยู่่�สามารถรองรัับความต้้องการ
ด้้านพลัังงงานหมุุนเวีียนของลููกค้้าได้้เพีียงพอ

• กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นโอกาสทางธุุรกิิจและการเงิินจากการเปลี่่�ยนแปลงใน
แนวโน้้มและการพััฒนาเทคโนโลยีีด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน โดยขยายธุุรกิิจ
ในตลาดพลัังงานหมุุนเวีียนเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพทางการแข่่งขัันและตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของลููกค้้าที่่�สนใจนำพลัังงานหมุุนเวีียนไปใช้้ในธุุรกิิจ
• ความต้้องการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าสำหรัับใช้้งานภายใน
อาคารและคลัังสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างนััยสำคััญ

กรอบระยะเวลา: 1-5 ปีี
ความต้้ อ งการของตลาด: เนื่่� อ งด้้ ว ยเทคโนโลยีี
ที่่� พัั ฒ นาไปอย่่ า งรวดเร็็ ว ลูู กค้้ า จากบางกลุ่่�ม
อุุ ต สาหกรรมได้้ พัั ฒ นากระบวนการผลิิ ต โดย
นำเครื่่� อ งจัั ก รหรืือหุ่่�นยนต์์ ม าใช้้ ม ากขึ้้� น เพื่่� อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดค่่าใช้้จ่่าย อีีกทั้้�งอาจมีีความ
ต้้ อ งการอาคารที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มมากขึ้้� น
(ทั้้�งในเชิิงกระบวนการก่่อสร้้างอาคารและการควบคุุม
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก)
กรอบระยะเวลา: 1-5 ปีี

• เนื่่�องด้้วยเทคโนโลยีีที่่�พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว ลููกค้้าอาจต้้องการพื้้�นที่่�
น้้อยลงในการสร้้างโรงงาน
• นอกจากนี้้� ลููกค้้าอาจต้้องการย้้ายฐานการผลิิตไปยัังประเทศใกล้้เคีียง
เนื่่�องด้้วยนโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนของประเทศนั้้�น ๆ ดัังนั้้�น การ
เปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�จึึงอาจมีีผลต่่อยอดขายที่่�ดิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
• อาจมีีความต้้องการอาคารที่่�ช่่วยประหยััดพลัังงาน มีีการรัับรองมาตรฐาน
ด้้านพลัังงาน ฯลฯ เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอาจเป็็นคุุณสมบััติิที่่�ลููกค้้าให้้ความสำคััญ
ในอนาคต ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ อาจเสีียศัักยภาพทางการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
และมีีผลประกอบการลดลง หากไม่่สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ดัังกล่่าวได้้

ภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียง: กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ อาจมีีความสนใจในประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อม
มากขึ้้�น และเรีียกร้้องให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีมาตรการลด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

• หากกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่สามารถตอบสนองต่่อความคาดหวัังและความต้้องการ
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (เช่่น ลููกค้้า นัักลงทุุน ชุุมชน และสัังคม) ได้้
อาจส่่งผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ชื่่อ� เสีียง และนำไปสู่่�ผลกระทบทางการเงิิน
ในระยะยาว ถ้้ากลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสููญเสีียความเชื่่�อมั่่�นในกลุ่่�มบริิษััทฯ

กรอบระยะเวลา: 1-5 ปีี
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โอกาสด้้านกายภาพและโอกาสจากนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของทางการ อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ
โอกาสทางการเงิินสำหรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมีีรายละเอีียดดัังในตารางต่่อไปนี้้�
โอกาส
ประสิิ ทธิิ ภ าพในการจัั ด การทรัั พ ยากรและแหล่่ง
พลัังงาน: การเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียน

รายละเอีียด/ ผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
ครอบคลุุ ม ถึึ ง การติิ ด ตั้้� ง ระบบแผงโซลาร์์ บ นหลัั ง คาซึ่่� ง จะช่่ ว ยประหยัั ด
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในพลัั ง งานไฟฟ้้ า และลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก
จึึงเป็็นโอกาสทางการเงิินให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ
ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้วางแผนกลยุุทธ์์ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
โดยมีีวััตถุุประสงค์์กำหนดขอบเขตดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้สอดคล้้อง
กัับแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนดัังกล่่าว และสร้้างความตระหนัักให้้กับั บุุคลากร
ทุุกภาคส่่วนเกี่่ย� วกัับทรััพยากรที่่มีี� จำกััด โดยให้้ความรู้้�ผ่า่ นกิิจกรรมหลากหลาย
ประเภท อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้กำหนดแผนและกลยุุทธ์ส์ ำหรัับบริิหารจััดการ
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศ ซึ่่� ง มุ่่�งเน้้ น ไปที่่� การใช้้ พ ลัั ง งานให้้ เ กิิ ด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและการลงทุุนในเทคโนโลยีีประหยััดพลัังงาน เช่่น โครงการ
พลัังงานทางเลืือกและพลัังงานทดแทน ตลอดจนเฝ้้าติิดตามผลการดำเนิินงาน
เพื่่�อลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้

ตลาด: ความต้้องการที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในพลัังงานทดแทน
รวมถึึงอาคารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและเอื้้�อต่่อ
การประหยััดพลัังงาน จะเป็็นโอกาสที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อน
ให้้ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เติิบโตยิ่่�งขึ้้�น

กรอบระยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นไป
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีบริิการที่่�หลากหลายและครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้า ไม่่
ว่่าจะเป็็นความต้้องการเฉพาะสำหรัับตััวอาคาร (เช่่น การรัับรองมาตรฐาน
ระดัับสากล) และผลกระทบที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังให้้บริิการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์บนหลัังคา เพื่่�อรองรัับลููกค้้าที่่�
ต้้องการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนอีีกด้้วย
กรอบระยะเวลา: 1-5 ปีี

กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและแนวทางการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังครอบคลุุมถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงและโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อให้้รููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจมีีความยืืดหยุ่่�นและขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ในอนาคต

กลุ่่�มบริิ ษััท ฯ ได้้ จัั ด ให้้มีีการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ในอนาคต
(Scenario Analysis) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศโดยครอบคลุุมในสองประเด็็น ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงทาง
กายภาพและความเสี่่ย� งจากนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของทางการ
อัั น เนื่่� อ งมาจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศรวมถึึ ง

ผลกระทบที่่ต� ามมา และโอกาสทางการเงิินในกรณีีปกติิ (อุุณหภููมิิ
สููงขึ้้�น 4 องศาเซลเซีียส) และในกรณีีการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบ
เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ (อุุณหภููมิิสููงขึ้้�น 1.5 องศาเซลเซีียส)
โดยพิิจารณาถึึงข้้อกำหนดที่่�อาจนำมาบัังคัับใช้้ในการวิิเคราะห์์
เช่่น การประกาศลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2573

หมายเหตุุ : สามารถดููรายละเอีียดการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ในอนาคต (Scenario Analysis) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เพิ่่�มเติิมในภาคผนวก

WHA GROUP’S RISK MANAGEMENT PROCESS

การระบุุความเสี่่�ยง

การประเมิินความเสี่่�ยง

มาตรการตอบสนองและ
ป้้องกัันความเสี่่�ยง

การรายงานความเสี่่�ยง
การตรวจสอบและ
การสื่่�อสาร

• การระบุุความเสี่่�ยง
ภายในและภายนอก
รวมถึึงผลกระทบ
ทางธุุรกิิจ
• การจััดประเภท
ความเสี่่�ยงที่่�ระบุุได้้เป็็น
4 ประเภท : กลยุุทธ์์
การเงิิน การปฏิิบััติิการ
และการปฏิิบััติิตาม
ระเบีียบและกฎหมาย

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

• กำำ�หนดการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตอบสนอง ป้้องกััน
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และลดระดัับความเสี่่�ยง
จากระดัับสููงมาเป็็น
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ในที่่�สุุด

• การสื่่�อสารความเสี่่�ยงไปยััง
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทั้้�งหมด
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรม
ความเสี่่�ยงที่่�แข็็งแกร่่ง
• คณะทำำ�งานความเสี่่�ยง
รายงานการดำำ�เนิินการ
บริิหารความเสี่่�ยง
แผนผลลััพธ์์และความคืืบหน้้า
ไปยัังคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพช่่องทาง
การสื่่�อสารภายใน
เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููล
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หากไม่่มีีการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อาจนำไปสู่่�ปััญหาที่่สืื� บเนื่่อ� ง
มาจากสภาพอากาศแปรปรวน (เช่่ น ภัั ย แล้้ ง และอุุ ทกภัั ย )
ที่่�ร้้ายแรงกว่่าเดิิมและบ่่อยครั้้�งยิ่่�งขึ้้�น ฉะนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำคััญในการพิิจารณาผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศในการพิิจารณาโครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมและ
ระบบสาธารณููปโภคในนิิคมอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้� นอกเหนืือจาก
ข้้อกำหนดเกี่่ย� วกัับการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังพิิจารณา
ถึงึ โครงสร้้างภููมิปิ ระเทศของนิิคมอุุตสาหกรรมแต่่ละแห่่ง เพื่่�อให้้
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แน่่ ใจว่่าจะสามารถบริิหารจััดการผลกระทบที่่�สำคััญจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ณ พื้้�นที่่�นั้้�น ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
อีีกทั้้� ง มาตรการป้้ อ งกัั นต่่ า งๆ จะถูู ก วางแผนและนำไปใช้้
ตลอดวงจรการดำเนิินงานของโครงการ เพื่่�อป้้องกัันโรงงาน
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ จากผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เช่่น การมีีแหล่่งกัักเก็็บน้้ำที่่�
พีียงพอต่่อความต้้องการใช้้และกระบวนการตรวจสอบความเสี่่ย� ง
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั กดีี ถึึ ง ความเสี่่� ย งอัั น เนื่่� อ งมาจากการ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศที่่มีีต่
� อ่ การดำเนิินธุรุ กิิจภายในนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ และธุุรกิิจของลููกค้้าด้้วยเช่่นกััน
ซึ่่�งอาจนำไปสู่่�การหยุุดชะงัักของธุุรกิิจหรืือก่่อให้้เกิิดความเสีีย
หายต่่อสิินทรัพั ย์์ได้้ ดัังนั้้น� จึึงกำหนดให้้มีีการประเมิินความเสี่่ย� ง
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ องกัั บ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโดยถืือเป็็น
ประเด็็นหนึ่่ง� ในการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรและมีีวััตถุปุ ระสงค์์ดังั
ต่่อไปนี้้�
• ระบุุความเสี่่�ยงที่่�สำคััญตามระดัับความอัันตราย โอกาสที่่�จะ
เกิิดขึ้้�น และความเกี่่�ยวข้้องต่่อการดำเนิินงาน
• ทำความเข้้าใจผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศที่่�มีีต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
• ประเมิินประสิิทธิิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบที่่มีี� อยู่่�
เดิิม
• หาแนวทางแก้้ ไ ขปัั ญ หาจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิินระบุุว่า่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศเป็็น
ความเสี่่�ยงต่่อพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรม เนื่่�องจากระดัับน้้ำ
ที่่� ต่่ ำลงอย่่ า งมากในประเทศไทย รวมถึึ ง ระยะเวลาที่่� นิิ ค ม
อุุตสาหกรรมได้้ประสบกัับภััยแล้้งในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2563
ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จึึงได้้ จัั ด ให้้ มีีกระบวนการประเมิิ น
ความเสี่่ย� งอย่่างถี่่ถ้� ว้ นในนิิคมอุุตสาหกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่�อบริิหาร
จััดการผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

กลยุุทธ์์ ในการรัั บ มืื อ กัั บ การเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
การปรัับตััวต่่อสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนากระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อ
รัับมืือกัับความเสี่่�ยงด้้านกายภาพจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ ซึ่่�งอาจทำให้้การดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องหยุุด
ชะงัักและส่่งผลกระทบไปยัังส่่วนอื่่�น ๆ ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า (เช่่น
ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมและชุุมชนโดยรอบ)
ทั้้�งนี้้� นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังไม่่เคยมีีความเสี่่�ยง
หรืือได้้ รัั บ ผลกระทบเนื่่� อ งจากอุุ ทกภัั ย เพราะกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
มีีกระบวนการเลืือกสรรทำเลที่่ตั้้� ง� ที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ โดยจะต้้องผ่่าน
การวิิเคราะห์์แล้้วว่่าพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ ไม่่เคยมีีประวััติิการเกิิดอุุทกภััย
มาก่่อน นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ดำเนิินมาตรการบรรเทา
ความเสี่่ย� งมากมาย แม้้ว่า่ จะเกิิดภััยแล้้งเมื่่�อไม่่นานมานี้้� แต่่กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ ก็็ ส ามารถบริิ ห ารความเสี่่� ย งได้้ ด้้ ว ยมาตรการที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ ความเสี่่ย� งด้้านกายภาพเนื่่อ� งจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศจึึงถืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�มีีความรุุนแรงไม่่มาก
สำหรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ในปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ จะ
ยัังคงปรัับตััวต่่อสถานการณ์์การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและ
ดำเนิินมาตรการเพื่่�อรัับมืือกัับความเสี่่�ยงด้้านกายภาพจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่อไปในอนาคต
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โครงการที่่�มีีผลงานโดดเด่่น
โครงการ
แผนการปรัับตััวต่่อ
ความเสี่่�ยงด้้านกายภาพ

อุุณหภููมิิโลกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
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ความเสี่่�ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
การจััดการความเสี่่�ยงจากอุุทกภััย
• ตรวจวััดปริิมาณน้้ำในอ่่างเก็็บน้้ำบริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ดและพื้้�นที่่�ตอนเหนืือ
ตามกำหนด นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังขุุด/ ลอกบ่่อสำหรัับระบายน้้ำในกรณีีที่่�เกิิดอุุทกภััย
• ตรวจสอบและบำรุุงรัักษาคัันกั้้�นน้้ำและปั๊๊�มน้้ำตามกำหนดเพื่่�อให้้มีีสภาพพร้้อมใช้้งานตลอดเวลา
• ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ระบบอััลตราโซนิิกที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL)
เพื่่�อตรวจวััดระดัับน้้ำในบ่่อรัับน้้ำและอ่่างกัักเก็็บน้้ำดิิบ
• ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ระบบอััลตราโซนิิกและระบบ SCADA เพื่่�อตรวจสอบระดัับน้้ำอย่่างใกล้้ชิิด พร้้อมทั้้�ง
จััดสรรปริิมาณน้้ำดิิบในบ่่อรัับน้้ำดิิบและบ่่อกัักเก็็บน้้ำในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด (ระยอง)
(ESIE) และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1)
• เลืือกพื้้น� ที่่ที่� มีีค
่� วามเสี่่ย� งต่่ำต่่อการเกิิดอุุทกภัยั หรืือไม่่มีีรายงานการเกิิดอุุทกภัยั ในอดีีตสำหรัับพััฒนา
โครงการ ทั้้�งนี้้� โครงการส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่�ในย่่านบางนา-ตราดหรืือเขตพื้้�นที่่�ระเบีียง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (ECC) ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่ำต่่อการเกิิดภััยพิิบััติิ
• กำหนดแผน/ ขั้้�นตอนการดำเนิินงานในกรณีีฉุุกเฉิิน
• ประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมและบริิเวณโดยรอบของเขตพื้้�นที่่�ในแต่่ละโครงการ
การจััดการความเสี่่�ยงจากภััยแล้้ง
• ตรวจวััดปริิมาณน้้ำในอ่่างเก็็บน้้ำบริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ดและพื้้�นที่่�ตอนเหนืือตาม
กำหนด
• นำโครงการ Natural Water SCADA มาใช้้เพื่่�อใช้้น้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
• ตรวจสอบและประเมิินการใช้้น้้ำจากแหล่่งธรรมชาติิ และรายงานให้้ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบอย่่าง
น้้อยเดืือนละครั้้�ง
• ดููแลซ่่อมแซมดิินรอบ ๆ คัันกั้้�นน้้ำในบริิเวณระบบจ่่ายน้้ำ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทรุุดตััว
• จััดเตรีียมบ่่อน้้ำบาดาล
• สร้้างบ่่อและอ่่างกัักเก็็บน้้ำเพิ่่�มเพื่่�อให้้พื้้�นที่่�ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีน้้ำใช้้อย่่างเพีียงพอ
• สร้้างอ่่างกัักเก็็บน้้ำเพิ่่�มที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL) โดย
มีีปริิมาณความจุุน้้ำเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 383,000 ลููกบาศก์์เมตร หรืือคิิดเป็็นปริิมาณน้้ำที่่�เพีียงพอ
ต่่อการใช้้งานของลููกค้้าตลอดปีี
• สร้้างปั๊๊�มน้้ำแบบทุ่่�นลอย (Floating Pump) มีีประสิิทธิิภาพในการสููบน้้ำ 250,000 ลููกบาศก์์เมตร
จากความจุุระดัับต่่ำสุุด
• ปรัับปรุุงบ่่อน้้ำบาดาลที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL) เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดหาน้้ำภายในพื้้�นที่่�ขึ้้�นวัันละ 1,121 ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 10
ของความต้้องการใช้้น้้ำ
• กลุ่่�มบริิษััทฯ ใช้้ระบบนำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reclamation) ซึ่่�งช่่วยลดการพึ่่�งพาแหล่่งน้้ำ
ธรรมชาติิ โดยลดปริิมาณน้้ำที่่�ดึึงมาใช้้รวมถึึงน้้ำทิ้้�ง โครงการดัังกล่่าวยัังช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายใน
การจััดหาน้้ำดิิบและหลีีกเลี่่�ยงโอกาสเกิิดข้้อขััดแย้้งจากการใช้้ทรััพยากรร่่วมกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�
จึึงได้้รัับพิิจารณาต่่ออายุุใบอนุุญาตให้้ดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
การจััดการความเสี่่�ยงจากพายุุและฟ้้าผ่่า
• อาคารของกลุ่่�มบริิษััทฯ ก่่อสร้้างขึ้้�นภายใต้้มาตรฐานขั้้�นสููง จึึงมีีความทนทานและสามารถรองรัับ
สภาวะอากาศที่่�รุุนแรงได้้
• เฝ้้าติิดตามสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างใกล้้ชิิดผ่่านช่่องทางรัับข่่าวสาร
ต่่าง ๆ และแจ้้งเตืือนลููกค้้าเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
การจััดการความเสี่่�ยงจากอุุณหภููมิิที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
• เลืือกใช้้วัสั ดุุที่พั่� ฒ
ั นาจากนวััตกรรมใหม่่ในการก่่อสร้้างคลัังสิินค้า้ เพื่่�อลดอุุณหภููมิภิ ายในอาคาร และ
เสริิมประสิิทธิิภาพของตััวโครงสร้้างรวมถึึงการระบายอากาศ
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โครงการ
แผนการปรัับตััวต่่อ
ความเสี่่�ยงจากการออกกฎ
ระเบีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ความเสี่่�ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
การจััดการความเสี่่�ยงจากนโยบายและข้้อกฎหมาย
• ตรวจสอบการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎหมายและกำหนดแนวทางเพื่่�อบรรเทาผลกระทบอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
• วางแผนเพิ่่�มกำลัังการผลิิตพลัังงานทดแทนเพื่่�อลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและลดกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนควบคุุมปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
• มุ่่�งเน้้นการเลืือกใช้้วัสั ดุุก่อ่ สร้้างที่่ช่� ว่ ยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รวมถึงึ วััสดุุที่มีีป
่� ระสิิทธิิภาพสููง
เพื่่�อลดการสร้้างขยะ ตลอดจนส่่งเสริิมให้้นำวััสดุุก่่อสร้้างกลัับมาใช้้ซ้้ำและรีีไซเคิิล
การจััดการความเสี่่�ยงจากเทคโนโลยีี
• ขยายธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านพลัังงานทางเลืือก ด้้วยความพร้้อมตั้้ง� แต่่ในขั้้�นตอนการออกแบบอาคาร
จึึงสามารถติิดตั้้�งแผงโซลาร์์บนหลัังคาได้้ทัันทีี ทั้้�งนี้้� บริิการติิดตั้้�งระบบแผงโซลาร์์บนหลัังคา
ดำเนิินงานภายใต้้กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในบริิการด้้านพลัังงานครบวงจร
• ศึึกษาเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููดซัับและกัักเก็็บก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ เพื่่�อลดผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในอนาคต
การจััดการความเสี่่�ยงจากความต้้องการในตลาด
• นำเทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อส่่งเสริิมแนวคิิดนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศอััจฉริิยะ
(SMART ECO Industrial Estates) ซึ่่�งช่่วยสนัับสนุุนในด้้านการผลิิตของโรงงาน ระบบโลจิิสติิกส์์
และธุุรกิิจอื่่�นๆ ให้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
• ออกแบบและก่่อสร้้างอาคารที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
• นำเสนอบริิการด้้านพลัังงานทางเลืือก โดยเฉพาะพลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ ซึ่่�งสามารถติิดตั้้�งระบบ
ร่่วมกัับอาคารคลัังสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ และจะช่่วยให้้ลููกค้้าประหยััดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงาน
รวมถึึงลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
การจััดการความเสี่่�ยงจากผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียง
• วางกลยุุทธ์์เพื่่�อลดอััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) และส่่งเสริิม
ให้้ลููกค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจหัันมาใช้้พลัังงานทางเลืือกมากขึ้้�น
• กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะร่่วมมืือกัับลููกค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า
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เกณฑ์์ชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานและเป้้าหมาย

เกณฑ์์ชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ผลการดำเนิินงาน
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางตรง (Scope 1)
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อม (Scope 2)
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทาง
ตรงและทางอ้้อม
(Scope 1 และ Scope 2)
ดััชนีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(Scope 1 และ Scope 2)
ครอบคลุุม

Unit
Metric tons
CO2e

Tons CO2e/
THB
%

2561
667

2562
693

2563
645

2564
1,146

14,696

19,419

18,670

18,104

15,363

20,112

19,315

19,250

0.0000015

0.0000015

0.0000021

0.0000016

100

100

100

100

เป้้าหมายด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

1. เป้้าหมายการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (เช่่น Scope 1, Scope 2 และ Scope 3)
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กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายระยะยาวในการให้้บริิการระบบพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์อ์ ย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยได้้ลงนามในข้้อตกลงซื้้อ�
ขายคิิดเป็็นปริิมาณทั้้�งสิ้้�น 300 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Scope 2) ได้้ถึึงปีีละ 171,000 tCO2e ไปจนถึึง
ปีี 2566

ปีี เป้้าหมาย
2566
ส่่วนต่่างของปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกเทีียบกัับการใช้้ ไฟฟ้้าจาก

ระบบปกติิ (GRID) ต่่อปีี (TCO2E)

171,000

(กรณีีมีีการดำำ�เนิินการเต็็มกำำ�ลัังการผลิิตเต็็มปีี)

เป้้าหมายด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอื่่�น ๆ
• เป้้าหมายด้้านการจััดการน้ำำ��

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะเพิ่่�มปริิมาณการนำน้้ำเสีียจากอุุตสาหกรรมกลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นสองเท่่า จาก 30,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันเป็็น
60,400 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันในปีี 2568

ปีี เป้้าหมาย
2563

ปีี เป้้าหมาย
2568

ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดกลัับมาใช้้ ใหม่่
ในอุุตสาหกรรม (ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)

ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดกลัับมาใช้้ ใหม่่
ในอุุตสาหกรรม (ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)

30,200

60,400
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• เป้้าหมายด้้านพลัังงานและพลัังงานทดแทน

กลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งใจที่่�จะลดการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบปกติิ ในการ
ดำเนิินธุุรกิิจลงร้้อยละ 3 ภายในปีี 2565 โดยเทีียบจากข้้อมููลใน
ปีี 2562
• เป้้าหมายด้้านการจััดการของเสีีย

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะปรัับสััดส่่วนการกำจััดขยะด้้วยการ
ฝัังกลบหรืือการเผาโดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน
ในปีี 2568

การผลัั ก ดัั น และการจูู ง ใจในการบริิ ห ารจัั ด การ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้กำหนดดััชนีีชี้้วั� ดั ความสำเร็็จ (KPI) เพื่่�อสร้้างแรง
จููงใจในการบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เช่่น
กำหนดอััตราการเพิ่่�มกำลัังการผลิิตไฟฟ้้าจากแหล่่งพลัังงาน
ทดแทนให้้เป็็น KPI สำหรัับกลุ่่�มบริิษััท WHAUP โดยคิิดเป็็น
ร้้อยละ 10 ของ KPI สำหรัับทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ยัังพิิจารณา
ผลการดำเนิินงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ KPI ด้้านการเงิินของกลุ่่�ม
ธุุรกิิจอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ดััชนีี KPI ของกลุ่่�มธุุรกิิจถืือเป็็นตัวั ชี้้วั� ดั สำคััญ
ในการประเมิินผลงานของคณะผู้้�บริิหาร โดยมีีสััดส่่วนแตกต่่างกััน
ไปสำหรัับแต่่ละตำแหน่่งตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
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พร้้อมกัันนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับการขัับเคลื่่�อนการ
ดำเนิินงานด้้านการลดคาร์์บอนภายในองค์์กรผ่่านการผลิิตและ
จำหน่่ายไฟฟ้้าทดแทน โดยจะเห็็นได้้ว่่าบริิษััทฯ สามารถลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศจากโครงการพลัังงาน
พลัั ง งานแสงอาทิิ ตย์์ ดัั ง กล่่ า วเพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น 26,378 ตัั น
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ในปีี 2564 หากเทีียบกัับการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในช่่วงเวลา
เดีียวกััน จำนวน 19,250 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
จึึงถืือได้้ว่า่ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถบรรลุุการเป็็นกลางทางคาร์์บอน
(Carbon Neutrality) ได้้แล้้วภายในปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมและเป็็น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการแก้้ ปัั ญ หาจากภาวะการเปลี่่� ย นแปลงทาง
ภููมิิอากาศเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net
Zero Emission) ต่่อไป ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการทำแผน
ระยะยาวเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็น
ศููนย์์ (Net Zero Emission) ซึ่่�งจะประกาศแผนโดยละเอีียดและ
ระยะเวลาที่่�ชััดเจนต่่อไป

การจััดการ
พลัังงาน

ในขณะที่่�โลกกำลัังก้้าวสู่่� ‘เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero)’ และ ‘สัังคมคาร์์บอนต่่ำ (Low Carbon
Society)’ ปััจจััยต่่างๆ อัันได้้แก่่ กลไกและสภาวะตลาด แผนงาน
รััฐบาลและ กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง โอกาสทางธุุรกิิจ รวมถึึง
อุุปสงค์์ของสัังคม ทั้้�งหมดนี้้�ต่่างก็็มีีส่่วนขัับเคลื่่�อนในการเปลี่่�ยน
ผ่่านเข้้าสู่่�โลกสีีเขีียว ทั้้�งยัังช่่วยเร่่งให้้เกิิดการนำโซลููชันั เทคโนโลยีี
สมัั ย ใหม่่ ที่่� ช่่ ว ยลดคาร์์ บ อนและเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพมาใช้้ ใ น
การดำเนิินธุุรกิิจ กระนั้้�นก็็ตาม อีีกประเด็็นที่่�สำคััญไม่่แพ้้กััน
ก็็คืือปััญหาการขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ทวีีความรุุนแรง
มากขึ้้น� ซึ่ง่� นัับว่่ามีีส่่วนอย่่างมากในการผลัักดันั ให้้ทั้้ง� ภาครััฐและ
ภาคเอกชนต้้องหัันมาคิิดค้้นและพััฒนา SMART Solutions โดย
รััฐบาลในประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกรวมถึงึ ประเทศไทยได้้ออกนโยบาย
ส่่ ง เสริิ ม และจูู ง ใจให้้ ทุุ ก ภาคส่่ ว นหัั นมาผลิิ ต และใช้้ พ ลัั ง งาน
ทดแทน และในส่่วนของภาคเอกชนก็็ได้้นำความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีีมาใช้้สร้้างรากฐานในการใช้้พลัังงานสะอาด เพื่่�อให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าประเทศจะมีีความมั่่�นคงทางพลัังงาน

ทั้้�งนี้้เ� มื่่�อเทีียบกัับพลัังงานเชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิล พลัังงานสะอาดย่่อม
มีีผลดีีต่่อโลกและมวลมนุุษยชาติิมากกว่่า เพราะการใช้้พลัังงาน
สะอาดช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รวมถึึงช่่วยให้้คุุณภาพ
อากาศดีีขึ้้�น ทั้้�งยัังช่่วยลดการพึ่่�งพิิงทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�
อย่่างจำกััด ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษัทดั
ั บั บลิิวเอชเอจึึงให้้ความสำคััญ
ต่่อการบริิหารจััดการพลัังงานในการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพพร้้อมกัับมีีสำนึึกรัับผิิดชอบ เพื่่�อลดผลกระทบ
เชิิงลบที่่�อาจเกิิดต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกกลุ่่�ม นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ในฐานะที่่�เป็็น “Your Ultimate
Solution Partner” ได้้นำเสนอบริิการแก่่ลููกค้้าที่่�ต้้องการชดเชย
ผลกระทบจากรอยเท้้าคาร์์บอน (Carbon Footprint) ด้้วยบริิการ
ด้้านพลัังงานทดแทนอัันหลากหลายของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งการนำ
พลัังงานทดแทนมาใช้้ประโยชน์์จะช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถบริิหาร
จััดการพลัังงานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ลดการพึ่่�งพิิงระบบ
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จ่่ายพลัังงานไฟฟ้้า และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญของการบริิหารจััดการ
พลัังงาน จึึงได้้กำหนดนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานขึ้้�น เพื่่�อ
แสดงให้้เห็็นถึึงความจำเป็็นของโครงการอนุุรัักษ์์พลัังงานใน
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ซึ่ง่� นโยบายดัังกล่่าวครอบคลุุมถึงึ การปฏิิบัติั ขิ อง
พนัั ก งาน รวมไปถึึ ง การจัั ด การสิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งหรืือระบบ
สาธารณููปโภคของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามพระราช
บััญญััติคิ วบคุุมอาคาร พ.ศ. 2540 และพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2550
โดยในส่่วนของการตรวจสอบการบริิหารจััดการพลัังงานนั้้�น
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จะดำเนิิ นการโดยคณะกรรมการพลัั ง งาน
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยตััวแทนจากทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อร่่วมกัันให้้
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มธุุรกิิจแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นข้้อมููล
ในการสนัับสนุุนระหว่่างกััน

การอนุุรัักษ์์พลัังงานในการดำำ�เนิินงานของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ

แม้้ว่า่ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในฐานะผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม จะไม่่มีี
อำนาจควบคุุ ม ให้้ ผู้้�ป ระกอบการอุุ ต สาหกรรมในเขต
อุุตสาหกรรมลดการใช้้พลัังงาน แต่่กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถ
ควบคุุมและตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจาก
ระบบจ่่ายพลัังงานอัันเกิิดจากการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ให้้ลดลงร้้อยละ 3 ภายในปีี 2565 เมื่่�อเทีียบกัับฐานการใช้้
ก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมได้้กว่่า 197 tCO2e
พลัั ง งานไฟฟ้้ า ปีี 2562 ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ สนัั บ สนุุ นก ารบรรลุุ
ทั้้�งนี้้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำกััด
เป้้าหมายข้้างต้้น ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ดำเนิิน
(WHAUP) เริ่่ม� ดำเนิินโครงการนำร่่องติิดตั้้ง� แผงโซลาร์์ร่ว่ มกัับ
โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงานดัังต่่อไปนี้้�
ระบบกัักเก็็บพลัังงานด้้วยแบตเตอรี่่� (Battery Energy Storage
System: BESS) บนหลัังคาโรงบำบััดน้้ำในนิิคมอุุตสาหกรรม
ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นที่่�จะติิดตั้้�งแผงโซลาร์์เพื่่�อเพิ่่�มการใช้้ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง) (ESIE) ซึ่่�งได้้ดำเนิินการแล้้วเสร็็จ
พลัังงานทดแทนในการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยในปีี และเปิิดใช้้งานในเดืือนพฤศจิิกายน 2564 ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มขีีด
2564 พลัังงานสะอาดที่่�ผลิิตได้้จากแผงโซลาร์์บนหลัังคา ความสามารถในการผลิิตพลัังงานทดแทนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โรงบำบััดน้้ำเสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก โดยระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งนี้้�มีีกำลัังการผลิิตติิดตั้้�ง
(มาบตาพุุด) (WHA EIE) สามารถลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่� รวม 813.2 กิิโลวััตต์์ ขณะที่่�ระบบ BESS มีีกำลัังการผลิิต
ผลิิตจากเชื้้�อเพลิิงพาณิิชย์์ ได้้ราว 315,857 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง พลัังงานไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� 550 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง โครงการนี้้�จึึงช่่วยให้้
ต่่อปีี จึึงช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม กลุ่่�มบริิษัทั WHAUP ลดการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงานใน
ประเภทที่่� 2 (Scope 2) ได้้ถึึง 177 tCO2e นอกจากนี้้� ระบบ แต่่ละปีีได้้ราว 1,150 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง หรืือเทีียบเท่่าการ
พลัังงานแสงอาทิิตย์ที่์ ติ�่ ดิ ตั้้ง� บริิเวณพื้้น� ที่่ล� านจอดรถในบริิเวณ ลดต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าประมาณ 4 ล้้านบาทต่่อปีี ทั้้�งยัังช่่วยให้้
WHA Plaza 1 และ WHA Plaza 2 ณ นิิคมอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกประเภทที่่� 2
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) รวมถึึงพื้้�นที่่� ตลอดอายุุโครงการได้้ 15,000 tCO2e จากการใช้้พลัังงาน
ลานจอดรถในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีี ทดแทนไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงาน
บอร์์ด 4 (WHA ESIE 4) มีีประสิิทธิิภาพในการผลิิตพลัังงาน
แสงอาทิิตย์เ์ พื่่�อทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงานได้้
รวมทั้้�งสิ้้�นถึึง 352,015 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง จึึงป้้องกัันการปล่่อย
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การประหยััดพลัังงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
เปลี่่�ยนใช้้ โคมไฟ ไหลทางชนิิด LED แทน
โคมประเภทเดิิม

การประหยััดพลัังงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรม

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการเปลี่่�ยนโคมไฟในนิิคมอุุตสาหกรรม
และคลัังสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ มาเป็็นโคมไฟ LED จนถึึง
ทุุกวัันนี้้�เป็็นจำนวนรวมทั้้�งสิ้้�น 8,182 หลอด โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภาพอุุ ปกรณ์์ แ ละสนัั บ สนุุ น เป้้ า หมายการ
ลดการใช้้พลัังงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ยััง
ได้้มีีการปรัับปรุุงและเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าให้้ประหยััด
พลัังงานมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การปรัับขนาด UF Feed

ใช้้สััญญาณไฟกระพริิบ จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์

Pump Fan การเปลี่่ย� นแปลงเวลาเปิิดปิิดอุุปกรณ์์ การตรวจสอบ
และบำรุุงรัักษาเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอย่่างสม่่ำเสมอ การใช้้งานระบบ
แสงอาทิิตย์์ ไฟจราจรอััจฉริิยะ เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�ง
มั่่� นตั้้� ง ใจในการลดการใช้้ พ ลัั ง งาน ทั้้� ง หมดนี้้� ส่่ ง ผลให้้
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถลดการใช้้ไฟฟ้้าโดยรวมได้้ทั้้ง� สิ้้น� 32,253
กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง จึึงช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้ถึึง 18.77 tCO2e

การประหยััดพลัังงานภายในอาคารสำำ�นัักงาน
นอกจากการดำเนิิ น โครงการประหยัั ด
พลัังงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรม ทุุกกลุ่่�ม
ธุุรกิิจยัังร่่วมกัันช่่วยสนัับสนุุนในด้้านการ
ประหยััดพลัังงานอย่่างเต็็มที่่� โดยโครงการ
“Let’s Save the World Together” ได้้ริิเริ่่�ม
ขึ้้น� โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อกระตุ้้�นให้้พนัักงาน
มีีแรงบัันดาลใจในการเปลี่่ย� นแปลงวิิธีีปฏิิบัติั ิ
เล็็กๆ น้้อยๆ เพื่่�อช่่วยกัันประหยััดพลัังงาน
เช่่น การปิิดเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า การใช้้บันั ไดแทน
ลิิฟต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งโครงการนี้้�ส่่งผลให้้เกิิดการ
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในเชิิงบวกไปสู่่�การ
ลดการใช้้พลัังงาน
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การประหยััดพลัังงานภายใน DATA CENTER

ศููนย์ข้์ อ้ มููล (Data Center) ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อยู่่�ในความดููแล
ของบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินโฟนิิท จำกััด ซึ่ง่� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดย Data Center ได้้นำระบบการควบคุุม
ลมแบบต่่างๆ (ได้้แก่่ ลมร้้อนและลมเย็็น) มาใช้้เป็็นมาตรการ
ในการบริิหารจััดการการใช้้พลัังงานภายใน Data Center
ให้้เต็็มประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งกลยุุทธ์์การควบคุุมลมเช่่นนี้้�ช่่วย
ให้้อุุณหภููมิิลมจ่่าย (Supplied Temperature) ถููกตั้้�งค่่าไว้้
ที่่�อุุณหภููมิิสููง จึึงช่่วยประหยััดพลัังงาน ทั้้�งยัังเพิ่่�มขนาด
ทำความเย็็นได้้ (Cooling Capacity) โดยไม่่กระทบต่่อการ
ทำงานของระบบ ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� ร ะบบดัั ง กล่่ า วจึึงช่่ ว ยให้้
การบริิหารจััดการพลัังงานทำได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ
ลดค่่าใช้้จ่่ายพลัังงานในส่่วนของระบบทำความเย็็นรวมทั้้�งปีี
ได้้ถึึงร้้อยละ 21 สอดคล้้องกัับค่่าประสิิทธิิผลของการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้า (PUE) รวมทั้้�งปีีที่ล่� ดลงร้้อยละ 15 นอกเหนืือ
ไปจากการพััฒนาการออกแบบอาคาร Data Center ให้้
ประหยัั ด พลัั ง งานแล้้ ว การใช้้ พ ลัั ง งานที่่� ผ ลิิ ต จากแผง
โซลาร์์บนหลัังคาอาคารยัังมีีประสิิทธิิภาพมาก ดัังเห็็นได้้จาก
ข้้อมููลปีี 2564 ที่่�มีีการใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์รวมทั้้�งสิ้้�น
270,673 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง เพื่่�อทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจาก
ระบบจ่่ายพลัังงานถึึงร้้อยละ 17

การใช้้พลัังงานทดแทนและการผลิิตพลัังงานในโครงการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการใช้้พลัังงานจากแหล่่งพลัังงานทดแทน (ลม, น้้ำ, แสงอาทิิตย์์, ก๊๊าซชีีวภาพ) เพื่่�อการดำเนิินงานในตััวอาคารที่่�อยู่่�
ภายใต้้การดููแลจััดการและโครงการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังแสดงในตารางด้้านล่่างนี้้�
ตััวชี้้�วััด
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจากแหล่่งพลัังงานทดแทน (ลม, น้ำำ��, แสงอาทิิตย์์, ก๊๊าซ
ชีีวภาพ) ในตััวอาคารภายใต้้พอร์์ตการลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััทฯ (kWh)
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2562

2563

2564

623,105

555,990

863,029

โครงการการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการเปลี่่�ยนเครื่่�องสููบน้้ำเสีียจากบ่่ออุ้้�มน้้ำ
เข้้าอ่่างเก็็บน้้ำ ในกระบวนการผลิิตน้้ำใช้้อุุตสาหกรรมในนิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) โดย
เปลี่่�ยนขนาดมอเตอร์์เครื่่�องสููบน้้ำ 1 ตััว จากเดิิม 30 กิิโลวััตต์์
เป็็น 15 กิิโลวััตต์์ ส่่งผลให้้ตั้้�งแต่่ปีี 2562 ถึึง 2564 สามารถ
ประหยััดพลัังงานได้้ถึึงร้้อยละ 32.69 (0.17 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง/
ลููกบาศก์์เมตร หรืือ 0.00017 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง)

การเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงาน

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง
จิิตสำนึึกด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงานและเทคนิิคการประหยััดพลัังงาน
ให้้กัับพนัักงานในนิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (ESIE)
ซึ่่�งกิิจกรรมการฝึึกอบรมแบบออนไลน์์ในครั้้�งนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจาก
ดร. วีีระ ศรีีอริิยะกุุล ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านพลัังงาน จากบริิษััท
เอนเนอร์์ยี่่� ควอลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด มาเป็็นวิิทยากร มีีผู้้�เข้้าร่่วม
การฝึึกอบรมรวมทั้้�งสิ้้�น 56 คน โดยผู้้�เข้้าอบรมจะต้้องทำแบบ
ทดสอบความรู้้� Pre-test และ Post-test เพื่่�อวััดความรู้้�ทั้้�งก่่อน
และหลัังการอบรม และจะมีีการออกใบประกาศนีียบััตรให้้เมื่่�อ
จบหลัักสููตร ทั้้�งนี้้�พบว่่าร้้อยละ 87.5 ของผู้้�เข้้าอบรมสอบผ่่าน
แบบทดสอบความรู้้� Post-test และได้้รัับใบประกาศนีียบััตร

บริิการติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบครบวงจรสำำ�หรัับลููกค้้า

ปััจจุุบัันนี้้�ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมต่่างให้้ความสนใจในการเปลี่่�ยนมาใช้้พลัังงานสะอาดเพิ่่�มมากขึ้้�น เนื่่�องจากทางเลืือกนี้้�
ไม่่เพีียงแต่่ช่่วยลดต้้นทุุนในการประกอบธุุรกิิจ แต่่ยัังมีีส่่วนช่่วยพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกััน ด้้วยเหตุุนี้้�การติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสง
อาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop Service) จึึงกลายมาเป็็นโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์ผู้้�ประกอบการ และด้้วยชื่่�อเสีียงของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในเรื่่อ� งความสามารถทางวิิศวกรรมขั้้นสู
� งู มาตรฐานความปลอดภััย และความชำนาญในการติิดตั้้ง� ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์บ์ นหลัังคา
กลุ่่�มลููกค้้าจึึงต่่างให้้ความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการมุ่่�งสู่่�วิิถีีการใช้้พลัังงานทดแทน ผ่่านบริิการจาก
กลุ่่�มบริิษััท WHAUP
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กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้นำเสนอบริิการระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาแบบครบวงจรแก่่ลููกค้้าภายใต้้สััญญาซื้้�อขายพลัังงาน
ระยะยาว โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการด้้านการออกแบบ การขอใบอนุุญาต การติิดตั้้�ง การดำเนิินการระยะยาว และ
การซ่่อมบำรุุง ซึ่่�งเมื่่�อลููกค้้าไม่่มีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องจััดเตรีียมเงิินลงทุุนและค่่าซ่่อมบำรุุงระบบ บริิการของกลุ่่�มบริิษััท WHAUP จึึง
นัับว่่ามีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนธุุรกิิจให้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวงจรพลัังงานสะอาด อีีกทั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคายัังถืือได้้ว่่า
มีีความคุ้้�มค่่า และส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยกว่่าระบบการผลิิตไฟฟ้้าแบบดั้้�งเดิิม

ด้้วยความตระหนัักถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งที่่�จะบรรลุุ
เป้้าหมายระยะยาวในการทำสััญญาและให้้บริิการระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาให้้ครบ 300 เมกะวััตต์์ภายในปีี 2566 โดย ณ
สิ้้�นปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ดำเนิินการติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาให้้กัับลููกค้้า มีีกำลัังการผลิิตติิดตั้้�งรวม 92
เมกะวััตต์์ ซึ่่�งสููงกว่่าเป้้าหมายประจำปีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ สำหรัับพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้จากแผงโซลาร์์นี้้�สามารถใช้้ทดแทนไฟฟ้้า
จากระบบจ่่ายพลัังงาน จึึงช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประเภทที่่� 2 สู่่�สิ่่�งแวดล้้อมได้้ราว 64,400 tCO2e ต่่อปีี
การประหยััดพลัังงาน
กำำ�ลัังการผลิิตของระบบที่่�ติิดตั้้�งแล้้วเสร็็จ (สิ้้�นปีี) (เมกะวััตต์์)

1

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลงจากการทดแทนการใช้้ ไฟฟ้้า
จากระบบจ่่ายพลัังงาน (tCO2e) ต่่อปีี (ตััวเลขคำำ�นวณจาก
กรณีีมีีการดำำ�เนิินการเต็็มกำำ�ลัังการผลิิตเต็็มปีี)2

กำำ�ลัังการผลิิต
2564

92
64,400

2564

เป้้าหมาย
2565

2566

90
63,000

150
105,000

300
210,000

หมายเหตุุ: 1/ รวมจำนวนเมกะวััตต์์ที่่�เปิิดดำเนิินการเชิิงพาณิิชย์์แล้้วและอยู่่�ระหว่่างการพััฒนาโครงการ โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีกำลัังการผลิิตดำเนิินการ
เชิิงพาณิิชย์์แล้้วจำนวน 57 เมกะวััตต์์ และอยู่่�ระหว่่างพััฒนาจำนวน 35 เมกะวััตต์์
2/	ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ล� ดลงจากการทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงาน (tCO2e) ต่่อปีีที่ค่� าดการณ์์ไว้้ อาจมีีการเปลี่่ย� นแปลง
ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับสมมติิฐานด้้านการดำเนิินการที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและมาตรฐานการคำนวณ kg CO2e/kwh ของระบบจ่่ายพลัังงาน (Grid)

ทั้้�งนี้้� กำลัังการผลิิตของระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�เปิิดดำเนิินการเชิิงพาณิิชย์์เพิ่่�มขึ้้�นจาก 40 เมกะวััตต์์ เป็็น 57 เมกะวััตต์์ในปีี 2564
โดยเป็็นพลัังงานที่่�จ่่ายให้้กัับลููกค้้าทั้้�งหมดจำนวน 52,800 เมกะวััตต์์ต่่อชั่่�วโมง ซึ่่�งสามารถคำนวณเป็็นปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�
ลดลงจากการทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงานจำนวน 26,378 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
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ระบบผลิิ ต ไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานแสงอาทิิ ตย์์ บ น ได้้ 6.2 เมกะวััตต์์ สำหรัับโครงการนี้้�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�หลัังคา
หลัังคาที่่�จอดรถที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในไทย
ลานจอดรถทั้้�งหมด 40,000 ตร.ม. และมีีประสิิทธิิภาพในการ
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHAUP เริ่่�มดำเนิินการส่่งมอบ
ระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์บ์ นหลัังคาลานจอดรถ
ณ บริิษััท เอสเอไอซีี มอเตอร์์-ซีีพีี จำกััด (SAIC MOTOR-CP)
อย่่างเป็็นทางการ โดยมีีกำลัังการผลิิตติดิ ตั้้ง� อยู่่�ที่่� 4.8 เมกะวััตต์์
และได้้ดำเนิินโครงการระยะที่่ส� องจนแล้้วเสร็็จภายในสิ้้�นปีี 2564
รวมกำลัังผลิิตของระบบผลิิตไฟฟ้้าฯ จากโครงการทั้้�งสองระยะ

ผลิิตพลัังงานสะอาดได้้ราว 7,750 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง นัับเป็็น
โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาลาน
จอดรถที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทยจนถึึงปััจจุุบััน นอกจากนี้้�
ระบบดัังกล่่าวยัังช่่วยให้้ลููกค้้าประหยััดต้้นทุุนด้้านพลัังงาน
และช่่วยให้้ภารกิิจของลููกค้้าในด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
บรรลุุเป้้าหมายอีีกด้้วย

โครงการ SOLAR PV ECO บนพื้้�นที่่�โรงงาน “บริิษััท คอนติิเนนทอล ไทร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด” ในนิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด

Solar Carparks

Solar Rooftop

Floating Solar System
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โครงการ Solar PV ECO System เป็็นโครงการพลัังงานไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์สำหรัับโรงงาน ซึ่่�งประกอบไปด้้วยทั้้�ง Solar
Rooftop, Solar Car park, และ Solar Floating บนพื้้น� ที่่โ� รงงาน “บริิษัทั คอนติิเนนทอล ไทร์์ส (ประเทศไทย) จำกััด” ในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด โดยการติิดตั้้�ง Solar บนหลัังคาโรงงาน 2 อาคารของคอนติิเนนทอล ไทร์์ส (ประเทศไทย)
จำนวน 27,400 ตารางเมตร โดยอาคารแรก มีีขนาดติิดตั้้�ง 482 กิิโลวััตต์์ และอาคารที่่� 2 มีีขนาดติิดตั้้�ง 2,275 กิิโลวััตต์์ รวมทั้้�งการ
ติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาลานจอดรถ (Solar Carpark) พื้้�นที่่�ขนาด 8,400 ตารางเมตร กำลัังการผลิิต
ไฟฟ้้า 958 กิิโลวััตต์์ ระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์แ์ บบลอยน้้ำ (Solar Floating) บนพื้้น� ที่่บ่� อ่ น้้ำ จำนวน 7,000 ตารางเมตร
กำลัั ง การผลิิ ต ไฟฟ้้ า 475 กิิ โ ลวัั ตต์์ ทั้้� ง นี้้� การติิ ด ตั้้� ง ระบบผลิิ ต ไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานแสงอาทิิ ตย์์ ทั้้� ง หมดของคอนติิ เ นนทอล
ไทร์์ส (ประเทศไทย) คิิดเป็็นพื้้�นที่่�รวม 42,800 ตารางเมตร โดยมีีขนาดกำลัังผลิิตไฟฟ้้าคิิดเป็็น 4.2 เมกะวััตต์์ ภายใต้้สััญญาใน
การให้้บริิการ 15 ปีี
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ECONOMIC PERFORMANCE
GRI
STANDARD

201-1

205-2

205-3

PERFORMANCE

UNIT

2018

2019

Direct economic value generated
Revenue
Million Baht
11,622
13,386
Economic value distributed
Annual dividend payment
Million Baht
1,299
2,398
Operating cost
5,356
7,262
Employee expenses
884
870
Tax
371
301
Social investment
30
26
Economic value retained
3,683
2,529
Communication and training on anti-corruption policy to governance body members
WHA Industrial Development
%
90
100
WHA Utilities and Power
90
100
WHA Logistics
100
100
WHA Digital Platform
90
100
Communication and training on anti-corruption policy to employees
WHA Industrial Development
%
100
100
WHA Utilities and Power
100
100
WHA Logistics
100
100
WHA Digital Platform
100
100
Confirmed incidents of corruption
Total number of confirmed incidents of corruption
Case
0
1
Number of employees who dismissed due to
Person
0
1
corruption
Total number of confirmed incidents when
Case
0
0
contracts with business partners were
terminated or not renewed due to violations
related to corruption
Public legal cases regarding corruption
Case
0
1
Anti-competitive practice
Total amount of fines and settlements
Baht
0
0
Total amount of fines and settlements
% of revenues
0
0
Corruption and Bribery Cases
Total number of confirmed incidents of corruption
Case
0
0
Employees who were dismissed due to corruption
Person
0
0
Business partners who were terminated or not
Number
0
0
renewed due to corruption
Public legal cases regarding corruption
Case
0
0
(public investigations, prosecution or close cases)
Violations of Business Ethics
Violations received from grievance mechanisms
Case
0
0
specified by the company
Violations that are in the process of being resolved
Case
0
0
Violations that have been resolved
Case
0
0
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2020

2021

9,407

11,964

1,348
4,282
855
293
41
2,588

1,348
6,306
961
679
7
2,663

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
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GRI
STANDARD

205-3

418-1

242

PERFORMANCE
‘Written Acknowledge (%)
Employees
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Contractors/ Suppliers/ Service Providers
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Subsidiaries
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Joint Ventures (including stakes above 10%)
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Training Provided
Employees
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Contractors/ Suppliers/ Service Providers
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Subsidiaries
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Joint Ventures (including stakes above 10%)
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Customer privacy
Total number of substantiated complaints received
concerning breaches of customer privacy from
outside parties and substantiated by the
organization
Total number of substantiated complaints received
concerning breaches of customer privacy from
regulatory bodies
Total number of identified leaks, thefts, or losses of
customer data
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UNIT

2018

2019

2020

2021
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

case

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
GRI
STANDARD

308-1

308-2

414-1

414-2

PERFORMANCE

UNIT

Supplier Environmental Assessment
New suppliers
WHA Industrial Development
Number
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
New suppliers that were screened using environmental criteria
New suppliers that were screened using environmental
Number
criteria
Percentage
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken
Number of suppliers assessed for environmental impacts
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
Number
WHA Logistics
WHA Digital Platform
New suppliers that were screened using social criteria
New suppliers that were screened using social criteria
Number
Percentage
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
Number
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Negative social impacts in the supply chain and actions taken
Number of suppliers assessed for social impacts
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
Number
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Total tier 1 supplier
Absolute number of suppliers
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
Number
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Share of total procurement spent
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
%
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Critical tier 1 suppliers
Absolute number of suppliers
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
Number
WHA Logistics
WHA Digital Platform

2018

2019

2020

2021

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
1
0
0

1
1
0
0
0

0
NA
0
0
0
0

0
NA
0
0
0
0

1
100
0
0
1
0

2
200
1
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9
0
9
0
0

29
9
16
1
3

0
NA
0
0
0
0

0
NA
0
0
0
0

1
100
0
0
1
0

2
100
1
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9

29
9
16
1
3
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9

745

100

35

638
224
215
138
61
100
35.11
33.70
21.63
9.56
29
9
16
1
3

243

GRI
STANDARD

PERFORMANCE

414-2

Share of total procurement spent
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Critical non-tier 1 suppliers
Absolute number of suppliers
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Supply chain risk exposure
Tier 1 suppliers
Number of tier 1 suppliers assessed (for sustainability
risks) in the last 3 years
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Percentage of suppliers in that category assessed in
the last 3 years (based on total number of suppliers
in that category provided in “Critical Supplier
Identification” question).
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Number of suppliers classified as high-risk
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Percentage of total suppliers in that category classified
as high-risk (based on total number of suppliers in that
category provided in “Awareness” question).
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Critical non-tier 1 suppliers
Number of critical non-tier 1 suppliers assessed
(for sustainability risks) in the last 3 years
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Percentage of suppliers in that category assessed in
the last 3 years (based on total number of suppliers in
that category provided in “Critical Supplier
Identification” question).
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
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UNIT

2018

2019

2020

2021

5

100
31.03
55.17
3.45
10.34

0

0
0
0
0
0

%

Number

0
Number

0
0
0
0
0

%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%

0
0
0
0
0
Number

%

0
0
0
0
0

0
0
0
0

GRI
STANDARD

414-2

PERFORMANCE

UNIT

2018

2019

2020

2021

Number of suppliers classified as high-risk
0
WHA Industrial Development
0
WHA Utilities and Power
%
0
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Percentage of total suppliers in that category classified
0
as high-risk (based on total number of suppliers in that
category provided in “Awareness” question).
WHA Industrial Development
0
%
WHA Utilities and Power
0
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Supplier Risk Management Measures
Critical suppliers (tier 1 and non-tier 1)
Percentage of critical suppliers assessed
72
100
(ongoing sustainability monitoring) annually
WHA Industrial Development
31.03
%
WHA Utilities and Power
55.17
WHA Logistics
3.45
WHA Digital Platform
10.34
Percentage assessed at least once every 3 years
100
WHA Industrial Development
31.03
WHA Utilities and Power
%
55.17
WHA Logistics
3.45
WHA Digital Platform
10.34
Total (should not exceed 100%)
72
100
WHA Industrial Development
31.03
WHA Utilities and Power
55.17
WHA Logistics
3.45
WHA Digital Platform
10.34
Suppliers with high sustainability risk (If you have not identified any suppliers with high sustainability risks, please
ensure to input“0”)
Percentage of suppliers with high sustainability risk
0
assessed (ongoing sustainability monitoring) annually
WHA Utilities and Power
0
%
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Percentage assessed at least once every 3 years
0
WHA Industrial Development
0
WHA Utilities and Power
%
0
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Total (should not exceed 100%)
0
WHA Industrial Development
0
WHA Utilities and Power
%
0
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Suppliers who were monitored for compliance with the Number
29
Supplier Code of Conduct
Percentage
4.55
WHA Industrial Development
9
WHA Utilities and Power
16
Number
WHA Logistics
1
WHA Digital Platform
3
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Customer Relationship Management
GRI
STANDARD

PERFORMANCE

UNIT

Satisfaction Measurement
Satisfied Respondents
% of satisfied
WHA Industrial Development
respondents
out of
WHA Utilitises and Power
total number of
WHA Logistics
respondents to survey
WHA Digital Platform
Data coverage: % of customers/consumers
surveyed (both respondents and non-respondents)
out of total number of customers/
consumers, % of revenues, etc..
%
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform

2018

2019

2020

2021

90

97

89

90

75.64

61.11

73.75

87.21
100
48.83
100
100

Customer Privacy
GRI
STANDARD

418-1

246

PERFORMANCE

UNIT

2018

2019

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data
Total number of substantiated complaints
received concerning breaches of customer
0
0
privacy
Complaints received from outside parties and
0
0
substantiated by the organization
WHA Industrial Development
0
0
Incident
WHA Utilities and Power
0
0
WHA Logistics
0
0
WHA Digital Platform
0
0
Complaints from regulatory bodies
0
0
WHA Industrial Development
0
0
WHA Utilities and Power
Incident
0
0
WHA Logistics
0
0
WHA Digital Platform
0
0
Total number of identified leaks, thefts, of losses
0
0
of customer data
WHA Industrial Development
0
0
Incident
WHA Utilities and Power
0
0
WHA Logistics
0
0
WHA Digital Platform
0
0
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2020

2021

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

SOCIAL PERFORMANCE
EMPLOYMENT
GRI
STANDARD

102-8

PERFORMANCE

Unit

Total number of employees
Persons
Number of employees by business units
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
Persons
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Employee by gender
Total number of employees by Persons
gender
Permanent employees by business units
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
Persons
WHA Digital Platform
Total temporary employees

2018
Male Female
552

2019
Male Female
571

2020
Male Female
613

Male

193
83
54
29

103
18
66
6

199
92
58
23

108
18
68
5

207
106
59
23

114
23
76
5

199
121
57
13

111
31
81
2

359

193

372

199

395

218

390

225

193
83
54
29
12

103
18
66
6
3

199
92
58
23
11

108
18
68
5
3

207
106
59
14
9

114
23
76
2
3

199
121
57
13
3

111
31
81
2
1

15

Temporary employees by business units
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
Persons
WHA Digital Platform
Total temporary employees

14

0
0
1
11
12

0
0
0
3
3

0
0
0
3
3

4

0
0
0
9
9

0
0
0
3
3

14

Female
615

12

0
0
1
10
11

15

2021

0
0
1
2
3

0
0
0
1
1

12

4

New Employee
Total new employee

401-1

Persons

New hire rate
%
New employee by business units
Persons
WHA Industrial Development
%
Persons
WHA Utilities and Power
%
Persons
WHA Logistics
%
Persons
WHA Digital Platform
%
New employee by age
Persons
Below 30 years old
%
Persons
30-50 years old
%
Persons
Over 50 years old
%
Turnover rate
Total employee turnover
Turnover rate

Persons
%

37

27

46

64
11.92

24

59

70
12.57

34

44

93
15.17

34
78
12.77

5
2.59
17
20.48
6
11.32
9
50.00

14
13.59
4
22.22
8
15.09
1
33.33

16
8.04
19
20.65
10
17.54
1
7.69

14
12.96
1
5.56
9
13.24
0
0.00

23
11.11
25
23.58
7
11.86
4
28.57

12
10.53
9
39.13
12
15.79
1
50.00

10
5.03
24
19.83
7
12.50
3
27.27

12
10.81
7
22.58
14
17.28
1
100.00

14
2.61
22
4.10
1
0.19

9
1.68
18
3.35
0
0.00

23
4.13
23
4.13
0
0.00

15
2.69
9
1.62
0
0.00

29
4.83
30
4.99
0
0.00

14
2.33
20
3.33
0
0.00

21
3.44
23
3.76

17
2.78
16
2.62
1
0.16

17

28

16

22

10

25

22
39
7.26

44
7.90

32
5.32
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19
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7.20
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GRI
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PERFORMANCE

Unit

Male

2018
Female

Male

2019
Female

Employee turnover by business unit
Persons
7
9
8
WHA Industrial Development
%
1.30
1.68
1.44
Persons
3
1
11
WHA Utilities and Power
%
0.56
0.19
1.97
Persons
7
6
6
WHA Logistics
%
1.30
1.12
1.08
Persons
5
1
3
WHA Digital Platform
%
0.93
0.19
0.54
Employee turnover by age
Persons
4
0
8
Below 30 years old
%
0.74
0.00
1.44
Persons
16
17
20
30-50 years old
%
2.98
3.17
3.59
Persons
2
0
0
Over 50 years old
%
0.37
0.00
0.00
Turnover by management level
Persons
0
1
1
WHA Industrial Development
%
Persons
0
0
0
WHA Utilities and Power
%
Persons
0
0
3
WHA Logistics
%
Persons
1
0
0
WHA Digital Platform
%
Percentage of open positions filled by internal candidates (internal hires)
Persons
1
1
0
WHA Industrial Development
%
0.19
0.19
0.00
Persons
1
1
1
WHA Utilities and Power
%
0.19
0.19
0.18
Persons
0
0
0
WHA Logistics
%
0.00
0.00
0.00
Persons
0
0
0
WHA Digital Platform
%
0.00
0.00
0.00
Employee training
Total number of training hours Hours 8,348.85 2,030.40 9,724.50
provided to employees
Total number of training hours provided to employees by business units
WHA Industrial Development
5,576.75 959.50 5,230.00
WHA Utilities and Power
1,474.10 121.90 1,346.50
WHA Logistics
Hours 1,013.00 874.00 2,632.00
WHA Digital Platform
285.00 75.00 516.00
Average training hours by
24.06
10.69
26.94
gender
Average training hours by business units
WHA Industrial Development
28.90
9.32
26.28
WHA Utilities and Power
17.76
6.77
14.64
Hours
WHA Logistics
19.11
13.24
46.18
WHA Digital Platform
15.83
25.00
39.69
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Male

2020
Female

2021
Male

Female

10
1.80
1
0.18
4
0.72
1
0.18

8
1.33
8
1.33
4
0.67
2
0.33

4
0.67
3
0.50
2
0.33
1
0.17

8
1.31
4
0.65
10
1.64
3
0.49

12
1.96
1
0.16
5
0.82
1
0.16

6
1.08
10
1.80
0
0.00

4
0.67
16
2.66
2
0.33

2
0.33
8
1.33
0
0.00

4
0.65
20
3.27
1
0.16

8
1.31
11
1.80
0
0.00

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0
0.00
0
0.00
1
0.18
0
0.00

0
0.00
1
0.17
1
0.17
0
0.00

0
0.00
0
0.00
1
0.17
0
0.00

0
0.00
0
0.00
1
0.16
0
0.00

1
0.16
3
0.49
1
0.16
0
0.00

5,929.00 3,987.00 1,872.500 10,450.07 7,195.91
2,686.00 935.000 864.00
408.00 2,187.00 276.00
2,755.00 832.00 729.50
80.00
33.00
3.00
30.25
10.3
8.75
24.87
22.67
40.51
40.00

4.35
20.63
16.00
2.36

7.00
12.00
11.22
1.50

5,526.91 4,079.22
3,144.93 725.86
1,599.97 2,359.87
178.26
30.96
27
32.12
27.77
25.99
28.57
16.21

36.75
23.41
29.13
30.96

GRI
STANDARD

2018
Male Female
Average hours of training by employee category
Total number of executives
34
WHA Industrial Development
15
WHA Utilities and Power
7
Persons
WHA Logistics
10
WHA Digital Platform
2
Total number of training hours
470
provided to executives
WHA Industrial Development
0
Hour
WHA Utilities and Power
470
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Average hours of training for
13.82
executives
WHA Industrial Development
0
Hour
WHA Utilities and Power
67.14
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Total number of middle
129
management
WHA Industrial Development
74
Persons
WHA Utilities and Power
14
WHA Logistics
36
WHA Digital Platform
5
Total number of training
140
hours provided to middle
management
WHA Industrial Development
0
Hour
WHA Utilities and Power
140
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Average hours of training for
1.09
middle management
WHA Industrial Development
0
Hour
WHA Utilities and Power
10.00
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Total number of staff
389
WHA Industrial Development
207
Person
WHA Utilities and Power
80
WHA Logistics
74
WHA Digital Platform
28
Total number of training hours
1063
provided to staffs
WHA Industrial Development
0
Hour
WHA Utilities and Power
1063
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
Average hours of training for staffs
2.73
WHA Industrial Development
0
WHA Utilities and Power
Hour
13.29
WHA Logistics
0
WHA Digital Platform
0
PERFORMANCE

Unit

Male

2019
Female

Male

2020
Female

2021
Male

Female

30
14
7
8
1

43
20
8
14
1

39
17
7
14
1

280

306

149

0
280
0
0
9.33

0
360
0
0
7.12

45
28
76
0
3.82

0
40
0
0
139

0
38.25
0
0
140

2.65
4
5.43
0
152

80
17
40
2
58

77
19
43
1
62

77
28
45
2
3424.5

0
58
0
0
0.42

0
62
0
0
0.44

1465
668.5
1219.5
71.5
22.53

0
3.41
0
0
402
213
86
78
25
1258

0
3.26
0
0
430
224
102
78
26
5812.5

19.03
23.88
27.10
35.75
424
216
117
79
12
5876.5

0
1258
0
0
3.13
0
14.63
0
0

1752
2463
1561.5
36
13.52
7.82
24.15
20.02
1.38

2470
1672.5
1626.5
107.5
13.86
11.44
14.29
20.59
8.96
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GRI
STANDARD

404-3

405-1
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2018
2019
2020
Male Female Male Female Male Female
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
Total number of employees
359
193
372
199
395
218
WHA Utilities and Power
193
103
199
108
207
114
Person
WHA Logistics
83
18
92
18
106
23
WHA Digital Platform
54
66
58
68
59
76
Total number of employees
receiving regular performance
359
193
372
199
395
218
and career development
reviews by gender
Person
WHA Utilities & Power
193
103
199
108
207
114
WHA Logistics
83
18
92
18
106
23
WHA Digital Platform
54
66
58
68
59
76
Performance review
Percentage of employee
%
100.00
100.00
100.00
received performance review
Total number of executives
who received regular
32
30
43
performance and career
development reviews
- WHA Industrial Development Person
15
14
20
- WHA Utilities & Power
7
7
8
- WHA Logistics
8
8
14
- WHA Digital Platform
2
1
1
Percentage of executive
receiving regular performance
100.00
100.00
100.00
and career development reviews %
by employee category
Total number of middle
management who received
129
139
140
regular performance and career Person
development reviews
- WHA Industrial Development
74
80
77
- WHA Utilities & Power
14
17
19
- WHA Logistics
36
40
43
- WHA Digital Platform
5
2
1
Percentage of middle
management who received
100
100
100
regular performance and career
development reviews
- WHA Industrial Development
100
100
100
%
- WHA Utilities & Power
100
100
100
- WHA Logistics
100
100
100
- WHA Digital Platform
100
100
100
- WHA Industrial Development
100
100
100
Total number of staffs who
received regular performance
391
402
430
and career development reviews
- WHA Industrial Development Person
207
213
224
- WHA Utilities & Power
80
86
102
- WHA Logistics
76
78
78
- WHA Digital Platform
28
25
26
Percentage of staffs who
received regular performance
100
100
100
and career development reviews
- WHA Industrial Development
100
100
100
%
- WHA Utilities & Power
100
100
100
- WHA Logistics
100
100
100
- WHA Digital Platform
100
100
100
Diversity of Director to executives level by age
Below 30 years old
0
0
0
30-50 years old
Persons
20
17
25
Over 50 years old
14
13
13
PERFORMANCE

Unit

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

2021
Male

Female

390
199
121
57

225
111
31
81

390

225

199
121
57

111
31
81
100
39
17
7
14
1

100.00

152
77
28
45
2
100
100
100
100
100
100
424
216
117
79
12
100
100
100
100
100
0
25
13

LABOR PRACTICE INDICATORS
GRI
Performance
Standard
405-1 Total number of governance
bodies members
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Diversity of governance
bodies by gender
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Diversity of governance
bodies by age group
<30
30-50
>50
Total workforce by Age group

Unit
Persons

Persons

%

2018
Female
193

2019

2020

Male
372

Female
199

Male
395

Female
218

Male
390

2021
Female
225

193
83
54
29
0.65

103
18
66
6
0.35

199
92
58
23
0.65

108
18
68
5
0.35

207
106
59
23
0.64

114
23
76
5
0.36

199
121
57
13
0.63

111
31
81
2
0.37

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

%

Person
% FTEs
Person
30-50
% FTEs
Person
>50
% FTEs
Share of women in total workforce
Share of women in total
workforce
- WHA Industrial Development
Person
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Share of women in total
workforce
- WHA Industrial Development % of total
-WHA Utilities and Power
force
- WHA Logistics
Target (Target year)
Share of women in all
management positions,
including junior, middle and
top management
- WHA Industrial Development Person
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Share of women in all
% of total
management positions,
management
including junior, middle and
positions
top management
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Below 30 years old

Male
359

69
0
247
0
43
0

0.3

0.25

0.38

0.37

0
0.06
0.04

0
0.05
0.03

0
0.06
0.05

0
0.06
0.04

37
0
136
0
20
0

65
0
243
0
64
0

28
0
136
0
35
0

75
0
263
0
57
0

35
0
148
0
35
0

78
0
258
0
54
0

42
0
154
0
28
0

395

218

390

225

207
106
59
23
-

114
23
76
5
0.36

199
121
57
13
-

111
31
81
2
0.36

-

0.18
0.56
0.18

-

0.20
0.59
0.13

-

88

-

90

42
17
29
4
-

39
7
42
0
50

40
22
25
3
-

35
9
46
0
50

-

0.48
0.29
0.59
-

-

0.47
0.29
0.65
-

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

251

GRI
Standard

405-1

252

Performance

Unit

Male

2018
Female

Share of women in junior
management positions, i.e.
Person
first level of management
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Share of women in junior
% of total junior
management positions, i.e.
management
first level of management
positions
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Share of women in top
management positions, i.e.
maximum two levels away
Person
from the CEO or comparable
positions
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Share of women in top
of total
management positions, i.e. As %top
maximum two levels away
from the CEO or comparable management
positions
positions
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Share of women in
management positions in
revenue-generating functions Person
(e.g. sales)
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Share of women in
% of all such
management positions
managers
in revenue-generating
(i.e. excluding
functions (e.g. sales)
support
functions such
as HR, IT,
Legal,etc))
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Share of women in
Person
STEM-related positions
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
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2019
Male

2020
Female

2021
Female
21

Male
-

Female
21

Male
-

7
5
3
2
-

7
1
13
0
0.49

7
7
4
1
-

7
1
13
0
0.46

-

0.50
0.17
0.81
17

-

0.50
0.13
0.76
15

10
6
9
1
-

10
1
6
0
0.35

10
6
7
1
-

7
1
7
0
0.35

-

0.50
0.14
0.40
25

-

0.41
0.14
0.50
23

1
5
7
0
-

17
3
5
0
0.58

1
9
6
0
-

14
4
5
0
0.57

-

0.94
0.38
0.42
10

-

0.93
0.31
0.45
11

39
0
9
14

10
0
0
0

38
0
10
11

10
0
1
0

GRI
Standard

405-1

Performance

Unit

Share of women in
% of total STEM
STEM-related positions
positions
-WHA Industrial Development
-WHA Utilities and Power
-WHA Logistics
-WHA Digital Platform
Breakdown based on Nationality: Thailand
Share in total workforce
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities and Power
Person
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Share in total workforce
- WHA Industrial Development
% of total
- WHA Utilities and Power
workforce
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Share in all management
positions, including junior,
middle and senior
management
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Person
Share in all management
positions, including junior,
middle and senior
management
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Breakdown based on Nationality: Others
Share in total workforce
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities and Power
Person
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Share in total workforce
- WHA Industrial Development
% of total
- WHA Utilities and Power
workforce
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Share in all management
positions, including junior,
middle and senior
management
- WHA Industrial Development Person
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform

2018
Male Female

2019
Male

2020
Female

2021
Male
Female
0.23

Male
-

Female
0.20

-

0.20
-

-

0.21
0.09
-

384
205
105
60
14
0.90
0.99
0.99
1.02
0.61
89

215
114
23
76
2
0.85
1.00
1.00
1.00
0.40
88

383
195
120
57
11
0.95
0.98
0.99
1.00
0.85
87

221
108
31
81
1
0.87
0.97
1.00
1.00
0.50
90

40
16
29
4
0.25

39
7
42
0
0.3

38
21
25
3
0.26

35
9
46
0
0.29

0.19
0.15
0.49
0.17

0.34
0.30
0.55
0.00

0.19
0.17
0.44
0.23

0.32
0.29
0.57
0.00

3
2
1
0
0
18
20.00
16.00
0
0
3

1
1
0
0
0
39
39.00
0
0
0
0

4
3
1
0
0
16.83
12.67
21.00
0
0
3

1
1
0
0
0
35
35.00
0
0
0
0

2
1
0
0

0
0
0
0

2
1
0
0

0
0
0
0
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GRI
Standard

405-2

254

Performance

Unit

2018
Male Female

Share in all management
positions, including junior,
middle and senior
management
As % of total
- WHA Industrial Development management
workforce
- WHA Utilities and Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Ratio of basic salary and remuneration of women to men
Average pay for executives
Baht
Average pay for middle
Baht
management
Average pay for staffs
Baht
Equal pay analysis
Executive level
Baht
(base salary only)
Management level
Baht
(base salary only)
Non-Management level
Baht
(base salary only)

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

2019
Male

2020
Female

Male
2

Female
0

0.00
2.00
0
0

0
0
0
0

2021
Male
Female
3
0

0.00
3.00
0
0

0
0
0
0

512,000.00 339,200.00 467,300.00 316,000.00 495,500.00 352,000.00
115,500.00 140,000.00 115,100.00 134,500.00 119,400.00 143,000.00
35,900.00 42,500.00 36,300.00 42,500.00 44,500.00 46,500.00
413,300.00 272,500.00 405,000.00 270,000.00 440,000.00 320,000.00
93,200.00 108,000.00 98,900.00 97,000.00 94,500.00 100,800.00
24,200 .00 35,700.00 24,900.00 35,500 .00 37,500 .00 38,800.00

COMMUNITY ENGAGEMENT
GRI
Standard

413-1

Performance

Unit

Industrial estates with community engagement
Total number of industrial estate
Operation unit
- Industrial estates involved with local
Operation unit
community engagement
%
- Industrial estates involved with social impact
Operation unit
assessment
%
- Industrial estates with environmental impact
Operation unit
assessments and ongoing monitoring
%
- Industrial estates involved with public disclosure Operation unit
of results of environmental and social impact
%
assessments
- Industrial estates involved with local community Operation unit
development programs based on local
%
communities’ needs
- Industrial estates involved with broad based
Operation unit
local community consultation committees and
%
processes that include vulnerable groups
- Industrial estates involved with works councils, Operation unit
occupational health and safety committees
%
- Revenue
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
- Economic value distributed
- Operating cost
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
- Employee wages and benefits
- WHA Industrial Development
Million Baht
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
- Payments to providers of capital
- Payments to government by country
- Community investment
- Economic value retained
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Type of Philanthropic Activities
% of total cost
Total type of philanthropic activities
(A+B+C) must
equal to 100
A) Charitable Donations
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
% of total costs
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform

2018

2019

2020

2021

32
30
100
10
100
10
100
10
100

35
33
100
10
100
10
100
10
100

35
33
100
10
100
10
100
10
100

34
33
100
10
100
10
100
10
100

10
100

10
100

10
100

10
100

9
90

9
90

10
100

10
100

10
31.25
10054.0

11
31.43
13386.0

11
31.43
0

10
28.57
0

3,569.86

3755.7

3738.37

1088.31

1127.08

0

1088.31

1127.08

91.63

106.37

91.63

106.37

778.01
65.01
1.07
8029.97
0
1731.67
0
0

1162.8
62.63
0.3
10926.82
0
1279.19
0
0

0
0
0
0
0

0

100

100

0

25.15%
7.55%
17.61%
0.00%
0.00%

26.51%
7.69%
18.82%
0.00%
0.00%
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0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

100
29.10%
8.73%
20.37%
0.00%
0.00%
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GRI
Standard

Performance
B) Community investment
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
C) Community initiatives
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Philanthropic Contributions
Total amount of Cash contributions
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Total amount of Time: employee volunteering
during paid working hours
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Total amount of In-kind giving: product or services
donations, projects/partnerships or similar
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
Total amount of Management overheads
- WHA Industrial Development
- WHA Utilities & Power
- WHA Logistics
- WHA Digital Platform
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Unit

2018

2019

2020

2021

0

25.56%
3.49%
8.13%
13.94%
0.00%
49.28%
14.79%
34.50%
0.00%
0.00%

18.64%
5.41%
13.24%
0.00%
0.00%
54.85%
8.76%
21.44%
24.66%
0.00%

32.46%
7.86%
18.33%
6.27%
0.00%
38.44%
11.53%
26.91%
0.00%
0.00%

53.05
15.65
36.4
1

42.59
9.31
22.78
10.5

22.48
6.32
14.75
1.41

5,219,357

5,513,978

4,517,921

2,755,898
1,181,091
1,276,549
5,836
5,000,000

2,864,822
1,016,989
1,227,781
2,372,974
1,415,462
1,120,865
5,913
7,094
588,975.00 43,497,315.00

% of total
costs
0
% of total
costs

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

Baht

Baht

Baht

Baht

2,000,000.00 588,975.00 588,975.00
2,000,000.00
1,000,000.00
42,908,340.00
5,463,688
4,414,994
661,738
356,244
30,713

5,194,328
4,040,634
818,910
302,535
32,248

5,632,153
3,914,123
1,108,809
609,221
-

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI
Standard

Performance

Unit

The number of hours worked
Employee
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Hour
Contractor
WHA Industrial Development
WHA Utilities & Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Lost time injury frequency rate (LTIFR) - Employee
Employee
WHA Industrial Development
Case per 1,000,000
WHA Utilities and Power
hours worked
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Lost time injury frequency rate (LTIFR) - Contractor

2019

1,077,504 1,110,024
577,792 596,808
197,152 213,840
234,240 244,944
68,320
54,432
866,784 1,195,996
460,824 571,236
397,200 616,000
8,760
8,760

2020

2021

562,845

1726988
1188194
320746
185768
32280
1045239
74750
391993
578496
0

333,189
229,656
386,174
386,174
-

0
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0.00
4.68
0.00
0.00

0.90
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0.579042819
0.579042819
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.93
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Employee

0.00

0.00

0.00

0.00

WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Contractor
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Number of recordable work related injuries
Employee
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Contractor
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Fatalities
Employee
Contractor

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0

Case

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
0
1
0
0

Persons

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0
0

WHA Industrial Development

403-9

2018

WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Number of high consequence work related injuries

Case per 1,000,000
hours worked

Case/ 1,000,000
hours worked
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ENVIRONMENT PERFORMANCE
MATERIALS
GRI
STANDARD
301-1

301-2

PERFORMANCE
Total renewable materials used
Total renewable materials used
Recycled input materials used
Total input materials used to manufacture the
organization’s primary products and services
Total recycled input materials used to manufacture
the organization’s primary products and services
Percentage of recycled input materials used to
manufacture the organization’s primary
products and services

UNIT

2018

2019

2020

2021

m3

33,542,602.00 15,989,684.20 21,180,879.88 39,131,671.77

m3

66,262,741.00 64,943,944.00 67,343,639.00 69,233,393.00

m3

1,841,427.00

3,239,548.00

%

2.78

4.99

4,477,502.00 4,583,126.50
6.65

6.62

WASTE
GRI
STANDARD
306-3

306-4

306-5

258

PERFORMANCE

UNIT

2018

Waste composition
Total waste
4,605.16
- Hazardous waste
Tons
7.17
- Non-hazardous waste
4,597.99
Hazardous waste diverted from disposal by recovery option
Total
- Preparation for reuse
Tons
- Recycling
0
- On-site storage
Non-hazardous waste diverted from disposal by recovery option
Total
- Preparation for reuse
Tons
- Recycling
0.00
- On-site storage
Hazardous waste directed to disposal by disposal operation
Total
1.49
- Incineration (with energy recovery)
- Incineration (without energy recovery)
0.00
Tons
- Landfilling
1.29
- Other disposal operations
0.00
- WHA Utilities & Power
0.20
Non-hazardous waste directed to disposal by disposal operation
Total
3,252.51
- Incineration (with energy recovery)
- Incineration (without energy recovery)
- Landfilling
Tons
3,023.51
WHA Industrial Development
466.00
WHA Utilities & Power
2,558.00
- Other disposal operations
229.00
Total weight of waste directed to disposal
Tons
3,254.00
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2019

2020

2021

5,492.90
6.93
5,485.97

9234.94
8.31
9,226.63

8180.13
8.75
8,171.38

0
-

0
-

0
0
0.06
7.02

0.00
-

0.00
-

0
4,319.12
1,319.62

2.28
0.00
1.64
1.00
0.64

1.40
0.83
1.00
0.00
0.40

1.67

4,597.99
2,923.93
544.00
2,380.00
1,674.00
4,600.27

5,011.85
4,998.85
588.00
4,411.00
13.00
5,013.25

2532.64
2532.64
603.48
1,929.16
0
2354.31

1.67
0
1.67

ENERGY

GRI
STANDARD

302-1

PERFORMANCE

UNIT

Energy consumption from non-renewable sources
Diesel / Petrol/gasoline
KWh
Grid electricity consumption
KWh
Energy consumption from renewable source
Solar power
KWh
Percentage of electricity from renewable
sources (wind, water, solar, biogas) used in
%
buildings in portfolio

2018

2019

2020

2021

31,639.00
44,164.00
32,967.00
4,034,794.44
20,413,719.00 25,354,447.00 27,022,964.00 46,569,512
N/A

623,105

555,990

863,029

N/A

2.45

2.05

1.85

UNIT

2018

2019

2020

2021

ton CO2e

667.17
581.49
85.68
N/A
N/A
14,696.30
2,368.64
11,882.83
188.32
256.51

693.18
573.58
119.60
N/A
N/A
19,418.87
2,376.38
14,758.82
262.67
2,021.00

644.93
555.66
89.27
N/A
N/A
18,670.51
2,295.75
15,730.07
260.34
384.35

1,146
639
274
228
5
18,104
3,041
13,458
956
649

UNIT

2018

2019

2020

2021

Ml

66,262.74
7,397.59
58,865.15

64,943.94
7,369.52
57,574.43

67,343.64
3,811.91
63,531.73

131,611.59
119,465.57
11,650.88

Ml

32,720.14
30,872.90
1,847.24

48,954.26
47,185.82
1,768.44

46,162.76
44,292.55
1,870.21

58,538.05
44,918.63
13,619.42

30,872.90

47,185.82

44,292.55

24711.40

1,847.24

1,768.44

1,870.21

33826.65

GHG EMISSION
GRI
STANDARD

305-1

305-2

PERFORMANCE
Scope 1 emissions by business unit
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
Scope 2 emissions by business unit
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform

ton CO2e

ton CO2e

WATER AND EFFLUENTS
GRI
STANDARD
303-3

303-4

PERFORMANCE
Water withdrawal by source
Total water withdrawal
- Surface water
- Third party water
Water discharge by destination
Total water discharge
- Surface water
- Seawater
Water discharge by category
Freshwater
(≤ 1,000 mg/L Total Dissolved Solids)
Other water
(> 1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

Ml

รายงานความยั่่� ง ยืื น ประจำำ �ปี ี 2564
บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอ คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ � กัั ด (มหาชน)

259

EFFLUENTS QUALITY
GRI
Standard

306-1

260

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

Unit

Standard

2018

2019

2020

2021

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

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

7.40
30.80
12.00
42.00
< 3.00
17.00
832.00
7.70
0.0001
Na
0
0.003
0.003
<0.01
Na
0.07
0.17
0.26
NA
NA
NA

7.30
32.50
13.00
44.00
< 3.00
16.00
864.00
4.50
0.0002
Na
0.007
0.003
0.003
<0.01
Na
0.05
0.21
0.22
NA
NA
NA

7.20
32.40
11.00
44.00
<3.00
12.00
965.00
5.20
0.0002
Na
<0.0001
0.001
0.003
<0.01
Na
0.1
0.31
0.21
NA
NA
NA

7.42
30.17
8.50
37.64
<3
7.43
1,139.00
6.88
ND
<0.001
0.007
0.003
ND
0.05
0.22
0.26
-

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

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

8.50
29.60
6.00
26.00
< 3.00
13.0
1,787.00
2.00
<0.0001
NA
0.0004
0.001
0.01
<0.01
NA
0.01
0.002
0.03
NA
NA
NA

8.40
30.60
3.00
27.00
< 3.00
11.00
1,764.00
2.30
<0.0001
NA
<0.0001
<0.0002
0.009
<0.01
NA
0.02
0.003
0.13
NA
NA
NA

8.30
29.7
5
51.00
<3.00
12.00
2160.00
2.30
0.0003
NA
<0.0001
<0.0002
0.01
<0.01
NA
0.02
0.00
0.16
NA
NA
NA

8.32
28.58
3.83
33.25
<3
13.83
1,603.00
1.90
ND
ND
<0.0002
0.008
ND
0.006
0.022
0.04
-
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GRI
Standard

Performance
ESIE Phase 1
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Trivalent Chromium (Cr+3)
Hexavalent Chromium (Cr+6)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
ESIE Phase 2B
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Trivalent Chromium (Cr+3)
Hexavalent Chromium (Cr+6)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2

Unit

Standard

2018

2019

2020

2021

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

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

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

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

7.69
29.80
3.00
44.00
<3.00
10.00
890.00
2.70
0.0003
0.0004
0.0001
0.0003
0.005
<0.01
<0.01
0.11
0.07
0.003
0.12
<0.50
<0.005
Na

7.8
29
4.30
31.67
<3.0
10.00
736
8.9
ND
<0.0001
ND
<0.0002
0.0020
<0.01
0.042
0.06
0.0005
0.11
<0.5
<0.005
-

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

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

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

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

7.60
30.10
5.00
45.00
<3.00
9.00
905.00
2.50
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.002
<0.01
<0.01
0.03
0.009
0.001
0.05
<0.50
<0.005
Na

8.2
29.29
4.7
41.45
<3
15.45
593.5
1.36
ND
ND
0.0003
0.0025
<0.01
0.035
0.0019
0.033
-
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GRI
Standard

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

262

Unit

Standard

2018

2019

2020

2021

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

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

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

7.60
29.85
11.00
40.75
3.00
10.90
572.00
6.80
0.00065
0.00075
0.0001
0.0046
0.0083
0.01
0.065
0.074
0.0011
0.04
0.50
0.005
Na

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

8.0
30.7
6.4
51.25
<3
7.5
1391
2.8
ND
0.0003
<0.0001
0.0003
0.005
<0.01
<0.01
0.14
0.09
0.002
0.14
<0.5
<0.005

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

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

7.8
29.55
7.40
36.08
5
14.27
303
4.25
0.0001
0.0002
0.0001
0.0005
0.009
0.01
0.045
0.0025
0.00006
0.011
0.5
0.005
N/A

7.7
29.4
8.4
39.25
3
10.83
282
5.12
0.0004
0.0001
0.0001
0.0002
0.0053
0.01
0.046
0.001
0.0005
0.019
0.5
0.005
N/A

7.5
29.36
8.1
49.17
3
8.7
319
9.7
0.0001
0.0003
0.0001
0.0002
0.0059
0.01
0.06
0.002
0.0007
0.02
0.7
0.005
N/A

8.7
2.1
28.8
3
291
ND
<0.0001
ND
0.0002
0.002
ND
0.01
0.0011
0.0007
0.01
-
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GRI
Standard

Performance

Unit

Standard

2018

2019

2020

2021

WHA ESIE 2
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)

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

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02

8.69
27.4
11.00
64.00
<3
56.00
261.00
3.1
<0.0001
N/A

7.70
29.00
8.00
31.00
<3
15.00
470.00
1.9
<0.0001
N/A

8.75
31.00
5.00
52.00
<3
17.00
668.00
3
0.002
N/A

8.2
29.29
4.7
41.45
<3
15.45
593.5
1.36
ND
-

Cadmium (Cd)

mg/L

≤ 0.03

Not detected

ND

Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
WHA ESIE 4
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Trivalent Chromium (Cr+3)
Hexavalent Chromium (Cr+6)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2

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

≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

0.0006
0.004
<0.01
0.002
0.002
0.04
N/A
N/A
N/A

0.0004
0.003
<0.01
0.008
0.001
0.02
N/A
N/A
N/A

0.0002
0.004
<0.01
0.02
0.001
0.02
N/A
N/A
N/A

0.0003
0.0025
<0.01
0.035
0.0019
0.033
-

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

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

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

7.4-8.9
26.8-32.3
4-13
19-64
<3
6-50
152-260
1.4-5.7
ND, <0.0001
ND, <0.0001
ND, <0.0001
<0.0002
0.000.8-0.002
<0.01
ND, <0.01
0.02-0.04
0.0006-0.001
0.001-0.006
0.01-0.13
<0.05
<0.005
N/A

8.0
30.8
4.8
34.1
<3
17.5
295
1.7
ND
0.0006
ND
0.0005
0.0010
<0.01
ND
0.05
0.002
0.0059
0.03
<0.5
<0.005
-

Not detected Not detected
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GRI
Standard

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

Standard

2018

2019

2020

2021

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

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

8.00
34.00
3.00
33.00
3.00
17.00
1833.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
N/A

8.00
33.00
6.00
45.00
3.00
26.00
2065.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
N/A

8.00
34.00
2.00
49.00
3.00
22.00
2405.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Na

8.45
34.60
4.00
42.58
<3.0
11.16
2,417.00
2.27
<0.0001
0.0008
0.0020
0.0006
0.006
ND
0.17
0.023
0.004
0.36
<0.5
0.016
Not analyzed

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

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

8.00
32.00
9.00
33.00
3.00
9.00
1466.00
11.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A
0.00
1.00
N/A
N/A

7.00
30.00
12.00
36.00
3.00
11.00
1193.00
10.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A
0.00
1.00
N/A
N/A

7.00
31.00
8.00
49.00
3.00
10.00
1083.00
11.00
ND
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
N/A
0.00
1.00
N/A
N/A

7.00
29.50
7.83
37.16
<3.0
10.83
1,224.00
9.10
<0.0001
0.0004
<0.0001
0.0010
0.0065
<0.01
0.0650
0.013
0.003
0.15
<0.5
0.0060
Not analyzed
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GRI
Standard

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

Unit

Standard

2018

2019

2020

2021

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

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

8.00
31.00
6.00
54.00
4.00
19.00
1128.00
2.00
ND
N/A
<0.0001
0.00
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
<0.5
N/A
N/A

8.00
30.00
4.00
45.00
4.00
13.00
1084.00
3.00
ND
N/A
ND
0.00
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
<0.5
N/A
N/A

8.00
31.00
3.00
41.00
3.00
11.00
1073.00
3.00
ND
N/A
<0.0001
0.00
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
<0.5
N/A
N/A

7.5
34.6
3
35
3
10.6
1263
1.94
<0.0001
N/A
ND
0.0014
N/A
N/A
N/A
0.009
0.004
0.06
<0.5
-

Remark: NA = Not applicable; Na = Not analyzed; ND = Not detected
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AIR EMISSION
GRI
Unit Standard
2018
Standard Performance
Ambient air quality monitoring by industrial estate operation*
WHA ESIE
Location 1: Chompon Chao Phraya Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.004-0.009
SOx
mg/m3 ≤ 0.30 0.0035-0.0044
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.026-0.061
3
Particulate matter10 (PM10)
mg/m
< 0.12
Location 2: Klong Gram Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.007-0.016
SOx
mg/m3 ≤ 0.30 0.0029-0.0039
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.029-0.113
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3 < 0.12
Location 3: Ras Asadaram Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.006-0.010
SOx
mg/m3 ≤ 0.30 0.0035-0.0043
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.039-0.083
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3 < 0.12
Location 4: Ban Wang Ta Pin
NOx
ppm
≤ 0.17
0.006-0.011
3
SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0043-0.0059
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.049-0.119
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3 < 0.12
Location 5: Ban Map Lang School
NOx
ppm
≤ 0.17
0.010-0.023
3
305-7 SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0033-0.0043
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.026-0.072
3
Particulate matter10 (PM10)
mg/m
< 0.12
Location 6: Sri Sattanaram Monk Center
NOx
ppm
≤ 0.17
0.008-0.016
SOx
mg/m3 ≤ 0.30 0.0029-0.0040
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.017-0.035
3
Particulate matter10 (PM10)
mg/m
< 0.12
WHA ESIE1
Location 1: Eastern Sugar Company Community School
NOx
ppm
≤ 0.17
0.007-0.018
3
SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0067-0.0087
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.053-0.097
3
Particulate matter10 (PM10)
mg/m
< 0.12
0.019-0.040
Location 2: Surasak School
NOx
ppm
≤ 0.17
0.011-0.021
3
SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0061-0.0065
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.066-0.1640
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3 < 0.12
0.013-0.066
Location 3: Weather Station
NOx
ppm
≤ 0.17
0.004-0.009
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
0.004-0.010
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.031-0.058
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.031-0.054
matter10 (PM10)
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2019

2020

2021

0.002-0.008
0.007-0.016
**0.004-0.011
0.0123-0.0138 0.0100-0.0120 **0.0185-**0.0204
0.024-0.069
0.028-0.053
**0.065-0.080
**0.004-0.011
0.009-0.025
0.007-0.019
**0.006-0.008
0.0258-0.0269 0.0097-0.0106 **0.0217-0.0253
0.025-0.102
0.026-0.074
**0.051-0.092
0.002-0.003
0.007-0.019
**0.006-0.010
0.0094-0.0357 0.0035-0.0040 **0.0124-0.0146
0.039-0.074
0.026-0.123
**0.114-0.236
0.004-0.048
0.007-0.019
**0.003-0.007
0.0093-0.0097 0.0047-0.0053 **0.0088-0.0096
0.038-0.118
0.040-0.129
**0.059-0.282
0.006-0.011
0.007-0.019
**0.007-0.012
0.0039-0.0042 0.0092-0.0103 **0.0060-0.0067
0.030-0.095
0.015-0.051
**0.065-0.077
0.003-0.015
0.003-0.016
**0.005-0.011
0.0039-0.0042 0.0050-0.0354 **0.0045-0.0060
0.015-0.031
0.018-0.030
**0.056-0.078
-

0.015-0.028
0.012-0.016
0.059-0.107
0.054-0.086

0.004-0.016
**0.001-0.030
0.0035-0.004 **0.0045-0.0060
0.023-0.049
**0.030-0.231
0.014-0.021
**0.011-0.120

0.067-0.086
0.024-0.026
0.090-0.149
0.042-0.097

0.008-0.014
**0.004-0.065
0.0003-0.004 **0.0003-0.0052
0.038-0.068
**0.021-0.251
0.018-0.028
**0.010-0.093

0.015-0.028
0.012-0.016
0.059-0.107

0.031-0.038
0.002-0.012
0.021-0.030

**0.011-0.018
**0.002-0.013
**0.020-0.087

0.054-0.086

0.013-0.018

**0.018-0.042

GRI
Unit Standard
2018
2019
2020
Standard Performance
Location 4: Klong Gram Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.014-0.022
0.010-0.026
0.011-0.019
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
0.003-0.005
0.004-0.005
0.004-0.006
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.046-0.112
0.044-0.209
0.018-0.062
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.017-0.040
0.030-0.120
0.017-0.029
matter10 (PM10)
Location 5: Ban Tai Sun
NOx
ppm
≤ 0.17
0.009-0.023
0.008-0.035
0.008-0.012
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
0.006-0.010
0.010-0.012
0.002-0.003
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.035-0.071
0.034-0.041
0.019-0.039
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.013-0.030
0.027-0.036
0.014-0.020
matter10 (PM10)
Location 6: Khao Kan Song Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.007-0.013
0.019-0.043
0.005-0.013
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
0.006-0.0077
0.037-0.052
0.004-0.0097
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.048-0.092
0.074-0.088
0.034-0.082
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.036-0.059
0.029-0.050
0.019-0.050
matter10 (PM10)
Location 7: Ta Kien Ku Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.006-0.015
0.007-0.024
0.004-0.010
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
0.004-0.012
0.017-0.023
0.001-0.003
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.047-0.063
0.044-0.069
0.019-0.037
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.028-0.049
0.029-0.053
0.016-0.029
matter10 (PM10)
Location 8: Ban Som
NOx
ppm
≤ 0.17
0.005-0.010
0.006-0.016
0.003-0.010
3
SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0042-0.0044 0.0053-0.007 0.0019-0.0042
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.064-0.090
0.041-0.120
0.023-0.035
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.028-0.044
0.020-0.048
0.015-0.025
matter10 (PM10)
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
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
0.007-0.013 0.0031-0.0045 0.0084-0.0089
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.038-0.074
0.031-0.098
0.046-0.115
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.019-0.050
0.019-0.058
0.034-0.053
matter10 (PM10)
Location 2: Industrial estate area
NOx
ppm
≤ 0.17
0.007-0.021
0.003-0.012
0.010-0.018
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
0.005-0.006
0.0055
0.0060-0.0079
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.046-0.081
0.025-0.128
0.049-0.071
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.029-0.065
0.012-0.043
0.016-0.030
matter10 (PM10)
Location 3: Ban Map Lam Bid Moo. 7
NOx
ppm
≤ 0.17
0.006-0.012
0.003-0.012
0.004-0.012
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
0.003-0.012 0.0010-0.0204 0.0037-0.0047
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.037-0.075
0.032-0.074
0.038-0.062
Total Suspended Particulate
3
mg/m
< 0.12
0.020-0.044
0.018-0.047
0.024-0.031
matter10 (PM10)
Location 4: Khao Kan Song Moo. 3
NOx
ppm
≤ 0.17
0.001-0.002
0.002-0.004
0.010-0.028
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
0.010-0.025 0.0309-0.0398 0.0042-0.0060
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.024-0.073
0.025-0.072
0.050-0.087
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.021-0.051
0.023-0.047
0.022-0.036
matter10 (PM10)
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2021
**0.002-0.015
**0.005-0.023
**0.024-0.082
**0.010-0.044
**0.009-0.033
**0.0047-0.012
**0.019-0.052
**0.013-0.044
**0.003-0.023
**0.007-0.021
**0.023-0.097
**0.017-0.050
**0.002-0.010
**0.0003-0.006
**0.018-0.062
**0.010-0.043
**0.002-0.020
**0.0004-0.007
**0.014-0.102
**0.005-0.038

**<0.001-0.015
**0.003-0.008
**0.024-0.039
**0.015-0.023
**0.004-0.010
**0.002-0.003
**0.017-0.030
**0.010-0.018
**0.003-0.010
**0.008-0.009
**0.025-0.039
**0.014-0.024
**0.002-0.009
**0.005-0.011
**0.033-0.093
**0.029-0.048
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GRI
Unit Standard
Standard Performance
Location 5: Chong Lom Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 6: Ban Map Kla Moo. 4
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
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
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 2: Ta Jam Sub-District Hospital
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 3: Huay Mara Sub-District Hospital
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
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
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 5: Raweng School
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 6: Chaloemraj Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
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2018

2019

2020

2021

0.006-0.012
0.002-0.010
0.023-0.055

0.0220-0.004
0.001-0.002
0.022-0.066

0.002-0.008
0.0029-0.0037
0.039-0.080

**0.003-0.010
**0.008-0.012
**0.018-0.047

0.016-0.042

0.010-0.038

0.016-0.026

**0.008-0.013

0.005-0.016
0.003-0.008
0.064-0.108

0.013-0.028
0.007-0.014
0.0283-0.0526 0.0031-0.0092
0.041-0.173
0.079-0.175

**0.007-0.009
**0.006-0.015
**0.031-0.077

0.031-0.055

0.024-0.076

0.034-0.076

**0.014-0.029

-

0.031-0.163

0.080-0.218

***0.210-0.790

-

0.025-0.070

0.034-0.053

***0.071-0.175

-

0.035-0.063

0.065-0.087

***0.039-0.061

-

0.031-0.046

0.028-0.051

***0.021-0.046

-

0.031-0.061

0.031-0.055

***0.043-0.129

-

0.029-0.046

0.023-0.037

***0.021-0.052

-

0.032-0.109

0.033-0.076

***0.043-0.056

-

0.029-0.076

0.025-0.032

***0.020-0.030

-

0.023-0.077

0.050-0.076

***0.037-0.093

-

0.018-0.043

0.027-0.040

***0.020-0.041

-

0.029-0.063

0.027-0.101

***0.028-0.050

-

0.021-0.041

0.020-0.033

***0.013-0.024

GRI
Unit Standard
2018
Standard Performance
WHA ESIE 4
Location 1: Ban Nikom Sans Ton Eng-main road
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.023-0.049
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.021-0.036
matter10 (PM10)
Location 2: Ban Nong Mapring
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.024-0.059
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.014-0.036
matter10 (PM10)
Location 3: Mae Nam Ku Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
3
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m
≤ 0. 33
0.021-0.061
Total Suspended Particulate
3
mg/m
< 0.12
0.016-0.030
matter10 (PM10)
Location 4: Ban Mae Nam Ku
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.032-0.082
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.018-0.039
matter10 (PM10)
WHA CIE1
Location 1: Resident and commercial area within the industrial estate
NOx
ppm
≤ 0.17
0.002-0.071
SOx
mg/m3 ≤ 0.30 0.0033-0.0045
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.107-0.123
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 2: Bo Win School
NOx
ppm
≤ 0.17
0.002-0.011
3
SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0046-0.0065
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.083-0.091
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 3: Pan Saded Nok Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.003-0.028
SOx
mg/m3 ≤ 0.30 0.0034-0.0046
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.058-0.073
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
WHA CIE2
Location 1: Hoobbon Sub-District Hospital
NOx
ppm
≤ 0.17
<0.001-0.022
3
SOx
mg/m
≤ 0.30 0.0015-0.0069
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
0.032-0.092
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
0.022-0.059
matter10 (PM10)

2019

2020

2021

0.006-0.014
0.004-0.030
**0.003-0.009
0.0051-0.0054 0.0083-0.0089 **0.0113-0.0162
0.037-0.075
0.079-0.123
**0.022-0.036
0.020-0.038

0.038-0.066

**0.028-0.042

0.0030-0.0080 0.004-0.021
**0.005-0.010
0.0013-0.0017 0.0056-0.0060 **0.0034-0.0063
0.034-0.070
0.064-0.096
**0.020-0.029
0.021-0.044

0.025-0.039

**0.028-0.038

0.0020-0.0100 0.004-0.022
**0.005-0.016
0.0014-0.0031 0.0005-0.0013 **0.0031-0.0042
0.054-0.088
0.073-0.117
**0.020-0.032
0.024-0.041

0.011-0.043

**0.028-0.040

0.0120-0.0230 0.013-0.024
**0.008-0.016
0.0101-0.0104 0.0100-0.0114 **0.0068-0.0168
0.042-0.072
0.074-0.115
**0.025-0.037
0.027-0.049

0.034-0.061

**0.043-0.077

0.009-0.062
0.010-0.034 **<0.001-0.028
0.0076-0.0079 0.0029-0.0183 **0.0026-0.0079
0.086-0.102
0.110-0.146
**0.183-0.257
-

-

<0.001-0.017 <0.001-0.010 **<0.001-0.033
0.0048-0.0058 0.0017-0.0027 **0.0055-0.0086
0.043-0.084
0.028-0.031
**0.132-0.161
-

-

<0.001-0.013 0.033-0.010 **0.0060-0.0580
0.0046-0.0089 0.0079-0.0088 **0.0037-0.0081
0.026-0.043
0.016-0.031
**0.157-0.167
-

<0.001-0.003
0.034-0.0404
0.021-0.046
0.015-0.031

-

<0.001-0.003 **<0.001-0.032
0.0053-0.0054 **0.0026-0.0037
0.032-0.069
**0.044-0.064
0.018-0.033
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**0.031-0.057
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GRI
Unit Standard
Standard Performance
Location 2: Khao Hin Lad Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 3: Khao Kan Song Moo.3 Community
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 4: Siri Anusorn Community
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
WHA EIE
Location 1: WHA EIE office
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 2: Nong Fab Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 3: Map Chalud Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
WHA RIL
Location 1: WHA RIL office
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 2: Ban Sam Yak Community
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
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2018

2019

2020

2021

0.005-0.046 <0.001-0.001 <0.001-0.018 **<0.001-0.007
0.0036-0.0047 0.0078-0.0082 0.0154-0.0236 **0.0037-0.0217
0.057-0.097
0.017-0.031
0.024-0.061
**0.041-0.082
0.022-0.063

0.010-0.020

0.015-0.031

**0.030-0.057

<0.001-0.058 <0.001-0.010 0.004-0.030 **<0.001-0.008
0.0111-0.0159 0.0035-0.0115 0.0010-0.0017 **0.0003-0.0058
0.069-0.107
0.020-0.043
0.024-0.060
**0.080-0.135
0.025-0.072

0.015-0.034

0.019-0.035

**0.045-0.069

<0.001-0.023 0.001-0.006
0.001-0.027 **<0.001-0.035
0.0035-0.0054 0.0123-0.0204 0.0192-0.0196 **0.0173-0.0212
0.055-0.120
0.023-0.037
0.027-0.059
**0.048-0.096
0.027-0.063

0.008-0.031

0.014-0.032

0.001-0.038 <0.001-0.025 0.001-0.024
0.0059-0.0102 0.0032-0.0053 0.0034-0.0228
0.018-0.082
0.015-0.077
0.018-0.055
0.039-0.142

0.034-0.161

0.020-0.115

**0.028-0.048

<0.001-0.018
0.0004-0.0014
0.016-0.029
0.020-0.047

0.001-0.034 <0.001-0.022 <0.001-0.025 **<0.001-0.033
0.0081-0.0245 0.0278-0.0289 0.0037-0.0436 **0.0046-0.0059
0.029-0.075
0.014-0.066
0.027-0.055
**0.023-0.042
0.040-0.131

0.030-0.127

0.047-0.096

**0.038-0.065

<0.001-0.060 <0.001-0.016 <0.001-0.016 **<0.001-0.017
0.0072-0.0339 0.0024-0.0190 0.0198-0.0278 **0.0014-0.0026
0.021-0.093
0.023-0.081
0.023-0.055
**0.02-0.072
0.038-0.180

0.055-0.145

0.045-0.118

**0.035-0.101

<0.001-0.033
<0.001-0.007
0.015-0.049

<0.001-0.024
0.001-0.019
0.008-0.044

0.001-0.025
<0.001-0.041
0.015-0.032

**<0.001-0.041
**0.002-0.006
**0.013-0.039

0.025-0.098

0.018-0.058

0.021-0.053

**0.023-0.061

<0.001-0.024
0.002-0.007
0.011-0.072

<0.001-0.024
0.002-0.016
0.008-0.035

<0.001-0.030
<0.001-0.002
0.007-0.029

**<0.001-0.026
**<0.001-0.009
**0.018-0.048

0.025-0.084

0.023-0.057

0.017-0.049

**0.030-0.066

GRI
Unit Standard
Standard Performance
Location 3: Nong La Lok Community
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 4: Ban Klong Nam Yen Community
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
WHA SIL
Location 1: WHA SIL office
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 2: Nong Pla Mo School
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 3: Bua Loi Klang School
NOx
ppm
≤ 0.17
SOx
mg/m3 ≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)
Location 4: Ban Mai Tung Din Khor School
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33
Total Suspended Particulate
mg/m3 < 0.12
matter10 (PM10)

2018

2019

2020

2021

<0.001-0.022
<0.001-0.014
0.015-0.045

<0.001-0.032
0.001-0.038
0.009-0.030

0.001-0.029
<0.001-0.006
0.013-0.027

**<0.001-0.008
**0.003-0.008
**0.015-0.031

0.030-0.068

0.016-0.049

0.022-0.042

**0.031-0.054

<0.001-0.025
<0.001-0.011
0.017-0.053

<0.001-0.023
<0.001-0.006
0.010-0.030

<0.001-0.026
<0.001-0.006
0.015-0.033

**<0.001-0.032
**0.001-0.008
**0.014-0.088

0.042-0.126

0.020-0.042

0.025-0.049

**0.031-0.125

<0.001-0.008
0.002-0.004
0.015-0.038

0.002-0.019
0.001-0.004
0.019-0.066

<0.001-0.062
0.002-0.007
0.031-0.087

**<0.001-0.020
**0.002-0.003
**0.016-0.021

0.051-0.111

0.059-0.117

0.069-0.121

**0.030-0.038

0.001-0.007
<0.001-0.002
0.021-0.033

0.001-0.048
0.001-0.003
0.041-0.099

<0.001-0.051
<0.001-0.002
0.040-0.104

**0.002-0.018
**0.002-0.005
**0.026-0.053

0.050-0.088

0.084-0.264

0.079-0.204

**0.058-0.141

<0.001-0.009
<0.001-0.002
0.017-0.030

0.001-0.035
0.002-0.006
0.025-0.043

0.001-0.032
0.001-0.002
0.045-0.079

**0.003-0.017
**0.001-0.005
**0.014-0.023

0.048-0.066

0.045-0.077

0.073-0.132

**0.043-0.063

<0.001-0.009
<0.001
0.016-0.048

0.001-0.016
0.001-0.003
0.042-0.059

<0.001-0.048
0.001-0.003
0.036-0.080

**0.001-0.017
**0.002-0.005
**0.017-0.026

0.036-0.088

0.053-0.100

0.066-0.146

**0.034-0.060

Note: ** is the data from WHAID
*** is the data from WHA UP
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BIODIVERSITY
GRI
Standard

Performance

304-1

Number of operations in relation to protected area
Number of operations in relation to high biodiversity
value area
Number of operations assessed for biodiversity value
Number of operations required biodiversity
management plan
Number of operations implemented biodiversity
management plan
Total number of sites for operational activities that
have conducted biodiversity impact assessments in
past 5 years
Area
Of the sites assessed in the past five years,
how many sites are in close proximity to critical
biodiversity, and what is the total area of these
sites?
Area

Unit

2018

2019

2020

2021

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

3.00

Number

4.00

4.00

4.00

Hectares

2.00

2.00

2.00

Hectares

2.00

2.00

2.00

Operations

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI
Standard

307-1

272

Performance
Non-compliance with environmental laws and regulations
Total number of violations of legal obligations/
regulations
- Significant fines
- Non-monetary sanctions
- Case brought through dispute resolution mechanisms
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Unit

2018

2019

2020

2021

Cases

0

0

0

0

Baht
Cases
Cases

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

GRI
CONTENT INDEX
Global Reporting Initiative

Chapter

Page/Note

General Disclosure
GRI 102:
General Disclosures
2016

102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization

102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization
and its supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
102-18 Governance structure
102-32 Highest governance body’s role in
sustainability reporting
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
102-45 Entities included in the consolidated
financial statements

About this Report
Getting to Know WHA Group
Getting to Know WHA Group
About this Report
WHA Group Strategic Locations
WHA Group Strategic Locations
Shareholding Structure
Getting to Know WHA Group
WHA Group Strategic Locations

009
010-019
010019
009
020-021
020-021
022-023
010-019
020-021

Getting to Know WHA Group
WHA Group Strategic Locations
Talent Attraction and Retention
Talent Attraction and Retention
Performance Summary
WHA Group Value Chain
Supply Chain Management
WHA Group Strategic Locations

010-019
020-021
121-129
124-125
247
025
054-060
020-021

Risk and Crisis Management
Awards and Memberships
Awards and Memberships
CEO Message
Risk and Crisis Management
Getting to Know WHA Group
Codes of Business Conduct
Human Resource Management
Codes of Business Conduct
Organization Chart
Sustainability Material Issues

045-053
006-007
006-007
003-004
045-053
010-019
039-044
105-107
039-044
024
027

Stakeholder Engagement
100% of total employees covered by
collective bargaining agreements.
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
WHA Group Strategic Locations
Shareholding Structure
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031
031-033
031-037
034-037
020-021
022-023
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Global Reporting Initiative
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance
with the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
Stakeholder Engagement
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
Codes of Business Conduct
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 205:
205-2 Communication and training about anti-corruption
Anti-corruption 2016 policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken
Risk and Crisis Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
Supply Chain Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 308:
308-1 New suppliers that were screened using
Supplier
environmental criteria
Environmental
308-2 Negative environmental impacts in
Assessment 2016
the supply chain and actions taken
GRI 414:
Supplier Social
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social
criteria
414-2 Negative social impacts in the supply chain
and actions taken

Customer Relationship Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
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Chapter
About this Report
Sustainability Material Issues
(No restatements in 2021)
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report
GRI Content Index
About this Report
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
Codes of Business Conduct
Codes of Business Conduct
Codes of Business Conduct
Codes of Business Conduct

Page/Note
009
027-029
009
009
009
009
009
009
241
009
31
31-37
31-37
039
039-0
040-044
040-041

Performance Summary

241

Performance Summary

241-242

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

045
045-053
053

Supply Chain Management
Supply Chain Management
Supply Chain Management
Performance Summary

054
054-060
056-059
243

Supply Chain Management
Performance Summary

056-060
243

Performance Summary

243

Supply Chain Management
Performance Summary

056-060
243-245

Customer Relationship Management
Customer Relationship Management

061
061-071

Customer Relationship Management
Performance Summary

064, 066-071
246

Global Reporting Initiative
Market Opportunities and Innovation Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 203:
Indirect Economic
Impacts 2016
Data Security
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 418: |
Customer Privacy
2016
Human Rights
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 412:
Human Rights A
ssessment 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data

Market Opportunities and Innovation
Management
Market Opportunities and Innovation
Management
Market Opportunities and Innovation
Management
Market Opportunities and Innovation
Management

Data Security
Data Security
Data Security
Data Security
Performance Summary

Page/Note
072
072-094
080-094
084-96

097
097-103
100-103
103
246

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

Human Rights
Human Rights

108
109-116

103-3 Evaluation of the management approach
412-2 Employee training on human rights
policies or procedures

Human Rights
Human Rights

111-116
116

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

117
117-120
118-120
118
251-254

Labor Practice Indicators
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405:
405-1 Diversity of governance bodies and employees
Diversity and Equal
Opportunity 2016
Talent Attraction and Retention
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401:
401-1 New employee hires and employee turnover
Employment 2016
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees
GRI 404:
Training and
Education 2016

Chapter

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

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

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

121-122
122-129
126-127, 130
127
247-248
129

Talent Attraction and Retention
Performance Summary

129
250

Human Capital Development
Human Capital Development
Human Capital Development
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131
131-142
132-142
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GRI 404:
Training and
Education 2016

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

Occupational Health and Safety
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403:
403-1 Occupational health and safety management system
Occupational Health 403-2 Hazard identification, risk assessment,
and Safety
and incident investigation
403-3 Occupational health services
403-4 Work participation, consultation, and communication
on occupational health and safety
403-5 Worker training on occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships
403-6 Promotion of worker health
403-7 Prevention and mitigation of occupational health
and safety management system
403-9 Work-related injuries
Community Development and Social Integration
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 201:
201-1 Direct economic value generated and distributed
Economic
Performance 2016
GRI 413:
413-1 Operations with local community engagement, impact
Local Communities assessment, and development programs
2016
Introduction to Environmental Impact Management
GRI 307:
307-1 Non-compliance with environmental laws and reguEnvironmental
lations
Compliance 2016
Biodiversity
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 304:
Biodiversity 2016

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

Water Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 301:
301-2 Recycled input materials used
Materials 2016
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Chapter
Human Capital Development
Performance Summary
Human Capital Development

Page/Note
142
248-249
132-142

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

143
143-153
149-153
143-153
144-148

Occupational Health and Safety
Occupational Health and Safety

151-153
151-153

Occupational Health and Safety

143-153

Occupational Health and Safety
Occupational Health and Safety

151-153
143-153

Performance Summary

257

Community Development
Community Development
Community Development
Performance Summary

154
154-187
155-187
241

Performance Summary

255-256

Introduction to Environmental Impact
Management
Performance Summary

190
272

Biodiversity
Biodiversity
Biodiversity
Biodiversity
Performance Summary

193-194
193-196
193, 196
196
272

Water Management
Water Management
Water Management
Water Management
Performance Summary

197
198-204
200-204
200-203
258

GRI 303: Water and
Effluents 2018

Global Reporting Initiative
303-1 Interactions with water as a shared resource

Chapter
Water Management

Page/Note
199-204

303-2 Management of water discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal

Water Management
Water Management
Performance Summary
Water Management
Performance Summary

199-204
199-204
259
200-204
259

Waste Management
Waste Management
Waste Management
Waste Management

205
205-212
206-212
206

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

206-212
206
258
206-207

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

Air Emission
Air Emission
Air Emission
Performance Summary

213-214
214-218
216-218
266-271

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

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

219
220-232
228-232
230
259
230
259

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

233
234-240
234-240
234-240
259
234-240

303-4 Water discharge
Waste Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant
waste-related impacts
306-2 Management of significant waste-related impacts
306-3 Waste generated
306-4 Waste diverted from disposal
306-5 Waste directed to disposal
Air Emission
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 305:
Emissions 2016
Climate Change
GRI 103:
Management
Approach 2016
GRI 305:
Emissions 2016

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Energy Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302:
302-1 Energy consumption within the organization
Energy 2016
302-4 Reduction of energy consumption
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206-207
258

277

การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ในอนาคต (SCENARIO ANALYSIS)
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
Scenario 1
4C Scenario
BAU
Short Term (1-5 years)
Risk Type

Specific Risk

WHALG

WHAID

PHYSICAL RISKS
Acute

Flooding
Drought
Storm and
lighting
Increase mean
temperature

Chronic
TRANSITION RISKS
Policy and Legal
Technology - New improvements or
innovations
Market - shift in supply
and demand
Reputation - Change in
customer and
community perception
OPPORTUNITIES
Market - shift in supply
and demand
Resource Efficiency
&Energy Source
Technology - New improvements
or innovations

Low

278

Medium

High
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WHAUP

Medium Term (>5 years)
WHALG

WHAID

WHAUP

Long Term
WHALG

WH

Scenario 2
1.5C Scenario
2DS

m (>10 years)

HAID

WHAUP

Short Term (1-5 years)
WHALG

WHAID

WHAUP

Medium Term (>5 years)
WHALG

WHAID

WHAUP

Long Term (>10 years)
WHALG
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WHAID

WHAUP
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LRQA INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

Relating to WHA Corporation Public Company Limited’s GHG
assertation for the calendar year 2021
This Assurance Statement has been prepared for WHA Corporation Public Company Limited in accordance with
our contract but is intended for the readers of this Report.

Terms of engagement

LRQA (Thailand) Limited was commissioned by WHA Corporation Public Company Limited (WHA) to provide
independent assurance on its GHG assertation 2021 against the AccountAbility’s AA1000AS v3 assurance criteria
to a moderate level of assurance for the GRI specific standard disclosures listed below and materiality level of the
professional judgement of the verifier is applied, where the scope was a Type 2 engagement.
Our assurance engagement covered WHA's financial control in Thailand only and specifically the following
requirements:
• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental indicators listed below:
• GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1)1, 2
• GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2)
Our assurance engagement excluded the data and information of WHA’s financial control and activities outside
Thailand, as well as suppliers, contractors and any third parties mentioned in the report.
LRQA’s responsibility is only to WHA. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end
footnote. WHAs’ responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information
within the Assertion and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Assertion is
derived. Ultimately, the Assertion has been approved by, and remains the responsibility of WHA.

LRQA’s Opinion

Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that WHA has not,
in all material respects:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected
The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a moderate
level of assurance engagement. Moderate assurance engagements focus on aggregated data rather than physically
checking source data at sites. Consequently, the level of assurance obtained in a moderate assurance engagement
is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a moderate assurance engagement
been performed.
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LRQA’s approach

LRQA’s assurance engagements are carried out assurance using AA1000AS v3. The following tasks though were
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
• Auditing WHA’s data management systems to confirm that there were no significant errors, material misstatements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions,
and systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for
compiling the data and drafting the report.
• Sampling of evidence during remote verification from facilities level, only the selected indicators to confirm
its reliability.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, is:
• Reliability: Data management systems are properly defined for the selected environmental indicators. However,
should consider interim verification to further improve the reliability and timeliness of its disclosed data and
information

LRQA’s Standards, competence and independence

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.
This verification is the only works undertaken by LRQA for WHA Corporation Public Company Limited and WHA
Utilities and Power Public Company Limited and as such does not compromise our independence or impartiality.
Dated: 21 March 2022
Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier
On behalf of LRQA (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
LRQA reference: BGK406131A

Table 1. Summary of WHA Corporation Public Company Limited, GHG Assertion 2021
Scope of CO2 emissions

CY 2021
01 Jan - 31 Dec 2021

GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1).
Biogenic emissions.

1,146
41

GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2).

18,104

Notes:
• Data is presented in tonnes of Co2 equivalent.
• CY2021 is an organization selected base year.
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แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นต่่อรายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
ข้้อมููลทั่่�วไป

เพศ

อายุุ

หญิิง

ชาย

ไม่่ระบุุ

ต่ำำ��กว่่า 25

25 – 40

41 - 60

มากกว่่า 60

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

ลููกค้้า

พนัักงาน

คู่่�แข่่งทางธุุรกิิจ

หน่่วยงานราชการ

ชุุมชน

คู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�

วััตถุุประสงค์์ที่่�ท่่านอ่่าน “รายงานความยั่่�งยืืน”
เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจลงทุุน

ทำำ�ความเข้้าใจธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

การวิิจััยและการศึึกษา

อื่่�นๆ

(กรุุณาระบุุ

)

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

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ

หลัังจากอ่่านรายงานฉบัับนี้้� ท่่านเห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ จะเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้หรืือไม่่ อย่่างไร
ได้้

เพราะ

ไม่่ได้้

เพราะ

ไม่่ทราบ

เพราะ

ท่่านคิิดว่่าประเด็็นใดที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เศรษฐกิิจ

(กรุุณาระบุุ

)

สิ่่�งแวดล้้อม

(กรุุณาระบุุ

)

สัังคม

(กรุุณาระบุุ

)

ข้้อเสนอแนะ กรุุณาระบุุข้้อเสนอแนะอื่่�นๆ เพื่่�อพััฒนา และปรัับปรุุงรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในปีีต่่อไป

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

อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-25 เลขที่่� 777 หมู่่�ที่่� 13 ถนนเทพรััตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำำ�บลบางแก้้ว อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ
www.wha-group.com

WWW.WHA-GROUP.COM

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKELN

TWITTER
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