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สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร
กลุ่่�มบริษััที่ดัับบลุ่ิวเอชเอ

ปีี 2564 นัับเป็ีนัปีีที่่�เกิิดเหตุุกิารณ์์สำคััญขึ้้�นัมากิมาย ซ้ึ่�งล้้วนักิ่อให้เกิิดผล้กิระที่บไปีที่ั�วโล้กิรวมถ้ึงปีระเที่ศไที่ยเช่น่ักิันั ไม่ว่า

จะเปี็นัสถึานักิารณ์์กิารระบาดขึ้องเช่้�อไวรัสโคัวิด-19 ท่ี่�ตุ่อเนั้�องมาจากิปีีกิ่อนัหนั้า ไปีจนัถึ้งปีัญหากิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพ 

ภูมิอากิาศที่่�ที่ว่คัวามรุนัแรงยิ�งข้ึ้�นั ทัี่�งนั่� เห็นัได้ช่ัดว่าม่ปีัจจัยหล้ากิหล้ายปีระกิารที่่�ขึ้ับเคัล้้�อนัสถึานักิารณ์์ในัปีี 2564 เช่่นั  

กิารปีระชุ่มสมัช่ช่าปีระเที่ศภาคั่อนัุสัญญาสหปีระช่าช่าตุิว่าด้วยกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ คัรั�งที่่� 26 (COP26) โดย 

มตุ่วัแที่นัจากินัานัาปีระเที่ศเขึ้า้รว่มหารอ้ เพ้�อเรง่กิารดำเนันิังานัใหบ้รรล้ผุล้ตุามเปีา้หมายที่่�จะคัวบคัมุอณุ์หภมิูโล้กิไม่ใหเ้พิ�ม

สูงขึ้้�นัมากิกิว่า 1.5 องศาเซึ่ล้เซึ่่ยส ตุามคัวามตุกิล้งปีาร่ส (Paris Agreement) แล้ะกิรอบอนัุสัญญาสหปีระช่าช่าตุิว่าด้วยกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซ้ึ่�งปีระเที่ศไที่ย

ได้ตุั�งเป้ีาจะล้ดกิารปีล่้อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิสุที่ธิิเปี็นัศูนัย์ (Net Zero) ภายในัปีี 2608 นัอกิจากินั่� สังคัมขึ้องเรายังตุ้องเผช่ิญกิับ

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งใหม่ๆ อย่างตุ่อเนั้�อง อันันัำไปีสู่ทัี่�งคัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสที่างธิุรกิิจในัทีุ่กิภาคัส่วนั จากิกิระแสแนัวโนั้ม 

ที่างเศรษฐกิิจ สังคัม แล้ะสิ�งแวดล้้อมที่่�เปีล้่�ยนัแปีล้งไปีจากิเดิม ที่่�มุง่สู่กิารพัฒนัาที่างด้านันัวัตุกิรรมแล้ะกิารพัฒนัาไปีสู่ยุคั

ระบบดิจิที่ัล้อย่างเตุ็มรูปีแบบ

ที่ั�งนั่� กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งที่่�เกิิดขึ้้�นัแล้ะกิารกิ้าวเขึ้้าสู่ยุคัดิจิที่ัล้ดังกิล้่าว นัับว่าเปี็นัโอกิาสที่่�สำคััญขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัฐานัะผู้นัำ

ธุิรกิิจพัฒนัาแล้ะบริกิารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ (Logistics) ธิุรกิิจพัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม (Industrial Development) ธิุรกิิจ

ให้บริกิารสาธิารณู์ปีโภคัแล้ะพลั้งงานั (Utilities & Power) ตุล้อดจนัธุิรกิิจให้บริกิารด้านัดิจิที่ัล้ (Digital Platform) ขึ้อง

ปีระเที่ศไที่ย ที่่�ได้ผ่านักิารวางแผนักิารดำเนิันัธุิรกิิจเพ้�อเตุร่ยมพร้อมรับม้อกิับกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง กิารเกิิด Disruption แล้ะ

คัวามที่้าที่ายตุ่างๆ จากิปีัจจัยทัี่�งภายในัแล้ะภายนัอกิ โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้มุ่งเนั้นักิารพัฒนัาผลิ้ตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารท่ี่�ม่ 

มลู้คัา่เพิ�ม รวมถึง้กิารยกิระดบัแล้ะตุอ่ยอดที่ั�ง 4 กิลุ้ม่ธิรุกิจิหล้กัิ โดยใช่ป้ีระโยช่นัจ์ากินัวตัุกิรรมเพ้�อผสานัเที่คัโนัโล้ยแ่พล้ตุฟอรม์ 

(Platform) เข้ึ้ากิบัโคัรงสร้างพ้�นัฐานั (Infrastructure) ที่่�แข็ึ้งแกิร่งขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ เพ้�อก้ิาวสูก่ิารเป็ีนับริษัที่ที่างด้านัเที่คัโนัโล้ย่

ตุ่อไปีในัอนัาคัตุ พร้อมกัิบกิารรับผิดช่อบตุ่อผล้กิระที่บที่างด้านัสิ�งแวดล้้อม โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ มุ่งมั�นัในักิารเป็ีนัส่วนัหนั้�งในั

กิารแกิ้ไขึ้ปีัญหาจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ ซึ่้�งตุามแผนัในักิารเพิ�มคัวามสามารถึในักิารผล้ิตุแล้ะจำหนั่ายไฟฟ้า

จากิพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ผ่านัโคัรงกิารพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ที่่�ตุิดตุั�งบนัหล้ังคัา (Solar Rooftop) ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อย่างตุ่อ

เนั้�อง ส่งผล้ให้สามารถึล้ดปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิในัปีีที่่�ผ่านัมาได้กิว่า 26,378 ตุันัคัาร์บอนัไดออกิไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า  

หากิเที่่ยบกิับกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิจากิกิิจกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัช่่วงเวล้าเด่ยวกิันั จำนัวนั 19,250 ตุันัคัาร์บอนัได 

ออกิไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า จ้งถึ้อได้ว่ากิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึบรรลุ้กิารเป็ีนักิล้างที่างคัาร์บอนั (Carbon Neutrality) ได้แล้้วภายในัปีี 

2564 อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคังมุ่งมั�นัล้ดผล้กิระที่บที่างสิ�งแวดล้้อมแล้ะเปี็นัส่วนัหนั้�งในักิารแกิ้ปีัญหาจากิภาวะกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งที่างภูมิอากิาศเพ้�อมุง่สู่กิารเปี็นั Net Zero ตุ่อไปี 

ในัขึ้ณ์ะเดย่วกัินั กิลุ่้มบริษทัี่ฯ ยงัคังยด้มั�นัในัเจตุนัารมณ์์ที่่�จะดำเนิันัตุามแนัวที่างกิารพัฒนัาอย่างยั�งยน้ั ที่่�มค่ัวามรับผิดช่อบ 

แล้ะคัำนั้งถ้ึงผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยทุี่กิฝ่่าย ที่ั�งในัมิตุิด้านัสิ�งแวดล้้อม (Environmental) สังคัม (Social) แล้ะบรรษัที่ภิบาล้ 

(Governance) เพ้�อที่่�จะสามารถึพัฒนัาธิุรกิิจให้เติุบโตุไปีขึ้้างหนั้าอย่างมั�นัคังพร้อมกิันั โดยจะไม่ที่อดทิี่�งผู้ใดไว้ขึ้้างหล้ัง 

ซึ่้�งเป็ีนัผล้จากิกิารกิำหนัดนัโยบาย กิล้ยทุี่ธิแ์ล้ะเปีา้หมายที่างธิรุกิจิ กิารกิำกิบัดแูล้กิจิกิาร แผนักิารเงนิั ไวอ้ยา่งชั่ดเจนั สามารถึ

สะท้ี่อนัให้เห็นัได้จากิกิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�คัำนั้งถ้ึงกิารอนัุรักิษ์ที่รัพยากิรธิรรมช่าตุิ กิารพัฒนัาศักิยภาพแล้ะ

จูงใจบุคัล้ากิร ตุล้อดจนักิารสร้างพ้�นัฐานัด้านัธิรรมาภิบาล้คัวบคัู่ไปีกิับกิารมุง่เนั้นักิารเจริญเตุิบโตุที่างธุิรกิิจขึ้ององคั์กิร แล้ะ

กิารม่ผล้กิารดำเนัินังานั แล้ะฐานัะที่างกิารเงินัที่่�แขึ้็งแกิร่ง

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัมุง่มั�นัในักิารพัฒนัาโคัรงกิารเพ้�อเสรมิสรา้งคัวามแขึ้ง็แรงในักิารดำเนิันัธุิรกิจิอยา่งยั�งยน้ั ซึ่้�งตุวัอยา่งโคัรงกิาร

ที่่�เกิิดขึ้้�นัในัปีี 2564 ที่่�ผ่านัมาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ปีระกิอบไปีด้วยโคัรงกิาร Solar PV ECO System บนัพ้�นัที่่�โรงงานัขึ้องบริษัที่ 

คัอนัตุเินันัที่อล้ ไที่ร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) จำกัิด ผูผ้ล้ติุแล้ะจำหน่ัายยางรถึยนัต์ุคัณุ์ภาพระดบัโล้กิจากิปีระเที่ศเยอรมนั ่โดยโคัรงกิาร

ดงักิล่้าวตุั�งอยู ่ณ์ นัคิัมอุตุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อส่เที่ร์ินัซึ่บ่อร์ด 4 ซ้ึ่�งโคัรงกิารนั่� เปี็นักิารรวมเที่คัโนัโล้ย่ที่างด้านัพล้ังงานั

ที่ดแที่นัที่่�ที่ันัสมัย ที่ั�ง Solar Rooftop, Solar Car park แล้ะ Solar Floating ที่่�ม่กิำล้ังผล้ิตุไฟฟ้ารวม 4.2 เมกิะวัตุตุ์ สะที่้อนั

ถึ้งคัวามรับผิดช่อบตุ่อสิ�งแวดล้้อมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ท่ี่�พยายามผลั้กิดันักิารล้ดผล้กิระที่บที่างด้านัสิ�งแวดล้้อมตุล้อดห่วงโซ่ึ่

คัุณ์คั่าที่างธุิรกิิจ แล้ะยังเป็ีนักิารรับม้อกัิบกิารแกิ้ปัีญหาจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศอย่างเร่งด่วนั ที่ั�งนั่� โคัรงกิาร 

ดังกิล่้าวเป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้องเปี้าหมายในักิารเพิ�มคัวามสามารถึกิารให้บริกิารที่างด้านัพล้ังงานัไฟฟ้าที่ดแที่นั ซึ่้�งปีีที่่�ผ่านัมา 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ เซึ่็นัตุ์สัญญาโคัรงกิาร Solar Rooftop เพิ�มเตุิมอ่กิจำนัวนั 41 เมกิะวัตุตุ์ รวมเปี็นัจำนัวนัเซึ่็นัตุ์สัญญาสะสม 
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หุน่ัยนัต์ุ (Robots) แล้ะระบบอัตุโนัมัตุ ิมาใช้่บริหารจัดกิารภายในัคัลั้งสินัค้ัา 

รวมถึ้งกิารหาโอกิาสในักิารเตุิบโตุที่างธุิรกิิจ โดยกิารล้งทุี่นัในักิลุ้่มธุิรกิิจ 

Startup ที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามตุั�งใจที่่�จะผล้ักิดันัให้กิลุ้่ม Startup เหล่้านั่�

สามารถึเตุิบโตุไปีพร้อมกิันักิับกิลุ้่มบริษัที่ฯ อย่างมั�นัคัง 

ยิ�งไปีกิว่านัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนักัิเปี็นัอย่างด่ว่ากิารกิำกิับดูแล้กิิจกิารที่่�ด่

คั้อหัวใจหล้ักิขึ้องกิารเตุิบโตุอย่างยั�งย้นัขึ้องธิุรกิิจ เราจ้งให้คัำมั�นัว่าจะ

ดำเนันิัธิรุกิจิโดยยด้หล้กัิจรยิธิรรมธิรรม คัวามโปีรง่ใส แล้ะสำนัก้ิรบัผดิช่อบ

ตุอ่สังคัม เพ้�อเสริมสร้าง “ธิรรมาภิบาล้” ภายในักิลุ้ม่บริษทัี่ฯ รวมถ้ึงมุง่เน้ันั

ด้านักิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงซ้ึ่�งเป็ีนัพ้�นัฐานัอันัสำคััญยิ�งในักิารสร้าง 

ธิรรมาภิบาล้ในัองค์ักิร อก่ิที่ั�งกิารพลิ้กิกิล้ยุที่ธ์ิดา้นัที่รัพยากิรบคุัคัล้ โดยวาง

เปี้าหมายสร้าง “Future of Work” ที่่�สะท้ี่อนัถึ้งอัตุล้ักิษณ์ข์ึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

โดยใช้่กิระบวนักิารที่่�มป่ีระสิที่ธิภิาพในักิารสรรหาบุคัล้ากิรท่ี่�มค่ัวามสามารถึ

แล้ะรักิษาบุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพสูงไว้กิับองค์ักิร พร้อมทัี่�งพัฒนัาที่ักิษะที่่�

เหมาะกิับสถึานักิารณ์์ในัยุคันั่�ออกิมาใช่้ให้เปี็นัปีระโยช่น์ั พร้อมที่ั�งส่งเสริม

ที่างด้านัคัวามสมดุล้ในักิารที่ำงานัแล้ะกิารใช้่ช่วิ่ตุ ผา่นัโคัรงกิาร “WHAppy”  

ท่ี่�ม่กิารจัดกิิจกิรรมสำหรับบุคัล้ากิรในัองคั์กิรอย่างตุ่อเน้ั�อง รวมถึ้งกิาร 

ปีล้กูิฝั่งแนัวคัดิที่างด้านันัวัตุกิรรมแล้ะเที่คัโนัโล้ยใ่นัแก่ิพนัักิงานั ซ้ึ่�งเป็ีนัส่วนั

หนั้�งขึ้องแผนักิารที่ำ Digital Transformation ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อ่กิด้วย

คัวามสำเร็จจากิกิารดำเนิันังานัอย่างมุ่งมั�นัส่งผล้ให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับ 

กิารยอมรับแล้ะรางวัล้อันัที่รงเกิ่ยรติุมากิมาย เช่่นั คัะแนันักิารปีระเมินั 

กิารกิำกิับดูแล้กิิจกิารขึ้องบริษัที่จดที่ะเบ่ยนัไที่ย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies หร้อ CGR) ในัระดับ “ด่เล้ิศ” รางวัล้ 

Sustainability Excellence ในักิลุ้่ม Rising Star Sustainability Awards 

จากิตุล้าดหล้กัิที่รพัยแ์หง่ปีระเที่ศไที่ย แล้ะยงัไดร้บัรางวลั้องคัก์ิรรบัผดิช่อบ

ตุ่อสังคัมด่เด่นั “CSR Excellent Recognition” ในัระดับ “แพล้ตุินััม”  

จากิหอกิารคั้าอเมริกิันั (AMCHAM) ตุ่อเนั้�องเป็ีนัปีีที่่� 12 อ่กิด้วย

สุดที่้ายน่ั� ในัฐานัะปีระธิานัคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่แล้ะปีระธิานัเจ้าหนั้าที่่�

บริหารกิลุ้่มขึ้องบริษัที่ ดับบลิ้วเอช่เอ คัอร์ปีอเรช่ั�นั จำกัิด (มหาช่นั)  

ดิฉัันัขึ้อเปี็นัตัุวแที่นัคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ในักิารกิล่้าวขึ้อบคัุณ์กิลุ้่มผู้ม่ 

ส่วนัได้ส่วนัเส่ยทีุ่กิฝ่่ายท่ี่�ให้กิารสนัับสนัุนัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ มาโดย

ตุล้อด แล้ะขึ้อขึ้อบคัุณ์สำหรับคัวามไว้วางใจแล้ะคัวามร่วมม้ออันัด่ในักิาร

ขึ้ับเคัล้้�อนัธุิรกิิจไปีสู่กิารเติุบโตุอย่างยั�งย้นั ซ้ึ่�งเป็ีนัโอกิาสให้เราได้ร่วมกัินั

สานัตุ่อแล้ะมอบคัุณ์คั่าสู่สังคัม ปีระเที่ศ ตุล้อดจนัโล้กิใบนั่� แล้ะนัับตุ่อจากิ

นั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะยังคังมุ่งมั�นัพัฒนัาธิุรกิิจที่่�เราม่คัวามเช่่�ยวช่าญ พร้อม

นัำนัวตัุกิรรมแล้ะเที่คัโนัโล้ยม่าสรา้งปีระโยช่นัส์งูสดุ เพ้�อสรา้งคัณุ์คัา่ที่่�ยั�งยน้ั

แล้ะยด้หลั้กิกิารดำเนันิัธิรุกิจิอยา่งสมดลุ้ รวมถึง้กิา้วเปีน็ัผูน้ัำในักิารผล้กัิดนัั

ปีระเที่ศไที่ยให้บรรล้เุปีา้หมายด้านักิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศตุามท่ี่�

ได้ปีระกิาศไว้ในักิารปีระชุ่มระดับโล้กิ แล้ะร่วมขึ้ับเคัล้้�อนัเศรษฐกิิจไที่ยโดย

รับผิดช่อบตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัม ตุล้อดจนัย้ดมั�นัในัธิรรมาภิบาล้ เพ้�อ

ปีระโยช่นั์สูงสุดขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยทีุ่กิฝ่่ายตุ่อไปี 

คุุณจรีีพรี จารีุกรีสกุล

ปีระธิานัคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่แล้ะปีระธิานัเจ้าหน้ัาที่่�บริหารกิลุ้่ม

บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ คัอร์ปีอเรช่ั�นั จำกิัด (มหาช่นั)

92 เมกิะวัตุต์ุ อ่กิที่ั�ง กิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังได้ริเริ�มพัฒนัาโซึ่ลู้ช่ันัพลั้งงานั

หมุนัเว่ยนัอ้�นั ๆ ด้วยเช่่นักิันั โดยนัำเที่คัโนัโล้ย่แล้ะนัวัตุกิรรมใหม่ๆ มาใช่้ 

เช่่นั ระบบกิารซึ่้�อขึ้ายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) รวมถ้ึงระบบโคัรง

ข่ึ้ายไฟฟ้าอัจฉัริยะ Smart Microgrid มาใช่้ในันัิคัมอุตุสาหกิรรม นัอกิจากิ

นั่� ปีระเด็นัเร้�องบริหารจัดกิารนั�ำยังเป็ีนัสิ�งที่่�กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ให้คัวามสำคัญัมา

โดยตุล้อด แล้ะยังคังเดินัหนั้าพัฒนัากิารจัดกิารนั�ำเพ้�อล้ดกิารใช้่นั�ำจากิ

แหล้่งธิรรมช่าตุิให้ได้มากิที่่�สุด โดยได้พัฒนัากิารโคัรงกิาร Demineralized 

Wastewater Reclamation เพ้�อเปี็นัแหล้่งนั�ำที่างเล้้อกิสำหรับกิารพัฒนัา

อตุุสาหกิรรมในัปีระเที่ศอยา่งยั�งยน้ั ซึ่้�งถึอ้เปีน็ักิารตุอ่ยอดเที่คัโนัโล้ยท่ี่่�มอ่ยู่

ในักิารนัำนั�ำเสย่มาบำบัดแล้ะมาผล้ติุเปีน็ันั�ำ เพ้�ออตุุสาหกิรรมที่่�ปีราศจากิแร่

ธิาตุุ (Demineralized Water) โดยโคัรงกิารนั่� WHAUP ได้รับรางวัล้ 

Outstanding Innovative Company Awards ภายในังานั SET Awards 

ปีระจำปีี 2564 อ่กิด้วย

ยิ�งไปีกิว่านัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคัอยสนัับสนัุนัแล้ะสร้างผล้ล้ัพธิ์ในัเช่ิงบวกิ

สูงสุดตุ่อชุ่มช่นัแล้ะสังคัมโดยรอบ ที่ั�งด้านักิารศ้กิษา อาช่่พ แล้ะคัุณ์ภาพ

ช่่วิตุที่่�ด่ ผ่านัโคัรงกิารตุ่างๆ ที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ดำเนัินักิารมาอย่างตุ่อเนั้�อง 

ตุล้อดจนัคัวบคัุมแล้ะเฝ่้าระวังกิารดำเนัินัธิุรกิิจที่่�จะไม่ให้เกิิดผล้กิระที่บในั

เช่ิงล้บ ที่ั�งด้านัคุัณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม แล้ะคัวามปีล้อดภัยในักิารดำรงช่่วิตุ  

ตุล้อดจนั กิารทีุ่่มเที่ให้คัวามช่่วยเหล้้อสังคัมในัด้านัสาธิารณ์สุขึ้อย่างเตุ็ม

กิำลั้ง เพ้�อให้คันัในัชุ่มช่นัม่สุขึ้อนัามัยที่่�ด่ ซ้ึ่�งสิ�งเหล้่านั่�ถึ้อเปี็นัปีัจจัยสำคััญ

ท่ี่�ขึ้ับเคัล้้�อนัชุ่มช่นัแล้ะสังคัมไปีสู่คัวามเจริญกิ้าวหน้ัาแล้ะกิารเติุบโตุ 

ไปีพรอ้มกิบักิารดำเนันิัธิรุกิจิขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ที่ั�งนั่� ในัปีท่ีี่�ผา่นัมานับัวา่เปีน็ั

อ่กิหนั้�งปีีที่่�ท้ี่าที่ายสำหรับกิารรับม้อกัิบกิารแพร่ระบาดขึ้องไวรัสโคัวิด-19 

ขึ้องปีระช่าช่นั กิลุ่้มบรษิทัี่ฯ หวงัเปีน็ัอยา่งยิ�งวา่จะเปีน็ัหนั้�งฟนััเฟอืงท่ี่�พรอ้ม

ให้คัวามช่่วยเหล้้อสังคัมในักิารบรรเที่าผล้กิระที่บจากิวิกิฤตุิคัรั�งนั่�อย่างสุด

คัวามสามารถึ โดยกิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้สนัับสนุันัพ้�นัที่่�อาคัารคัล้ังสินัค้ัาพ้�นัที่่�

กิว่า 10,000 ตุารางเมตุร ในัโคัรงกิาร WHA Mega Logistics Center เปี็นั

สถึานัที่่�จัดตุั�งโรงพยาบาล้สนัามขึ้นัาด 1,300 เตุ่ยง แล้ะยังสนัับสนัุนัพ้�นัที่่�

โรงงานัสำเร็จรูปี ในัเขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร่ 

เปี็นัโรงพยาบาล้สนัามขึ้นัาด 400 เตุ่ยง พร้อมสิ�งอำนัวยคัวามสะดวกิ 

คัรบคัรันัเพ้�อรองรับผู้ปี่วยปีระเภที่ที่่�ไม่ม่อากิาร แล้ะม่อากิารนั้อย อ่กิที่ั�ง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังร่วมม้อกัิบบริษัที่ เคัร้อเจริญโภคัภัณ์ฑ์์ จำกัิด แล้ะ 

กิลุ้่มโรงพยาบาล้จุฬารัตุนั์ เพ้�อสนัับสนัุนัอาคัารสินัคั้า ขึ้นัาดพ้�นัท่ี่�กิว่า 

15,000 ตุารางเมตุร สำหรับจัดตุั�งโรงพยาบาล้สนัามซึ่้�งม่มาตุรฐานัเที่่ยบ

เที่่ากิับโรงพยาบาล้หล้ักิสำหรับดูแล้ผู้ปี่วยโคัวิด-19 ในักิลุ้่มส่เหล้้อง-ส้ม 

จำนัวนั 600 เตุ่ยง เพ้�อคัวบคัุมกิารแพร่ระบาดขึ้องโรคัโคัวิด-19 ในัชุ่มช่นั

แล้ะล้ดอัตุรากิารเขึ้้ารับรักิษาในัโรงพยาบาล้ นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่

กิารสนัับสนุันัพ้�นัที่่�ในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในักิารตุั�งจุดฉั่ด

วัคัซึ่่นัเพ้�อปี้องกิันักิารแพร่ระบาดขึ้องเช่้�อไวรัสโคัวิด-19 อ่กิด้วย

กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ยังให้คัวามสำคััญกิับกิารพัฒนัากิารดำเนัินังานัโดยมุ่งเนั้นัที่ั�ง

กิารนัำนัวตัุกิรรมแล้ะเที่คัโนัโล้ยม่าตุอ่ยอดคัวามแขึ้ง็แกิรง่ขึ้อง Ecosystem 

ขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ เช่น่ั กิารติุดตุั�งศูนัย์คัวบคุัมส่วนักิล้าง (Unified Operations 

Center หร้อ UOC)  ณ์ อาคัาร WHA Tower สำนัักิงานัใหญ่ขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�ช่่วยให้สามารถึเฝ่้าตุิดตุามกิารดำเนัินังานัในัระบบตุ่างๆ 

รวมถึ้งขึ้องคั่าช่่�วัดด้านัสิ�งแวดล้้อม ที่ั�งในัโคัรงกิารโล้จิสตุิกิส์ แล้ะนัิคัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้แบบเร่ยล้ไที่ม์ เช่น่ั คัุณ์ภาพอากิาศแล้ะ

นั�ำเส่ย ระดับนั�ำ กิารจราจร แล้ะคัวามปีล้อดภัย อ่กิที่ั�งกิารพัฒนัาโคัรงกิาร 

Smart Logistics ที่่�มุ้งเนั้นักิารนัำปีัญญาปีระดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)006 

รางวัลุ่ 
แลุ่ะสมาชิกภาพ

รางวัลุ่ RISING 
STAR 
SUSTAINABILITY 
AWARD

รางวลัุ่ 
OUTSTANDING 
INNOVATIVE 
COMPANY AWARD 

บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ คัอร์ปีอเรชั่�นั จำกิัด (มหาช่นั) หร้อ กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอได้รับรางวัล้ “Rising Star 
Sustainability Award” ในัหมวด Sustainability Excellence ในังานั SET Awards 2021

บริิษััที่ ดัับบล้ิิวเอช่เอ ยููที่ิิล้ิิตุ่��ส์์แอนัด์์พาวเวอร์์ จำกิััด (มหาช่นั) หร้อ WHAUP ได้รับรางวัล้ “Outstanding Innovative 

Company Award” ภายในังานั SET Awards 2021 ด้านันัวัตุกิรรม : Demineralized Reclaimed Water : แหล้่งนั�ำที่างเล้้อกิ

เพ้�อกิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั ซ้ึ่�งถึ้อเปี็นัรางวัล้อันัที่รงเกิ่ยรตุิที่่�สะท้ี่อนั DNA ขึ้อง WHAUP ถึ้งคัวามมุ่งมั�นัทีุ่ม่เที่ที่ั�งแรงกิาย 

แล้ะแรงใจที่่�ร่วมกิันัสร้างสรรค์ัผล้งานัที่่�ม่คุัณ์ภาพ สร้างกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งให้กิับสังคัม จนัเป็ีนัที่่�ยอมรับแล้ะเปี็นัตุ้นัแบบขึ้อง 

องคั์กิรที่่�ปีระสบคัวามสำเร็จให้แกิ่องค์ักิรอ้�นัๆ ซึ่้�งช่่วยยกิระดับมาตุรฐานัแล้ะสร้างกิารเตุิบโตุขึ้องเศรษฐกิิจแล้ะสังคัมให้กิับ

ปีระเที่ศได้อย่างยั�งย้นัในัระยะยาว
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“รับมอบโลุ่�เก่ยรติิคุ่ณ “ห่้นยั�งยืน” 
ประจำาปี 2564” 
กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ แล้ะ WHAUP ได้รับคััดเล้้อกิ
อยู่ในัรายช่้�อหุ้นัยั�งย้นั หร้อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ปีระจำปีี 2564 ซ้ึ่�งถึ้อได้ว่าบริษัที่ 
ที่ั�ง 2 แห่งม่ศักิยภาพในักิารนัำแนัวคัิดด้านัคัวามยั�งย้นั 
เข้ึ้ามาเป็ีนัส่วนัหนั้�งในักิระบวนักิารดำเนิันัธุิรกิจิให้สอดคัล้้อง 
กิับบริบที่แล้ะแนัวโนั้มด้านัคัวามยั�งย้นั (Sustainability 
Trends) ที่่�ม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งที่ั�งในัระดับสากิล้แล้ะระดับ
ปีระเที่ศ

รางวัลุ่ AMCHAM CSR 
Excellence Recognition Award 
กิลุ้่มบริษัที่ดับบลิ้วเอช่เอได้รับรางวัล้ AMCHAM CSR 
Excellence Recognition Award ปีระจำปี ี2564 ตุอ่เนั้�อง
เปี็นัปีีที่่� 12 อ่กิที่ั�งยังได้รับรางวัล้ “ระดับแพล้ติุนััม” 
ตุ่อเนั้�องเปี็นัปีีที่่� 3 โดยรางวัล้ ดังกิล้่าวสะท้ี่อนัให้เห็นัถ้ึง
คัวามมุ่งมั�นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในักิารพัฒนัาโคัรงกิาร  
เพ้�อสังคัมแล้ะกิารพัฒนัาชุ่มช่นัเพ้�อไปีสู่คัวามยั�งย้นั

5 รางวัลุ่เมืองอุติสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Industrial Town Awards)
นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ (มาบตุาพุด) 
ไ ด้รับรางวัล้ เม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิ งนัิ เวศ ระดับ  
Eco-Excellence แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ 
อ่กิ 5 แห่ง ได้รับรางวัล้เม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศ 
ในัระดับ Eco-Champion จากิงานั ECO Innovation 
Forum 2021

รัับมอบเกีียรัติิบัติรั “โครังกีารัรั่วมใจ 
ลดอุบัติิ เหติุ  ใน เขติปรัะกีอบกีารั 
อุติสาหกีรัรัมดับบลิวเอชเอ สรัะบุรัี” 
ปรัะจำาปี 2564
กิลุ้ม่บรษัิที่ดบับล้วิเอช่เอรบัมอบเกิย่รตุบิตัุรจากิ “โคัรงกิาร
ร่วมใจ ล้ดอุบัตุิเหตุุ ในัเขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรม 
ดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร่ ปีระจำปีี 2564” จากิสำนัักิงานั
สวัสดิกิารแล้ะคัุ้มคัรองแรงงานัจังหวัดสระบุร่
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1. หอกิารค้ัาอเมริกิันัในัปีระเที่ศไที่ย (AMCHAM)

2. หอกิารค้ัาออสเตุรเล้ย่ - ไที่ย

3. สภาหอกิารคั้าอังกิฤษแห่งปีระเที่ศไที่ย

4. หอกิารค้ัาเยอรมันัไที่ย

5. สมาคัมกิารค้ัายูโรเปีียนัเพ้�อธุิรกิิจแล้ะกิารพาณ์ิช่ย์ (EABC)

6. หอกิารค้ัาฝ่รั�งเศส - ไที่ย

7. หอกิารค้ัาญ่�ปีุ่นั - กิรุงเที่พฯ

8. หอกิารค้ัามาเล้เซึ่ย่ - ไที่ย

9. หอกิารค้ัานัิวซึ่่แล้นัด์ - ไที่ย

10. หอกิารค้ัาสิงคัโปีร์ - ไที่ย

11. หอกิารค้ัาไที่ย - แอฟริกิาใตุ้

12. หอกิารค้ัาไที่ย

13. สภาธิุรกิิจไที่ย - เว่ยดนัาม

14. หอกิารค้ัาไที่ย - จ่นั

15. หอกิารค้ัาไที่ย - อิตุาเล้่ยนั

16. หอกิารค้ัาเดนัมาร์กิ - ไที่ย

17. สภาอุตุสาหกิรรมจังหวัดสระบุร่

18. สมาคัมกิารค้ัาไที่ย - ยุโรปี

19. สมาคัมนัิคัมอุตุสาหกิรรมไที่ยแล้ะพันัธิมิตุร

20. สภาอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย

21. สภาอุตุสาหกิรรมจังหวัดระยอง

22. สมาคัมผู้ผล้ิตุช่ิ�นัส่วนัยานัยนัตุ์ไที่ย

สมาชิกภาพ
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เก่�ยวกับ
รายงานฉบับน่�

บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ คัอร์ปีอเรช่ั�นั จำกิัด (มหาช่นั) (กิลุ้่มบริษัที่

ดับบล้ิวเอช่เอ หร้อ กิลุ้่มบริษัที่ฯ) ได้จัดที่ำรายงานัคัวามยั�งย้นั

ปีระจำปีตีุั�งแตุปี่ี 2562 เปีน็ัตุน้ัมา เพ้�อเปีดิเผยแนัวที่างกิารบรหิาร

จัดกิารให้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยได้รับที่ราบ ตุล้อดจนัแนัวที่างในั 

กิารดำเนัินัธิุรกิิจเพ้�อไปีสู่คัวามยั�งย้นัในัมิติุด้านัธิรรมาภิบาล้/ 

เศรษฐกิิจ สังคัม แล้ะสิ�งแวดล้้อม โดยรายงานัฉับับน่ั�นัับ 

เป็ีนัรายงานัคัวามยั�งย้นัฉับับท่ี่� 3 ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยผล้กิาร

ดำเนัินังานัที่่�ระบุม่ขึ้อบเขึ้ตุระยะเวล้านัับตุั�งแตุ่ วันัที่่� 1 มกิราคัม 

2564 ถึ้ง 31 ธิันัวาคัม 2564

ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารจัดเตุร่ยมเน้ั�อหาตุามมาตุรฐานักิารจัด

ที่ำรายงานัขึ้อง Global Reporting Initiatives (GRI) ในัระดับตุัว

ช่่�วัดหล้ักิ (Core Option) ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีรับเปีล้่�ยนั

กิระบวนักิารปีระเมนิัปีระเดน็ัสำคัญัด้านัคัวามยั�งยน้ัให้มป่ีระสทิี่ธิภิาพ 

แล้ะคัรอบคัล้มุยิ�งขึ้้�นั โดยมป่ีระเมินัปีระเดน็ัสำคััญด้านัคัวามยั�งยน้ั

ที่ั�งหมด 19 หัวขึ้้อ ซึ่้�งปีระกิอบด้วยหัวขึ้้อที่่�ม่อยูเ่ดิมในัรายงานั

ฉับับก่ิอนัหน้ัา แล้ะหัวข้ึ้อที่่�ได้ม่กิารปีรับเปีล่้�ยนัช้่�อหัวข้ึ้อใหม่  

อนััไดแ้กิ ่หวัขึ้อ้กิารล้งที่นุัอยา่งยั�งยน้ั เปีล้่�ยนัเป็ีนัหวัขึ้อ้โอกิาสในั

กิารดำเนัินัธิุรกิิจแล้ะกิารจัดกิารด้านันัวัตุกิรรม ทัี่�งยังม่กิาร

รายงานัคัวามคั้บหนั้าแล้ะผล้กิารดำเนัินังานัตุามกิรอบเป้ีาหมาย

กิารพัฒนัาที่่�ยั�งย้นัขึ้องสหปีระช่าช่าตุิ (United Nations 

Sustainable Development Goals: SDGs) โดยขึ้อ้มลู้ในัรายงานั

ฉับับนั่�ม่เนั้�อหาคัรอบคัลุ้มถึ้งกิารปีระกิอบธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ซึ่้�งรวมถ้ึงบริษัที่ย่อยตุ่างๆ ในัปีระเที่ศไที่ย ที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่

สัดส่วนักิารถึ้อหุ้นัเกิินัร้อยล้ะ 50 แล้ะม่อำนัาจในักิารบริหาร

จัดกิาร

อนั้�ง รายงานัฉับับนั่�มิได้ผ่านักิารตุรวจรับรองโดยหนั่วยงานั

ภายนัอกิแตุม่ก่ิารที่บที่วนัแล้ะรบัรองคัวามถึกูิตุอ้งขึ้องขึ้อ้มลู้แล้ะ

เนั้�อหาโดยผู้บริหารระดับสูงขึ้องแตุ่ล้ะฝ่่ายที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง

หากิตุ้องกิารขึ้้อมูล้เพิ�มเตุิม สามารถึติุดตุ่อได้ที่่� 

สำนัักิงานัเล้ขึ้านัุกิารกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ 

บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ คัอร์ปีอเรช่ั�นั จำกิัด (มหาช่นั) 

(กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ)

777 อาคัาร ดับบล้ิวเอช่เอ ที่าวเวอร์ ช่ั�นั 23-25 

หมู่ที่่� 13 ถึนันัเที่พรัตุนั (บางนัา-ตุราด) กิม.7 

ตุำบล้บางแกิ้ว อำเภอบางพล้่ จังหวัดสมุที่รปีรากิาร 10540

โที่ร: (662) 719-9555

อเ่มล้: Sustainability@wha-group.com
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ร้้จักกลุ่่�ม
บริษัทัี่ดัับบลิุ่วเอชเอ

เป็นผู้่้นำ�ธ่รกิจในเอเช่ยที่�งด้�นก�รพัฒน�อ�ค�ร คลังสินค้� ศั่นย์กระจ�ยสินค้� โรงง�น (LOGISTICS 
FACILITIES) ธ่รกิจนิคมอุตส�หกรรมแบบครบวงจร ธ่รกิจก�รให้บริก�รด้�นส�ธ�รณ่ปโภคและพลังง�น  
และธ่รกิจก�รให้บริก�รด้�นดิจิที่ัล ด้วยค่ณภ�พท่ี่� ครอบคล่มก�รให้บริก�รในท่ี่กระดับ ตั�งแต�ต้นนำ�� กล�งนำ�� 
และปล�ยนำ��

วิสัยทัศน์

“ก้าวล้ำากว่าใคร”
ริ เ ริ�มและไม�หย่ดอย่�นิ� ง ในก�รที่ำ�ง�นเ ชิง ร่กและม่� งมั�น 
ปรับเปล่�ยนเพ่�อสร้�งค่ณค��ให้แก�ล่กค้�และเพิ�มคว�มก้�วลำ�� 
ในอุตส�หกรรม

“ท่่ห์นึ่งในใจ”
ม่�งมั�นดำ�เนินก�รเพ่�อสร้�งผู้ลลัพธ์และคว�มสำ�เร็จระยะย�ว
และม่จิตสำ�นึก คว�มเป็นผู้่้ประกอบก�รด้วยก�รพัฒน�
ผู้ลลัพธ์ที่่�ส่งข้�นและก�รมองห�โอก�สที่�งธ่รกิจใหม�ๆ  
อย��งต�อเนื�อง

ตอบสนองคว�มต้องก�รของค่�ค้�หลักที่�งธ่รกิจ 
ผู่้้ถือห่้น และผู่้้ม่ส�วนได้เส่ย

สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่่�ยั�งยืนกับพันธมิตรที่�งธ่รกิจ

ม่�งเน้นกลย่ที่ธ์ ในเชิงริเริ�มสร้�งสรรค์และม่
ประสิที่ธิภ�พที่�งด้�นธ่รกิจ ก�รเงิน ค่ณภ�พ 
ก�รบริก�ร คว�มปลอดภัยสิ�งแวดล้อม ช่มชน และ 
หลักธรรม�ภิบ�ล

นำ�เสนอผู้ลิตภัณฑ์์ท่ี่�ม่ค่ณภ�พเหนือกว��ค่�แข�งด้วย 
ก�รประย่กต์ ใช้องค์คว�มร่้  และคว�มชำ�น�ญใน
ธ่รกิจ เพ่�อบรรล่เป้�หม�ยอันเป็นประโยชน์แก�ที่่กฝ่่�ย  
(win-win solution)

พัันธกิจ

ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรข้องกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอ

1

3

2

4

รักษั�วินัยที่�งก�รเงินเพ่�อสร้�งผู้ลตอบแที่นส่งส่ด
ให้แก�ผู้่้ถือห่้น

นำ�เสนอก�รบริก�รที่่�แตกต��งจ�กค่�แข�งในด้�นก�ร 
บริห�รคลังข้อม่ลดิจิที่ัล (data center) และบริก�ร 
เสริมต��งๆ ให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของล่กค้� 
ที่่กกล่�มที่ั�งบริษััที่ไที่ยและบริษััที่ข้�มช�ติ

พัฒน�ก�รให้บริก�รที่�งด้�นคลังสินค้� ศั่นย์
กระจ�ยสินค้�และโรงง�น (logistics facilities) 
นิคมอุตส�หกรรม ส�ธ�รณ่ปโภค พลังง�น และ
อสังห�ริมที่รัพย์ ในระดับม�ตรฐ�นส�กล

พัฒน�ที่่มง�นที่่�ม่ทัี่กษัะและคว�มชำ�น�ญ ตลอดจน 
ส�งเสริมสมรรถนะหลกัของ องค์กร (core competency)

5

7

6

8

“รอบรู้สมองไว”
ม่�งมั�นในก�รให้คำ�แนะนำ�และก�รแก้ ไขปัญห�อย��งมืออ�ช่พ 
และปฏิิบัติได้จริงในฐ�นะที่่�ปร้กษั�เพ่�อเสริมสร้�งก�รที่ำ�ง�น 
ที่่�ม่ประสิที่ธิภ�พและประสิที่ธิผู้ลกับล่กค้�

“รู้ใจเป็นคู่คิด”
ม่�งสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่่�ยั�งยืนและสร้�งคว�มไว้ว�งใจให้กับ
ล่กค้�และค่�ค้�ในฐ�นะพันธมิตรที่�งธ่รกิจ พร้อมที่ั�งส�งเสริม
คว�มสัมพันธ์อันด่ภ�ยในองค์กร เพ่�อบรรล่เป้�หม�ยของ
องค์กรร�วมกัน

“สุจริตรักษาเก่ยรติ”
ปล่กฝ่ังคว�มไว้ว�งใจและคว�มเชื�อมั�นของล่กค้� ด้วย
วัฒนธรรมก�รที่ำ�ง�นที่่�โปร�งใส ยึดมั�นคำ�สัญญ� จริยธรรม
และคว�มรับผู้ิดชอบต�อสังคม



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 011 

กิลุ้ม่บริษทัี่ดบับลิ้วเอช่เอก่ิอตุั�งขึ้้�นัเม้�อปีี 2546 โดยกิลุ้ม่ผูป้ีระกิอบกิาร 
ที่่�ม่วิสัยที่ัศน์ัด้านัธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะบริหารกิารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์  
ด้านัโล้จิสติุกิส์ โดยปัีจจุบันักิลุ่้มบริษัที่ฯ ถึ้อเป็ีนัหน้ั�งในัผู้นัำในัธุิรกิิจ
กิารพัฒนัาอาคัารคัล้ังสินัคั้า ศูนัย์กิระจายสินัค้ัา โรงงานั (Logistics) 
ธิุรกิิจกิารพัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม (Industrial Estate Developer) 
ธิรุกิจิกิารใหบ้รกิิารดา้นัสาธิารณ์ปูีโภคัแล้ะพล้งังานั (Utilities & Power) 
แล้ะธิุรกิิจกิารให้บริกิารด้านัดิจิที่ัล้ (Digital Platform) ที่ั�งในั
ปีระเที่ศไที่ยแล้ะภูมภิาคัเอเช่ย่ตุะวันัออกิเฉัย่งใตุ้ ทัี่�งน่ั� ด้วยเจตุนัารมณ์์
ที่่�จะสนัับสนุันันัโยบายส่งเสริมกิารเจริญเติุบโตุที่างเศรษฐกิิจขึ้อง 
รัฐบาล้ไที่ย กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จง้ได้พัฒนัาพ้�นัที่่�ปีระกิอบอุตุสาหกิรรมเพ้�อ
รองรับกิารพัฒนัาคัลั้สเตุอร์อตุุสาหกิรรมสำหรับกิลุ้ม่อุตุสาหกิรรมยานัยนัต์ุ 
อุตุสาหกิรรมอิเล้็กิที่รอนัิกิส์ แล้ะอุตุสาหกิรรมปิีโตุรเคัม่ ในัเขึ้ตุพ้�นัที่่�
อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด ซึ่้�งในัขึ้ณ์ะน่ั�ได้กิ้าวขึ้้�นัมาม่บที่บาที่สำคััญในั 
กิารพัฒนัาพ้�นัที่่�ภายใตุ้โคัรงกิารเขึ้ตุพ้�นัที่่�ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษ 
ภาคัตุะวันัออกิ (ECC) โดยม่เปี้าหมายที่่�จะพัฒนัาเขึ้ตุพ้�นัท่ี่�สำหรับ
คัล้ัสเตุอร์อุตุสาหกิรรมที่่�อาศัยเที่คัโนัโล้ย่ขึ้ั�นัสูง ที่ั�งนั่�กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้
ปีฏิบิตัุติุามข้ึ้อกิำหนัดขึ้องกิระที่รวงอตุุสาหกิรรม กิารนัคิัมอตุุสาหกิรรม 
แห่งปีระเที่ศไที่ย (กินัอ.) ตุล้าดหลั้กิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย กิระที่รวง
ที่รัพยากิรธิรรมช่าตุิแล้ะสิ�งแวดล้้อม ตุล้อดจนัมาตุรฐานัระดับสากิล้ 
เช่น่ั เปีา้หมายกิารพฒันัาที่่�ยั�งยน้ัขึ้องสหปีระช่าช่าตุ ิ(United Nations 
Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยคัวามมุ่งมั�นัขึ้อง 
คัณ์ะผูบ้รหิารในักิารตุ่อยอดคัวามสำเรจ็ บรษิทัี่ ดบับล้วิเอช่เอ คัอร์ปีอเรช่ั�นั 
จำกิดั (มหาช่นั) ไดเ้ขึ้า้จดที่ะเบย่นัในัตุล้าดหลั้กิที่รพัยแ์หง่ปีระเที่ศไที่ย 
(ตุล้ที่.) ในัปีี 2555 แล้ะตุ่อมาในัปีี 2560 บริษทัี่ ดบับล้วิเอช่เอ ยทิูี่ล้ติุ่�ส์ 

แอนัด์พาวเวอร์ จำกิัด (มหาช่นั) (WHAUP) หนั้�งในับริษัที่ในั 
กิลุ้่มดับบล้ิวเอช่เอ ซึ่้�งเปี็นัผู้นัำด้านัธุิรกิิจบริกิารสาธิารณ์ูปีโภคัแล้ะ
พล้งังานัได้เขึ้า้จดที่ะเบย่นัในัตุล้าดหลั้กิที่รัพยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ยเช่น่ักัินั 

ในัฐานัะผูน้ัำในัธิรุกิจิดา้นับรกิิารพฒันัาอาคัารคัล้งัสนิัคัา้ ศนูัยก์ิระจาย
สินัคั้า โรงงานั (Logistics) แล้ะธิุรกิิจนัิคัมอุตุสาหกิรรมแบบคัรบวงจร 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วางกิล้ยุที่ธิ์ที่างธุิรกิิจเพ้�อไปีสู่กิารเป็ีนัพันัธิมิตุร 
อันัดับหน้ั�งสำหรับผู้ปีระกิอบกิารท่ี่�ตุ้องกิารเริ�มตุ้นัหร้อขึ้ยายธุิรกิิจในั
ปีระเที่ศไที่ยหร้อปีระเที่ศอ้�นัๆ ในัภูมิภาคัเอเช่่ยตุะวันัออกิเฉ่ัยงใตุ้  
ตุามพันัธิสัญญาในักิารเปี็นั “Your Ultimate Solution Partner” ด้วย
คัวามสามารถึแล้ะคัวามเช่่�ยวช่าญขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ที่่�ม่จุดแข็ึ้งขึ้อง
องค์ักิร (core competency) ในักิารพัฒนัาแล้ะส่งมอบโคัรงกิารที่่�ม่
คัุณ์ภาพสูง บนัที่ำเล้ท่ี่�ตุั�งท่ี่�เปี็นัยุที่ธิศาสตุร์ ท่ี่�สามารถึตุอบสนัอง 
ตุ่อคัวามตุ้องกิารที่่�แตุกิตุ่างกัินัขึ้องลู้กิค้ัาแตุ่ล้ะรายได้อย่างด่ ที่ั�งนั่�  
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัคัวรมุง่มั�นัที่่�จะนัำเสนัอบรกิิารท่ี่�หล้ากิหล้ายคัรอบคัล้มุ
ทุี่กิคัวามตุ้องกิาร ตุล้อดจนัสิ�งอำนัวยคัวามสะดวกิอย่างคัรบวงจรให้
กิบัล้กูิคัา้ผา่นักิารดำเนิันังานัที่่�มาจากิธุิรกิจิหลั้กิที่ั�ง 4 กิลุ้ม่ ได้แก่ิ ธิรุกิจิ
พัฒนัาแล้ะบริหารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ (Logistics) ธิุรกิิจนัิคัม
อุตุสาหกิรรมแบบคัรบวงจร (Industrial Estate Developer) ธิุรกิิจ
บริกิารสาธิารณ์ูปีโภคัแล้ะพล้ังงานั (Utilities & Power) แล้ะ 
ธุิรกิิจบริกิารด้านัดิจิทัี่ล้ (Digital Platform)



ธุรกิจพััฒนาและบริห์ารจัดการอสังห์าริมทรัพัย์

กล่�มบริษััที่ฯ ม่�งมั�นที่่�จะเป็นบริษััที่ชั�นนำ�ในฐ�นะผู้่้พัฒน�โครงก�รคลังสินค้� ศั่นย์กระจ�ยสินค้�  
และโรงง�นค่ณภ�พส่ง ในที่ำ�เลที่่�เป็นย่ที่ธศั�สตร์ด้�นก�รขนส�งรอบกร่งเที่พมห�นคร เขตเศัรษัฐกิจ
พิเศัษัภ�คตะวันออก และหัวเมืองต��งจังหวัด โดยบริษััที่ฯ ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของล่กค้�ผู้่้ เช�� ได้อย��งครบวงจรที่ั�ง ในส�วนของที่ำ�เลที่่� ตั� ง โครงก�ร ก�รออกแบบโครงก�ร 
ที่่�ม่ม�ตรฐ�นระดับส�กล และค่ณภ�พของก�รก�อสร้�ง ซ่ึ�งส�ม�รถที่ำ�ให้ต้นท่ี่นในก�รดำ�เนินง�นของ
ล่กค้�ลดลงและเพิ�มศัักยภ�พก�รแข�งขันให้กับล่กค้�ได้ ในระยะย�ว

ที่ี�สามารัถติอบสนองความติ้องกีารัที่ี�แติกีติ่างของลูกีค้า

อสังหาริมที่รัพย์
เป็นท่่ 1 ในด้านธุรกิจพััฒนาและบริห์ารจัดการ

ล้�น ตร.ม.

ที่่�อย่�ภ�ยใต้ก�รบริห�ร จัดก�ร
ของกล่�มบริษััที่ฯ

ผู้่้เช��ชั�นนำ�
บนพ่�นที่่�ย่ที่ธศั�สตร์ 

2.55 200+
ร�ย

ประสบคว�มสำ�เร็จต�มแผู้นก�รข�ยและให้เช��ที่รัพย์สินแก�

“WHA Office Solutions”
ขย�ยธ่รกิจ 

ลงที่่นในบริษััที่

เปิดัติัวโครงก�ร “ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ่็นเตอร์ เที่พ�รักษั์ 
กม. 21” คุลุ่ังสินคุ้าที่่�ใหญ�ที่่�ส่ดัของบริษััที่ฯ 
ซ่ึ�งม่พ่�นที่่�อ�ค�รรวม 400,000 ต�ร�งเมตร

กองที่รัสติ ์WHART

45 แห�ง 

 Startups



เป็นท่่ 1 ในด้านธุรกิจพััฒนาและบริห์ารจัดการ





ธุรกิจพััฒนานิคมอุตสาห์กรรม
ธุุรักิีจพััฒนานิคมอุติสาหกีรัรัมดำาเนินกีารัผ่่านบรัิษััที่ย่อย ได้แกี่ กีลุ่มบรัิษััที่ WHAID  
ในกีารัพััฒนาโครังกีารันิคมอุติสาหกีรัรัมและ/หรัือ เขติปรัะกีอบกีารัอุติสาหกีรัรัม 
เพั่�อจำาหน่ายที่ี�ดินให้กีับผู่้ปรัะกีอบกีารัทีี่�มีความติ้องกีารัเข้ามาลงทุี่นจัดติั�งโรังงานใน 
เขตินิคม/เขติปรัะกีอบกีารัอุติสาหกีรัรัม โดยจะได้รัับสิที่ธุิปรัะโยชน์ติามที่ี�กีำาหนด 
โดยกีารันิคมแห่งปรัะเที่ศไที่ย และ/หรัือ คณะกีรัรัมกีารัส่งเสรัิมกีารัลงทุี่น พัรั้อมทัี่�ง 
เป็นศูนย์กีลางในกีารัจัดหาสาธุารัณูปโภคและสิ�งอำานวยความสะดวกีไว้ ให้บรัิกีารั 
แกี่ลูกีค้า ได้แกี่ รัะบบไฟฟ้า รัะบบปรัะปา รัะบบบำาบัดนำ�าเสีย รัะบบกีำาจัดขยะ รัะบบ 
โที่รัศัพัที่์  รัะบบอินเติอรั์ เน็ติ รัวมถึงกีารัขออนุญาติกีารัจัดกีารัสิ�งแวดล้อมและ 
สิ�งอำานวยความสะดวกีอ่�น ๆ อย่างครับครััน

อันดัับ 1
ผู้้้ประกอบการนิคุมอุติสาหกรรม

โดัยม่บริการมาติรฐานะดัับโลุ่ก เพ่�อติอบสนอง 
คุวามติ้องการ แบบคุรบวงจรของลุ้่กคุ้า

/1รัวมพั่�นที่ี�โครังกีารัทีี่�เปิดดำาเนินกีารัแล้ว 
และพั่�นทีี่�ที่ี�กีำาลังพััฒนา ที่ั�งในปรัะเที่ศและติ่างปรัะเที่ศ

/2  สถาบันนวัติกีรัรัมบูรัณากีารัแห่งจุฬาลงกีรัณ์
 มหาวิที่ยาลัย

พััฒนาพั่�นที่ี�กีว่า 

68,000 /1

เปิดให้บรัิกีารัจำาหน่ายกี๊าซไนโติรัเจน
ผ่่านที่่อแล้วที่ี� ESIE 

พัรั้อมแผ่นเปิดเพั่�มเติิมในอนาคติ

BIG WHA
INDUSTRIAL GAS

TUS PARK WHA 

12 นิคมอุตสาห์กรรม
 และเขติปรัะกีอบกีารัอุติสาหกีรัรัม

ที่ี�เปิดดำาเนินงานแล้ว พัรั้อมแผ่นเปิด 
เพั่�มเติิมนิคมฯ ในอนาคติ

เปิดนิคมแห่งใหม่ “นิคมอุติสาหกีรัรัม
ดับบลิวเอชเอ รัะยอง 36 (WHA RY36)” 
เน่�อทีี่�รัวม 1,280 ไรั่ 

7,200 ไรั่ 

เติรัียมพััฒนา 2 โครังกีารัใหม่
ในเวียดนาม จังหวัด THANH HOA 
พั่�นที่ี�กีว่า

จับม่อ SCII/2 และ NIDA ร่ัวมวิจัย 
เที่คโนโลยีและพััฒนารัะบบนิเวศ 
แห่งนวัติกีรัรัม รัวมถึงกีารัฝึึกีอบรัม
เพั่�อขับเคล่�อนนวัติกีรัรัม



ธุรกิจให้์บริการสาธารณูปโภิคและพัลังงาน
ธุุรักิีจให้บรัิกีารัด้านสาธุารัณูปโภคและพัลังงานดำาเนินกีารัผ่่านบรัิษััที่ย่อย ได้แกี่ กีลุ่ม 
บริัษััที่ WHAUP ในกีารัให้บรัิกีารัด้านสาธุารัณูปโภคุ (Utilities) ปรัะเภที่กีารัจำาหน่าย 
นำ�าดิบ ผ่ลิติและจำาหน่ายนำ�า เพั่�ออุติสาหกีรัรัม และบริัหารัจัดกีารันำ�าเสีย ให้แกี่ผู้่ปรัะกีอบกีารั 
อุติสาหกีรัรัมในนิคมอุติสาหกีรัรัมและเขติปรัะกีอบกีารัอุติสาหกีรัรัม เป็นหลักี นอกีจากีนี�  
กีลุม่บริัษััที่ WHAUP ยงัดำาเนินธุรุักีจิใหบ้รักิีารัดา้นพัลงังาน (Power) ผ่่านกีารัเขา้รัว่มลงที่นุ 
ในโครังกีารัโรังไฟฟ้าทัี่�งในปรัะเที่ศและต่ิางปรัะเที่ศกัีบผู้่ปรัะกีอบกีารัทีี่�มีความรัู้ความชำานาญ 
ในธุุรักีิจผ่ลิติและจำาหน่ายไฟฟ้าปรัะเภที่ติ่างๆ ทัี่�งที่ี�เป็นกีารัผ่ลิติไฟฟ้าโดยใช้พัลังงานเช่�อเพัลิง
เชิงพัาณิชย์ (Conventional Fuel) และพัลังงานที่ดแที่น (Renewable Energy)

ผู้้้ให้บริการสาธารณ้ปโภคุ 
แลุ่ะพลุ่ังงาน
อย่่างครบวงจรที่่�ม่ีการเติิบโติแบบย่่�งย่ืน

ร�วมมือกับนิคมอุตสหกรรมเอเช่ยให้บริก�ร 
น�ำารีไซเคุิลุ่แลุ่ะน�ำาปราศจากแร�ธาติ ่

แก�ล่กค้�ในนคิุมอุติสาหกรรม
เอเช่ย (มาบติาพุดั)

จำาหน�ายแลุ่ะให้บริการสาธารณ้ปโภคุกว�า 

ล้�น ลบ.ม.

กีำาลังกีารัผ่ลิติไฟฟ้า

607                               เมกะวัตต์ 
ต�มสัดส�วนก�รถือห่้น

พััฒนา 
Peer-to-Peer 
Energy Platform

คว้�สัญญ�ข�ยน�ำ�อุตส�หกรรมค่ณภ�พส่ง 
(PREMIUM CLARIFIED WATER)  

ให้ “GULF” จำ�นวน 

ล�้นล่กบ�ศัก์เมตรต�อปี

เปิดตัวโครงก�ร
พลัุ่งงานแสงอาที่ิติยพ์ร้อม
ระบบกักเก็บพลุ่ังงาน (ESS) 
ที่่�โรงกรองน�ำาใน ESIE

19.44
เมกะวัตต์ 

135

1.4

เปิดตัวโครงก�ร 
SOLAR ROOFTOP 

ขนาดัใหญ�ที่่�ส่ดัในอาเซ่ยน 







ธุรกิจให์้บริการด้านดิจิทัล
บ รัิ ษัั ที่ ฯ  ดำา เ นิ น ธุุ รั กีิ จ ใ ห้ บ ริั กี า รั ด้ า น ดิ จิ ที่ั ล ผ่่ า น บ รัิ ษัั ที่ ย่ อ ย 
ค่อ บริัษััที่  ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิที่ จำากีัด ซึ�ง เป็นผู้่ ให้บรัิกีารัด้าน 
ดิ จิ ที่ั ล ที่ี� ไ ด้ รัั บ ใ บ อ นุ ญ า ติ กี า รั ใ ห้ บ ริั กี า รั อิ น เ ติ อ รั์ เ น็ ติ แ บ บ ทีี่� ห นึ� ง 
จากี กีสที่ช.  ปรัะกีอบธุุรั กิีจ ให้บ ริักีารัพั่� นที่ี� ศูนย์ ข้ อมูล  (Data 
Center)  บริักีารัเช่�อมติ่อส่�อสารัโครังข่ายสายเคเบิลใยแก้ีวนำาแสง  
(FTTX) และบรัิกีารัด้านกีารับรัิหารัจัดกีารั (Managed Services)

รองรับคว�มต้องก�รของล่กค้�ชั�นนำ� และ
เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร�งให้แก�กล่�มบริษััที่ฯ

ผู้้้ใหบ้รกิารดัา้นดัจิทิี่ลัุ่

019 

9
ให้บริก�ร FTTX 
ในนิคมอุตส�หกรรม
ของกล่�มบริษััที่

แห�ง

ขับเคุลืุ่�อนส้�
DIGITAL TRANSFORMATION AND 
IMPLEMENTATION OF DIGITAL 
INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES

ให้บริการ

TELECOM TOWER 
ในนิคุมฯ ของบริษััที่ฯ

ให้้บริิการิ
DATA 
CENTER 3 แห�ง

ต�มม�ตรฐ�น TIER III 
และ TIER IV รวม 373 
RACKS ต�มก�รถือห่้น
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wastewater treatment plants are located
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b. Nghe An

WHAUP’s power projects are located
in the following provinces:
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(Project 1 & 2)

WHA E-Commerce Park
WHA Mega Logistics Center
Theparak KM. 21
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WHA Bangna Business Complex
TusPark WHA Incubation Center
@Premium
WHA KW

Manufacturing in WHA SIL
- Diaper Manufacturing
- Camera Part Manufacturing

Manufacturing in Industrial Estate
- Aerospace Manufacturing
- Motorbike Manufacturing

Manufacturing in WHA CIE1
- Automotive Part Manufacturing
Factory in WHA ESIE 1
- Automotive Part Factory

9.

10.

21

9 10

J

WHA Rayong 36 Industrial Estate
(WHA RY36)

L.

L

4

4

5

4.
3.

5.

9
20
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โคุรงสร้าง
กลุ่่�มบริษััที่

1.14%

0.01%

ธุริกิจพลังงานริ่วมลงทุนกับกลุ่มกันกุล

ธรุิกิจพลังงานร่ิวมลงทุนกับกลุ่มโกลว์และสุเอช

ธุริกิจพลังงานร่ิวมลงทุนกับกลุ่มโกลว์

ธุริกิจพลังงานริ่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์

99.99%

98.54%

100%

70.45%

99.99%

99.99%33.33%

99.99%

35.00% 51.00%

25.00%

5.00%

99.99%

99.99%

99.99%

74.99%

99.99%
74.99%

99.99%

74.99%

99.99% 74.99%

25.01%

100%

100%

100%

99.99%

100%

WHAVH

WHA ID

WHA IDIBVI

WHAUP

WUPIN

WHAETESCE

CCE

Gheco-I HHTC

HHPC

GIPP

WHAEG

WHASL

Gulf Solar BV

WHA Gunkul 1

Gulf Solar TS2
WHA Gunkul 6

Gulf Solar TS1

WHA Gunkul 3

Gulf Solar KKS WHA Gunkul 17

Gulf Solar

WHA IDSG2

WHGT Sanya

WHA IDSG

WHA IZ NA

WHA IMSV

99.99%

100%

WHA IDI

WHA IDISG

49.99% WHA KW 2 49.99%

29.40

WHA KW 3

STORAGE ASIA

49.99% WHA KW

99.99% ALL 64.97%

49.99%

50.99%

WHA-KPN

CENTRAL-WHA

WHA-Daiwa

WHA GROUP
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29.99%

ธุริกิจพลังงานร่ิวมลงทุนกับกลุม่กัลฟ์  
และกลุ่มเอ็มไอทีจี

กลุ่มพลังงานร่ิวมลงทุนกับกลุ่มบีกริีม

ธุริกิจพลังงานริ่วมลงทุนกับกัลฟ์ เอ็มพี กลุ่มบริิษััทที่ลงทุนในต่่างปริะเทศ

ธรุิกิจพลังงานริ่วมลงทุนกับกัลฟ์ เจพี

25.00%

99.99%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

99.99%

60.00% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

22.95%

99.99% 99.99%

70.00%

99.99%

15.00%

99.99% 74.99%

99.99% 51.00%

60.00% 49.00%

99.99%

59.99%

25.01% 35.00%

99.99%

99.99%

100%

99.99%

47.31%

100%

34.00%

0.01%

100%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

99.99%

33.33%

15.00%

WHA IRM

ESIE WHA IDE

WHA SIL

EPM

WHA RIL

HPF

WHA ESIE WHA IB

WHA R36

THE PARK

HREIT

WHA EIE WHA EPS

WHA ESIE4 WHA TUS

WHA IER BIG WHA

WHAWT

WHAUP AIE

BPWHA1 Gulf WHA MT

WHA NGD2

WHA NGD4

WUPS2

WUPNA

CUA LO

WUPSD

SDWTP

WUPS1

Gulf TS 3

Gulf TS 1

Gulf VTP

Gulf TS 4

Gulf TS 2

Gulf NLL 2

Gulf JP NLL

WHA INFONITE 99.99% WHA DIGITAL(1)

GENESIS(2)

SNT
100%

17.87

99.96%

WHAHK

GIZTIX 

WHAINDO

99.99%

15.00%

15.00%

WHARM

WHART

WHABT

99.99% WAA

ห้มายเห้ตุ่ : (1) WHA DIGITAL จดทะเบียนจัดต่ั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 (2) WHA INFONITE ได้จำาห้น่ายหุ้้นของ GENESIS ทั้งห้มดเมื่อวันที่ 12 มกริาคม 2565

WHAIZNA
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โคุรงสร้าง
องค์ุกร

ณ์ วันัที่่� 31 ธิันัวาคัม 2564 บริษัที่ฯ ม่โคัรงสร้างกิารจัดกิาร ดังนั่�

ฝ่่ายบัญช่่

คุณะกรีรีมการีบรีิหารี

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�บรีิหารี 
กลุ�มบรีิษััที่ฯ สำนักตรีวจสอบภายใน

คุณะกรีรีมการีสรีรีหา 
และพิจารีณาผลตอบแที่น

คุณะกรีรีมการีบรีรีษัทัี่ภิบาล
และการีพัฒนาอย�างยั�งยืน

คุณะกรีรีมการี
บรีิหารีคุวามเสี�ยง

คุณะกรีรีมการีบรีิษััที่

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายปฏิิบัติการี

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายกลยุที่ธ์

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายการีเงิน

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายเที่คุโนโลยี

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายบัญชีี

ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายกฎหมาย

ฝ่่ายกิารเงินั ฝ่่ายนัักิล้งทีุ่นั
สัมพันัธ์ิ

ฝ่่ายปีฏิิบัติุ
กิารกิารเงินั

ฝ่่ายจัดซึ่้�อ
แล้ะธิุรกิาร

ฝ่่ายกิล้ยุที่ธิ์แล้ะ 
พัฒนัาธิุรกิิจ ฝ่่ายกิฎหมาย

ฝ่่ายกิารตุล้าด
องคั์กิร

ฝ่่ายโคัรงกิาร
พิเศษ

ฝ่่ายเล้ขึ้านัุกิาร
บริษัที่

ฝ่่ายที่รัพยากิร
บุคัคัล้

ฝ่่ายเที่คัโนัโล้ย่
สารสนัเที่ศ

คุณะกรีรีมการีตรีวจสอบ
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ห�วงโซ�คุ่ณคุ�าของ
กลุ่่�มบริษััที่ดัับบลุ่ิวเอชเอ

กลุ�มธุรีกิจ รีะดัับต้นน้ำ กิจกรีรีมการีปรีะกอบธุรีกิจ รีะดัับปลายน้ำ

ธุรีกิจพัฒนาและบรีิหารี
จัดัการีอสังหารีิมที่รีัพย์

• กิารจัดซึ่้�อที่่�ดินั
• กิารพัฒนัาอสังหาริมที่รัพย์

• กิารให้เช่่าแล้ะจำาหนั่าย
อสังหาริมที่รัพย์

• กิารบริหารจัดกิารสินัที่รัพย์

• กิารบำารุงรักิษาโคัรงกิาร
• กิารบริกิารลู้กิคั้าหล้ัง

กิารขึ้าย

ธุรีกิจพัฒนา
นิคุมอุตสาหกรีรีม

• กิารจำาหนั่ายที่่�ดินั เพ้�อกิาร
ปีระกิอบอุตุสาหกิรรม

• กิารบริหารจัดกิารสินัที่รัพย์

ธุรีกิจให้บรีิการี 
สาธารีณูปโภคุและพลังงาน

• กิารจัดหานั�ำดิบ
• กิารจัดซ้ึ่�อเช่้�อเพล้ิงแล้ะแผงโซึ่ล้าร์

• กิารผล้ิตุนั�ำ
• กิารบริหารจัดกิารนั�ำเส่ย
• กิารผล้ิตุไฟฟ้า 
• กิารติุดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัา 

(Solar rooftop)

ธุรีกิจให้บรีิการี
ดั้านดัิจิที่ัล

• กิารจัดซึ่้�อจัดจ้างผล้ิตุภัณ์ฑ์์ แล้ะ
บริกิารด้านัไอที่่

• บริกิารศูนัย์ขึ้้อมูล้ (Data center) 
แล้ะบริกิารด้านักิารจัดกิารบริหาร
ขึ้้อมูล้

• บริกิารด้านัเช่้�อมตุ่อส้�อสาร
โคัรงขึ้่าย เคัเบิล้ใยแกิ้วนัำแสง 
(FTTx)

• บริกิารด้านักิารบริหารจัดกิาร 
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กลุ่่�มบริษััที่ดัับบลิุ่วเอชเอ
กับการพัฒนาไปส้�คุวามยั�งยืน

ที่รัพยากรธรรมชาติิ
• เพิ�มปีริมาณ์กิารผลิ้ตุนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรมจากิ
กิระบวนักิารนัำนั�ำเสย่กิล้บัมาใช้่ใหม ่(Reclamation) 
เป็ีนัสองเที่่าจากิ 30,200 ลู้กิบาศก์ิเมตุร/วันั ในัปีี 
2563 เปีน็ั 60,400 ลู้กิบาศกิเ์มตุร/วนัั ภายในัปี ี2568

• ล้ดกิารกิำจัดขึ้องเส่ยด้วยกิารฝั่งกิล้บแล้ะกิารเผา 
ให้น้ัอยที่่�สุด ภายในัปีี 2568

ค่านิยมองค์กริ ค่านิยมองค์กริ

ที่รัพยากรมน่ษัย์
• สร้างรายได้พร้อมล้ดตุ้นัทุี่นัจากิกิารสร้างนัวัตุกิรรมสมัยใหม่
• อัตุรากิารล้าออกิขึ้องบุุคัล้ากิรโดยรวมเที่่ากิับร้อยล้ะ 7.2 ภายในัปีี 2568
• อัตุรากิารล้าออกิขึ้องบุุคัล้ากิรที่่�ม่ศำกิยภาพสููงเที่่ากิับร้อยล้ะ 5.0 ภายในัปีี 2568 ค่านิยมองค์กริ

บรรษััที่ภิบาลุ่
• ส้�อสารเร้�องจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจให้บริษัที่ย่อย พนัักิงานั แล้ะคัู่คั้า/ผู้รับเหมา 
รับที่ราบอย่างคัรบถ้ึวนัร้อยล้ะ 100 ภายในัปีี 2568

• พนัักิงานัทุี่กิระดับได้รับกิารฝึ่กิอบรมในัเร้�องกิารบริหารคัวามเส่�ยงคัรบถ้ึวนั 
ร้อยล้ะ 100 ภายในัปีี 2565

• รักิษาส่วนัแบ่งตุล้าดธิุรกิิจพัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรมไว้ที่่�ร้อยล้ะ 32
• คัะแนันัคัวามพ้งพอใจขึ้องลู้กิค้ัาเที่่ากัิบร้อยล้ะ 90 ในัปีี 2564

ค่านิยมองค์กริ

ที่ิศที่างธร่กิจ
“ Your Ultimate Solution Partner ”

ค่านิยมองค์กริ

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีระกิาศใช่้กิรอบแนัวที่างกิารพัฒนัาไปีสู่
คัวามยั�งยน้ัในัระยะ 5 ปี ี(5-Year Sustainability Framework) ซึ่้�งผา่นั
กิารเหน็ัช่อบจากิคัณ์ะกิรรมกิารบรหิาร โดยมวั่ตุถุึปีระสงคัเ์พ้�อผล้กัิดันั
ให้ม่กิารกิำหนัดแนัวปีฏิิบัตุิเพ้�อพัฒนัาองคั์กิรไปีสู่คัวามยั�งย้นั แล้ะ
สอดคัล้้องกัิบทิี่ศที่างกิารดำเนิันัธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ภายใตุ้ 
พันัธิสัญญาในักิารเปี็นั “Your Ultimate Solution Partner” ที่ั�งนั่� เพ้�อ
บรรลุ้เปี้าหมายตุามเจตุนัารมณ์์ดังกิล้่าว กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดที่ำกิรอบ
กิารพัฒนัาโดยได้ยด้หลั้กิในัด้านัธิรรมาภบิาล้ที่่�ด ่กิารพัฒนัาที่รัพยากิร

มนุัษย์ในัฐานัะที่่�พล้ังสำคััญในักิารเคัล้้�อนัธิุรกิิจให้เปี็นัไปีตุามกิล้ยุที่ธิ์
ที่่�วางไว้ ตุล้อดจนักิารปีรับเปีล้่�ยนัเพ้�อพร้อมเขึ้้าสู่ยุคัดิจิที่ัล้ (Digital 
Transformation) แล้ะกิารอนุัรกัิษ์ที่รัพยากิรธิรรมช่าติุ ทัี่�งนั่� เป้ีาหมาย
ในัเร้�องคัวามยั�งย้นัขึ้ององค์ักิรในัระยะยาวม่คัวามเก่ิ�ยวเน้ั�องกัิบ
ปีระเด็นัสำคััญด้านัคัวามยั�งย้นัที่่�ม่คัวามสำคััญตุ่อกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะ
กิลุ้ม่ผูม้ส่่วนัได้ส่วนัเสย่ นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัวิเคัราะห์คัวามเส่�ยง 
แล้ะโอกิาสจากิแนัวโนัม้สถึานักิารณ์์ตุ่างๆ ขึ้องโล้กิ แล้ะปีระเด็นัที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นัในัอนัาคัตุมาพิจารณ์าร่วมกัินัเพ้�อให้มั�นัใจว่าแนัวที่างกิาร
พัฒนัาม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะเหมาะสมกิับสถึานักิารณ์์

การปรับองคุ์กรเข้าส้�ย่คุดัิจิที่ัลุ่

• สร้างรายได้พร้อมล้ดตุ้นัทีุ่นัจากิกิารสร้าง

นัวัตุกิรรมสมัยใหม่

• ป้ีองกิันักิารล้ะเมิดขึ้้อมูล้ส่วนับุคัคัล้ได้สมบูรณ์์

ร้อยล้ะ 100 ที่ั�งในัด้านักิารรั�วไหล้ กิารโจรกิรรม 

หรอ้กิารสูญหายขึ้องขึ้้อมูล้ขึ้าเขึ้้าแล้ะขึ้าออกิ

ภายในัปีี 2568
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ประเดั็นสำาคุัญ
ดั้านคุวามยั�งยืน

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จัดให้ม่กิารปีระเมินัปีระเด็นัสำคััญที่างด้านั 

คัวามยั�งยน้ัทุี่กิปีเีพ้�อพจิาณ์าถึง้ปีจัจยัที่ั�งภายในัแล้ะภายนัอกิ ที่่�ม่

ผล้กิระที่บหร้ออิที่ธิิพล้ตุ่อกิลุ้่มผู้ม่ ส่วนัได้ส่วนัเส่ยรวมถ้ึง 

กิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยคัรอบคัลุ้มถึ้ง 3 ปีระเด็นั 

ได้แกิ่ ธิรรมาภิบาล้/ เศรษฐกิิจ สังคัม แล้ะสิ�งแวดล้้อม ที่ั�งนั่�กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ได้ปีระเมินัปีระเด็นัสำคััญปีระเด็นัด้านัคัวามยั�งย้นัตุาม

กิรอบกิารปีระเมินัภายใตุ้มาตุรฐานั Global Reporting Initiative 

(GRI) ซึ่้�งช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยง

องค์ักิรแล้ะกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งขึ้องโล้กิไปีพร้อมกัิบคัวามคัาดหวัง

ขึ้องกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยได้อย่างสมดุล้แล้ะม่ปีระสิที่ธิิภาพ

1. การระบ่ประเดั็นสำาคุัญ
 กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไดร้ะบปุีระเดน็ัสำคัญัดา้นัคัวามยั�งยน้ัโดยพจิารณ์าที่ั�งปีจัจยัภายในัแล้ะ

ภายนัอกิ ได้แกิ่ ทิี่ศที่างเช่ิงกิล้ยุที่ธิ์ขึ้องธิุรกิิจ ปีัจจัยคัวามเส่�ยงองคั์กิร มาตุรฐานัที่่�

เกิ่�ยวขึ้อ้ง แล้ะข้ึ้อกิำหนัดตุ่าง ๆ  (เช่น่ั เป้ีาหมายกิารพัฒนัาท่ี่�ยั�งยน้ัขึ้องสหปีระช่าช่าติุ 

(UN SDGs)) แนัวโน้ัมกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งขึ้องโล้กิที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับ 4 กิลุ้่มธิุรกิิจหล้ักิ  

ผล้กิระที่บจากิกิารระบาดขึ้องเช้่�อไวรัสโคัวิด-19 รวมถ้ึงคัวามตุ้องกิารแล้ะคัวาม 

คัาดหวังขึ้องกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

2. การจัดัลุ่ำาดัับประเดั็นสำาคุัญ
 กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จดัล้ำดบัคัวามสำคัญัขึ้องแตุ่ล้ะปีระเดน็ัโดยพจิารณ์าจากิ 2 ปัีจจยัตุ่อไปีนั่� 

1) ระดบัผล้กิระที่บขึ้องปีระเด็นันัั�นั ๆ  ตุอ่กิลุ้ม่บริษัที่ในัเชิ่งธิรรมาภิบาล้/ เศรษฐกิจิ  

สังคัม แล้ะสิ�งแวดล้้อม 

2) ระดับคัวามม่อิที่ธิิพล้ขึ้องปีระเด็นัท่ี่�ม่ผล้ตุ่อกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย ที่ั�งน่ั� 

กิารปีระเมินัจะจัดล้ำดับคัะแนันั ตุั�งแตุ่ 1-4 ตุามระดับคัวามสำคััญดังนั่� ม่คัวาม

สำคัญันัอ้ย มค่ัวามสำคัญัปีานักิล้าง มค่ัวามสำคัญัมากิ แล้ะมค่ัวามสำคัญัมากิ

ที่่�สุด โดยในัปีี 2564 ผล้จากิกิารจัดล้ำดับคัวามสำคััญปีระเด็นัด้านัคัวามยั�งย้นั

อยู่ในัระดับคัะแนันัตัุ�งแตุ่ม่คัวามสำคััญปีานักิล้าง ม่คัวามสำคััญมากิ แล้ะม ่

คัวามสำคััญมากิที่่�สุด

3. การที่วนสอบประเดั็นสำาคุัญ
 กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะจัดกิารปีระชุ่มเพ้�อพิจารณ์าเห็นัช่อบปีระเด็นัสำคััญด้านัคัวามยั�งย้นั 

โดยม่ผู้บริหารระดับสูงจากิทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจเขึ้้าร่วมซึ่้�งม่ปีระธิานัเจ้าหนั้าท่ี่�บริหารกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ เปี็นัปีระธิานักิารปีระชุ่ม ที่ั�งนั่� คัณ์ะผู้บริหารจะที่บที่วนัแล้ะตุรวจสอบคัวาม

ถึูกิตุ้องขึ้องผล้กิารปีระเมินัปีระเด็นัสำคััญ แล้ะอนัุมัตุิกิารเปีิดเผยขึ้้อมูล้ในัมิตุิตุ่างๆ 

ตุ่อไปี โดยในัปีี 2564 คัณ์ะผู้บริหารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำปีระเด็นัสำคััญด้านัคัวาม

ยั�งย้นัเสนัอให้คัณ์ะกิรรมกิารบรรษัที่ภิบาล้แล้ะกิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นัได้พิจารณ์า 

เพ้�อนัำเสนัอตุ่อคัณ์ะกิรรมกิารบริหารพิจารณ์าอนัุมัตุิ  โดยปีระเด็นัสำคััญด้านั 

คัวามยั�งย้นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับอนัุมัตุิในักิารปีระชุ่มคัณ์ะกิรรมกิารบริหาร 

คัรั�งที่่� 9/2565 เม้�อวันัที่่� 29 พฤศจิกิายนั 2564

ขั�นติอนการประเมินประเดั็นสำาคุัญดั้านคุวามยั�งยืน
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ประเดั็นคุวามสำาคุัญดั้านคุวามยั�งยืน
แลุ่ะขอบเขติผู้ลุ่กระที่บ

มิติที่ี�รีะบุ 
ในรีายงาน

ปรีะเดั็นคุวามสำคุัญ 
ดั้านคุวามยั�งยืน

ปรีะเดั็นสำคุัญตามหมวดัของ GRI
กลุ�มผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสียและขอบเขตของผลกรีะที่บ

SDGs Page
ภายในองคุ์กรี ภายในองคุ์กรี

ธรี
รีม

าภ
ิบา

ล/
 เ
ศรี

ษัฐ
กิจ

กิารม่ส่วนัร่วมขึ้อง
ผู้ม่ส่วนัได้เส่ย

GRI 102-43 Approach to Stakeholder 
Engagement,

พนักัิงานั • ชุ่มช่นั
• ภาคัรัฐ/ หน่ัวยงานัราช่กิาร
• ผู้ถึ้อหุ้นั/ นักัิล้งทุี่นั
• ส้�อมวล้ช่นั
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• คัู่คั้า/ เจ้าหนั่�
• ลู้กิค้ัา

031-037

จรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ Disclosure 205-3
Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

พนักัิงานั • คัู่คั้า/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หน่ัวยงานัราช่กิาร
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ลู้กิค้ัา

031-037

กิารบริหารคัวามเส่�ยง
เเล้ะภาวะวิกิฤตุ

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

พนักัิงานั • สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ภาคัรัฐ/ หน่ัวยงานัราช่กิาร
• ลู้กิค้ัา
• ผู้ถึ้อหุ้นั/ นักัิล้งทุี่นั

045-053

กิารจัดกิารห่วงโซึ่่
อุปีที่านั

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

พนักัิงานั • คัู่คั้า/ เจ้าหนั่�
• ลู้กิค้ัา

054-060

กิารจัดกิารลู้กิคั้า
สัมพันัธิ์

GRI 102-43 Approach to Stakeholder 
Engagement,

พนักัิงานั • ลู้กิค้ัา
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ผู้ถึ้อหุ้นั/ นักัิล้งทุี่นั
• คัู่คั้า/ เจ้าหนั่�

061-071

คัวามปีล้อดภัยขึ้อง
ขึ้้อมูล้

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

พนักัิงานั • ลู้กิค้ัา
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ผู้ถึ้อหุ้นั/ นักัิล้งทุี่นั
• คัู่คั้า/ เจ้าหนั่�

097-103

โอกิาสในักิารดำเนัินั
ธิุรกิิจแล้ะกิารจัดกิาร
ด้านันัวัตุกิรรม

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ส้�อมวล้ช่นั
• ผู้ถึ้อหุ้นั/ นักัิล้งทุี่นั

084-096

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

พนักัิงานั • ชุ่มช่นั
• ภาคัรัฐ/ หน่ัวยงานัราช่กิาร
• ส้�อมวล้ช่นั
• คัู่คั้า/ เจ้าหนั่�
• ลู้กิค้ัา

108-116
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มิติทีี่�รีะบุ 
ในรีายงาน

ปรีะเดั็นคุวามสำคุัญ 
ดั้านคุวามยั�งยืน

ปรีะเดั็นสำคุัญตามหมวดัของ GRI
กลุ�มผู้มีส�วนได้ัส�วนเสียและขอบเขตของผลกรีะที่บ

SDGs Page
ภายในองคุ์กรี ภายในองคุ์กรี

สัง
คุม

กิารปีฏิิบัตุิตุ่อแรงงานั GRI 401-1 Employment, พนัักิงานั • ส้�อมวล้ช่นั
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�

117-120

กิารจูงใจแล้ะรักิษา
พนัักิงานัที่่�ม่ศักิยภาพ
แล้ะคัวามสามารถึ

GRI 402 -1 Labor/Management Relations พนัักิงานั • คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่� 121-130

กิารพัฒนัาศักิยภาพ
แล้ะส่งเสริมคัวาม
ก้ิาวหนั้าแกิ่พนัักิงานั

GRI 404-1 Training an Education, พนัักิงานั • ผู้ถึอ้หุ้นั/ นักัิล้งทีุ่นั
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�

127

อาช่่วอนัามัยแล้ะ
สภาพแวดล้้อมในั 
กิารที่ำงานั

Disclosure 403-9 Work-related injuries พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• ชุ่มช่นั
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�

257

กิารพัฒนัาชุ่มช่นัแล้ะ
กิารบูรณ์ากิารที่าง
สังคัม

GRI 413-1 Local Communities พนัักิงานั • ชุ่มช่นั
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ผู้ถึอ้หุ้นั/ นักัิล้งทีุ่นั
• ส้�อมวล้ช่นั
• ลู้กิคั้า

255-256

สิ�ง
แว

ดัล้
อม

คัวามหล้ากิหล้ายที่าง
ช่่วภาพ

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

พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ชุ่มช่นั
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ผู้ถึอ้หุ้นั/ นักัิล้งทีุ่นั
• ส้�อมวล้ช่นั

272

กิารจัดกิารนั�ำ Disclosure 303-3
Water withdrawal

พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ชุ่มช่นั

199-204

กิารจัดกิารขึ้องเสย่ Disclosure 306-2
Waste by type and disposal method

พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ชุ่มช่นั

206-212

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

พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ชุ่มช่นั
• สถึาบันัที่างกิารเงินั

266-271

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง
สภาพภูมิอากิาศ 
(คัวามเส่�ยงที่าง
กิายภาพแล้ะคัวามที่่�
เกิิดจากิกิารผ่านัในัแง่
อ้�นั ๆ ที่่�ตุามมา)

Disclosure 305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
Disclosure 305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions
Disclosure 305-5
Reduction of GHG emissions

พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ชุ่มช่นั
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ผู้ถึอ้หุ้นั/ นักัิล้งทีุ่นั

230,259

กิารจัดกิารพล้ังงานั Disclosure 302-1
Energy consumption within the 
organization

พนัักิงานั • ลู้กิคั้า
• คัู่ค้ัา/ เจ้าหนั่�
• ภาคัรัฐ/ หนั่วยงานัราช่กิาร
• ชุ่มช่นั
• สถึาบันัที่างกิารเงินั
• ผู้ถึอ้หุ้นั/ นักัิล้งทีุ่นั

234-240
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การม่ส�วนร�วมของ
ผู้้้ม่ส�วนไดั้เส่ย

จำาแนก

วิเคุราะห์

ที่บที่วนแลุ่ะปรับปร่ง

บริหารจัดัการ

• จำาแนกกลุ่มผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• จัดลำาดับความสำาคัญกลุ่มผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เพ่�มข้อม้ลต่ัวแทนกลุ่มผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ปริะเด็นท่ีอย้่ในความสนใจและผู้ลกริะทบ
• ข้อกังวลและความต่้องการิ
• ความเส่ียงและโอกาส

• ริายงานผู้ลการิดำาเนินงาน
• แผู้นปรัิบปริุงพัฒนา

• แผู้นดำาเนินการิ
• การิมีส่วนริ่วมของผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การิส่ือสาริปริะชาสัมพันธ์
• ต่อบสนองต่่อปัญห้าห้ริือข้อริ้องเริียน
• นำาเสนอแนวทางให้ม่ๆ 
• มาต่ริการิแก้ ไข
• สรุิปผู้ลการิดำาเนินการิ

ประเดั็นคุวามสำาคุัญด้ัานคุวามยั�งยืน : การม่ส�วนร�วมของผู้้้ม่ส�วนไดั้เส่ย
คัวามร่วมม้อที่่�เข้ึ้มแขึ้็งแล้ะกิล้มเกิล้่ยว รวมถ้ึงกิารส้�อสารอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพนัับเป็ีนัปีัจจัยพ้�นัฐานัสู่คัวามสำเร็จในักิาร

ดำเนัินัทีุ่กิๆ ธิุรกิิจ ที่ั�งนั่� ด้วยคัวามมุ่งมั�นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอสู่กิารเปี็นั “Ultimate Solution Partner” ดังนัั�นั 

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จ้งให้คัวามสำคัญักิบัคัวามคัดิเหน็ัขึ้องผูม้ส่่วนัได้ส่วนัเสย่ที่กุิฝ่่ายเพ้�อสร้างคัวามสมัพนััธ์ิอนััด ่ตุล้อดจนักิระบวนักิารปีฏิบิตัุงิานั 

ที่่�ม่คัวามโปีร่งใส ซ้ึ่�งเป็ีนัรากิฐานัสำคััญไปีสู่กิารเตุิบโตุขึ้องธิุรกิิจอย่างยั�งย้นั กิารม่ส่วนัร่วมกิับผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยนัับเป็ีนักิิจกิรรม

ที่่�สำคััญยิ�งที่่�ช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับรู้ถึ้งคัวามคัาดหวังแล้ะขึ้้อกิังวล้ขึ้องแตุ่ล้ะฝ่่าย อ่กิทัี่�ง กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ตุอบสนัองคัวาม 

คัาดหวังผ่านักิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้่มธิุรกิิจหล้ักิทัี่�ง 4 เพ้�อนัำเสนัอผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารคัรบวงจรให้กิับลู้กิคั้าภายใตุ้พันัธิสัญญาในั

กิารดำเนัินัธิุรกิิจที่่�ให้ไว้

• แนวที่างบรัิหารัจัดกีารั 
ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้จัดที่ำแผนัหร้อแนัวที่างกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย โดยม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อบริหารจัดกิาร 

คัวามคัาดหวังขึ้องผูม้ส่่วนัได้สว่นัเสย่ ตุล้อดจนัวิเคัราะห์แล้ะจัดล้ำดับกิลุ้ม่ผูม้ส่่วนัได้สว่นัเสย่ เพ้�อให้สามารถึระบุไดว่้าผูม้ส่่วนัได้สว่นัเสย่ 

แตุ่ล้ะกิลุ้่มม่ผล้กิระที่บตุ่อโคัรงกิารหร้อกิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัแง่มุมใดบ้าง อ่กิทัี่�งกิระบวนักิารจัดกิารกิารม่ส่วนัร่วม 

ขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยจะช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึบรรเที่าผล้กิระที่บในัเช่ิงล้บได้อย่างตุรงจุดแล้ะม่ปีระสิที่ธิิภาพ แล้ะนัำปีระเด็นั

ในัเชิ่งบวกิไปีตุ่อยอดให้เกิดิปีระโยช่น์ัสงูสุด ที่ั�งยังช่ว่ยเสริมสร้างคัวามเช่้�อมั�นัให้กัิบผูม้ส่่วนัได้สว่นัเสย่ทุี่กิกิลุ้ม่ในัห่วงโซ่ึ่คัณุ์ค่ัาอก่ิด้วย
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บริษัที่ฯ ได้ดำเนัินังานัตุามนัโยบายบรรษัที่ภิบาล้อันัคัรอบคัลุ้ม

ถ้ึงผูม่้ส่วนัได้สว่นัเสย่ทุี่กิกิลุ้ม่ โดยถึอ้เป็ีนัส่วนัหน้ั�งขึ้องงานับริหาร

จัดกิารกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย ที่ั�งนั่� กิารสนัับสนัุนั

จากิผูม้ส่ว่นัไดส่้วนัเสย่จะเปีน็ักิารช่ว่ยเสรมิขึ้ด่คัวามสามารถึขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัที่างกิารแข่ึ้งขัึ้นั ตุล้อดจนัคัวามสามารถึในั 

กิารสรา้งผล้กิำไร ซึ่้�งจะเปีน็ักิารเสรมิสรา้งมลู้ค่ัาแกิก่ิลุ้ม่บรษัิที่ในั 

ระยะยาว อ่กิที่ั�งกิารสร้างคัวามสัมพันัธิ์ที่่�ด่กิับผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย 

ถึ้อเป็ีนัหนั้�งในัปัีจจัยคัวามสำเร็จที่่�สำคััญที่่�สุดขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้วางกิรอบแนัวที่างกิารบริหารจัดกิาร 

กิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย เพ้�อเป็ีนัแนัวปีฏิิบัตุิในั 

กิารดำเนัินักิาร

โดยกิรอบแนัวที่างกิารบริหารจัดกิารกิารมส่่วนัร่วมขึ้องผูม้ส่่วนัได้

ส่วนัเส่ยม่รายล้ะเอ่ยดดังนั่�

1. จำแนักิแล้ะจัดล้ำดับกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยที่่�สำคััญ : เพ้�อ

วางแผนัระบุแนัวที่างในักิารม่ส่วนัร่วมตุ่อผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย

แตุ่ล้ะกิลุ้่ม

2. วเิคัราะห์ : ปีระเมินัแล้ะวิเคัราะห์ปีระเด็นัที่่�ผูม้ส่่วนัได้สว่นัเสย่

ให้คัวามสนัใจ ขึ้้อกิังวล้ คัวามเส่�ยง ไปีจนัถ้ึงโอกิาส เพ้�อ 

จัดเตุร่ยมกิระบวนักิารกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย

3. บริหารจัดกิาร : ตุิดตุามผล้แล้ะดำเนัินังานัตุามกิระบวนักิาร

กิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย โดยตุิดตุ่อส้�อสารกิับ 

ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยทีุ่กิกิลุ้่ม ตุล้อดจนัตุอบสนัองตุ่อปีระเด็นั

ปีัญหาตุ่างๆ ตุามกิระบวนักิารรับขึ้้อร้องเร่ยนั

4. ที่บที่วนัแล้ะปีรับปีรุง : ที่บที่วนัผล้สัมฤที่ธิิ�แล้ะปีระสิที่ธิิภาพ

ขึ้องกิิจกิรรมกิารม่ส่วนัร่วมกัิบผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย รวมถ้ึง

ส้�อสารปีระช่าสมัพนััธิผ์ล้กิารดำเนันิังานัให้ผูม้ส่่วนัไดส้ว่นัเสย่

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ รับที่ราบ เพ้�อสร้างคัวามเช่้�อมั�นั

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ บรหิารจดักิารกิารมส่ว่นัรว่มขึ้องผูม้ส่ว่นัไดส้ว่นัเสย่

อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ โดยเริ�มจากิกิารจำแนักิแล้ะจัดล้ำดับกิลุ้่ม 

ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยในัทุี่กิๆ ปีี ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยสามารถึเปี็นัได้

ทัี่�งบคุัคัล้ กิลุ้ม่บคุัคัล้ หรอ้องคัก์ิรในัหว่งโซึ่ค่ัณุ์คัา่ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 

ซึ่้�งอาจมผ่ล้กิระที่บที่่�สำคัญัตุอ่กิารดำเนันิัธิรุกิิจ ผล้ติุภณั์ฑ์ ์บรกิิาร 

ตุล้อดจนัผล้กิารดำเนัินังานัท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องขึ้องธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะ

บริหารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ ธิุรกิิจพัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม 

ธิุรกิิจให้บริกิารสาธิารณ์ูปีโภคัแล้ะพล้ังงานั แล้ะธิุรกิิจให้บริกิาร

ด้านัดิจิที่ัล้ ทัี่�งนั่� ได้จัดกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยโดยพิจารณ์า 

ล้ักิษณ์ะกิารพ้�งพาอาศัยในัแง่กิิจกิรรมที่างธิุรกิิจ ผล้ิตุภัณ์ฑ์ ์

ผล้กิารดำเนัินังานั หร้อบริกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ไม่ว่าจะโดย 

ที่างตุรงหร้อที่างอ้อม รวมถึ้งอิที่ธิิพล้หร้อผล้กิระที่บขึ้องแตุ่ล้ะ

ฝ่่ายที่่�ม่ตุ่อกิล้ยุที่ธิ์หร้อกิารตุัดสินัใจด้านักิารปีระกิอบธิุรกิิจ 

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

ในัปีี 2564 กิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้จำแนักิกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยท่ี่�ม่

คัวามสำคััญเท่ี่ยบเที่่ากิันัออกิเปี็นัแปีดกิลุ้่ม ได้แกิ่ พนัักิงานั  

ผู้ถ้ึอหุ้นั/ นัักิล้งทุี่นั ลู้กิคั้า คู่ัคั้า/ เจ้าหน่ั� ภาคัรัฐ/ หน่ัวยงานั

ราช่กิาร ชุ่มช่นั สถึาบันัที่างกิารเงินั แล้ะส้�อมวล้ช่นั
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พนก่งาน

ผู้้�ถืือหุุ้�น/นก่ลงทุี่น

ล้กค�า

ค้่ค�า/เจ�าหุ้น่�
ภาครฐ่/
หุ้น่วย่งานราชการ

ชุมีชน

สถืาบ่นที่างการเงิน

สื�อมีวลชน

กิระบวนักิารที่บที่วนักิิจกิรรมกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ 

ส่วนัเส่ยม่ขึ้ั�นัตุอนัดังตุ่อไปีนั่�

• รวบรวมข้ึ้อคัิดเห็นัแล้ะข้ึ้อกิังวล้ขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยผ่านั

กิจิกิรรมกิารมส่่วนัร่วมหล้ากิหล้ายรปูีแบบ รวมถึง้ช่อ่งที่างกิาร

ส้�อสารดังที่่�ระบุในัหัวขึ้้อย่อยถึัดไปีในัรายงานัฉับับนั่�

• ขึ้อ้กิงัวล้ที่่�ไดร้บัแจง้จากิกิจิกิรรมกิารม่สว่นัรว่มจะนัำไปีรายงานั

ตุอ่ผูบ้รหิารรวมถึง้คัณ์ะกิรรมกิารคัวามรบัผดิช่อบตุอ่สงัคัมแล้ะ

สิ�งแวดล้้อมขึ้ององคั์กิร (CSR Steering Committee) 

ซึ่้�งปีระกิอบไปีด้วยผู้บริหารพนักัิงานัระดับผู้จัดกิารขึ้้�นัไปี แล้ะ

ผู้ม่หนั้าที่่�รับผิดช่อบจากิฝ่่ายที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง เพ้�อให้คัณ์ะที่ำงานั 

รับที่ราบถ้ึงปัีญหา ตุรวจปีระเมินั รวมถ้ึงวางกิล้ยุที่ธ์ิที่่�ม่

ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะเหมาะสมเพ้�อตุอบสนัองคัวามคัาดหวังขึ้อง 

ผูม้ส่่วนัได้ส่วนัเส่ย

• ผล้จากิกิจิกิรรมกิารมส่ว่นัรว่มขึ้องผูม้ส่่วนัได้สว่นัเสย่จะนัำขึ้้�นั

รายงานัตุ่อคัณ์ะผู้บริหาร เพ้�อเปี็นัขึ้้อมูล้ปีระกิอบกิารตุัดสินัใจ

ในักิารขึ้ยายธิุรกิิจตุ่อไปี

• กิารรายงานัผล้กิารดำเนันิังานัด้านักิารมส่่วนัร่วมขึ้องผูม้ส่่วนัได้ 

ส่วนัเส่ยจะม่ขึ้้�นัทีุ่กิไตุรมาส โดยนัำขึ้้อมูล้เสนัอตุ่อปีระธิานั 

เจา้หนัา้ที่่�ฝ่า่ยปีฏิบัิติุกิาร (COO) ขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ ซึ่้�งมอ่ำนัาจ

สูงสุดในักิารกิำกิับดูแล้กิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย 
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• ช่่องที่างกิารส้�อสารที่่�สามารถึตุิดตุ่อ
ได้ตุล้อดเวล้า  
(อ่เมล้ กิารแจ้งขึ้้อมูล้โดยผู้บังคัับ
บัญช่า อินัที่ราเน็ัตุ ฯล้ฯ)

• ปีระชุ่มที่าวนั์ฮอล้ปีระจำปีีร่วมกิับ
ปีระธิานัเจ้าหนั้าที่่�บริหาร

• กิารปีระชุ่มรายไตุรมาสร่วมกิับ 
คัณ์ะผู้บริหาร

• กิารสำรวจคัวามพ้งพอใจแล้ะคัวาม
ผูกิพันักัิบองคั์กิรปีระจำปีี

• กิล้่องรับคัวามคิัดเห็นั
• ช่่องที่างรับเร้�องร้องเร่ยนั
• กิารปีระชุ่มคัณ์ะผู้บริหารปีระจำเด้อนั

• ที่ิศที่างกิารดำเนัินัธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่ม
บริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ 

• แนัวโนั้มธิุรกิิจแล้ะขึ้่าวสารที่่�
เกิ่�ยวขึ้้องกิับธิุรกิิจ

• กิารแจ้งขึ้่าวสารแล้ะให้คัวามรู้ 
ที่่�เปี็นัปีระโยช่นั์

• โคัรงกิารฝ่ึกิอบรมแล้ะพัฒนัา
ที่ักิษะในักิารที่ำงานั

• สภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั
• คั่าตุอบแที่นั สวัสดิกิาร แล้ะ 

ผล้ปีระโยช่นั์
• กิารบริหารจัดกิารด้านัอาช่่ว

อนัามัยแล้ะสภาพแวดล้้อมในักิาร
ที่ำงานั 

• กิารวางแผนัคัวามตุ่อเนั้�องขึ้อง
ธิุรกิิจ (Business continuity 
plan)

• รายงานัผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจแล้ะทิี่ศที่างกิารดำเนัินั
ธิุรกิิจให้ที่ราบ 

• แจ้งขึ้้อมูล้แนัวโน้ัมธิุรกิิจแล้ะขึ้่าวสารที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับธิุรกิิจ
ผ่านัช่่องที่างกิารส้�อสารขึ้องดับบล้ิวเอช่เอ

• แจ้งขึ้้อมูล้คัวามคั้บหน้ัาแล้ะนัำเสนัอขึ้้อมูล้ที่่�เปี็นัปีระโยช่นั์
ตุ่อกิารปีฏิิบัตุิงานั

• จัดที่ำแล้ะพัฒนัาโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมตุามคัวามเหมาะสม
• ส้�อสารคัุณ์คั่าแล้ะกิล้ยุที่ธ์ิขึ้ององคั์กิร
• ที่บที่วนัคั่าตุอบแที่นัแล้ะผล้ปีระโยช่น์ัขึ้องพนัักิงานัอย่าง

สม�ำเสมอ แล้ะปีรับปีรุงให้เหมาะสม
• ส่งเสริมวัฒนัธิรรมที่่�ช่่วยเสริมสร้างอาช่่วอนัามัยแล้ะพัฒนัา

สภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั
• กิารแจ้งขึ้่าวสารเกิ่�ยวกิับกิารแพร่ระบาดขึ้องโคัวิด-19 ผ่านั 

SharePoint (ช่่องที่างกิารส้�อสารภายในัองคั์กิร) แล้ะอ่เมล้
• กิารดำเนัินังานับริหารจัดกิารเพ้�อป้ีองกิันัผล้กิระที่บ 

จากิโคัวิด-19 (เช่น่ั กิารที่ำงานัจากิที่่�บ้านั กิารดูแล้รักิษา
คัวามสะอาดอย่างถึูกิหล้ักิแล้ะสอดคัล้้องกิับขึ้้อกิำหนัด
ตุ่างๆ) 

• รายงานัผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจแล้ะทิี่ศที่างกิารดำเนัินั
ธิุรกิิจให้ที่ราบ

• ดำเนัินักิารซัึ่กิซึ่้อมแผนัคัวามตุ่อเนั้�องที่างธิุรกิิจ เพ้�อให้
แนั่ใจว่าม่กิารปีฏิิบัตุิตุามขึ้้อกิำหนัดอย่างเคัร่งคัรัดแล้ะม่
ปีระสิที่ธิิภาพ

ผู้ลุ่การดัำาเนินงานจากกิจกรรมการม่ส�วนร�วมของผู้้้ม่ส�วนไดั้ส�วนเส่ย

• พันักีงาน

• ผู่้ถ่อหุ้น/ นักีลงทีุ่น

ชี�องที่างการีมีส�วนรี�วม คุวามคุาดัหวังของผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสีย สรีุปผลการีดัำเนินงานปี 2564

• กิารปีระชุ่มสามัญผู้ถึ้อหุ้นัปีระจำปีี
• รายงานัปีระจำปีีแล้ะรายงานัคัวาม

ยั�งย้นั
• กิารนัำเสนัอขึ้้อมูล้เพ้�อกิารล้งทีุ่นั 

(Roadshow)
• กิารปีระชุ่มนัักิวิเคัราะห์
• กิารปีระชุ่มหารอ้ที่ิศที่างกิารดำเนัินั

ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ปีระจำปีี 
(Outlook meeting)

• กิารเปีิดให้นักัิล้งทีุ่นัเย่�ยมช่มบริษัที่
• กิิจกิรรม Opportunity Day
• ช่่องที่างกิารส้�อสารที่่�สามารถึตุิดตุ่อ

ได้ตุล้อดเวล้า เช่่นั โที่รศัพท์ี่ อ่เมล้ 
เว็บไซึ่ต์ุ ฯล้ฯ

• ผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจ 
เช่่นั ผล้ตุอบแที่นั ผล้ปีระโยช่นั์ 
กิำไร

• คัวามโปีร่งใสที่างธุิรกิิจ
• กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งด้านักิาร

บริหารกิิจกิารแล้ะคัวามเส่�ยง
ที่างธุิรกิิจผล้กิารดำเนิันังานั
ด้านัคัวามยั�งย้นั

•  เพิ�มขึ้่ดคัวามสามารถึในักิารแขึ้่งขึ้ันัที่างธิุรกิิจแล้ะ 
ปีรับที่ิศที่างกิารบริหารให้เหมาะสมกิับสถึานักิารณ์์

• ตุอบขึ้้อสงสัยเกิ่�ยวกิับผล้กิระที่บจากิโคัวิด-19 ตุ่อ
โคัรงสร้างที่างกิารเงินัขึ้องธิุรกิิจผ่านัที่างอ่เมล้  
เว็บไซึ่ตุ์ขึ้องบริษัที่ แล้ะส้�อปีระช่าสัมพันัธิ์ตุ่างๆ

• ปีระช่าสัมพันัธิ์ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับผล้กิระที่บท่ี่�สำคััญจากิ 
โคัวิด-19 ตุ่อผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่
ดับบล้ิวเอช่เอผ่านัช่่องที่างออนัไล้นั์ เช่่นั โปีรแกิรม 
Microsoft Teams แล้ะ Zoom

• ย้ดมั�นัในัธิรรมาภิบาล้
• เขึ้้าร่วมโคัรงกิารแนัวร่วมตุ่อตุ้านัคัอร์รัปีช่ันัขึ้องภาคั

เอกิช่นัไที่ย (CAC) 
• จัดที่ำกิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงองคั์กิร พร้อมทัี่�ง

กิำหนัดแผนัระยะสั�นัแล้ะระยะยาว 
• ให้ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับกิารปี้องกิันัอุที่กิภัยแล้ะคัวามเส่�ยงท่ี่�

เก่ิ�ยวขึ้้อง
• บริหารจัดกิารปีระเด็นัคัวามสำคััญด้านัคัวามยั�งย้นั
• ดำเนิันัธิุรกิิจโดยคัำน้ังถึ้งผล้กิระที่บด้านัสิ�งแวดล้้อมแล้ะ

สังคัม
• ส่งเสริมแนัวคัิดด้านันัวัตุกิรรมแล้ะกิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั 
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• กิิจกิรรม Roadshow/ กิิจกิรรม
ที่างกิารตุล้าด/ กิารสัมมนัาออนัไล้นั์ 
(Webinar)

• กิารปีระชุ่มที่างธุิรกิิจ/ กิารปีระชุ่ม
ที่างไกิล้ (Video Conference)  
รายไตุรมาส

• กิารสำรวจคัวามพ้งพอใจขึ้องลู้กิคั้า
ปีระจำปีี

• กิิจกิรรม Customer Clubs  
รายไตุรมาส

• วารสาร WHA Connect 
รายไตุรมาส

• ช่่องที่างกิารส้�อสารที่่�สามารถึตุิดตุ่อ
ได้ตุล้อดเวล้า (เช่่นั โที่รศัพที่์  
อ่เมล้ ผู้ที่่�ม่หนั้าที่่�ดูแล้โดยตุรง  
โซึ่เช่่ยล้ม่เด่ย ฯล้ฯ)

• ขึ้้อสงสัยเก่ิ�ยวกิับสินัคั้าแล้ะบริกิาร
• คัุณ์ภาพขึ้องงานับริกิารหล้ัง 

กิารขึ้าย
• ขึ้้อกิำหนัดแล้ะมาตุรฐานั 

ด้านักิารบริหารจัดกิารด้านั 
สิ�งแวดล้้อม

• กิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงแล้ะ
ภาวะวิกิฤตุิ 

• นัำเสนัอขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับสินัคั้าแล้ะบริกิารขึ้องบริษัที่ 
บนัเว็บไซึ่ตุ์แล้ะส้�อปีระเภที่อ้�นั ๆ

• ตุอบขึ้้อสงสัยขึ้องลู้กิคั้าอย่างรวดเร็วแล้ะม่ปีระสิที่ธิิภาพ
• จัดกิารระบบลู้กิคั้าสัมพันัธิ์อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ
• ปีรับปีรุงปีระสิที่ธิิภาพระบบลู้กิคั้าสัมพันัธ์ิอยู่เสมอ  

โดยพิจารณ์าจากิคัวามคัิดเห็นั/ ขึ้้อแนัะนัำจากิลู้กิคั้า
• ปีฏิบิัตุิตุามกิฎหมายแล้ะขึ้้อกิำหนัดอย่างเคัร่งคัรัด แล้ะ 

ย้ดหล้ักิมาตุรฐานัระดับสากิล้ในักิารบริหารจัดกิาร 
สิ�งแวดล้้อมตุามคัวามเหมาะสม

• จัดที่ำกิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงแล้ะภาวะวิกิฤตุิแล้ะดำเนัินักิาร
ตุามมาตุรกิารล้ดผล้กิระที่บอย่างเหมาะสม

• แจ้งให้ลู้กิคั้าที่ราบถึ้งมาตุรกิารรับม้อแล้ะแผนักิารบริหาร
จัดกิารคัวามเส่�ยงแล้ะภาวะวิกิฤตุิที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง

• ปีระช่าสัมพันัธิ์ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับขึ้ั�นัตุอนัในักิารรับม้อกิับ 
โคัวิด-19 แล้ะแตุ่งตุั�งบุคัคัล้สำหรับตุิดตุ่อในักิรณ์่ฉัุกิเฉัินั

• ล้ดอัตุราคั่าบริหารจัดกิารให้กิับลู้กิคั้าในันัิคัมอุตุสาหกิรรม
ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัช่่วงไตุรมาสที่่� 2-3 ขึ้องปีี 2563 
เพ้�อช่่วยเหล้้อผู้ปีระกิอบกิารที่่�ได้รับผล้กิระที่บจากิโคัวิด-19

• ลูกีค้า

• คู่ค้า/ เจ้าหนี�

ชี�องที่างการีมีส�วนรี�วม คุวามคุาดัหวังของผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสีย สรีุปผลการีดัำเนินงานปี 2564

• กิารจัดกิิจกิรรมสำหรับคัู่คั้า
• กิารเย่�ยมช่มบริษัที่คัู่คั้า
• โที่รศัพที่์
• อ่เมล้
• กิารปีระเมินัตุนัเองแล้ะกิารล้งพ้�นัที่่�

เย่�ยมช่มบริษัที่

• คัวามโปีร่งใสในักิระบวนักิาร 
จัดซึ่้�อจัดจ้าง

• โอกิาสแล้ะคัวามร่วมม้อที่างธิุรกิิจ
• กิารปีฏิิบัตุิตุามมาตุรฐานัขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ
• กิารช่ำระเงินัตุามกิำหนัดแล้ะตุาม

ขึ้้อตุกิล้งในัเอกิสารสัญญา
• กิารบริหารจัดกิารด้านัสิ�งแวดล้้อม 

สังคัม แล้ะธิรรมาภิบาล้
• คัุณ์ภาพขึ้องวัสดุแล้ะผล้กิระที่บ

ตุ่อสิ�งแวดล้้อมขึ้องวัสดุนัั�นัๆ
• สภาพกิารที่ำงานัขึ้องแรงงานั 

(เช่น่ั สิที่ธิิมนัุษยช่นั)

• จัดที่ำนัโยบายแล้ะขึ้ั�นัตุอนักิารจัดซึ่้�อจัดจ้างที่่�เหมาะสม
• จัดกิิจกิรรมวันัพบปีะคัู่คั้า
• ส้�อสารปีระช่าสัมพันัธ์ินัโยบายกิารจัดซึ่้�อจัดจ้างขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ
• จัดให้ม่กิารตุรวจปีระเมินัคัู่คั้า พร้อมที่ั�งเสนัอคัวามคัิดเห็นั/ 

แผนักิารแกิ้ไขึ้เพ้�อเป็ีนัแนัวที่างในักิารปีรับปีรุงมาตุรฐานั
• ปีฏิบิัตุิตุามตุามขึ้้อตุกิล้งในัเอกิสารสัญญา
• เปิีดเผยขึ้้อมูล้ตุามเง้�อนัไขึ้ที่่�ตุกิล้ง
• ส้�อสารขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับขึ้้อกิังวล้ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับสิ�งแวดล้้อม 

สังคัม แล้ะธิรรมาภิบาล้
• ปีระช่าสัมพันัธิ์ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับขึ้ั�นัตุอนัในักิารรับม้อกิับ 

โคัวิด-19
• ปีระช่าสัมพันัธิ์ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับผล้กิระที่บที่่�สำคััญจากิ 

โคัวิด-19 ตุ่อผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจขึ้องบริษัที่ 
เพ้�อสร้างคัวามเช่้�อมั�นัแล้ะคัวามไว้วางใจให้กิับคัู่คั้า

• หล้่กิเล้่�ยงกิารปีระชุ่มแบบพบหนั้ากิันัเพ้�อล้ดคัวามเส่�ยง 
จากิโคัวิด-19

• ปีระเมินัคัุณ์สมบัตุิคัู่คั้าเพ้�อกิำกิับดูแล้ขึ้้อบกิพร่องในักิาร
บริหารงานัด้านัสิ�งแวดล้้อม สังคัม แล้ะธิรรมาภิบาล้ให้ 
อยู่ภายในักิรอบมาตุรฐานั

• คัวบคัุมให้กิารบริหารจัดกิารด้านัสิ�งแวดล้้อมเปี็นัไปีตุาม 
ขึ้้อกิำหนัดอย่างเคัร่งคัรัด

• จัดให้ม่กิระบวนักิารคััดกิรองเพ้�อให้สอดคัล้้องกิับขึ้้อกิำหนัด
ในัจรรณ์ยาบรรณ์ธุิรกิิจสำหรับคัู่คั้า (Supplier Code of 
Conduct)

• ตุรวจสอบดูแล้ไม่ให้ม่กิารล้ะเมิดสิที่ธิิแรงงานัหร้อปีัญหา
ด้านัสิที่ธิิมนุัษยช่นั
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• กิารปีระชุ่มตุามวาระ
• ช่่องที่างกิารส้�อสารที่่�สามารถึตุิดตุ่อ

ได้ตุล้อดเวล้า (เช่่นั โที่รศัพที่์ อเ่มล้ 
แอปีพล้ิเคัช่ันั LINE ฯล้ฯ)

• กิฎหมายแล้ะขึ้้อบังคัับ
• กิารบริหารจัดกิารผล้กิระที่บจากิ

กิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย
• กิารกิำกิับดูแล้กิิจกิารที่่�ด่แล้ะ

คัวามโปีร่งใส่ในักิารดำเนัินักิิจกิาร

• ปีฏิบิัตุิตุามกิฎหมายแล้ะขึ้้อบังคัับตุ่าง ๆ อย่างเคัร่งคัรัด 
• กิารดำเนัินังานัร่วมกิับกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยอย่างม่

ปีระสิที่ธิิภาพ
• กิารกิำกิบัดแูล้กิจิกิารท่ี่�ดแ่ล้ะคัวามโปีร่งใส่ในักิารดำเนันิักิจิกิาร 

ย้ดมั�นัในัธิรรมาภิบาล้แล้ะดำเนัินัธิุรกิิจตุามจรรยาบรรณ์ที่าง
ธิุรกิิจ

• ภาครััฐ/ หน่วยงานรัาชกีารั

• ชุมชน

• สถาบันที่างกีารัเงิน

ชี�องที่างการีมีส�วนรี�วม คุวามคุาดัหวังของผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสีย สรีุปผลการีดัำเนินงานปี 2564

• เวที่่รับฟังคัวามคิัดเห็นัแล้ะ 
กิารปีระชุ่มร่วมกัิบบริษัที่

• กิิจกิรรมชุ่มช่นัสัมพันัธิ์
• กิารสำรวจกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องชุ่มช่นั
• ตุัวแที่นัจากิชุ่มช่นัที่้องถึิ�นั
• กิารเย่�ยมช่มบริษัที่

• ผล้กิระที่บจากิกิารดำเนัินัธุิรกิิจ 
ตุ่อช่่วิตุคัวามเปี็นัอยู่ขึ้องคันัในั
ชุ่มช่นั (เช่่นั ปีัญหากิารจราจร 
ตุิดขึ้ัดปีัญหาด้านัคัวามปีล้อดภัย  
กิารขึ้าดแคัล้นันั�ำ ฯล้ฯ)

• ผล้กิารดำเนัินังานัด้านักิารบริหาร
จัดกิารด้านัสิ�งแวดล้้อม 

• กิารพัฒนัาชุ่มช่นัแล้ะกิารส่งเสริม
กิิจกิรรมขึ้องชุ่มช่นั

• บที่บาที่กิารม่ส่วนัร่วมขึ้องชุ่มช่นั

• จัดที่ำกิารสำรวจคัวามคัิดเห็นัขึ้องชุ่มช่นัอย่างสม�ำเสมอ 
แล้ะเฝ่้าระวังไม่ให้ธุิรกิิจส่งผล้กิระะที่บตุ่อชุ่มช่นั 

• ดำเนัินัมาตุรกิารล้ดผล้กิระที่บจากิกิารดำเนิันัธิุรกิิจตุ่อคัวาม
เปี็นัอยู่ขึ้องคันัในัชุ่มช่นั (เช่่นั กิารใช่้ระบบคัวบคัุมไฟจราจร
อัจฉัริยะเพ้�อแกิ้ปีัญหากิารจราจร)

• เปีิดโอกิาสให้ชุ่มช่นัโดยรอบเขึ้้ามาม่ส่วนัร่วมในักิารบริหาร
จัดกิารภาวะวิกิฤตุิแล้ะกิารฝ่ึกิซึ่้อมแผนัฉัุกิเฉัินั

• ดำเนัินัธิุรกิิจตุามมาตุรฐานัแล้ะกิฎหมายด้านัสิ�งแวดล้้อม
• จัดที่ำโคัรงกิารพัฒนัาชุ่มช่นัอย่างสม�ำเสมอ
• ถึ่ายที่อดคัวามรู้คัวามช่ำนัาญขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้แกิ่ชุ่มช่นั
• จัดที่ำโคัรงกิารพัฒนัาชุ่มช่นัเพ้�อช่่วยเหล้้อคันัในัท้ี่องที่่� 

ในักิารรับม้อกิับผล้กิระที่บจากิโคัวิด-19
• ตุอบสนัองตุ่อขึ้้อร้องเร่ยนัขึ้องชุ่มช่นัอย่างรวดเร็วแล้ะ 

ม่ปีระสิที่ธิิภาพ 
• จัดกิารปีระชุ่มร่วมกิับชุ่มช่นัเพ้�อที่ำคัวามเขึ้้าใจ 

คัวามตุ้องกิารแล้ะขึ้้อเสนัอแนัะขึ้องชุ่มช่นั

ชี�องที่างการีมีส�วนรี�วม คุวามคุาดัหวังของผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสีย สรีุปผลการีดัำเนินงานปี 2564

• ช่่องที่างกิารส้�อสารที่่�สามารถึตุิดตุ่อ
ได้ตุล้อดเวล้า (เช่่นั อ่เมล้ โที่รศัพที่์ 
แอปีพล้ิเคัช่ันั LINE กิารปีระชุ่ม 
ที่างไกิล้ ฯล้ฯ)

• กิารพบปีะเย่�ยมเย่ยนัปีระจำปีี
• กิารปีระชุ่มรายไตุรมาสกิับ 

นัักิวิเคัราะห์

• ผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจแล้ะ
ที่ิศที่างกิารดำเนิันัธิุรกิิจ

• คัวามโปีร่งใสขึ้องธิุรกิิจ
• กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งด้านักิาร

บริหารจัดกิารแล้ะคัวามเส่�ยง
ที่างธุิรกิิจ 

• ผล้กิารดำฟเนัินังานัด้านัคัวาม
ยั�งย้นั

• แนัวคัิดที่่�เปี็นัมิตุรตุ่อสิ�ง
แวดล้้อม

• เพิ�มขึ้่ดคัวามสามารถึในักิารแขึ้่งขึ้ันัที่างธิุรกิิจแล้ะ 
ปีรับที่ิศที่างกิารบริหารให้เหมาะสมกิับสถึานักิารณ์์

• ตุอบขึ้้อสงสัยเกิ่�ยวกิับผล้กิระที่บจากิสถึานักิารณ์์ 
โคัวิด-19 ตุ่อโคัรงสร้างที่างกิารเงินัขึ้องธิุรกิิจผ่านัที่างอ่เมล้ 
เว็บไซึ่ตุ์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะส้�อปีระช่าสัมพันัธ์ิ

• ส้�อสารขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับผล้กิระที่บที่่�สำคััญจากิโคัวิด-19 ตุ่อ
ผล้กิารดำเนัินังานัที่างธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิว 
เอช่เอผ่านั โปีรแกิรม Microsoft Teams แล้ะ Zoom

• ย้ดมั�นัในัธิรรมาภิบาล้
• ปีฏิบิัตุิตุามนัโยบายกิารเปีิดเผยขึ้้อมูล้อย่างเคัร่งคัรัด
• แจ้งขึ้่าวสารหร้อขึ้้อมูล้กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งที่่�สำคััญตุามกิำหนัด
• บริหารจัดกิารปีระเด็นัคัวามสำคััญด้านัคัวามยั�งย้นั
• ส่งเสริมแนัวคัิดด้านันัวัตุกิรรมแล้ะกิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั
• ตุรวจปีระเมินัปัีญหาด้านัคัวามยั�งย้นั รวมถึ้งกิระบวนักิาร

ตุัดสินัใจในักิารล้งทุี่นั
• หาแหล้่งเงินัทุี่นัที่่�คัำนั้งถึ้งปีัญหาด้านัสิ�งแวดล้้อม 

แล้ะด้านัอ้�นัๆ ที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง 
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• ส่�อมวลชน

ชี�องที่างการีมีส�วนรี�วม คุวามคุาดัหวังของผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสีย สรีุปผลการีดัำเนินงานปี 2564

• ส้�อสารผ่านัช่่องที่างกิาร
ปีระช่าสัมพันัธิ์ตุ่างๆ  
(เช่่นั กิารแถึล้งขึ้่าว กิารสัมภาษณ์์ 
ผู้บริหาร แล้ะบที่คัวามขึ้่าว) เปี็นั 
รายสัปีดาห์หร้อทีุ่กิ 2สัปีดาห์

• งานัแถึล้งขึ้่าวปีระจำปีี กิารเปีิดให้
คัณ์ะส้�อมวล้ช่นัเย่�ยมช่มบริษัที่ แล้ะ
กิารเขึ้้าพบปีะเย่�ยมเย่ยนัปีระจำปีี

• กิารสัมภาษณ์์แบบกิลุ้่มรายไตุรมาส
• กิารบรรยายสรุปี 2 คัรั�งตุ่อปีี

• แนัวโนั้มธิุรกิิจ/ ที่ิศที่างกิาร
ดำเนิันัธิุรกิิจ

• กิารเสริมสร้างคัวามสัมพันัธิ์ท่ี่�ด่
• ขึ้่าวสารเก่ิ�ยวกิับผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะ

บริกิาร
• ลู้กิคั้ารายใหม่ 
• โคัรงกิารด้านัคัวามรับผิดช่อบ

ตุ่อสังคัมแล้ะกิารบริหารจัดกิาร
สิ�งแวดล้้อม

• แนัวโนั้มธิุรกิิจ
• ตุัวเล้ขึ้ผล้ปีระกิอบกิาร
• คัวามกิ้าวหนั้าด้านัเที่คัโนัโล้ย่

• จัดงานัแถึล้งขึ้่าวปีระจำปีีเพ้�อแจ้งแผนักิารดำเนิันัธิุรกิิจแล้ะ
ทิี่ศที่างธิุรกิิจ 

• แจ้งขึ้่าวสารเกิ่�ยวกิับคัวามเคัล้้�อนัไหวด้านัตุ่างๆ ขึ้องบริษัที่
ผ่านัช่่องที่างส้�อตุ่างๆ อย่างเปี็นัปีระจำ

• เปิีดเผยขึ้้อมูล้ที่่�ถึูกิตุ้องตุามคัวามเปี็นัจริง
• รักิษาคัวามสัมพันัธิ์อันัด่ในัระยะยาวกิับส้�อมวล้ช่นั
• ส้�อสารผ่านัช่่องที่างออนัไล้นั์เพ้�อล้ดคัวามเส่�ยงกิารแพร่เช่้�อ

โคัวิด-19 จากิกิารปีระชุ่มแบบพบหนั้ากิันั 

กระบวนการรับข้อร้องเรียน 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ จัดให้ม่กิระบวนักิารรับขึ้้อร้องเร่ยนัสำหรับทุี่กิภาคัส่วนัในัองค์ักิร เพ้�อระบุปีัญหาแล้ะดำเนิันัมาตุรกิารท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพ

สำหรับปีัญหาหร้อขึ้้อกิังวล้นัั�นัๆ ขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย

ที่ั�งนั่� พนักัิงานัหรอ้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยภายนัอกิองค์ักิรสามารถึรายงานัเบาะแส กิรณ์่ตุ้องสงสัย ขึ้้อเสนัอแนัะ ตุล้อดจนัขึ้้อร้องเร่ยนั 

โดยที่่�ขึ้้อมูล้จะถึูกิเกิ็บเป็ีนัคัวามล้ับ ผู้ที่่�รายงานักิารปีระพฤตุิมิช่อบจะได้รับคัวามคัุม้คัรองในัฐานัะผู้ร้องเรย่นั ไม่ว่าบุคัคัล้ผู้นัั�นัจะเปี็นั

พนัักิงานัขึ้องบริษัที่หรอ้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเสย่จากิภายนัอกิองคั์กิร

ช่องที่างกีารัแจ้งเบาะแสมีดังนี�

ช�องที่างการแจ้งเบาะแส

ชี�องที่างสำหรีับพนักงาน
• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/ 

corporate-governance
• ฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้
• กิล้่องรับคัวามคัิดเห็นั
• Ceo_office@wha-group.com auditcommittee@wha-group.com

ชี�องที่างสำหรีับผู้มีส�วนไดั้ส�วนเสียภายนอกองคุ์กรี
• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/

corporate-governance
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com
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จากิกิารท่ี่�ที่ั�วโล้กิหันัมาปีรับเปีล่้�ยนับริบที่ที่างเศรษฐกิิจเพ้�อ 

มุ่งสู่คัวามยั�งย้นัที่่�มากิขึ้้�นั บรรษัที่ภิบาล้ที่่�ด่จ้งนัับเปี็นัรากิฐานั

สำคัญัขึ้องกิารเตุบิโตุที่างธุิรกิจิอยา่งยั�งยน้ัในัระยะยาว แล้ะยังเปีน็ั

ปีัจจัยพ้�นัฐานัในักิารบริหารจัดกิารองคั์กิรด้วยคัวามรับผิดช่อบ 

ตุ่อสังคัมตุามหล้ักิจริยธิรรม กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอได้ย้ดหล้ักิ

คัวามโปีร่งใส คัวามตุระหนักัิในัภาระหน้ัาที่่� คัวามรับผดิช่อบ แล้ะ

คัวามยุตุิธิรรม มาใช่้เปี็นัหล้ักิสำคััญในักิารพัฒนัากิารกิำกิับดูแล้

องคั์กิร ด้วยเหตุุนั่� คัณ์ะกิรรมกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งตุระหนักัิ

ถึ้งคัวามสำคััญขึ้องปีัจจัยดังกิล้่าวในักิารกิำกิับดูแล้กิารดำเนัินั

ธิุรกิิจ ซึ่้�งหล้ักิบรรษัที่ภิบาล้ที่่�ด่จะช่่วยให้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย 

ทีุ่กิฝ่่ายเห็นัว่ากิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่ระบบกิารบริหารจัดกิารท่ี่�ม่

ปีระสิที่ธิิภาพ รวมถ้ึงสะที่้อนัว่าผล้ปีระโยช่น์ัขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ส่วนั

เสย่มค่ัวามสอดคัล้้องกิบัแนัวที่างกิารบรหิารท่ี่�คัณ์ะผูบ้รหิารยด้ถึอ้

แนวที่างบริหารจัดัการ
จริริยาบริริณธุริกิจของกลุ่มบริิษััทดับบลิวเอชเอ 
ด้วยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามมุ่งมั�นัในักิารกิ้าวสู่คัวามสำเร็จตุาม 

เป้ีาหมายกิารดำเนัินัธิุรกิิจอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ จ้งกิำหนัดแนัว

ปีฏิิบัตุิในักิารกิำกิับดูแล้องค์ักิรโดยย้ดแนัวที่างบรรษัที่ภิบาล้ขึ้อง

สำนัักิงานัคัณ์ะกิรรมกิารกิำกิับหล้ักิที่รัพย์แล้ะตุล้าดหล้ักิที่รัพย์

แล้ะหล้ักิบรรษัที่ภิบาล้สากิล้ เช่น่ั กิรอบคัวามร่วมม้อกิารพัฒนัา

เพ้�อคัวามยั�งย้นัแห่งสหปีระช่าช่าติุ (United Nations Global 

Compact)

จรรยาบรรณ
ธ่รกิจ

สำหรับคัู่ม้อจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจสำหรับกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ผ่านัคัวาม 

เห็นัช่อบจากิคัณ์ะกิรรมกิารบรรษัที่ภิบาล้แล้ะกิารพัฒนัาอย่าง

ยั�งย้นั (Corporate Governance and Sustainable Development 

Committee) แล้ะได้รับกิารอนัุมัตุิจากิคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ โดย

ม่จุดปีระสงค์ัเพ้�อส่งเสริมแนัวที่างกิารดำเนัินัธิุรกิิจโดยคัำนั้งถึ้ง

คัวามซึ่้�อสัตุย์สุจริตุ หล้ักิกิฎหมายแล้ะจริยธิรรม ตุล้อดจนัคัวาม

รบัผดิช่อบตุอ่สิ�งแวดล้อ้ม สงัคัม แล้ะบรรษทัี่ภบิาล้ (Environment, 

Society, and Governance: ESG) ซึ่้�งคัรอบคัลุ้มถ้ึงพนัักิงานั 

คู่ัคั้า ผู้รับเหมา บริษัที่ย่อย รวมถึ้งพันัธิมิตุรธิุรกิิจร่วมทีุ่นัขึ้อง 

ที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจ นัอกิจากินั่� คัู่ม้อจรรยาบรรณ์ธุิรกิิจยังได้รับ 

กิารจัดที่ำเป็ีนัภาษาไที่ยแล้ะภาษาอังกิฤษ เพ้�อให้ผู้ม่ส่วนัได ้

ส่วนัเส่ยที่ั�งในัปีระเที่ศแล้ะตุ่างปีระเที่ศสามารถึศ้กิษาเนั้�อหาได้

อย่างที่ั�วถึ้ง แล้ะเพ้�อให้เกิิดคัวามเขึ้้าใจที่่�ตุรงกิันัอย่างโปีร่งใส  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดให้ม่กิารที่บที่วนัจรรยาบรรณ์ธุิรกิิจเป็ีนั

ปีระจำทุี่กิปีีแล้ะเผยแพร่เนั้�อหาฉับับล้่าสุดตุ่อสาธิารณ์ช่นัที่าง

เว็บไซึ่ต์ุแล้ะอินัที่ราเน็ัตุ เพ้�อให้พนัักิงานัแล้ะผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย

ท่ี่�เปีน็ับคุัคัล้ภายนัอกิเขึ้า้ถึง้ขึ้อ้มลู้ไดโ้ดยสะดวกิ รายล้ะเอย่ดคัูม่อ้ 

จรรยาบรรณ์ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึดูได้ที่่�น่ั� link.

CORPORATE 
ETHICS

ANTI-
CORRUPTION

HUMAN 
RIGHT

UNDESIABLE
PRACTICES

PROTECTION
THE COMPANY’S
ASSETS

PRACTICES TO-
WARDS THE 
STAKEHOLDERS

CONFLICT OF
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PREPARATION AND 
KEEPING OF THE 
INFORMATION
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3 7 11
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4 8 12
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ที่ั�งนั่� เพ้�อตุิดตุามดูแล้ให้ม่กิารปีฏิบิัตุิตุามจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารกิำหนัดกิระบวนักิารรับที่ราบเร้�องจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ

ไว้ในัรูปีแบบดิจิที่ัล้ รวมที่ั�งได้จัดให้ม่โคัรงกิารอบรมตุ่างๆ เพ้�อส้�อสารให้พนักัิงานั คัู่คั้า ผู้รับเหมา บริษัที่ย่อย แล้ะพันัธิมิตุรธิุรกิิจ 

ร่วมทีุ่นัได้รับที่ราบที่ั�วกิันั

ของพนักงานท่ีได้ริับการิส่ือสาริ
เริื่องจริริยาบริริณธุริกิจ

100% นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดน้ัำระบบกิารบรหิารผล้กิารปีฏิบิตัุงิานั 

(Performance Management System) เขึ้้ามากิำกิับดูแล้ให้

พนัักิงานัทีุ่กิคันัปีฏิิบัตุิตุามจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ ทัี่�งนั่�ไม่พบว่าม่ 

ขึ้้อร้องเร่ยนักิรณ์่ฝ่่าฝ่ืนัหร้อไม่ปีฏิิบัตุิตุามจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจในั

ช่่วงปีี 2564

การิต่่อต่้านการิทุจริิต่และคอริ์ริัปชั่น 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ย้ดมั�นัในักิารปีลู้กิฝั่งพนัักิงานัให้ปีฏิิบัตุิหน้ัาที่่�ด้วย

คัวามซึ่้�อสตัุยส์จุรติุเพ้�อใหเ้กิิดเปีน็ัผล้กิระที่บเช่งิบวกิในักิารดำเนันิั

ธิุรกิิจทีุ่กิภาคัส่วนั ที่ั�งนั่� กิารทีุ่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัทีุ่กิรูปีแบบนัับ

ว่าเป็ีนัสิ�งที่่�ยอมรับไม่ได้ ดังนัั�นักิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้จัดที่ำแล้ะ

ที่บที่วนันัโยบายตุ่อตุ้านักิารทุี่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัให้เป็ีนัปัีจจุบันั

อยู่เสมอ เพ้�อตุ่อตุ้านัแล้ะป้ีองกัินักิารทุี่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัอย่าง

จริงจัง โดยนัโยบายนั่�ม่ผล้คัรอบคัลุ้มไปียังพนัักิงานั คัู่คั้าผู้จัด

จำหนั่ายสินัคั้าบริกิาร ผู้รับเหมา บริษัที่ย่อย แล้ะบริษัที่ร่วมคั้า 

(Joint Ventures) แล้ะม่จุดปีระสงคั์เพ้�อปี้องกิันักิารใช่้อำนัาจไปี

ในัที่างมิช่อบ ยังยั�งพฤตุิกิรรมที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารฉั้อโกิงหร้อ 

กิารรบัสินับนัที่กุิรปูีแบบ แล้ะเป็ีนักิรอบในักิารดำเนันิัธิรุกิจิให้เปีน็ั

ไปีอยา่งถึกูิตุ้องตุามกิฎหมาย ด้วยเหตุนุั่�จง้มก่ิารระบรุายล้ะเอย่ด

แนัวที่างกิารตุ่อตุ้านักิารทีุ่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัไว้ในัที่ั�งคัู่ม้อจรรยา

บรรณ์ธิุรกิิจตุล้อดจนันัโยบายตุ่อตุ้านักิารทีุ่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นั 

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

กิลุ้่มบริษัที่ฯ กิำหนัดให้ม่โคัรงกิารอบรมเพ้�อส้�อสารนัโยบาย 

ตุ่อตุ้านักิารทุี่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัให้พนัักิงานัทุี่กิคันัรับที่ราบ  

โดยในัปีี 2564 ได้จดัอบรม “กิารเรย่นัรู้ด้วยตุนัเอง” (Self-learning 

program) สำหรับพนัักิงานัปัีจจุบันัในัเร้�องนัโยบายตุ่อตุ้านั 

กิารทุี่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นั จำนัวนั 1 คัรั�ง ผ่านัระบบ SharePoint 

System ซึ่้�งม่พนัักิงานัเขึ้้าร่วมอบรมคัรบถึ้วนัร้อยล้ะ 100 

ในักิารนั่� ได้ม่กิารจัดตุั�งคัณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอบเพ้�อกิำกัิบดูแล้

แล้ะตุรวจสอบกิารดำเนิันังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้สอดคัล้้องกัิบ

นัโยบายที่่�กิำหนัด โดยคัณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอบม่หนั้าที่่�เฝ่้าระวัง

แล้ะล้ดคัวามเส่�ยงขึ้องกิารกิระที่ำท่ี่�ผิดตุ่อกิฎหมายแล้ะพฤติุกิรรม

กิารฉั้อโกิง รวมถ้ึงปี้องกิันักิารทุี่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัภายในักิลุ้่ม

บริษัที่ฯ นัอกิจากินั่�ยังได้จัดตุั�งสำนัักิตุรวจสอบภายในั (Internal 

Audit Office) เพ้�อปีระเมินัคัวามเส่�ยงท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารทีุ่จริตุ

คัอร์รัปีช่ั�นัแล้ะกิำหนัดมาตุรกิารล้ดคัวามเส่�ยงดังกิล้่าว โดย 

ม่ขึ้อบเขึ้ตุคัรอบคัลุ้มถ้ึงผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยภายนัอกิองคั์กิร  

ตุล้อดจนักิารตุิดตุ่อที่างธิุรกิิจกัิบลู้กิค้ัาแล้ะคัู่ค้ัาหล้ักิที่างธิุรกิิจ
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ในัส่วนัขึ้องกิรรมกิาร กิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่โคัรงกิารอบรม

สำหรับกิรรมกิารที่ั�งหมดในัระหว่างกิารปีฐมนัิเที่ศกิรรมกิาร เพ้�อ

ส้�อสารนัโยบายตุ่อตุ้านักิารทีุ่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นัให้รับที่ราบ  

โดยในัปีี 2564 ม่กิรรมกิารเขึ้้าใหม่ท่ี่�ผ่านักิารอบรมคัวามรู้ในั 

เร้�องนัโยบายตุ่อตุ้านักิารทีุ่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นั ที่ั�งหมด 4 ที่่านั  

จ้งกิล้า่วไดว้า่ รอ้ยล้ะ 100 ขึ้องกิรรมกิารที่ั�งหมดไดร้บักิารส้�อสาร

นัโยบายเปี็นัที่่�เร่ยบร้อย 

นัอกิจากินั่� เพ้�อเน้ันัย�ำเจตุนัารมณ์์ในักิารตุ่อตุ้านักิารทุี่จริตุ

คัอร์รัปีช่ั�นัแล้ะกิารรับสินับนัเพ้�อผล้ปีระโยช่นั์ที่างธิุรกิิจ กิลุ้่ม 

บริษัที่ฯ ยังคังสมาช่ิกิภาพในัแนัวร่วมตุ่อตุ้านัคัอร์รัปีช่ั�นัขึ้องภาคั

เอกิช่นัไที่ย (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) ภายใตุ้องค์ักิรตุ่อตุ้านั

คัอร์รัปีช่ั�นั (ปีระเที่ศไที่ย) ในัฐานัะสมาชิ่กิที่่�ได้รับกิารรับรอง  

อ่กิที่ั�ง บริษัที่ ดับบลิ้วเอช่เอ คัอร์ปีอเรชั่�นั จำกัิด (มหาช่นั)  

ยังได้รับกิารรับรองจากิสมาคัมส่งเสริมสถึาบันักิรรมกิารบริษัที่ 

ไที่ย (Thai Institute of Directors: IOD) นัับตุั�งแตุ่ปีี 2557 แล้ะ

ได้ตุ่ออายุกิารรับรองเม้�อวันัที่่� 30 มิถึุนัายนั 2563 แล้ะในัส่วนั 

ขึ้อง บริษัที่ ดับบลิ้วเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ (WHAUP)  

ซึ่้�งเป็ีนับริษัที่ย่อย กิ็ยังได้รับกิารรับรองจากิสถึาบันักิรรมกิาร

บริษัที่ไที่ยเช่่นักิันัในัปีี 2562 แล้ะเม้�อเด้อนัพฤศจิกิายนั 2564 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่กิารเน้ันัย�ำนัโยบายงดรับขึ้องขึ้วัญแล้ะรณ์รงคั์

ปีระช่าสัมพันัธิ์ให้ผู้บริหารระดับสูง คัู่ค้ัา แล้ะพันัธิมิตุรที่างธิุรกิิจ

ได้รับที่ราบ ภายใตุ้โคัรงกิาร “No Gift Policy” เพ้�อส่งเสริม 

แนัวปีฏิิบัตุิตุามหลั้กิธิรรมาภิบาล้แล้ะสร้างมาตุรฐานัวัฒนัธิรรม

กิารที่ำงานัที่่�โปีร่งใสในัทุี่กิภาคัส่วนัขึ้องธุิรกิจิ สำหรับรายล้ะเอย่ด

โคัรงกิาร No Gift Policy สามารถึดูได้ที่่�น่ั� link.

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดนัโยบายแล้ะแนัวที่างปีฏิิบัตุิตุ่อตุ้านักิาร

ทีุ่จริตุแล้ะคัอร์รัปีช่ั�นั ซ้ึ่�งรวมถ้ึงแนัวปีฏิิบัตุิกิารรับ/กิารให้สิ�งขึ้อง 

หร้อผล้ปีระโยช่นั์อ้�นัใด, แนัวปีฏิิบัติุกิารบริจาคัเพ้�อกิารกิุศล้ หร้อ

เงินัสนัับสนัุนั, แนัวปีฏิิบัติุกิารเล้่�ยงรับรอง, แนัวปีฏิิบัตุิกิารให้

คัวามช่่วยเหล้้อที่างกิารเม้อง แล้ะแนัวปีฏิิบัตุิกิารจัดซึ่้�อจัดจ้าง 

ตุล้อดจนัแนัวปีฏิิบัติุอ้�นัๆ ที่่�แยกิออกิมาจากิจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ 

ที่ั�งนั่� กิรณ์ท่ี่่�พนัักิงานัฝ่่าฝ่ืนัหรอ้ไม่ปีฏิิบัตุิตุามกิฎ ระเบ่ยบ คัำสั�ง 

หร้อหล้ักิปีฏิิบัตุิ ซ้ึ่�งกิารฝ่่าฝื่นัดังกิล้่าวม่ลั้กิษณ์ะท่ี่�ยังสามารถึ

พิจารณ์าให้โอกิาสพนัักิงานัในักิารปีรับปีรุงพฤติุกิรรม หร้อ

เปีน็ักิารฝ่า่ฝ่นืัที่่�ไมร่า้ยแรง พนักัิงานัจะถึกูิตุกัิเตุอ้นัดว้ยวาจาแล้ะ

ม่กิารบันัที่้กิขึ้้อมูล้เกิ็บไว้ เพ้�อให้เปี็นัไปีตุามกิารล้งโที่ษที่างวินััย

สำหรับกิารกิระที่ำผิดที่่�ไม่ร้ายแรงเปี็นัคัรั�งแรกิ

การิกำากับด้ แลการิดำา เนินงานให้้สอดคล้องกับ 
แนวปฏิิบัติ่
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่กิระบวนักิารรับข้ึ้อร้องเร่ยนัเพ้�อให้เกิิด

สภาพแวดล้อ้มกิารที่ำงานัที่่�โปีร่งใส โดยมช่่อ่งที่างให้แก่ิพนักัิงานั

แล้ะผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยภายนัอกิองค์ักิรในักิารรายงานัเบาะแส 

กิรณ์ตุ้่องสงสัย หรอ้มข้่ึ้อเสนัอแนัะแล้ะข้ึ้อร้องเรย่นัท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบ

กิารปีระพฤตุิมิช่อบ กิารทุี่จริตุคัอร์รัปีช่ั�นั รวมถึ้งกิารกิระที่ำ 

ที่่�ฝ่า่ฝ่นืักิฎหมาย ขึ้อ้กิำหนัด หล้กัิธิรรมาภบิาล้ หรอ้จรรยาบรรณ์

ธิุรกิิจ ซึ่้�งรวมถึ้งกิารล้ะเมิดนัโยบายตุ่อตุ้านักิารทุี่จริตุแล้ะ 

คัอร์รัปีช่ั�นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยพนัักิงานัแล้ะผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย

ภายนัอกิองค์ักิรที่่�แจ้งขึ้้อร้องเร่ยนัหร้อรายงานักิารกิระที่ำผิด 

จะได้รับคัวามคัุ้มคัรองในัฐานัะผู้แจ้งเบาะแส 

ช�องที่างการแจ้งเบาะแส 
ช่องทางสำาห้ริับพนักงาน
• https://www.wha-group.com/en/corporate-gover-

nance/corporate-governance
• ฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้ 
• กิล้่องรับคัวามคัิดเห็นั
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com

ช่องทางสำาห้ริับผู้้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กริ
• https://www.wha-group.com/en/corporate-gover-

nance/corporate-governance
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com

ในักิรณ่์ท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับรายงานัเก่ิ�ยวกัิบกิารทุี่จริตุแล้ะ

คัอร์รัปีช่ั�นั คัณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอบจะนัำเร้�องไปีรายงานัแล้ะ

สอบสวนัตุามขึ้ั�นัตุอนัอยา่งเหมาะสม แล้ะจะมก่ิารดำเนันิักิารที่าง

วิ นััยเม้�อได้ขึ้้อสรุปี หากิพบว่าม่กิารล้ะเมิดขึ้้อกิฎหมาย  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะดำเนิันักิารตุามที่่�กิฎหมายระบุ โดยในัปีี 2564 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่กิารตุรวจสอบภายในั ซึ่้�งหากิได้รับขึ้้อ 

ร้องเร่ยนั คัณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอบจะนัำกิรณ์่นัั�นัๆ ขึ้้�นัที่บที่วนั

เปี็นัรายไตุรมาส แล้ะรายงานัตุ่อที่่�ปีระชุ่มคัณ์ะกิรรมกิารบริหาร 

โดยถึ้อเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องรายงานัคัณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอบ 

กิระบวนักิารขึ้้างตุ้นัจง้ช่่วยปี้องกิันัไม่ให้ม่กิรณ์่ร้ายแรงเกิิดซึ่�ำอ่กิ

อยา่งไรกิต็ุาม ไมพ่บวา่มก่ิรณ์ก่ิารล้ะเมดิกิฎขึ้อ้บงัคับัหรอ้นัโยบาย

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัช่่วงปีี 2564 รวมถึ้งไม่ม่รายงานัหร้อขึ้้อร้อง

เร่ยนัเกิ่�ยวกิับกิารกิำกิับดูแล้กิิจกิารแล้ะกิารทีุ่จริตุคัอร์รัปีชั่�นัผ่านั

ช่่องที่างตุ่างๆ ที่่�ได้จัดที่ำขึ้้�นั
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การส�งเสริมแลุ่ะสร้างจิติสำานึกเร่�องหลัุ่กบรรษััที่ภิบาลุ่
หล้ักิบรรษัที่ภิบาล้ นัับว่าม่คัวามสัมพันัธ์ิเช่้�อมโยงล้้กิซ้ึ่�งกิับค่ัานัิยมองคั์กิรขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัหัวขึ้้อ “สุจริตุรักิษาเกิ่ยรติุ” (Integrity)  

ซึ่้�งกิารย้ดมั�นัในัค่ัานัิยมคัวามซึ่้�อสัตุย์สุจริตุในักิารดำเนิันัธิุรกิิจส่งผล้ให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับคัวามไว้วางใจจากิลู้กิคั้าแล้ะเสริมสร้าง 

คัวามมั�นัใจให้กัิบผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย สะที่้อนัให้เห็นัว่ากิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ย้ดถึ้อในัหล้ักิธิรรมาภิบาล้ในักิารกิำกิับดูแล้กิิจกิาร

ส่จริติรักษัาเก่ยรติิ
“ปีล้กูิฝ่งัคัวามไวว้างใจแล้ะคัวามเช่้�อมั�นัขึ้องล้กูิคัา้ สร้างสรรคัว์ฒันัธิรรมกิารที่ำงานัท่ี่�โปีรง่ใส ยด้มั�นัในัจรยิธิรรมแล้ะมค่ัวามรบัผดิช่อบ

ตุ่อสังคัม” 

กระบวนการรับข้อร้องเรียน
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กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่กิารอบรมแล้ะจัดกิิจกิรรมดังตุ่อไปีนั่�  

เพ้�อสร้างเสริมคัวามตุระหนัักิรู้ในัหล้ักิบรรษัที่ภิบาล้ให้กิับ

พนัักิงานั

• พนัักิงานัใหม่ทีุ่กิคันัตุ้องเขึ้้ารับกิารอบรมภาคับังคัับเร้�อง

จรรยาบรรณ์ธิุรกิิจแล้ะนัโยบายตุ่อตุ้านักิารทีุ่จริตุแล้ะ

คัอร์รัปีช่ั�นั โดยถึ้อเป็ีนัส่วนัหน้ั�งขึ้องหล้ักิสูตุรปีฐมนิัเที่ศ

พนัักิงานั

• ในัปีี 2564 สำนัักิงานัเล้ขึ้านุักิารกิลุ้่มบริษัที่ฯ ร่วมกิับ 

ฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้ ดำเนัินักิารจัดหลั้กิสูตุรที่บที่วนัคัวามรู้

ออนัไล้นั์ “กิารเร่ยนัรู้ด้วยตุนัเอง” (Self-learning program) 

สำหรับพนัักิงานัปัีจจุบันัในัเร้�องจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจแล้ะ

นัโยบายตุ่อตุ้านักิารทีุ่จริตุแล้ะคัอร์ รัปีช่ั�นั ผ่านัระบบ 

SharePoint System โดยในัตุอนัท้ี่ายขึ้องแตุ่ล้ะบที่เร่ยนั 

พนัักิงานัจะตุ้องที่ำแบบที่ดสอบเพ้�อวัดผล้คัวามเขึ้้าใจในั

เนั้�อหา หากิไม่ผ่านัแบบที่ดสอบออนัไล้น์ั พนัักิงานัจะตุ้อง

เขึ้้าช่ั�นัเร่ยนัปีกิติุในัปีี 2565 เพ้�อที่บที่วนัเนั้�อหาใหม่ สำหรับ

กิารอบรมแบบออนัไล้นัน์ั่�ถึอ้เปีน็ัหล้กัิสตูุรเพ้�อที่บที่วนัเนั้�อหา

อย่างตุ่อเนั้�อง ซ้ึ่�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ จะจัดให้พนัักิงานัเข้ึ้าอบรม

ทุี่กิปีีหร้อเม้�อม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งรายล้ะเอ่ยดในันัโยบาย 

ดา้นับรรษัที่ภบิาล้ ในัปี ี2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดใ้ช่แ้บบปีระเมนิั

ที่ดสอบคัวามรู้คัวามเข้ึ้าใจเร้�องบรรษัที่ภิบาล้ พบว่าร้อยล้ะ 

100 ขึ้องพนัักิงานัโดยเฉัล่้�ยรับที่ราบแล้ะม่คัวามเข้ึ้าใจ 

ในันัโยบาย
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• นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯได้ม่กิารส้�อสารให้คูั่คั้าแล้ะผู้รับเหมารับที่ราบเกิ่�ยวกิับจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ผ่านั
หล้ากิหล้ายช่่องที่าง เช่่นั ม่กิารแนับนัโยบายไว้ในัสัญญา เพ้�อให้คัู ่คั้าแล้ะผู้รับเหมาที่ราบแล้ะปีฏิิบัติุตุามจรรยาบรรณ์
ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

จรรยาบรรณธ่รกิจแลุ่ะแนวที่างปฏิิบัติิ

กลุ�มเป้าหมาย ผลการีดัำเนินงานปี 2564 เป้าหมายในปี 2568

สัดส่วนัพนักัิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�ได้รับกิารส้�อสารแล้ะรับที่ราบในัเร้�อง
จรรยาบรรณ์ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯภายในัปีี 2568

100% 100%

สัดส่วนับริษัที่ย่อยขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ/ บริษัที่ร่วมคั้าที่่�ได้รับกิารส้�อสารแล้ะ
รับที่ราบในัเร้�องจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ภายในัปีี 2568

100% 100%

สัดส่วนัคัู่คั้า/ ผู้รับเหมา ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�ได้รับกิารส้�อสารแล้ะรับที่ราบ
ในัเร้�องจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ภายในัปีี 2568

100% 100%



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 045 

ในัปีัจจุบันันั่� ธิุรกิิจตุ่างๆ ตุ้องเผชิ่ญกิับสภาพแวดล้้อมอันัที่้าที่าย ซึ่้�งคัวามผันัผวนัที่างเศรษฐกิิจ กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งที่างเที่คัโนัโล้ย่ แล้ะ

แรงกิดดันัในักิารบริหารจัดกิารสิ�งแวดล้้อมให้ด่ยิ�งขึ้้�นัถึ้อเป็ีนัตุัวอย่างคัวามเส่�ยงเพ่ยงเล็้กินั้อยที่่�ผู้ปีระกิอบธุิรกิิจกิำลั้งปีระสบอยู ่

หร้ออาจเกิิดขึ้้�นัได้ในัอนัาคัตุ ดังนัั�นั ผู้ปีระกิอบกิารจง้ตุ้องเตุร่ยมตุัวให้พร้อมที่่�จะกิ้าวนัำโล้กิที่่�หมุนัไปีอย่างรวดเร็ว ที่ั�งนั่�เม้�อตุระหนัักิ

ถึ้งคัวามเส่�ยงเหล้่านั่�แล้้ว กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอจ้งม่กิารวางนัโยบายกิารบริกิารคัวามเส่�ยงเช่ิงรุกิท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพเพ้�อเสริมสร้าง

คัวามสามารถึในักิารปีรับตุัวตุ่อคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้ง เพิ�มคัวามคัล้่องตุัว ตุอบสนัองตุ่อสถึานักิารณ์์ที่่�ไม่แนั่นัอนัได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ 

แล้ะที่ำให้มั�นัใจว่าธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ จะดำเนัินัไปีได้โดยไม่ม่เหตุุที่่�ที่ำให้ธิุรกิิจตุ้องหยุดช่ะงักิ

การบริหารคุวามเส่�ยง
แลุ่ะภาวะวิกฤติ

คุณะกรรมการบริษััที่

คุณะกรรมการบริหารคุวามเส่�ยง

คุณะที่ำางานบริหารคุวามเส่�ยง

แนวที่างบริหารจัดัการ 
โครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเส่�ยง 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามมุ่งมั�นัในักิารบริหารคัวามเส่�ยงอย่างม่

ปีระสิที่ธิิภาพ เพ้�อให้คัวามเส่�ยงในัด้านัตุ่างๆ ได้รับกิารจัดกิาร

อย่างเหมาะสม ซ้ึ่�งคัณ์ะกิรรมกิารบรษิทัี่จ้งได้แตุ่งตุั�งคัณ์ะกิรรมกิาร

บริหารคัวามเส่�ยง (Risk Management Committee) ปีระกิอบ

ดว้ยปีระธิานัเจ้าหน้ัาท่ี่�บริหารกิลุ้ม่แล้ะสมาชิ่กิจากิคัณ์ะกิรรมกิาร

บรษิทัี่ ที่ำหนัา้ที่่�ดแูล้ภาพรวมกิระบวนักิารบรหิารคัวามเส่�ยง ที่ั�งนั่� 

เพ้�อให้มั�นัใจว่าทีุ่กิกิลุ้่มธุิรกิิจภายในักิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึบริหาร

คัวามเส่�ยงในัธิรุกิจิขึ้องตุนัเองได้ตุามแนัวปีฏิบัิตุขิึ้องคัณ์ะกิรรมกิาร 

บริหารคัวามเส่�ยง จ้งม่กิารแตุ่งตัุ�งคัณ์ะที่ำงานัคัวามเส่�ยงที่่�

ปีระกิอบดว้ยผูบ้รหิารแล้ะหวัหนัา้ฝ่่ายตุา่งๆ จากิกิลุ้ม่ธิรุกิจิพฒันัา

แล้ะจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ (WHA Logistics) ธิุรกิิจกิาร

พัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม (Industrial Estate Developer) ธิุรกิิจ

กิารให้บริกิารด้านัสาธิารณู์ปีโภคัแล้ะพลั้งงานั (Utilities & Power) 

แล้ะธุิรกิิจกิารให้บริกิารด้านัดิจิที่ัล้ (Digital Platform) โดย 

คัณ์ะที่ำงานัคัวามเส่�ยงจะจัดกิารปีระชุ่มเป็ีนัปีระจำเพ้�อตุิดตุาม

ขึ้้อมูล้คัวามเส่�ยงขึ้องทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจ ระบุคัวามเส่�ยงบางปีระกิารที่่�

อาจเกิิดขึ้้�นั จากินัั�นัจะม่กิารรายงานัไปียังคัณ์ะกิรรมกิารบริหาร

คัวามเส่�ยงขึ้องแตุ่ล้ะกิลุ้่มบริษัที่ฯ กิ่อนันัำเขึ้้าสู่ที่่�ปีระชุ่ม 

คัณ์ะกิรรมกิารบรษิทัี่ เพ้�อที่บที่วนัปีระเด็นัด้านัสงัคัม สิ�งแวดล้อ้ม 

เศรษฐกิิจรวมถึ้งผล้กิระที่บ คัวามเส่�ยง แล้ะโอกิาสที่างธิุรกิิจในั

ทีุ่กิๆ ไตุรมาส 
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กรอบก�รบริห�รคว�มเส่�ยง 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนิันักิารตุามนัโยบายแล้ะกิรอบกิารบริหาร

คัวามเส่�ยงที่่�พัฒนัาโดยคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเส่�ยงอย่าง 

มป่ีระสทิี่ธิิภาพในัที่กุิกิจิกิรรมที่างธิรุกิจิ โดยคัณ์ะกิรรมกิารบรหิาร

คัวามเส่�ยงจะม่กิารที่บที่วนันัโยบายทีุ่กิปีีเพ้�อให้มั�นัใจว่าทุี่กิ 

คัวามเส่�ยงที่่�เปีน็ัปีระเด็นัสำคััญได้รับกิารพจิารณ์าแล้ะมม่าตุรกิาร

ในักิารจัดกิารที่่�เหมาะสม ซึ่้�งที่ั�งคัณ์ะผู้บริหารแล้ะพนัักิงานัล้้วนั 

ม่ส่วนัรับผิดช่อบตุ่อกิารจัดกิารคัวามเส่�ยงให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพ 

ที่ั�งนั่� เพ้�อให้กิารบริหารคัวามเส่�ยงขึ้ององคั์กิรม่คัวามสอดคัล้้อง

กิับนัโยบายท่ี่�กิำหนัดไว้ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ม่กิารวางกิรอบกิาร

บริหารคัวามเส่�ยงตุามแนัวที่างเด่ยวกัิบ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) โดยเจาะจงด้านักิารบริหารคัวามเส่�ยงองค์ักิร (Enterprise  

Risk Management: ERM) กิรอบดังกิล่้าวถึอ้เป็ีนัแนัวที่างบริหาร

คัวามเส่�ยงให้พนัักิงานัทุี่กิคันันัำไปีปีฏิิบัตุิอย่างสม�ำเสมอ โดย

ตุารางด้านัล้่างน่ั�แสดงถึ้งวิธิ่กิารบริหารคัวามเส่�ยงขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ

• ก�รระบ่คว�มเส่�ยง
ภ�ยในและภ�ยนอก  
รวมถึงผู้ลกระที่บ 
ที่�งธ่รกิจ

• ก�รจัดประเภที่ 
คว�มเส่�ยงท่ี่�ระบ่ได้เป็น  
4 ประเภที่ : กลย่ที่ธ ์
ก�รเงิน ก�รปฏิิบัติก�ร
และก�รปฏิิบัติต�ม
ระเบ่ยบและกฎหม�ย

• ก�รคำ�นวณระดับ 
คว�มเส่�ยงต�มเกณฑ์ ์
ก�รประเมินท่ี่�ได้ม�ตรฐ�น

• ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
ของคว�มเส่�ยงต�มผู้ัง
คว�มเส่�ยงองค์กรและ
คว�มเส่�ยงที่่�ยอมรับได้

• กำ�หนดก�รดำ�เนินก�ร
เพ่�อตอบสนอง ป้องกัน
ผู้ลกระที่บที่่�อ�จเกิดข้�น
และลดระดับคว�มเส่�ยง
จ�กระดับส่งม�เป็น 
ระดับที่่�ยอมรับได้ในที่่�ส่ด

• ก�รสื�อส�รคว�มเส่�ยงไปยัง 
ผู้่้บริห�รและพนักง�นที่ั�งหมด
เพ่�อสร้�งวัฒนธรรม 
คว�มเส่�ยงที่่�แข็งแกร�ง

• คณะที่ำ�ง�นคว�มเส่�ยง
ร�ยง�นก�รดำ�เนินก�ร
บริห�รคว�มเส่�ยง  
แผู้นผู้ลลัพธ์และคว�มคืบหน้� 
ไปยังคณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเส่�ยงที่่กไตรม�ส 

• เพิ�มประสิที่ธิภ�พช�องที่�ง 
ก�รสื�อส�รภ�ยใน  
เพ่�อเผู้ยแพร�ข้อม่ล 
คว�มเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้อง

ก�รระบ่คว�มเส่�ยง ก�รประเมินคว�มเส่�ยง ม�ตรก�รตอบสนองและ
ป้องกันคว�มเส่�ยง

ก�รร�ยง�นคว�มเส่�ยง
ก�รตรวจสอบและ
ก�รสื�อส�ร

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีระเมินัปัีจจัยคัวามเส่�ยงที่ั�งภายในัแล้ะภายนัอกิ

ที่ั�ง 4 ด้านัหล้ักิ ซึ่้�งปีระกิอบด้วย กิล้ยุที่ธิ์ กิารปีฏิิบัตุิกิาร กิารเงินั 

แล้ะกิารปีฏิิบัตุิตุามระเบ่ยบแล้ะกิฎหมาย รวมถึ้งได้ส้�อสาร 

คัวามเส่�ยงที่่�เป็ีนัปีระเด็นัสำคััญแล้ะมาตุรกิารในักิารจัดกิาร 

คัวามเส่�ยงไปี ยังพนัักิงานัทีุ่กิคันั เพ้�อสร้างคัวามตุระหนัักิรู้ในั 

ภาพรวมเกิ่�ยวกิับบริหารคัวามเส่�ยงภายในักิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งนั่� 

พนักัิงานัจะสามารถึเข้ึ้าใจคัวามสำคัญัขึ้องกิารบรหิารคัวามเส่�ยงแล้ะ

มาตุรกิารกิารจัดกิารท่ี่�เปี็นัไปีในัแนัวที่างเด่ยวกิันั ซ้ึ่�งเปี็นัสิ�งที่่�

สนัับสนุันัให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึเตุร่ยมตัุวแล้ะพร้อมท่ี่�จะ

บรรเที่าผล้กิระที่บจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งใด ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัได้  

รายล้ะเอ่ยดเพิ�มเตุิมเร้�องคัวามเส่�ยงที่่�เปี็นัปีระเด็นัสำคััญจะ 

อยู่ในัหัวขึ้้อปีัจจัยคัวามเส่�ยงในัรายงานัปีระจำปีี 2564 ขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ
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ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นให้ม่
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ตุระหนัักิถึง้คัวามสำคััญขึ้องคัวามเส่�ยงที่่�เกิดิขึ้้�นัใหม่ 

ซึ่้�งอาจสง่ผล้กิระที่บตุอ่กิารดำเนันิัธิรุกิจิ ดังนัั�นั ขัึ้�นัตุอนักิารบรหิาร

คัวามเส่�ยงขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จง้คัรอบคัล้มุคัวามเส่�ยงปีระเภที่นั่�ด้วย 

โดยจะม่กิารติุดตุาม ปีระเมินั แล้ะรับม้อกัิบคัวามเส่�ยง 

ดังกิล่้าวตุามแผนับรรเที่าคัวามเส่�ยงที่่�เล้้อกิขึ้้�นัมาใช้่เพ้�อช่่วย 

ล้ดผล้กิระที่บที่่�ร้ายแรง ดว้ยเหตุุนั่� กิลุ่้มบริษทัี่ฯ ได้มก่ิารพิจารณ์า

คัวามเส่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัใหม่ดังตุ่อไปีนั่�

Digital Disruption
คำาอธิบายความเส่ียงและผู้ลกริะทบ
ขึ้ณ์ะที่่�กิารกิำล้ังพัฒนัาไปีสู่ยุคัดิจิที่ัล้ (Digital Transformation) 

ซึ่้�งมภ่าวะโรคัระบาดเปีน็ัปีจัจยักิระตุุน้ัใหก้ิารกิา้วสูยุ่คัดจิทิี่ลั้เรว็ยิ�ง

ขึ้้�นั ส่งผล้ให้ม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งพฤติุกิรรมขึ้องสังคัมแล้ะเง้�อนัไขึ้

ที่างกิารตุล้าด รวมที่ั�งกิารพฒันัากิารขึ้องเที่คัโนัโล้ยด่จิทิี่ลั้ (Digital 

Disruption) กิ่อให้เกิิดคัวามไม่แนั่นัอนัตุ่อธุิรกิิจแล้ะกิำล้ังจะ 

ม่บที่บาที่สำคััญมากิข้ึ้�นั ด้วยเหตุุน่ั� กิารขึ้าดกิารเตุร่ยมคัวาม

พร้อมแล้ะกิารจัดกิารคัวามเส่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นัใหม่ที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพ

อาจส่งผล้ให้ธิุรกิิจตุ้องหยุดช่ะงักิล้ง

นัอกิจากินั่�รปูีแบบกิารดำเนันิัธิรุกิจิในัแบบเดมิๆ กิำล้งักิา้วถึกูิกิาร 

นัำเอาเที่คัโนัโล้ยดิ่จทิี่ลั้เขึ้า้มาแที่นัที่่� เพ้�อปีรับเปีล้่�ยนัรูปีแบบกิาร

ดำเนัินัธิุรกิิจซึ่้�งส่งผล้ให้เกิิดคัวามเส่�ยงตุ่อธุิรกิิจตุ่างๆ มากิมาย  

ที่ั�งนั่�กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ ซึ่้�งเปี็นัองคั์กิรที่่�เที่คัโนัโล้ย่ 

ดิจิทัี่ล้ม่บที่บาที่อย่างมากิในัทีุ่กิๆ ด้านัขึ้องบริษัที่ภายใตุ้กิาร

บริหาร ที่ั�งยังม่อิที่ธิิพล้ตุ่อสินัค้ัาแล้ะบริกิารที่่�นัำเสนัอให้ลู้กิค้ัา  

นัับตุั�งแตุ่ขึ้ั�นัตุอนักิารพัฒนัาสินัค้ัาแล้ะบริกิาร กิิจกิรรมในักิาร

ปีฏิบิัตุิงานั ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งจำเปี็นัตุ้องปีรับตุัวให้เข้ึ้ากิับ

คัวามเปีล่้�ยนัแปีล้งเหล่้านั่�ภายใตุ้เง้�อนัไขึ้ที่างกิารตุล้าด เพ้�อ 

คังคัวามศักิยภาพที่างกิารแขึ้่งขึ้ันั แล้ะรักิษาตุำแหน่ังในัตุล้าด 

ไว้ได้ ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งมุ่งเนั้นักิารนัำเที่คัโนัโล้ย่ดิจิที่ัล้

มาใช้่ในักิารดำเนัินัธิุรกิิจ โดยให้คัวามสำคััญกิับเที่คัโนัโล้ย่  

ผูค้ันั แล้ะวฒันัธิรรม ซึ่้�งเป็ีนัปัีจจัยหล้กัิที่่�จะช่ว่ยส่งเสรมิกิารเตุบิโตุ

ขึ้องธิุรกิิจ เปีิดรับโอกิาสใหม่ๆ แล้ะตุอบสนัองตุ่อคัวามคัาดหวัง

แล้ะเง้�อนัไขึ้ที่างกิารตุล้าดที่่�เปีล้่�ยนัแปีล้งไปี มาอย่างตุ่อเนั้�อง 

ยิ�งไปีกิว่านัั�นั เที่รนัด์กิารผล้ิตุในัปีี 2565 ให้คัวามสำคััญกิับ 

ห่วงโซ่ึ่อุปีที่านัที่่�สั�นัแล้ะซึ่ับซึ่้อนันั้อยล้ง กิารหดตุัวขึ้องวงจรกิาร

พัฒนัาสินัคั้าใหม่แล้ะกิารเพิ�มขึ้้�นัขึ้องเที่คัโนัโล้ย่กิารใหม่ๆ เพ้�อ

กิารผล้ิตุสินัคั้าจำนัวนัน้ัอยล้ง ซ้ึ่�งทัี่�งหมดล้้วนัตุอบสนัองคัวาม 

ตุ้องกิารขึ้องลู้กิค้ัากิลุ้่มสินัค้ัาเฉัพาะที่างมากิยิ�งขึ้้�นั นัอกิจากินั่� 

คัวามกิา้วหน้ัาที่างเที่คัโนัโล้ยแ่ล้ะสถึานักิารณ์์โรคัระบาดสง่ผล้ให้ 

กิารดำเนิันัช่่วิตุผู้คันัเปีล่้�ยนัแปีล้งไปีแล้ะหันัมาพ้�งพากิารบริกิาร

ออนัไล้น์ัมากิขึ้้�นั สิ� งเหล่้านั่�อาจเป็ีนัภัยคุักิคัามตุ่อธุิรกิิจ 

บางปีระเภที่แตุ่กิล้ับเปี็นัโอกิาสขึ้องธิุรกิิจอ้�นั ๆ  อย่างอ่คัอมเมิร์ซึ่

แล้ะธิุรกิิจอ้�นั ๆ ที่่�เก่ิ�ยวขึ้้อง ให้ม่กิารเตุิบโตุมากิยิ�งขึ้้�นั



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)048 

ผลกรีะที่บที่างธุรีกิจ 

เนั้�องจากิกิารดำเนิันังานัขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ที่่�มโ่รงงานัอุตุสาหกิรรม 

คัล้ังสินัคั้า ในัคัวามดูแล้ะขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เป็ีนัจำนัวนัมากิ  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งจำเป็ีนัตุ้องพัฒนัาแล้ะยกิระดับสินัคั้าแล้ะบริกิาร 

อก่ิที่ั�งยังตุ้องนัำเสนัอนัวัตุกิรรมแล้ะกิารเสริมศักิยภาพที่างดิจทัิี่ล้

ให้มากิขึ้้�นั เพ้�อตุอบสนัองคัวามคัาดหวังแล้ะคัวามตุ้องกิาร 

ที่่�เปีล้่�ยนัแปีล้งขึ้องลู้กิค้ัาที่่�เกิิดข้ึ้�นัได้ตุล้อดเวล้า แล้ะจากิกิาร

เตุิบโตุขึ้องธุิรกิิจสตุาร์ที่อัพสะที่้อนัให้เห็นัถึ้งคัวามจำเปี็นัขึ้อง

กิารนัำเสนัอบริกิารที่่�ตุ้องสามารถึปีรับแตุ่งเพ้�อตุอบโจที่ย์ล้กูิคัา้ให้

มค่ัวามหล้ากิหล้ายไดม้ากิยิ�งขึ้้�นั นัอกิจากิน่ั� จากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง

ขึ้องกิารดำเนิันัช่่วิตุขึ้องสังคัมที่่�ส่งผล้ที่ำให้ธิุรกิิจอ่คัอมเมิร์ซึ่ม่ 

กิารเตุิบโตุเปี็นัอย่างมากิในัช่่วงที่่�ผ่านัมาตุามที่่�กิล้่าวมาแล้้วในั 

ข้ึ้างตุ้นั กิลุ่้มธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะจัดหาอสังหาริมที่รัพย์ (WHA 

Logistics) ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จง้วางแผนัที่่�จะใช่โ้อกิาสน่ั�ขึ้ยายฐานั

ลู้กิคัา้ปีระกิอบกิบักิารนัำเสนัอกิารบรกิิารด้วยเที่คัโนัโล้ยน่ัวตัุกิรรม

แล้ะโคัรงสร้างพ้�นัฐานัอันัที่ันัสมัยให้แกิ่ลู้กิคั้า

ด้วยเที่รนัด์ที่่�เปีล้่�ยนัแปีล้งไปีขึ้้างตุ้นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จำเปี็นัตุ้อง

รับม้อแล้ะบริหารคัวามคัาดหวังแล้ะคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้าให้

เขึ้้ากิับเง้�อนัไขึ้กิารตุล้าดใหม่ๆ แล้ะยังคังคัวามสามารถึที่างกิาร

แขึ้่งขึ้ันัเอาไว้ จ้งม่กิารปีฏิิบัตุิกิารเพ้�อให้มั�นัใจว่าที่ั�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

แล้ะลู้กิค้ัาจะยังคังเป็ีนัผู้นัำในัตุล้าดแล้ะพร้อมที่่�จะเติุบโตุไปี 

ดว้ยกัินั ดว้ยเหตุนุั่� กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ จง้ไม่เคัยหยุดพัฒนัาแล้ะนัำเสนัอ

โซึ่ลู้ช่ั�นัอัจฉัริยะ (smart solutions) พร้อมด้วยเที่คัโนัโล้ย่ล้�ำสมัย

ให้กิับลู้กิคั้า

การีดัำเนินการีเพื�อลดัคุวามเสี�ยง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำนัวัตุกิรรมดิจิที่ัล้ที่่�หล้ากิหล้ายมาใช้่ เพ้�อที่่� 

จะสามารถึตุอบสนัองแล้ะคัว้าโอกิาสตุ่างๆ จากิกิารเข้ึ้าสูยุ่คัดิจทิี่ลั้

ในัทุี่กิปีระเภที่ธิุรกิิจ 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนัินักิารอย่างตุ่อเนั้�องเพ้�อพล้ิกิโฉัมนัิคัม

อตุุสาหกิรรมที่ั�งหมดใหก้ิา้วสูก่ิารเปีน็ันัคิัมอุตุสาหกิรรมเช่งินัเิวศ

อจัฉัรยิะ (SMART Eco-Industrial Estate) ที่่�มโ่คัรงสรา้งพ้�นัฐานั

แล้ะเที่คัโนัโล้ย่ล้�ำสมัย เพ้�อช่่วยยกิระดับคัวามปีล้อดภัย 

ปีระสิที่ธิิภาพ แล้ะคัวามนั่าเช่้�อถึ้อขึ้องกิารบริกิารให้กิับลู้กิคั้า 

ในัคัวามดูแล้ 

ยิ�งไปีกิวา่นัั�นั สำหรับกิลุ้ม่ธิรุกิจิพฒันัาแล้ะจดัหาอสงัหารมิที่รพัย ์

(WHA Logistics) ได้ม่กิารพัฒนัาบริกิารคัล้ังสินัค้ัาโดยนัำระบบ

อตัุโนัมตัุมิาใช่อ้ยา่งเตุม็ศกัิยภาพเพ้�อล้ดคัวามผดิพล้าดท่ี่�เกิดิจากิ

มนุัษย์แล้ะเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพกิารบริกิาร เพ้�อตุอบสนัองคัวาม

ตุ้องกิารบริกิารแล้ะโคัรงสร้างพ้�นัฐานัท่ี่�สามารถึปีรับเปีล้่�ยนั 

เพ้�อตุอบโจที่ย์ลู้กิคั้าท่ี่�เพิ�มมากิขึ้้�นั แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP  

ยังม่เปี้าหมายที่่�จะเพิ�มศักิยภาพด้วยผล้ิตุภัณ์ฑ์์สาธิารณ์ูปีโภคั

ใหม่ๆ รวมถึ้งขึ้ยายธิุรกิิจด้านัพล้ังงานัไฟฟ้า ด้วยนัวัตุกิรรม

พล้ังงานัระบบโคัรงขึ้่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉัริยะ SMART Grid 

ทัี่�งนั่�สามารถึพิจารณ์ารายล้ะเอ่ยดเพิ�มเตุิมในักิารนัำเที่คัโนัโล้ย่

แล้ะนัวัตุกิรรมตุ่างๆ เพ้�อเสริมสร้างคัวามแขึ้็งแกิร่งในักิารดำเนัินั

ธิุรกิิจได้ในัหัวขึ้้อ โอกิาสในักิารดำเนัินัธิุรกิิจแล้ะกิารจัดกิาร

นัวัตุกิรรม
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คุวามเส่�ยงจากการเปลุ่่�ยนแปลุ่งสภาพภ้มิอากาศ 
คำาอธิบายความเส่ียงและผู้ลกริะทบ 
ในัช่่วงที่่�ผ่านัมากิารเปีล้่�ยนัแปีล้งขึ้องสภาพภูมิอากิาศม่คัวาม

สำคัญัมากิขึ้้�นัแล้ะไดก้ิล้ายเปีน็ัปีระเดน็ัที่่�หล้ายฝ่า่ยใหค้ัวามสำคัญั

เปี็นัอย่างมากิ โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง ในักิารปีระชุ่มสหปีระช่าช่าตุิ

ว่าด้วยกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ (COP 26 Summit)  

ซึ่้�งหนัว่ยงานัตุา่งๆ จากิที่ั�วโล้กิมารวมตุวักินััเพ้�อช่่วยกินััขึ้บัเคัล้้�อนั

กิารรับม้อปีัญหาสภาพภูมิอากิาศสู่เป้ีาหมายท่ี่�ระบุไว้ในัคัวาม

ตุกิล้งปีารส่ตุามกิรอบอนัสุญัญาสหปีระช่าช่าตุว่ิาด้วยกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง 

สภาพภูมิอากิาศ (UN Framework Convention on Climate 

Change) ด้วยเหตุุน่ั� ปีระเที่ศไที่ยเองได้ปีระกิาศพันัธิสัญญา 

ระยะยาวมุ่งสู่คัวามเปี็นักิล้างที่างคัาร์บอนัภายในัปีี 2593 แล้ะ 

ล้ดปีริมาณ์กิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เรอ้นักิระจกิสุที่ธิเิป็ีนัศูนัยภ์ายในัปี ี2608  

นัอกิจากินั่� แผนัแม่บที่เพ้�อล้ดกิารปีล้่อยคัาร์บอนัเปี็นัศูนัย์ขึ้อง

ปีระเที่ศไที่ยยังปีระกิอบด้วยโมเดล้กิารพัฒนัารูปีแบบใหม่หร้อ 

ที่่�เรย่กิกัินัว่า โมเดล้เศรษฐกิจิ “Bio-Circular-Green” (BCG) รวมถึง้ 

กิารสนัับสนุันัผลิ้ตุภัณ์ฑ์์คัาร์บอนัตุ�ำ โคัรงกิารอัจฉัริยะเก่ิ�ยวกัิบ

ฟาร์มเกิษตุรกิรรมแล้ะพ้�นัที่่�ในัเม้องหล้วง แล้ะระบบกิารดักิจับ 

แล้ะกิักิเกิ็บคัาร์บอนั

ที่ั�งนั่� ส่วนัหนั้�งขึ้องปีฏิิบัตุิกิารณ์์เพ้�อให้บรรลุ้พันัธิสัญญาดังกิล้่าว 

รัฐบาล้ไที่ยได้วางแผนัปีรับแก้ิแล้ะบังคัับใช้่นัโยบายสาธิารณ์ะ  

รวมถ้ึงกิฎหมายแล้ะข้ึ้อปีฏิิบัตุิว่าด้วยกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพ 

ภูมิอากิาศ ซึ่้�งในัขึ้ณ์ะน่ั�ยังไม่ม่คัวามแนั่นัอนัชั่ดเจนัในัวิธิ่กิาร  

กิารบังคัับใช่้ตุามกิฎหมาย แล้ะกิระบวนักิารปีฏิิบัตุิ ซึ่้�งคัวาม 

ไม่แนั่นัอนันั่�เองที่ำให้กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอตุ้องปีระสบกิับ

คัวามเส่�ยงเปีล้่�ยนัผ่านัที่างธิุรกิิจ (business transition risks)

ผลกรีะที่บที่างธุรีกิจ 

ทัี่�งน่ั� กิารขึ้าดคัวามสามารถึในักิารปีรับตัุวตุามกิารเปีล่้�ยนัแปีล้ง

ขึ้า้งตุน้ัอาจสง่ผล้ตุอ่ช่้�อเสย่ง หรอ้อาจไดรั้บบที่ล้งโที่ษ รวมถึง้ตุอ้ง

ม่ภาระคัวามรับผิดช่อบอ้�นัๆ อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ซึ่้�ง

ตุระหนักัิถึง้คัวามสำคัญัขึ้องกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภมูอิากิาศเปีน็ั

อยา่งมากิ แล้ะเข้ึ้าใจดว่่ากิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศนัั�นัมา

พร้อมกิับคัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสที่างธิุรกิิจ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได ้

พิจารณ์าให้คัวามเส่�ยงจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ 

ถึ้อเป็ีนัคัวามเส่�ยงที่ั�งที่างกิายภาพ (physical risks) อันัหมายถึ้ง 

คัวามเส่�ยงที่่�คัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งภูมิอากิาศ (เช่่นั พายุ อุที่กิภัย 

แล้ะภัยแล้้ง) ซึ่้�งอาจกิ่อให้เกิิดผล้กิระที่บที่างกิายภาพ แล้ะยังถึ้อ

เปี็นัคัวามเส่�ยงเปีล้่�ยนัผ่านั (transition risks) หรอ้คัวามเส่�ยงที่่�

เกิิดจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งในัแง่นัโยบาย กิฎหมาย ขึ้้อปีฏิิบัตุิ 

เที่คัโนัโล้ย่แล้ะแนัวคิัดกิารที่ำธุิรกิิจเพ้�อพล้ังงานัสะอาด ที่ั�งนั่� 

แนัวคิัดในัแบบเดิมเก่ิ�ยวกัิบอุตุสาหกิรรมท่ี่�ไม่ให้คัวามสำคััญตุ่อ 

สิ�งแวดล้้อมมากินัักิอาจก่ิอให้เกิิดคัวามเส่�ยงที่างด้านัช่้�อเส่ยง 

ตุ่อบริษัที่ตุ่างๆ ดังนัั�นัเพ้�อรับม้อกิับคัวามเส่�ยงที่างกิายภาพแล้ะ

คัวามเส่�ยงเปีล่้�ยนัผ่านัท่ี่�เกิดิจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศ 

อุตุสาหกิรรมตุ่างๆ จ้งเริ�มหันัมาสนัใจเร้�องพล้ังงานัที่ดแที่นั 

(renewable energy) มากิขึ้้�นั

อยา่งไรกิต็ุาม กิารเปีล้่�ยนัผา่นัดงักิล้า่วช่ว่ยสรา้งโอกิาสที่างธิรุกิจิ

ที่่�สำคััญให้กิับกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�จะนัำเสนัอบริกิารติุดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์

บนัหล้ังคัา (solar rooftop) เพิ�มเติุม ซ้ึ่�งสิ�งเหล้่านั่�เปี็นัปีระโยช่น์ั

ตุ่อทัี่�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะลู้กิค้ัา ในักิารล้ด carbon footprint  

รวมถ้ึงยังสามารถึตุ่อยอดในักิารนัำเสนัอคัาร์บอนัเคัรดิตุให้กิับ

บริษัที่อ้�นัๆ เพ้�อช่ดเช่ยกิารปีล่้อยคัาร์บอนัได้อ่กิด้วย แล้ะกิลุ้่ม



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)050 

บริษัที่ฯ ได้วางแผนัในักิารพัฒนัากิารบริกิารติุดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์ 

บนัหล้งัคัาอยา่งตุอ่เนั้�อง เพ้�อใหม้แ่หล้ง่พล้งังานัที่่�มั�นัคังแล้ะเพ้�อ 

เปี็นัปีระโยช่นั์สูงสุดให้แกิ่ลู้กิคั้าได้มากิขึ้้�นัอ่กิด้วย 

การีดัำเนินการีเพื�อลดัคุวามเสี�ยง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุั�งเปี้าหมายที่่�จะบรรเที่าปีัญหาคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้ง

สภาพภูมิอากิาศ แล้ะยังมุ่งมั�นัที่่�จะเดินัหน้ัาสู่กิารเป็ีนัองค์ักิร

คัาร์บอนัตุ�ำ (low-carbon organization) ผ่านัแนัวคัวามคัิดแล้ะ

มาตุรกิารกิำกิับคัวบคัุมซึ่้�งกิ่อให้เกิิดผล้ในัที่างบวกิตุ่อกิารแก้ิ

ปีัญหาดังกิล่้าว ไม่ว่าจะเป็ีนักิารล้ดกิารใช้่นั�ำจากิแหล่้งนั�ำ

ธิรรมช่าติุ กิารล้ดปีริมาณ์กิารขึ้ยะที่่�กิำจัดด้วยวิธิ่กิารฝ่ังกิล้บ  

แล้ะกิารล้ดกิารปีล้อ่ยกิา๊ซึ่เร้อนักิระจกิ โดยกิารเพิ�มคัวามสามารถึ

ในักิารกิารให้บริกิารติุดตัุ�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัาเพิ�มเตุิมอย่าง 

ตุ่อเนั้�อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วิเคัราะห์แนัวโน้ัมกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศแล้ะวิเคัราะห์โอกิาสที่่�จะเกิิดขึ้้�นัในัแตุ่ล้ะสถึานักิารณ์์ 

(scenario analysis) ซึ่้�งกิารวิเคัราะห์ดังกิล้่าวปีระเมินัที่ั�ง 

คัวามเส่�ยงที่างกิายภาพแล้ะคัวามเส่�ยงเปีล่้�ยนัผ่านั รวมถ้ึงโอกิาส

กิารเกิิดคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ โดยกิารวิเคัราะห์น่ั�

จะคัรอบคัลุ้มสถึานักิารณ์์ที่่�อาจเกิิดข้ึ้�นัในัอนัาคัตุ โดยแบ่งเปี็นั

สถึานักิารณ์์ที่่�ระดับอุณ์หภูมิโล้กิสูงขึ้้�นัสำหรับธิุรกิิจโดยที่ั�วไปี  

(4 องศาเซึ่ล้เซ่ึ่ยส) แล้ะสำหรับสังคัมคัาร์บอนัตุ�ำ (1.5 องศา

เซึ่ล้เซึ่่ยส) กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ริเริ�มโคัรงกิารมากิมายเพ้�อรับม้อ 

กิับคัวามเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ เช่น่ั กิารนัำนั�ำเส่ยกิลั้บ

มาใช้่ใหม่ (reclamation) กิารตุิดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหลั้งคัา  

กิารสร้างสารปีรบัปีรงุดนิัจากิกิากิตุะกิอนันั�ำเสย่ เป็ีนัตุ้นั นัอกิจากินั่� 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังให้บริกิารที่างด้านัพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ โดยถึ้อ

เปี็นัหนั้�งในับริกิารหล้ักิขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อช่่วยให้ลู้กิคั้าตุล้อด

ห่วงโซึ่่คัุณ์ค่ัาล้ดกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อกิระจกิล้งได้

นัอกิจากิน่ั� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ตุรวจวัดกิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิ

ขึ้อบเขึ้ตุที่่� 1 แล้ะขึ้อบเขึ้ตุที่่� 2 โดยนัำขึ้้อมูล้ที่่�ได้รับกิารรับรอง

จากิองคั์กิารบริหารจัดกิารกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิมาใช่้เปี็นัขึ้้อมูล้ 

พ้�นัฐานั (baseline) ในักิารกิำหนัดเปี้าหมายอันัที่้าที่ายเพ้�อ 

ล้ดกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิในัระยะยาว จากิคัวามพยายาม

เหล้่านั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งสามารถึล้ดผล้กิระที่บที่่�ก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิ

ม่ตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัมล้งได้เปี็นัอย่างมากิ 

การิจัดการิภาวะวิกฤต่และการิบริิห้าริความต่่อเนื่องของ
องค์กริ
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดที่ำกิารวิเคัราะห์คัวามอ่อนัไหว 

(sensitivity analysis) แล้ะกิารที่ดสอบภาวะวิกิฤตุ (stress 

testing) ซ้ึ่�งถึ้อเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องแผนักิารบริหารคัวามเส่�ยง  

เพ้�อปีระเมนิัผล้ล้พัธิแ์ล้ะผล้กิระที่บขึ้องเหตุุกิารณ์ค์ัวามเส่�ยงตุา่งๆ 

จากินัั�นัจ้งเตุร่ยมวางมาตุรกิารล้ดคัวามเส่�ยงให้สอดคัล้้องกิับ 

ผล้ดังกิล้่าว ทัี่�งนั่� จากิกิารวิเคัราะห์คัวามอ่อนัไหวแล้ะผล้กิาร

ที่ดสอบภาวะวิกิฤตุขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แสดงให้เห็นัว่าอุที่กิภัยแล้ะ

ภัยแล้้งเปี็นัคัวามเส่�ยงสำคััญขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เนั้�องจากิกิารที่่�ม่

โรงงานัอุตุสาหกิรรมแล้ะคัลั้งสินัค้ัาขึ้องลู้กิค้ัาอยู่ในัพ้�นัที่่�แล้ะ 

อยู่ ในัคัวามดูแล้ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เปี็นัจำนัวนัมากิ ดังนัั�นั 

เหตุุกิารณ์์อย่างอุที่กิภัยย่อมส่งผล้กิระที่บโดยตุรงให้ธิุรกิิจขึ้อง

ลู้กิค้ัาอาจเกิิดกิารหยุดช่ะงักิได้ นัอกิจากินั่� บริกิารสาธิารณ์ูปีโภคั
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ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ล้้วนัตุ้องพ้�งพาแหล้่งที่รัพยากิรที่างธิรรมช่าตุิ 

(เช่่นั ปีริมาณ์นั�ำฝ่นัแล้ะปีริมาณ์นั�ำจากิแหล้่งธิรรมช่าติุ) ซึ่้�ง 

ผล้กิระที่บเหล้่านั่�จ้งอาจส่งผล้กิระที่บตุ่อกิารจัดหานั�ำเพ้�อให้

บริกิารแกิ่ลู้กิคั้า

ด้วยเหตุุนั่� กิลุ่้มบริษัที่ฯ จ้งได้ริเริ�มโคัรงกิารตุ่างๆ ขึ้้�นั โดยม ่

จุดมุ่งหมายเพ้�อล้ดคัวามเส่�ยงจากิภัยแล้้งแล้ะอุที่กิภัย ตัุวอย่าง

เช่่นั โคัรงกิารระบบระบายนั�ำฝ่นัภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรม 

ซึ่้�งสามารถึระบายนั�ำในัช่่วงฝ่นัตุกิหนัักิได้เปี็นัอย่างด่ โดยม่กิาร

กิำหนัดระดับนั�ำฝ่นัที่่�เหมาะสมให้เคัร้�องสูบนั�ำแตุ่ล้ะเคัร้�อง 

ซึ่้�งที่ำงานัด้วยระบบอัตุโนัมัตุิ นัอกิจากินั่� ยังม่โคัรงกิารปีรับปีรุง

ที่ำนับดนิัเพ้�อปีอ้งกินัันั�ำจากิภายนัอกิในับรเิวณ์นั�ำที่ว่ม รวมถึง้ม่

โคัรงกิารอ่างเกิ็บนั�ำในัพ้�นัที่่�ใกิล้้กัิบนิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้ว 

เอช่เอ ระยอง 36 แล้ะกิารขึ้อจัดสรรนั�ำจากิอ่างเก็ิบนั�ำหนัอง 

ปีล้าไหล้ อ่กิที่ั�งกิารพัฒนัาแล้ะเพิ�มกิำลั้งกิารผลิ้ตุในักิารนัำนั�ำท่ี่�

ใช่แ้ล้้วมาใช่ใ้หม ่(water reclamation) อยา่งตุอ่เนั้�อง เพ้�อล้ดกิาร

ใช่้นั�ำจากิแหล่้งนั�ำธิรรมช่าตุิแล้ะล้ดผล้กิระที่บจากิภาวะนั�ำแล้้ง 

โดยขึ้อ้มลู้รายล้ะเอย่ดตุา่งๆ จะอยู่ในัหวัข้ึ้อกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพ

ภูมิอากิาศ

นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดม้ก่ิารพฒันัาแผนับริหารคัวามตุอ่เนั้�อง

ขึ้ององคั์กิร (Business Continuity Plan: BCP) ซ้ึ่�งเปี็นัส่วนัหนั้�ง

ขึ้องระบบกิารบริหารคัวามเส่�ยงขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อเตุร่ยม 

คัวามพรอ้มในักิารตุอบสนัองตุอ่สภาวะฉักุิเฉันิัแล้ะวกิิฤตุกิารณ์์ได้

อยา่งมป่ีระสิที่ธิภิาพ โดยแผนัดังกิล่้าวจะช่ว่ยให้กิลุ้ม่ธุิรกิจิที่ั�งหมด

สามารถึดำเนัินักิารตุ่อไปีได้อย่างราบร้�นั ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะม่

กิารที่บที่วนัแล้ะปีรบัปีรงุแผนัดงักิล่้าวให้คัรอบคัล้มุที่กุิสภาวกิารณ์์ 

ตุามท่ี่�ได้ระบุไว้ในักิระบวนักิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงที่่�คัาดว่าอาจ 

กิ่อให้เกิิดกิารหยุดช่ะงักิที่างธิุรกิิจได้ เช่่นั ภัยธิรรมช่าตุิ อัคัคั่ภัย  

โรคัระบาด แล้ะภัยตุ่อคัวามปีล้อดภัยมั�นัคังขึ้องข้ึ้อมูล้ เปี็นัตุ้นั

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดกิารที่ดสอบปีระสิที่ธิิภาพแล้ะ

ปีระสิที่ธิิผล้ขึ้องแผนับริหารคัวามตุ่อเนั้�องขึ้้�นัภายในักิลุ้่มธุิรกิิจ

หล้กัิหรอ้ระหวา่งขึ้ั�นัตุอนักิารปีฏิบิตัุงิานั แล้ะไดน้ัำผล้กิารที่ดสอบ

มาใช่้ปีรับปีรุงแผนัดังกิล้่าวเพ้�อให้มั�นัใจได้ว่าสามารถึตุอบสนัอง

ตุ่อเหตุุกิารณ์์กิรณ์่ที่่�เกิิดขึ้้�นัจริงได้อย่างถึูกิตุ้องแล้ะแม่นัยำ 

นัอกิจากินั่�ในัส่วนัขึ้องคัวามปีล้อดภัยขึ้องขึ้้อมูล้ถึูกิจัดให้ม่กิาร

ที่ดสอบขึ้้�นัโดยฝ่่ายเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศ ซ้ึ่�งกิารที่ดสอบนั่�

คัรอบคัลุ้มถึง้กิารกิูค้ัน้ัแล้ะขึ้อ้มลู้สำรอง (Disaster Recovery and 

Backup Media Recovery) ที่่� Data Center ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

สำหรับผล้กิารที่ดสอบระบบที่่�สำคััญในักิารกิู้คั้นัข้ึ้อมูล้ โดยม ่

ผล้ที่่�บรรลุ้เป้ีาหมาย ซึ่้�งระยะเวล้าท่ี่�ใช่้ในักิารกิู้คั้นัขึ้้อมูล้นัั�นัอยู่ 

ในัช่่วงที่่�ปีระเมินัแล้ะคัาดกิารณ์์ไว้ ที่ั�งนั่�กิระบวนักิารที่ดสอบ 

กิารกิู้คั้นัข้ึ้อมูล้ม่ดังนั่�

• กิารเปิีดใช่้งานัระบบแล้ะกิารแจ้งเตุ้อนั (Activation & 

Notification) ถึ้อเป็ีนัขึ้ั�นัตุอนัแรกิหล้ังเกิิดเหตุุขัึ้ดขึ้้องหร้อ

กิรณ่์ท่ี่�ระบบไฟฟ้าดับเกิินัระยะเวล้าเป้ีาหมายในักิารกิู้คั้นั 

(Recovery Time Objective) ตุามที่่�กิำหนัดไว้ในัระบบ

• กิระบวนักิารกิู้คั้นัขึ้้อมูล้จะเริ�มขึ้้�นัหล้ังจากิระบบได้ม่กิาร 

(Activation) ซ้ึ่�งกิระบวนักิารดังกิล่้าวจะช่่วยกู้ิค้ันัข้ึ้อมูล้ในั

ระบบอเ่มล้ ระบบ Office 365 ระบบ EOM (ระบบเร่ยกิ 

เกิ็บเงินั) แล้ะระบบ ERP 

• กิารที่ดสอบแล้ะกิารคั้นัสภาพ (Testing & Reconstitution) 

เปี็นัขึ้ั�นัตุอนัท่ี่�เกิิดขึ้้�นัหล้ังจากิกิิจกิรรมกิารกู้ิค้ันัเสร็จสิ�นัล้ง

แล้ะระบบตุ่าง ๆ กิล้ับมาที่ำงานัได้ตุามปีกิตุิ 
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สำหรับกิารที่ดสอบกิารกิู้คั้นัข้ึ้อมูล้สำรองขึ้องแตุ่ล้ะระบบนัั�นั 

ข้ึ้อมูล้สำรองชุ่ดล้่าสุดจากิที่่�เกิ็บสำรองไว้จะถึูกิเล้้อกิขึ้้�นัมาแล้ะ 

นัำเขึ้้าสู่ขึ้ั�นัตุอนักิารกิู้คั้นัเพ้�อให้มั�นัใจได้ว่าขึ้้อมูล้สำรองนัั�นัๆ 

สามารถึ อา่นัแล้ะเรย่กิคัน้ัได ้ที่ั�งนั่� ผล้กิารที่ดสอบกิารกิูค้ัน้ัขึ้อ้มลู้

สำรองขึ้องระบบ ERP ระบบ File Sharing แล้ะ MS SQL 

Database พบว่าบรรลุ้เปี้าหมายตุามที่่�ได้วางแผนัไว้

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ WHAID ได้ที่ดสอบแผนับริหารคัวาม 

ตุ่อเนั้�องในักิารดำเนัินังานัขึ้ององคั์กิรในัสถึานักิารณ์์สมมตุิตุ่างๆ 

เช่น่ั แผนัฉุักิเฉิันัในักิรณ์ท่ี่่�เกิดิเหตุกุิารณ์์สารเคัมรั่�วไหล้ อบัุติุเหตุุ

ที่างรถึยนัตุ์ แล้ะแผนัปี้องกิันัอุที่กิภัย โดยกิระบวนักิารที่ดสอบ 

ในัภาวะฉัุกิเฉัินัม่ดังตุ่อไปีนั่� 

• กิารรับรายงานัแจ้งเตุ้อนัสถึานักิารณ์์

• กิารปี้องกัินักิารเกิิดสถึานักิารณ์ฉ์ัุกิเฉิันั
• กิารปีระสานังานัแล้ะติุดตุ่อส้�อสาร
• กิารใช่้เคัร้�องมอ้แล้ะอุปีกิรณ์ต์ุ่างๆ
• กิารปีระเมินัคัวามพร้อมขึ้องอุปีกิรณ์์แล้ะเคัร้�องม้อ รวมถึ้ง 

เวล้าในักิารตุอบสนัองตุ่อเหตุุฉุักิเฉิันั

จากิรายงานัพบว่าบุคัล้ากิรแล้ะหนั่วยงานัที่่�เกิ่�ยวขึ้้องที่ั�งหมด
สามารถึปีฏิิบัตุิตุามขึ้้อกิำหนัดท่ี่�ระบุไว้ในัแผนับริหารคัวาม 
ตุ่อเนั้�อง ดังนัั�นั ผล้กิารที่ดสอบจ้งอยู่ในัระดับที่่�น่ัาพอใจ 

โคริงการิสำาคัญ 
ในัปีี 2564 กิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้ยกิระดับศูนัย์คัวบคุัมส่วนักิล้าง (Unified Operation Center: UOC) เพ้�อเพิ�มขึ้่ดคัวามสามารถึในั 

กิารคัวบคัุมแล้ะจัดกิารบริกิารสาธิารณ์ูปีโภคั ที่างกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึคัวบคัุมแล้ะจัดกิารโรงงานันั�ำแล้ะพล้ังงานัแสงอาทิี่ตุย์ทีุ่กิแห่ง

ได้จากิระยะไกิล้ผ่านัศูนัย์ UOC ดังนัั�นั ขึ้ณ์ะเกิิดเหตุุฉัุกิเฉัินัหร้อวิกิฤตุกิารณ์์ที่่�ม่ขึ้้อห้ามเร้�องกิารเคัล้้�อนัที่่� เช่น่ั กิารปีระกิาศล้็อกิดาวนั์ 

ในัช่่วงโคัวิด-19 ระบาด ศูนัย์ UOC จะเป็ีนัศูนัย์บัญช่ากิารแห่งที่่� 2 ซ้ึ่�งจะคัอยคัวบคัุมโรงงานันั�ำแล้ะพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ เพ้�อให้ 

ธิุรกิิจสามารถึดำเนัินัไปีได้อย่างตุ่อเนั้�อง
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การิสริ้างวัฒนธริริมความเส่ียง 
แม้ว่ากิรอบกิารบริหารคัวามเส่�ยงแล้ะบรรษัที่ภิบาล้จะเป็ีนัตัุว 

ขึ้ับเคัล้้�อนัวัฒนัธิรรมคัวามเส่�ยงในัเชิ่งบวกิ แตุ่ปัีจจัยพ้�นัฐานั 

ที่่�สำคัญั คัอ้ คัวามตุระหนัักิรู้ ที่ศันัคัตุแิล้ะพฤตุกิิรรมขึ้องพนักัิงานั

แล้ะผู้บริหารในัองค์ักิร ด้วยเหตุนุั่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้กิำหนัดกิาร

สร้างวัฒนัธิรรมคัวามเส่�ยงที่่�ม่ปีระสิที่ธิิผล้ในัทีุ่กิกิารดำเนัินัธิุรกิิจ

ให้เปี็นัภารกิิจสำคััญขึ้ององค์ักิร

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ อยู่ในัระหวา่งกิารปีรบัเปีล้่�ยนัระบบกิารสรา้งแรงจงูใจ

ดว้ยแนัวที่างที่่�มาจากิผูบ้ริหาร (Top-down) โดยจะบรรจุปีระเด็นั

คัวามเส่�ยงที่่�ระบุในัดัช่นั่ช่่�วัดคัวามสำเร็จ (KPI) ขึ้องผู้บริหารแล้ะ

เจา้ขึ้องคัวามเส่�ยง แล้ะมตัุ่วบ่งช่่�คัวามเส่�ยงเป็ีนัหนั้�งในัเกิณ์ฑ์ก์ิาร

ปีระเมินัผล้กิารดำเนิันังานัซ้ึ่�งแนัวที่างดังกิล้่าวจะช่่วยผลั้กิดันั 

ให้เกิิดกิารส่งเสริมกิารส้�อสารแล้ะกิารปีฏิิบัตุิที่่�มุ่งเน้ันัคัวามเส่�ยง

โดยตุรง ตุวัอย่างเกิณ์ฑ์ก์ิารปีระเมินัที่่�ใช้่ที่ั�วที่ั�งกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้แก่ิ 

กิารปีฏิิบัตุิตุามกิฎระเบ่ยบ ช้่�อเส่ยง แล้ะผล้กิารดำเนิันังานั

ที่างกิารเงินั

ที่ั�งนั่� เพ้�อเสรมิสรา้งวฒันัธิรรมคัวามเส่�ยงใหแ้ขึ้ง็แกิรง่ยิ�งขึ้้�นั กิลุ้ม่

บรษิทัี่ฯ ไดจ้ดัใหม้โ่คัรงกิารอบรมแล้ะกิจิกิรรมเกิ่�ยวกิบักิารบรหิาร

คัวามเส่�ยงขึ้้�นัเป็ีนัปีระจำ เพ้�อสร้างคัวามตุระหนัักิรู้แล้ะพัฒนัา

ที่ักิษะขึ้องพนัักิงานัในักิารระบุ คัวบคัุม แล้ะล้ดคัวามเส่�ยงที่่�

เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบัหนัา้ที่่�แล้ะคัวามรบัผดิช่อบขึ้องตุนั กิารฝ่กึิอบรมแล้ะ

กิิจกิรรมที่่�สำคััญม่ดังตุ่อไปีนั่�

• คัณ์ะผูบ้ริหารจะได้รับที่ราบถ้ึงแนัวโน้ัมแล้ะกิารเปีล่้�ยนัแปีล้ง

ตุ่างๆ ที่ั�งในัแล้ะนัอกิองค์ักิรผ่านัรายงานัขึ้องคัณ์ะกิรรมกิาร

บริหารคัวามเส่�ยงในัที่่�ปีระชุ่มคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ เพ้�อให้

แนั่ใจวา่ผูบ้รหิาร คัณ์ะกิรรมกิารบรหิารคัวามเส่�ยง ตุล้อดจนั

คัณ์ะที่ำงานัคัวามเส่�ยง ได้ รับรู้แล้ะตุระหนัักิด่ถึ้งผัง 

คัวามเส่�ยงขึ้ององค์ักิร คัวามเส่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นัใหม่ มาตุรกิาร

ล้ดคัวามเส่�ยง ตุล้อดจนักิระบวนักิารบริหารคัวามเส่�ยง 

โดยรวมจ้งกิล้่าวได้ว่า ผูบ้ริหารระดับสูงร้อยล้ะ 100 ได้รับ

กิารฝ่ึกิอบรมแล้ะแจ้งให้ที่ราบถ้ึงกิระบวนักิารบริหารคัวาม

เส่�ยงเป็ีนัอย่างด่ นัอกิจากิน่ั�กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัได้อัพเดที่ข้ึ้อมูล้ 

คัวามรู้แล้ะจัดกิารอบรมให้แก่ิกิรรมกิารใหม่ที่่�ไม่ได้อยู่ในั 

คัณ์ะผู้บรหิารแตุ่ปีฏิบิตัุงิานัอยูใ่นัคัณ์ะกิรรมกิารบรหิารคัวามเส่�ยง

• นัับตุั�งแตุ่ปีี 2563 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำแนัวที่างกิารปี้องกิันั 

3 ระดับ (Three Lines of Defense: 3LOD) มาใช่้เพ้�อเสริม

ปีระสิที่ธิิภาพกิารส้�อสารเก่ิ�ยวกัิบกิารบริหารแล้ะคัวบคุัม

คัวามเส่�ยง โดยได้ระบุบที่บาที่หน้ัาที่่�ที่่�สำคััญขึ้องบุคัล้ากิร 

ที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งไวอ้ยา่งช่ดัเจนั ตุามแนัวที่างกิารปีอ้งกินัั 3 ระดบั

ซึ่้�งฝ่่ายบริหารที่่�ที่ำหน้ัาที่่�กิำกิับดูแล้จะถึ้อเปี็นัปีรากิาร 

ดา่นัแรกิในักิารบริหารคัวามเส่�ยง โดยม่หน่ัวยงานัท่ี่�มห่น้ัาที่่�

คัวบคุัมคัวามเส่�ยงแล้ะกิำหนัดนัโยบายกิฎเกิณ์ฑ์์ที่่�แตุ่งตุั�ง

โดยคัณ์ะผู้บริหารเป็ีนัปีรากิารด่านัที่่�สอง แล้ะหน่ัวยงานั 

ตุรวจสอบท่ี่�ม่สถึานัะเปี็นัหนั่วยงานัอิสระเปี็นัปีรากิารด่านั

สุดท้ี่าย ทัี่�งนั่� ปีรากิารปี้องกัินัแตุ่ล้ะ “ระดับ” ดังกิล้่าว  

จะม่บที่บาที่ที่่�แตุกิตุ่างกัินัภายในักิรอบกิารกิำกัิบดูแล้ในั

ระดบัองคัก์ิร ดงันัั�นั กิลุ้ม่บคุัล้ากิรที่่�มส่ว่นัรว่มจะมห่น้ัาที่่�เปีน็ั

เจ้าขึ้องในักิระบวนักิารบรหิารคัวามเส่�ยง รวมถึง้กิระบวนักิาร

กิำกัิบดูแล้คัวามเส่�ยง แล้ะกิารตุรวจสอบโดยอิสระตุามล้ำดับ 

ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ คัาดหวังให้หนั่วยงานัที่ั�งหมดที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง

นัั�นัมค่ัวามตุระหนักัิรูแ้ล้ะไดรั้บกิารส้�อสารที่่�เพย่งพอเกิ่�ยวกิบั

แนัวที่างดังกิล้่าว เพ้�อให้แนั่ใจว่าองคั์กิรม่กิารบริหาร 

คัวามเส่�ยงที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพ 

• ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดอบรมกิารบริหารคัวามเส่�ยง

ใหแ้กิ ่กิรรมกิาร ผูบ้ริหาร แล้ะพนักัิงานัในัที่กุิกิลุ้ม่ธิรุกิจิ โดย

มุ่งหวังที่่�จะช่่วยให้พนัักิงานัทุี่กิคันัเกิิดคัวามตุระหนัักิรู้แล้ะ 

ม่คัวามรับผิดช่อบตุ่อกิารบริหารคัวามเส่�ยง ซึ่้�งจะนัำไปี 

สูวั่ฒนัธิรรมคัวามเส่�ยงที่่�มป่ีระสทิี่ธิภิาพ โดยได้จดักิารอบรม

ในัรูปีแบบออนัไล้นั์ ที่ั�งหมด 3 ช่่วงเวล้า เพ้�ออำนัวยคัวาม

สะดวกิให้กิับพนัักิงานัผู้บริหารทีุ่กิที่่านัสามารถึเขึ้้าร่วม 

กิารอบรมดังกิล้่าวได้คัรบทีุ่กิท่ี่านั

• นัอกิจากินั่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดเวิร์กิช่อปีเร้�องกิารบริหาร 

คัวามเส่�ยงให้ระดับผู้จัดกิารฝ่่ายปีฏิิบัติุกิารปีระจำหน้ัางานั 

แล้ะผู้จัดกิารกิอง REIT (สำหรับพนัักิงานัทุี่กิระดับ) โดย 

มุ่งหวังเพ้�อสร้างคัวามเขึ้้าใจเร้�องกิารระบุคัวามเส่�ยง  

กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยง แล้ะมาตุรกิารล้ดคัวามเส่�ยงที่่�อยู่ในั

พ้�นัที่่�คัวามรับผิดช่อบขึ้องพนัักิงานัแตุ่ล้ะคันั รวมถ้ึงกิาร 

ปีลู้กิฝ่ังกิารรับรู้เร้�องคัวามสำคััญขึ้องกิารบริหารคัวามเส่�ยง 

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังตุั�งเปี้าที่่�จะนัำนัวัตุกิรรมดิจิที่ัล้ตุ่างๆ

มาใช้่ เพ้�อส่งเสริมวัฒนัธิรรมคัวามเส่�ยงที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพ  

กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ อยูร่ะหว่างพัฒนัาระบบดิจทัิี่ล้ พร้อมด้วยกิารแจ้งเตุอ้นั  

เพ้�อแสดงสถึานัะคัวามเส่�ยงหล้ักิทัี่�งหมด แล้ะตุรวจสอบตุิดตุาม 

กิารดำเนันิักิารบริหารคัวามเส่�ยงได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ
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ในัปีจัจบุนััผูม้ส่่วนัไดส่้วนัเสย่หล้ายฝ่า่ย อาที่ ิหนัว่ยงานัรฐั ล้กูิค้ัา 

ตุล้อดจนัผู้ถึ้อหุ้นั ได้หันัมาให้คัวามสนัใจในัปีระเด็นัด้านักิาร

จัดกิารห่วงโซ่ึ่อุปีที่านัอย่างยั�งย้นัมากิขึ้้�นั ฉัะนัั�นักิารจัดกิาร 

ผล้กิระที่บจากิห่วงโซึ่่อุปีที่านัที่่�ม่ตุ่อสิ�งแวดล้้อม สังคัม แล้ะ

เศรษฐกิิจ เช่น่ั มล้พิษ สภาพกิารที่ำงานั แล้ะคัวามเปี็นัส่วนัตัุว

ขึ้องข้ึ้อมูล้ จ้งถึ้อเปี็นัองค์ัปีระกิอบสำคััญในักิารบริหารจัดกิาร 

ห่วงโซึ่่อุปีที่านัอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ

ที่ั�งนั่� กิลุ้ม่บริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอมุ่งเนั้นัหล้ักิกิารในัเร้�องขึ้องคัวาม

ยั�งย้นัในักิารดำเนิันัธุิรกิิจ แล้ะตุระหนัักิด่ว่ากิารดำเนิันักิิจกิรรม

ขึ้องคัู่คั้าย่อมม่ผล้ตุ่อช่้�อเส่ยง ตุล้อดจนัมุมมองขึ้องกิลุ้่มผู้ม่ส่วนั

ได้ส่วนัเส่ยที่่�ม่ตุ่อกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพราะฉัะนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งตุ่อ 

ยอดแนัวคัดิกิารที่ำธุิรกิจิโดยยด้หลั้กิคัวามยั�งยน้ั ตุล้อดจนัมค่ัวาม

เป็ีนัธิรรมแล้ะโปีร่งใสในักิารที่ำงานัร่วมกิับคัู่คั้า โดยส่งเสริมให้ 

คัูค้่ัามโ่อกิาสพฒันัาศักิยภาพแล้ะพฒันัาธิรุกิจิใหเ้ติุบโตุอยา่งยั�งยน้ั

ไปีด้วยกิันั

แนวที่างบริหารจัดัการ
ด้วยกิิจกิรรมกิารดำเนัินัธิุรกิิจท่ี่�หล้ากิหล้ายตุาม 4 กิลุ้่มธิุรกิิจ 

หลั้กิขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ ส่งผล้ให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุ้องม่

กิารตุิดตุ่อปีระสานังานักิับคัู่คั้ารวมถึ้งผู้รับเหมาเปี็นัจำนัวนัมากิ

ในัห่วงโซึ่่คัุณ์ค่ัาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ให้คัวาม

สำคััญสูงสุดกิับกิารดำเนัินัธิุรกิิจอย่างยั�งย้นัแล้ะกิารปีฏิิบัตุิตุาม 

ขึ้อ้กิำหนัดอยา่งเคัรง่คัรดั จง้ตุอ้งกิำกิบัดแูล้ใหค้ัูค่ัา้แล้ะผูร้บัเหมา

ที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้เล้้อกิย้ดถึ้อหล้ักิกิารนั่�ด้วยเช่่นักิันั ด้วยเหตุุนั่�  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้จัดที่ำหลั้กิจรรยาบรรณ์ธุิรกิิจสำหรับคัู่ค้ัา 

(Supplier Code of Conduct) ขึ้้�นั แล้ะกิำหนัดให้นัำไปีใช้่ 

ในัทุี่กิกิลุ้่มธุิรกิิจ โดยม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อให้คัู่คั้าแล้ะผู้รับเหมาในั

ปีัจจุบันัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะรวมถ้ึงรายใหม่ ได้รับที่ราบถ้ึง 

เปี้าหมายท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ คัาดหวัง ตุล้อดจนัช่่�แจงหลั้กิกิารแล้ะ

แนัวที่างให้รับที่ราบ ทัี่�งนั่� เน้ั�อหาขึ้องหลั้กิจรรยาบรรณ์ธุิรกิิจ

สำหรับคู่ัคั้าปีระกิอบด้วยปีระเด็นัด้านัคัวามยั�งย้นั 3 หัวขึ้้อหล้ักิ 

ไดแ้กิ ่ขึ้อ้ปีฏิบิตัุเิกิ่�ยวกิบัจรยิธิรรมในักิารที่ำธิรุกิิจ คัวามรูพ้้�นัฐานั

เกิ่�ยวกิับสิที่ธิิมนัุษยช่นั แล้ะกิารบริหารจัดกิารอาช่่วอนัามัยแล้ะ

สภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั ท่ี่�คัู่คั้าแล้ะผู้รับเหมาทีุ่กิรายตุ้อง

ปีฏิิบัติุตุาม ซ้ึ่�งสามารถึดูรายล้ะเอ่ยดเกิ่�ยวกิับจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ

การจัดัการ
ห�วงโซ�อุปที่าน
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สำหรับคัู่คั้าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ท่ี่�เว็บไซึ่ตุ์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

โดยในัปีี 2564 คัู่คั้าแล้ะผู้รับเหมาทีุ่กิรายได้รับกิารส้�อสาร

ปีระช่าสัมพันัธิ์เกิ่�ยวกิับหล้ักิจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจสำหรับคู่ัคั้า โดย 

รอ้ยล้ะ 47 ไดล้้งนัามรับที่ราบขึ้อ้ปีฏิบิตัุ ิโดยสว่นัที่่�เหล้อ้จะดำเนิันั

ขึ้ั�นัตุอนัเสร็จสิ�นัภายในัปีี 2565

ด้วยกิารดำเนิันักิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งในักิารพัฒนัาอาคัารคัล้ังสินัคั้า 
ศนูัย์กิระจายสินัค้ัา แล้ะโรงงานั รวมถึง้กิารพฒันัานัคิัมอตุุสาหกิรรม 
กิารพิจารณ์าเล้้อกิใช่้แล้ะกิารจัดซึ่้�อวัสดุกิ่อสร้างจ้งเปี็นัหนั้�งในั 
ขึ้ั�นัตุอนัสำคััญในัช่่วงพัฒนัาโคัรงกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ดังนัั�นั  
กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้นัำกิระบวนักิารจัดหาอย่างยั�งย้นัมาใช่้ในักิาร
จัดซึ่้�อผล้ิตุภัณ์ฑ์์ตุ่างๆ เช่่นั อุปีกิรณ์์ แล้ะวัสดุกิ่อสร้าง เพ้�อให้
มั�นัใจว่าไม่ม่ผล้ิตุภัณ์ฑ์์ใดที่่�ได้มาจากิพ้�นัที่่�เขึ้ตุสงวนั อ่กิทัี่�ง 
กิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังให้คัวามสำคััญกิับกิารเล้้อกิจัดซึ่้�อจัดจ้างสินัคั้า
หร้อบริกิารจากิคัู่คั้าที่่�สามารถึตุอบสนัองแนัวคัิดกิารกิ่อสร้าง 

“อาคัารส่เขึ้่ยว (Green Building)” ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้  
นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังสนัับสนัุนัให้ม่กิารใช่้วัสดุที่่�ช่่วย
ปีระหยดัพล้งังานัแล้ะเปีน็ัมิตุรตุอ่สิ�งแวดล้อ้ม แล้ะขึ้อใหผู้้รบัเหมา
เล้้อกิใช้่วัสดุท่ี่�สามารถึนัำกิลั้บมาใช้่ซึ่�ำได้ ซึ่้�งจะช่่วยล้ดปีริมาณ์
ขึ้ยะจากิกิารกิ่อสร้างได้อย่างมากิ ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้มุ่งเนั้นั
เร้�องกิารดูแล้รักิษาสิ�งแวดล้้อมตุามนัโยบายคัุณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม 
กิารอนัุรักิษ์พล้ังงานั แล้ะคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ แล้ะ 
คัาดหวังให้คัู่คั้าปีฏิิบัติุตุามนัโยบายดังกิล้่าวเช่่นักิันั ตุั�งแตุ่
กิระบวนักิารกิารกิอ่สรา้งโคัรงกิารไปีจนัถึง้ช่ว่งกิารดำเนันิัโคัรงกิาร
ปีกิติุ ตุล้อดจนัล้ดกิารใช้่ที่รัพยากิร แล้ะนัำแนัวปีฏิิบัตุิด้านั 
สิ�งแวดล้อ้มมาใช่ตุ้ามท่ี่�ไดร้ะบไุวใ้นัจรรยาบรรณ์ธิรุกิจิสำหรบัคัูค่ัา้ 
เพ้�อล้ดผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อม รวมถึ้งกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ม่กิาร 
ส่งเสริมให้คัู่ค้ัาย้ดแนัวคัิดหร้อกิรอบกิารดำเนัินังานัท่ี่�เปี็นัมิตุร 
ตุ่อสิ�งแวดล้้อม โดยตัุวอย่างกิารดำเนิันังานัท่ี่�สะท้ี่อนัแนัวคัิด
เศรษฐกิิจหมุนัเว่ยนั ได้แกิ่ กิารนัำไม้แบบพล้าสตุิกิเสริมเหล้็กิ 
(Plastic Formwork) มาใช่้ ซ้ึ่�งเปี็นัวัสดุที่่�สามารถึนัำกิล้ับมาใช่้ 
ซึ่�ำได้ ซ้ึ่�งสามารถึล้ดขึ้ยะแล้ะขึ้องเสย่จากิกิระบวนักิารกิอ่สรา้งได้
เป็ีนัอย่างด่ ตุล้อดจนักิารออกิแบบอาคัารให้สอดคัล้้องกัิบมาตุรฐานั 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
เปี็นัตุ้นั

กิารกิำกัิบดูแล้กิารบริหารจัดกิารห่วงโซ่ึ่อุปีที่านัโดยรวมเป็ีนัหน้ัาที่่�
ขึ้องฝ่่ายจัดซึ่้�อ (Procurement Department) ซึ่้�งกิารบริหารงานั
ในัระดบักิลุ้ม่บรษัิที่ฯ โดยมก่ิระบวนักิารคัดัเล้อ้กิแล้ะปีระเมนิัคัูค่ัา้

ตุามแนัวที่างท่ี่�ระบุไวใ้นักิระบวนักิารจดัซ้ึ่�อจดัจา้ง (Procurement 

Procedure) ซึ่้�งจะม่กิารที่บที่วนัเน้ั�อหาทีุ่กิปีี
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กริะบวนการิคัดเลือกค้่ค้าริายให้ม่
คัู่คั้ารายใหม่ทีุ่กิรายจะตุ้องกิรอกิแบบฟอร์มปีระเมินัคัู่คั้า (Pre-

Qualification Form: PQ) ซึ่้�งปีระกิอบดว้ยคัำถึามสำหรบัปีระเมนิั

คัุณ์สมบัตุิที่ั�งด้านัคัุณ์ภาพ ราคัา คัวามสามารถึในักิารผล้ิตุสินัคั้า

หร้อบริกิาร ระบบกิารบริหารจัดกิาร ตุล้อดจนัแล้ะผล้กิาร 

ดำเนัินังานัด้านัคัวามยั�งย้นัแล้ะคัวามเส่�ยง แบบฟอร์มปีระเมินั 

คัู่คั้ายังออกิแบบมาเพ้�อตุรวจสอบว่าคัู่คั้าแตุ่ล้ะรายม่กิารใช่้

นัโยบายหร้อระบบกิารจัดกิารที่่�สอดคัล้้องกิับกิารพัฒนัาอย่าง

ยั�งย้นัหร้อไม่ เช่่นั คัวามซึ่้�อสัตุย์สุจริตุที่างธิุรกิิจ กิารจัดกิารด้านั

คัวามปีล้อดภัย แล้ะกิารบริหารจัดกิารผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อม 

นัอกิจากินั่� ยงัมก่ิารปีระเมินัคัูค้่ัาในัส่วนัขึ้องศักิยภาพคัวามยั�งยน้ั 

(Environmental, Social and Governance (สิ�งแวดล้้อม สังคัม 

แล้ะบรรษัที่ภิบาล้): ESG) เพ้�อให้กิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยง

ด้านัคัวามยั�งย้นัตุล้อดห่วงโซ่ึ่คัุณ์ค่ัาเกิิดปีระสิที่ธิิภาพสูงสุด  

โดยม่กิารระบุแล้ะกิำกัิบดูแล้คัวามเส่�ยงท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องตัุ�งแตุ่ตุอนัตุ้นั

กิระบวนักิารคััดเล้้อกิ

ที่ั�งนั่� เกิณ์ฑ์ก์ิารปีระเมินัศักิยภาพด้านัคัวามยั�งยน้ัในักิารคัดัเล้อ้กิ

คัู่คั้าปีระกิอบไปีด้วย 3 ปีระเด็นัดังนั่� โดยม่กิารปีระเมินัให้คัะแนันั

แตุ่ล้ะปีระเด็นัที่่�ระดับ 1-5

นัอกิจากินั่� เกิณ์ฑ์์กิารปีระเมนิัยงัคัรอบคัล้มุถึง้กิารปีระเมนิัแหล้ง่

ที่่�มาขึ้องผล้ิตุภัณ์ฑ์์ที่่�จัดซึ่้�อ เพ้�อให้แนั่ใจว่าไม่ใช่่สินัคั้าที่่�ม่ 

ตุน้ักิำเนัดิมาจากิพ้�นัท่ี่�เขึ้ตุสงวนัหร้อพ้�นัท่ี่�ที่่�มค่ัวามเส่�ยงดา้นัคัวาม

หล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ

ในัปีี 2564 คู่ัคั้าใหม่ทีุ่กิรายทัี่งหมดร้อยล้ะ 100 ได้ผ่านักิาร 

คััดเล้้อกิโดยใช่้แบบฟอร์มปีระเมินัคู่ัคั้า กิระบวนักิารคััดเล้้อกินั่� 

ช่่วยให้มั�นัใจได้ว่าคัู่ค้ัาท่ี่�เล้้อกิให้อยู่ในัที่ะเบ่ยนัคัู่ค้ัา (AVL) จะ

ดำเนัินัธิุรกิิจโดยย้ดหล้ักิคัวามยั�งย้นั 

การดัำาเนินงานดั้านธรรมาภิบาลุ่/ จริยธรรมในการดัำาเนิน
ธ่รกิจ
คัู่ค้ัาม่เกิณ์ฑ์์วัดหร้อคั่าช่่�วัดผล้กิารดำเนัินังานัด้านัธิรรมาภิบาล้แล้ะ
จริยธิรรมในักิารดำเนัินัธิุรกิิจ เช่่นั นัโยบายธิรรมาภิบาล้ นัโยบาย 
ตุ่อตุ้านักิารให้สินับนัแล้ะกิารทีุ่จริตุ นัโยบายกิารแขึ้่งขึ้ันัที่างกิารคั้า 
นัโยบายปีกิป้ีองคัวามเปีน็ัส่วนัตัุวขึ้องข้ึ้อมูล้ แล้ะคัวามมั�นัคังปีล้อดภยั
ที่างไซึ่เบอร์

การดัำาเนินงานดั้านสังคุม
คู่ัคั้าม่มาตุรกิารหร้อม่ผล้กิารดำเนิันังานัที่่�เกิ่�ยวข้ึ้องกัิบสุขึ้อนัามัยแล้ะ
คัวามปีล้อดภัย สิที่ธิิมนัุษยช่นั แล้ะกิารปีฏิิบัตุิตุามกิฎหมายแรงงานั 
เช่น่ั นัโยบายกิารไมเ่ล้อ้กิปีฏิบิตัุ ินัโยบายเกิ่�ยวกิบัแรงงานัเดก็ิ เง้�อนัไขึ้
กิารจ้างงานัที่่�เปี็นัธิรรม กิารบริหารจัดกิารลู้กิจ้างที่่�เปี็นัช่าวตุ่างช่าตุิ
แล้ะผู้อพยพ แล้ะสภาพแวดล้้อมกิารที่ำงานัที่่�ปีล้อดภัย

การดัำาเนินงานดั้านสิ�งแวดัลุ่้อม
คู่ัคั้าม่นัโยบายหร้อแนัวที่างในักิารบริหารจัดกิารด้านัสิ�งแวดล้้อมแล้ะ
กิารปีฏิิบัตุิตุามขึ้้อกิฎหมายที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง เช่น่ั นัโยบายอนัุรักิษ์พล้ังงานั 
แนัวที่างกิารบริหารจัดกิารขึ้ยะแล้ะขึ้องเส่ยที่่�เป็ีนัอันัตุราย แผนัแล้ะ 
ขึ้ั�นัตุอนักิารดำเนัินังานัเพ้�อกิารใช่้ที่รัพยากิรให้เกิิดปีระสิที่ธิิภาพสูงสุด

เกณฑ์์การิปริะเมินศักยภาพด้านความย่ังยืน ริะดับคะแนน

ดั่เย่�ยม (5)
ดั่ (4)
พอใช้ (2)
คุวรปรับปร่ง (1)



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 057 

การประเมินคุวามเส่�ยงห�วงโซ�อุปที่าน 
นัอกิเหนั้อจากิกิระบวนักิารจัดซ้ึ่�อจัดจ้างแล้้ว กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงคัู่คั้าในัด้านักิารดำเนัินัธิุรกิิจ ผล้กิระที่บ

ตุ่อสิ�งแวดล้้อม แล้ะผล้กิระที่บตุ่อสังคัม เพ้�อกิำกิับดูแล้ห่วงโซึ่่อุปีที่านัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้พัฒนัาไปีสู่คัวามยั�งย้นั ตุล้อดจนั 

เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพขึ้องห่วงโซ่ึ่คัุณ์คั่าโดยใช่้กิระบวนักิารคััดเล้้อกิคัู่คั้ารายใหม่แล้ะกิารปีระเมินัคัู่คั้า

การระบ่คุ้�คุ้ารายสำาคัุญ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่ว่าคัวามผันัผวนัแล้ะไม่ตุ่อเนั้�องในัธิุรกิิจ

ในักิารจดัหาผล้ติุภณั์ฑ์แ์ล้ะบรกิิารอาจสง่ผล้ใหเ้กิดิคัวามเสย่หาย

ร้ายแรงตุ่อกิารดำเนันิัธุิรกิจิขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ได้ ดงันัั�นั กิลุ่้มบรษัิที่ฯ  

จ้งได้จัดให้ม่กิารระบุคัู่ค้ัารายสำคััญ เพ้�อให้บริหารจัดกิารห่วงโซึ่่

คัุณ์ค่ัาได้อย่างปีระสิที่ธิิภาพ โดยกิำหนัดมาตุรกิารเพิ�มเติุมเพ้�อ

บรรเที่าผล้กิระที่บจากิคัู่คั้า ตุล้อดจนัช่่วยเหล้้อคัู่คั้าให้ขึ้ับเคัล้้�อนั

ธิุรกิิจได้อย่างตุ่อเนั้�องแล้ะสร้างคัวามเตุิบโตุในัระยะยาวได้ ที่ั�งน่ั� 

ไดน้ัำกิารวิเคัราะห์จดักิลุ้ม่ด้วยระบบ ABC (กิารวิเคัราะห์ตุามยอด

คั่าใช่้จ่าย) มาใช่้ในักิารระบุคัู่คั้ารายสำคััญ รวมถึ้งพิจารณ์าจากิ

หลั้กิเกิณ์ฑ์อ้์�นั ๆ  เช่น่ั ระดบัคัวามสำคัญัขึ้องผล้ติุภัณ์ฑ์์หรอ้บรกิิาร

ที่่�คัู่คั้าจัดหา หร้อโอกิาสในักิารใช่้คัู่คั้ารายอ้�นัเพ้�อที่ดแที่นั

ในัปีี 2564 ม่จำนัวนัคัู่ค้ัาที่ั�งหมด 638 รายในัห่วงโซ่ึ่อุปีที่านัขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยจำแนักิตุามกิลุ้่มธิุรกิิจได้ดังตุารางด้านัล้่างนั่�

การีวิเคุรีาะห์ห�วงโซ่�อุปที่าน จำนวนคูุ�คุ้า 

คัู่คั้าที่ั�งหมด 638

คัู่คั้ารายสำคััญ (Critical Supplier) 29

คัู่คั้ารายสำคััญที่่�ไม่ได้ที่ำธิุรกิิจกิับกิลุ้่มบริษัที่ฯ ภายในัปีี 2565

การิริะบุค้่ค้าริายสำาคัญ

• ระบ่ค่�ค้�ร�ยสำ�คัญจ�กก�ร
วิเคร�ะห์ฐ�นข้อม่ลในก�รจัดซ่ื�อ 
(Spending Analysis)  
โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มสำ�คัญ 
ของผู้ลิตภัณฑ์์หรือบริก�ร  
ระดับคว�มย�กง��ยในก�รห�
ผู้ลิตภัณฑ์์หรือบริก�รอื�น 
ม�ที่ดแที่น ฯลฯ

การิปริะเมินความเสี่ยง
ค้่ค้าด้านความยั่งยืน

• ประเมินและจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
คว�มเส่�ยงของค่�ค้�ใน 
ด้�นจรรย�บรรณที่�งธ่รกิจ  
ผู้ลกระที่บต�อสิ�งแวดล้อม  
และผู้ลกระที่บที่�งสังคม

มาต่ริการิ
จัดการิความเส่ียง 

• จัดก�รคว�มเส่�ยงของค่�ค้� 
แต�ละร�ยด้วยม�ตรก�รที่่�เหม�ะสม  
รวมถึงดำ�เนินก�รแก้ ไขปรับปร่ง 
ข้อบกพร�องให้ถ่กต้อง หรือ 
ก�รใช้ม�ตรก�รย่ติสัญญ�



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)058 

ที่ั�งนั่� ม่กิารระบุคัู่คั้ารายสำคััญโดยพิจารณ์าจากิปีระเด็นัตุ่อไปีนั่�

• กิารวเิคัราะห์ค่ัาใช้่จ่าย (เช่่นั มากิถึง้ร้อยล้ะ 80 ขึ้องมูล้ค่ัากิารจดัซึ่้�อ)

• คัวามสำคััญขึ้องผล้ิตุภัณ์ฑ์์หร้อบริกิาร 

• โอกิาสในักิารใช่้คัู่คั้ารายอ้�นัที่ดแที่นั 

• คัวามถึ่�ในักิารจัดซึ่้�อจัดจ้าง

• ปีระเภที่ขึ้องงานัจัดซ้ึ่�อจัดจ้างที่่�ขึ้้�นัอยู่กิับ

• กิารพัฒนัาโคัรงกิาร 

ในัปีี 2564 ม่คัู่ค้ัารายสำคััญที่ั�งหมด 29 รายตุามเกิณ์ฑ์์ที่่�ระบุ 

ข้ึ้างตุ้นั คัดิเป็ีนัรอ้ยล้ะ 4.6 ขึ้องคัูค้่ัาที่ั�งหมดที่่�ยังดำเนิันัธิรุกิจิร่วม 

กัิบกิลุ่้มบริษัที่ฯ โดยม่ยอดค่ัาใช้่จ่ายคิัดเป็ีนัร้อยล้ะ 80.0 ขึ้อง 

คั่าใช่้จ่ายรวมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

ก�รประเมินคว�มเส่�ยงด้�นคว�มยั�งยืนของค่�ค้�
ในัทีุ่กิ ๆ ปีี กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนัินักิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงขึ้อง 

คัู่คั้ารายสำคััญคัรอบคัลุ้มปีระเด็นัในัด้านัจรรยาบรรณ์ที่างธิุรกิิจ 

ผล้กิระที่บตุอ่สิ�งแวดล้อ้ม แล้ะผล้กิระที่บที่างสงัคัม โดยหนัว่ยงานั

ที่่�สั�งซ้ึ่�อสินัค้ัาบริกิารแล้ะฝ่่ายจัดซ้ึ่�อจะร่วมกัินัที่ำแบบฟอร์ม

ปีระเมนิัผล้กิารที่ำงานัขึ้องคัูค้่ัา ซึ่้�งปีระกิอบด้วยกิารปีระเมินัคัณุ์ภาพ 

ขึ้องสินัคั้าหร้อบริกิาร ราคัา กิารจัดส่งสินัคั้า/กิารส่งมอบงานั  

แล้ะกิารให้คัวามร่วมม้อกัิบหน่ัวยงานัที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง นัอกิจากินั่�  

กิารปีระเมินัยังม่กิารตุรวจสอบคู่ัคั้าถึ้งกิารปีฏิิบัตุิตุามนัโยบาย 

สิ�งแวดล้อ้ม แนัวปีฏิบิตัุดิา้นัคุัณ์ภาพ สขุึ้ภาพ แล้ะคัวามปีล้อดภยั 

ฯล้ฯ ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะเม้�อเสร็จสิ�นักิระบวนักิารปีระเมินั  

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จะแจง้ผล้กิารปีระเมนิัใหท้ี่ราบพรอ้มแผนักิารแกิไ้ขึ้

ขึ้้อบกิพร่องตุามผล้คัะแนันัขึ้องคัู่ค้ัาแตุ่ล้ะราย ในักิรณ์่ที่่�คัู่ค้ัาได้

คัะแนันัตุ�ำกิว่ามาตุรฐานั 2 ปีีตุิดตุ่อกิันั จะม่กิารแจ้งผล้ให้คัู่ค้ัา

ที่ราบแล้ะคู่ัคั้าดังกิล้่าวจะถึูกิตุัดออกิจากิที่ะเบ่ยนัคู่ัคั้า โดยจะม่

หนัังส้อแจ้งในัล้ำดับตุ่อไปี

ม�ตรก�รประเมินคว�มเส่�ยงค่�ค้�
ฝ่่ายจัดซึ่้�อแล้ะหนั่วยงานัท่ี่�สั�งซึ่้�อสินัคั้าบริกิารจะปีระเมินัคัู่คั้า 

ที่กุิปีโีดยกิารกิรอกิแบบฟอร์มปีระเมินัผล้กิารที่ำงานัขึ้องคู่ัค้ัา โดย

ม่วัตุถึุปีระสงคั์เพ้�อปีระเมินัคัู่คั้ารายสำคััญแล้ะรายที่่�ม่คัวามเส่�ยง

สงูในัปีระเด็นัด้านัธิรรมาภิบาล้ สงัคัม แล้ะสิ�งแวดล้อ้ม ซ้ึ่�งมุง่เน้ันั

ไปีท่ี่�คุัณ์ภาพขึ้องสินัคั้าหร้อบริกิาร ราคัา กิารจัดส่งสินัคั้า/ 

กิารสง่มอบงานั แล้ะกิารให้คัวามรว่มมอ้กิบัหน่ัวยงานัท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง 

นัอกิจากิเกิณ์ฑ์์ขึ้้างตุ้นัแล้้ว ยังม่กิารปีระเมินัเกิ่�ยวกิับกิารปีฏิิบัตุิ

ตุามนัโยบายสิ�งแวดล้้อม แนัวปีฏิิบัตุิด้านัคุัณ์ภาพ สุขึ้ภาพ  

แล้ะคัวามปีล้อดภัย ตุล้อดจนัหล้ักิจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจสำหรับคัู่คั้า 

ฯล้ฯ ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อ่กิด้วย

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะแจ้งผล้กิารปีระเมินัให้คัู่คั้าแตุ่ล้ะรายที่ราบ หากิ

คู่ัคั้าม่คุัณ์สมบัตุิไม่ตุรงกัิบข้ึ้อกิำหนัดขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ จะตุ้องม่

กิารสรุปีแผนักิารแกิ้ไขึ้ขึ้้อบกิพร่อง ในักิรณ่์ท่ี่�คู่ัคั้าได้คัะแนันัตุ�ำ

กิว่ามาตุรฐานั 2 ปีีตุิดตุ่อกิันั จะม่กิารแจ้งผล้ให้คัู่คั้าที่ราบแล้ะ 

คู่ัคั้าดังกิล้่าวจะถึูกิตุัดออกิจากิที่ะเบ่ยนัคู่ัคั้า จากินัั�นัจะม่หนัังส้อ

แจ้งในัล้ำดับตุ่อไปี

ผู้ลุ่การปฏิิบัติิงาน : พอใช้
• ช่่วงคัะแนันั ร้อยล้ะ 25 - 59
• กิารปีฏิิบัตุิ : ให้คัู่คั้าย้�นัแผนักิารแกิ้ไขึ้ขึ้้อบกิพร่องด้านั 
สิ�งแวดล้้อม สังคัม แล้ะบรรษัที่ภิบาล้ พร้อมปีฏิิบัตุิตุามแผนัภายในั 
6 เดอ้นั แล้ะจะตุ้องจัดให้ม่กิารตุรวจสอบอ่กิคัรั�ง

ผู้ลุ่การปฏิิบัติิงาน : ติำ�ากว�ามาติรฐาน
• ช่่วงคัะแนันั ตุ�ำกิว่าร้อยล้ะ 25
• กิารปีฏิบิัตุิ : ให้คัู่คั้าย้�นัแผนักิารแกิ้ไขึ้ขึ้้อบกิพร่องด้านั 
สิ�งแวดล้้อม สังคัม แล้ะบรรษัที่ภิบาล้ พร้อมปีฏิิบัตุิตุามแผนัภายในั
เวล้าที่่�ตุกิล้ง หากิผล้กิารตุรวจสอบในัภายหล้ัง พบว่า คัู่คั้ายัง 
ไม่สามารถึแกิ้ไขึ้ขึ้้อบกิพร่องได้ให้ถึ้อว่าสัญญาที่่�มอ่ยู่เปี็นัอันัสิ�นัสุด

ผู้ลุ่การปฏิิบัติิงาน : ดั่เย่�ยม
• ช่่วงคัะแนันั ร้อยล้ะ 80 - 100
• กิารปีฏิิบัตุิ : ให้คัู่คั้าดำเนัินักิารปีระเมินัตุนัเองทีุ่กิ ๆ สองปีี

ผู้ลุ่การปฏิิบัติิงาน : ดั่
• ช่่วงคัะแนันั ร้อยล้ะ 60 - 79
• กิารปีฏิบิัตุิ : ให้คัู่คั้าดำเนัินักิารปีระเมินัตุนัเองทุี่กิปีี

ก�รจำ�แนกผู้ลก�รปฏิิบัติง�นของค่�ค้�และก�รปฏิิบัติเพ่�อแก้ ไขข้อบกพร�อง
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นัอกิจากิกิารใช่แ้บบปีระเมนิัดงัท่ี่�ระบขุึ้า้งตุน้ัแล้ว้ กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ยงั 

ได้นัำกิระบวนักิารปีระเมินัศักิยภาพคัวามยั�งย้นั (ESG) มาใช่้ในั

กิารล้งพ้�นัท่ี่�ตุรวจสอบคัณุ์สมบตัุแิล้ะผล้กิารดำเนันิังานัท่ี่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง

กิบักิารบรหิารจดักิารดา้นัจรยิธิรรมที่างธิรุกิจิ สิ�งแวดล้อ้ม สขุึ้ภาพ 

คัวามปีล้อดภัย แล้ะสังคัมขึ้องคัู่คั้ารายสำคััญ ตุล้อดจนัคัู่ค้ัาที่่�ม่

คัวามเส่�ยงสูง แล้ะคัูค้่ัารายสำคัญัที่่�ไม่ไดท้ี่ำธุิรกิจิกัิบกิลุ้ม่บรษิัที่ฯ 

โดยตุรง โดยจะพิจารณ์าเปี็นักิรณ์่ตุามคัวามเหมาะสมแล้ะเปี็นัไปี

ตุามกิรอบมาตุรฐานัแล้ะขึ้อ้กิำหนัดขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ทัี่�งนั่� กิำหนัด

ให้ม่กิารล้งพ้�นัที่่�ตุรวจสอบสำหรับคัู่คั้ารายสำคััญทีุ่กิราย โดย

สามารถึดูรายล้ะเอ่ยดเกิ่�ยวกิับเกิณ์ฑ์์ท่ี่�ใช่้ในักิารระบุคัู่คั้าราย

สำคัญัได้ในัหัวข้ึ้อ “กิารระบุคัูค้่ัารายสำคัญั” ในัรายงานัฉับับนั่� ผล้

กิารตุรวจปีระเมินัในัปีี 2564 ม่รายล้ะเอ่ยดดังตุ่อไปีนั่�

คุู�คุ้า จำนวนการีลงพื้นทีี่�ตรีวจสอบ
จำนวนคูุ�คุ้าที่ี�ต้องกำหนดัแผนการี

แก้ไขข้อบกพรี�อง

คัู่คั้ารายสำคััญ 29 ไม่ม่

คัู่คั้าที่่�ม่คัวามเส่�ยงสูง 0 ไม่ม่

คัู่คั้ารายสำคััญที่่�ไม่ได้ที่ำธิุรกิิจกิับกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยตุรง 0 ไม่ม่

ที่ั�งนั่� กิารดำเนิันักิารแก้ิไขึ้ข้ึ้อบกิพร่องที่่�กิำหนัดขึ้้�นัระหว่างกิารตุรวจปีระเมินัที่ั�งหมดถึอ้เป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้องแผนักิารแก้ิไขึ้ข้ึ้อบกิพร่องที่่�

ม่อยู่เดิม
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แนวคิุดัการจัดัการห�วงโซ�อุปที่าน
“ระบบ E-PROCUREMENT”
กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้ยกิระดบัศกัิยภาพกิารดำเนิันังานัโดยใช้่ปีระโยช่น์ั

จากินััวตุกิรรมด้านัเที่คัโนัโล้ย่ ด้วยกิารดำเนัินังานัโคัรงกิารระบบ

จัดซึ่้�อจัดจ้างออนัไล้น์ั E-Procurement เฟส 1 เพ้�อเสริม

ปีระสทิี่ธิภิาพ คัวามโปีรง่ใส แล้ะปีรบักิระบวนักิารปีระมลู้โคัรงกิาร

ให้ม่คัวามคัล้่องตุัวแล้ะเปี็นัระบบ โดยคัู่คั้าที่่�ม่ศักิยภาพสามารถึ

อัปีโหล้ดใบเสนัอราคัาในัระบบได้อย่างสะดวกิแล้ะปีล้อดภัย  

จากินัั�นัผู้ที่่�รับผิดช่อบแล้ะได้รับมอบอำนัาจตุามมูล้ค่ัาสัญญาจะ

เปี็นัผู้อนัุมัตุิใบเสนัอราคัา

นัอกิจากินั่� ระบบจัดซ้ึ่�อจัดจ้างออนัไล้น์ัยังม่ฐานัข้ึ้อมูล้เพ้�อ 

ตุรวจสอบแล้ะเปีรย่บเที่ย่บวา่ราคัาที่่�คู่ัคัา้เสนัอมม่ลู้คัา่เปีน็ัไปีตุาม

ราคัาตุล้าดหร้อไม่ ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ตุ่อยอดดำเนิันั

โคัรงกิารในัเฟสที่่� 2 ซึ่้�งนัับเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องแผนัตุ่อเนั้�องขึ้อง 

กิารพัฒนัาไปีสู่ยุคัดิจิที่ัล้ (Digital Transformation Program 

Season 2) โดยจะม่กิารเพิ�มฟังกิ์ช่ั�นัให้ผู้ใช่้สามารถึปีระเมินั

คัุณ์สมบัตุิคัู่คั้า ตุรวจปีระเมินัศักิยภาพคัวามยั�งย้นั (ESG) แล้ะ

สามารถึบริหารจัดกิารรายช่้�อคัู่ค้ัาในัระบบได้ ซึ่้�งระบบดังกิล้่าว 

ยังช่่วยให้กิารปีระมูล้โคัรงกิารดำเนัินัไปีได้โดยอัตุโนัมัติุ กิล้่าวคั้อ

สามารถึกิำหนัดราคัา วิเคัราะห์ข้ึ้อมูล้ แล้ะดำเนัินักิารจัดซึ่้�อ 

จัดจ้างกัิบคัู่คั้าโดยไม่ตุ้องอาศัยกิารคัวบคัุมโดยตุัวบุคัคัล้

“ม�ตรก�รรับมือสถ�นก�รณ์โควิด-19”
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ตุิดตุามเฝ่้าระวังสถึานักิารณ์ก์ิารแพร่ระบาดขึ้อง

เช้่�อไวรัสโคัวิด-19 อย่างใกิล้้ช่ิดแล้ะม่กิารส้�อสารกิับคู่ัคั้าในั

ปีระเด็นัดงักิล่้าวมาโดยตุล้อด ในัปัีจจบุนััโรคัโคัวิด-19 มแ่นัวโนัม้

เกิดิกิารตุดิเช้่�อได้งา่ยขึ้้�นัแล้ะอาจนัำไปีสูก่ิารแพร่ระบาดในัวงกิว้าง 

ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้กิำหนัดข้ึ้อปีฏิิบัตุิแล้ะจัดให้ม่

มาตุรกิารดแูล้คัูค่ัา้ โดยมว่ตัุถุึปีระสงคัเ์พ้�อคัวบคัมุแล้ะปีอ้งกินัักิาร

แพร่ระบาดขึ้องโรคัโคัวิด-19

นัอกิจากินั่� ยังม่กิารกิำหนัดข้ึ้อปีฏิิบัตุิดังตุ่อไปีนั่�เพ้�อรับม้อกัิบ

วิกิฤติุกิารแพร่ระบาดขึ้องเช่้�อไวรัสโคัวิด-19

1. สวมหนั้ากิากิอนัามัย

2. รักิษาระยะห่าง

3. ล้้างม้อเป็ีนัปีระจำ

4. ตุรวจคัดักิรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่ิอนัเข้ึ้าปีฏิบิตัุงิานั

การบริหารจัดัการห�วงโซ�อุ่ปที่านในภาวะวิกฤติิการแพร�
ระบาดัของเชื� ้อไวรัสโคุวิดั-19
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ตุระหนักัิถึง้ผล้กิระที่บจากิภาวะวกิิฤตุกิิารแพรร่ะบาด

ขึ้องเช้่�อไวรัสโคัวิด-19 ซ้ึ่��งอาจส่งผล้กิระที่บตุ่อกิารดำเนิันังานัแล้ะ

สภาพคัล่้องขึ้องกิารจัดกิารกิระแสเงินัสดขึ้องคู่ัค้ัาขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ กิารตุกิล้งระยะเวล้าเคัรดิตุเที่อมตุ่อคัู่คั้าท่ี่�เหมาะสม 

ถ้ึอเป็ีนัปัีจจัยท่ี่�สำคััญตุ่อกิารดำเนิันัธุุิรกิิจขึ้องคู่ัค้ัาได้อย่างยั�งย้นั 

ที่ั�งนั่� ตุามท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารดำเนิันังานัที่่�หล้ากิหล้ายภายใตุ้ 

ธิุุรกิิจที่ั�ง 4 กิลุ้่ม โดยที่ั��วไปีกิลุ้่มบริษัที่ฯ จะกิำหนัดแล้ะได้รับ 

ระยะเวล้าเคัรดิตุเที่อมจากิคัู่คั้าปีระมาณ์ 30-45 วันั ในัปีี 2564 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ไม่ได้รับผล้กิระที่บจากิวิกิฤตุิดังกิล้่าวอย่างม่นััย 

สำคััญ แล้ะสามารถึบริหารจัดกิารกิระแสเงินัสดได้อย่างม ่

ปีระสิที่ธิิภาพ ส่งผล้ให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ไม่ได้ม่ปัีญหาในักิารจ่าย 

ช่ำระเงินัให้แก่ิคัู่คั้าแตุ่อย่างใด ที่ั�งยังสามารถึปีฏิิบัตุิตุามเง้�อนัไขึ้

เคัรดิตุเที่อมที่่�กิำหนัดไว้ได้ตุามปีกิติุ
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คัวามพ้งพอใจขึ้องลู้กิค้ัานับัเป็ีนัปัีจจัยสำคัญัขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ ในั

กิารสร้างผล้กิำไรให้กิับธิุรกิิจ โดยเฉัพาะอย่างยิ�งในัสถึานักิารณ์์

ปีจัจบุนััที่่�กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งพฤตุกิิรรมแล้ะคัวามตุอ้งกิารขึ้องล้กูิคัา้

ได้เขึ้้ามาม่อิที่ธิิพล้มากิขึ้้�นั ที่ั�งยังเพิ�มคัวามท้ี่าที่ายในักิารรักิษา 

ฐานัลู้กิคัา้เดมิหรอ้กิารหาล้กูิคัา้รายใหม่ๆ เพราะฉัะนัั�นั กิารสรา้ง

คัวามเช่้�อมั�นัจ้งเปี็นัพ้�นัฐานัสำคััญในักิารบริหารจัดกิารลู้กิคั้า

สัมพันัธ์ิท่ี่ม่ปีระสิที่ธิิภาพ อ่กิทัี่�งยังถ้ึอเป็ีนักิล้ยุที่ธ์ิสำคััญในั 

กิารเสริมสร้างกิารเตุิบโตุที่างธิุรกิิจในัระยะยาวขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ตุล้อดจนักิารสร้างคัวามเช่้�อมั�นัให้กัิบผูม้ส่ว่นัไดส้ว่นัเสย่ที่กุิฝ่า่ยในั

ห่วงโซ่ึ่คัุณ์คั่า 

การจัดัการ
ลุ่้กคุ้าสัมพันธ์

แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ้่มธิุรกิิจหล้ักิที่ั�ง 4 กิลุ้่มขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ นัั�นัขัึ้บเคัล้้�อนัด้วยพันัธิสัญญาในักิารเปี็นั “Your Ultimate Solution Partners” โดย 
มุ่งนัำเสนัอบริกิารที่่�หล้ากิหล้ายคัรบวงจรให้กิับลู้กิคั้า

ซึ่้�งปัีจจัยหลั้กิสำคััญที่่�ที่ำให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึดำเนิันัธุิรกิิจ 

ได้อย่างมั�นัคังแล้ะแข็ึ้งแกิร่งนัั�นัได้แก่ิ กิารมอบสิ�งท่ี่�ด่ที่่�สุดให้แก่ิ

ลู้กิคั้า บนัที่ำเล้ที่่�ตุั�งที่่�เปี็นัจุดยุที่ธิศาสตุร์กิารขึ้นัส่งแล้ะกิระจาย

สินัคั้า รวมถ้ึงกิารให้บริกิารที่่�คัรอบคัลุ้มตุามคัวามตุ้องกิารขึ้อง

ลู้กิค้ัาอย่างคัรบวงจร (one stop service solutions) ทัี่�งนั่� 

แนัวคัิดกิารให้บริกิารเพ้�อตุอบสนัองคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิค้ัานัับ

เปี็นักิล้ยุที่ธิ์ที่่�กิลุ้่มธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ 

(Logistics) ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ นัำมาใช้่บริกิารลู้กิคั้าที่่�ตุ้องกิารเช่่า

คัล้ังสินัคั้าหร้อโรงงานัอุตุสาหกิรรม โดยคัลั้งสินัค้ัาหร้อโรงงานั

อุตุสาหกิรรมที่่�ดังกิล้่าวถึูกิออกิแบบมาโดยเฉัพาะตุามคัวาม

ตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้าแตุ่ล้ะราย ภายใตุ้กิารออกิแบบในัระดับ

มาตุรฐานัสากิล้ หร้อที่่�เร่ยกิว่าลั้กิษณ์ะโคัรงกิาร Built-to-Suit 

นัอกิจากินั่�ในักิลุ้่มธิุรกิิจพัฒนัานัิคัมอุุตุสาหกิรรม ซึ่้�งดำเนัินังานั

ภายใตุ้บริษัที่ ดับบลิ้วเอช่เอ อินัดัสเตุร่ยล้ ด่เวล้ล้อปีเมนัที่์ 

(WHAID) ถ้ึอเปีน็ัหน้ั�งในัผูน้ัำในักิารพฒันัานัคิัมอตุุสาหกิรรมแล้ะ

เขึ้ตุปีระกิอบกิารอตุุสาหกิรรมช่ั�นันัำขึ้องปีระเที่ศไที่ย โดยจำหนัา่ย

ที่่�ดินัที่่�พัฒนัาแล้้วสำหรับกิารสร้างโรงงานั รวมถ้ึงกิารให้เช่่า

โรงงานัแล้ะคัล้ังสินัคั้าสำเร็จรูปีแก่ิลู้กิค้ัา ที่ั�งนั่�ด้วยคัวามมุ่งมั�นั 

ในักิารให้บริกิารลู้กิคั้าอย่างคัรบวงจร กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้กิ่อตุั�ง 

ดับบล้ิวเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ (WHAUP) แล้ะธิุรกิิจ

ดิจิทัี่ล้แพล้ตุฟอร์ม (WHA Digital Platform) ขึ้้�นั เพ้�อนัำเสนัอ

บริกิารดา้นัสาธิารณ์ปูีโภคัแล้ะพล้งังานั ตุล้อดจนับรกิิารด้านัดจิทิี่ลั้  

ให้แกิ่ลู้กิค้ัา ตุามล้ำดับ โดยกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP เปี็นัผู้ให้บริกิาร

ผล้ิตุแล้ะจัดหานั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรม นั�ำดิบ นั�ำเพ้�อผ่านั

กิระบวนักิารผล้ิตุ (Process Water) แล้ะนั�ำเพ้�อกิระบวนักิารผล้ิตุ

ปีราศจากิคัล้อร่นั (Clarified Water) ให้แกิ่นัิคัมอุตุสาหกิรรม 

รายใหญท่ี่่�สดุในัปีระเที่ศไที่ย ซึ่้�งรวมถึง้ใหบ้รกิิารดา้นัพล้งังานัเช่้�อ

เพล้ิงเช่ิงพาณ์ิช่ย์ (Conventional) แล้ะพล้ังงานัที่ดแที่นั  

นัอกิจากินั่� ธิุรกิิจดิจิที่ัล้แพล้ตุฟอร์มยังถึ้อเป็ีนัอ่กิหนั้�งบริกิาร 

คัรบวงจรดา้นัโคัรงสรา้งพ้�นัฐานัดจิทัิี่ล้ โดยกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ มบ่รกิิาร 

YOUR ULTIMATE 
SOLUTION PARTNER

BUILT-TO-SUIT/OWN ONE-STOP-SERVICE OPERATIONAL EQUITYINTEGRAL PROPERTY
SOLUTION
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ด้านัเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศหล้ากิหล้ายปีระเภที่เพ้�อตุอบสนัอง

คัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิค้ัาด้วยบริกิารที่่�หล้ากิหล้ายคัรอบคัลุ้ม 

ทีุ่กิคัวามตุ้องกิาร กิลุ้่มบริษัที่ WHAID จ้งถึ้อเป็ีนัผู้พัฒนัานัิคัม

อุตุสาหกิรรมช่ั�นันัำขึ้องปีระเที่ศไที่ย โดยถึ้อส่วนัแบ่งกิารตุล้าด

อันัดับหนั้�งขึ้องธิุรกิิจพัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรมที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

จะยังคังมุ่งมั�นัยกิระดับปีระสิที่ธิิภาพในักิารบริกิารลู้กิคั้าด้วย 

กิารปีรับปีรุงพัฒนัาคุัณ์ภาพกิารบริกิารอย่างตุ่อเนั้�อง ตุาม 

พนััธิสัญญาขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ในักิารเป็ีนั “Your Ultimate Solution 

Partners” เพ้�อรักิษาตุำแหนั่งผู้นัำในัตุล้าด

กิารดำเนัินัธิุรกิิจในัแตุ่ล้ะกิลุ้่มธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ผ่านั 

กิารออกิแบบแล้ะวางกิล้ยุที่ธ์ิมาอย่างถ่ึ�ถึ้วนัเพ้�อตุอบสนัอง 

คัวามตุอ้งกิารที่่�หล้ากิหล้ายขึ้องลู้กิค้ัา เพราะฉัะนัั�นั คัวามคัดิเห็นั

ขึ้องลู้กิคั้าแล้ะคัวามสัมพันัธิ์ระหว่างบริษัที่กิับลู้กิค้ัาจ้งถึ้อ 

เปี็นัปีัจจัยที่่�สำคััญยิ�งแล้ะม่กิารบริหารจัดกิารในัระดับองค์ักิร  

โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่ระบบกิารจัดกิารลู้กิคั้าสัมพันัธิ์ซึ่้�งใช่้เปี็นัฐานั

ข้ึ้อมูล้มาตุรฐานัส่วนักิล้างในักิารจัดเกิ็บแล้ะบริหารจัดกิารขึ้้อมูล้

แล้ะคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้าในัที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจ 

โดยในัช่ว่งปีล้ายปี ี2564 กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้รเิริ�มใช้่งานัระบบจัดกิาร

ลู้กิคั้าสัมพันัธิ์ (CRM system) ซ้ึ่�งช่่วยให้สามารถึตุอบสนัองตุ่อ

คัวามตุ้องกิารขึ้องล้กูิค้ัาได้ภายในัเวล้าที่่�กิำหนัดแล้ะมป่ีระสทิี่ธิภิาพ 

โดยถึ้อเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องแผนักิารพัฒนัาไปีสู่ยุคัดิจิที่ัล้ (Digital 

Transformation) ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แอปีพล้ิเคัช่ันัดังกิล้่าวได้รับ

กิารพัฒนัาขึ้้�นัเพ้�อยกิระดับคัวามสัมพันัธิ์กิับลู้กิค้ัาแล้ะสร้าง

ปีระสบกิารณ์์ที่่�ดย่ิ�งขึ้้�นัใหก้ิบัล้กูิคัา้ อก่ิที่ั�งยงัช่่วยเพิ�มปีระสทิี่ธิภิาพ

ในักิารที่ำงานัขึ้องพนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะล้ดขึ้ั�นัตุอนักิาร

ที่ำงานัที่่�ไม่จำเปี็นั รวมถึ้งกิารล้ดโอกิาสเกิิดคัวามผิดพล้าดให ้

น้ัอยล้ง ตุล้อดจนัให้ข้ึ้อมูล้ที่่�ถึกูิตุ้องแม่นัยำแล้ะเพิ�มคัวามปีล้อดภยั 

ขึ้องขึ้้อมูล้ได้เปี็นัอย่างด่ ที่ั�งน่ั� กิารจัดที่ำฐานัขึ้้อมูล้ในัระบบ 

ดังกิล่้าว จะช่่วยให้พนัักิงานัสามารถึเข้ึ้าถ้ึงข้ึ้อมูล้ลู้กิค้ัาขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้อย่างที่ั�วถึ้ง ซึ่้�งสามารถึช่่วยให้กิารบริหารจัดกิาร

งานัลู้กิค้ัาสัมพันัธ์ิแล้ะกิารสร้างคัวามพ้งพอใจให้กิับลู้กิคั้าได้ 

อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพมากิยิ�งขึ้้�นั 

นัอกิจากิน่ั� เพ้�อให้กิารส้�อสารกัิบลู้กิค้ัาม่ปีระสิที่ธิิภาพยิ�งข้ึ้�นั  

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัได้จดัที่ำวารสาร WHA Connect เป็ีนัรายไตุรมาส

สำหรับปีระช่าสัมพันัธิ์ขึ้่าวสารเกิ่�ยวกิับบริษัที่ กิิจกิรรมตุ่างๆ 

โคัรงกิารอบรม แล้ะกิิจกิรรมเพ้�อสังคัม ซ้ึ่�งเปี็นัช่่องที่างแล้ะ 

วธิิก่ิารส้�อสารที่่�เขึ้า้ถึง้ได้งา่ย ส้�อสารขึ้อ้มลู้ไดถ้ึกูิตุอ้งคัรบถึว้นั แล้ะ

ใช้่งานัได้สะดวกิสำหรับลู้กิค้ัาขึ้องที่ั�ง 4 กิลุ้่มธุิรกิิจ อ่กิที่ั�ง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังเสริมปีระสิที่ธิิภาพขึ้องกิารส้�อสารสองที่าง  

(Two-Way Communication) ด้วยกิารเขึ้้าเย่�ยมลู้กิคั้า รวมถึ้ง

กิารตุิดตุ่อที่างโที่รศัพที่์แล้ะอ่เมล้อย่างสม�ำเสมอ โดยได้ม่ 

กิารกิำหนัดบุคัคัล้ท่ี่�เปี็นัผู้ตุิดตุ่อหล้ักิเพ้�อดูแล้ลู้กิคั้าในักิรณ่์ท่ี่�ม่ 

ขึ้้อกิังวล้หร้อคัำร้องขึ้อ แล้ะจัดตุั�งระบบจัดกิารขึ้้อร้องเร่ยนั ฯล้ฯ 

ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะเปีิดรับขึ้้อคัิดเห็นัหร้อขึ้้อร้องเร่ยนัผ่านั 

ช่อ่งที่างกิารส้�อสารปีระเภที่ตุ่างๆ ท่ี่�จัดไว้ให ้แล้ะดำเนิันักิารตุรวจ

สอบตุามระเบ่ยบกิารปีฏิิบัตุิงานักิารจัดกิารเร้�องร้องเร่ยนัจากิ

ลู้กิค้ัาแล้ะชุ่มช่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งนั่� เม้�อได้รับเร้�องร้องเร่ยนั  

ผู้จัดกิารฝ่่ายขึ้องกิลุ้่มธิุรกิิจที่่�เกิ่�ยวขึ้้องจะได้รับแจ้งขึ้้อมูล้ แล้ะม่

กิารแตุ่งตุั�งพนัักิงานัที่่�มค่ัวามรูค้ัวามช่ำนัาญให้ดำเนิันักิารสบ้สวนั 

รายงานัขึ้้อมูล้ รวมถึ้งบันัท้ี่กิรายล้ะเอ่ยดล้งในัเอกิสาร จากินัั�นั 

จง้นัำเร้�องร้องเรย่นัแล้ะคัวามคับ้หน้ัาขึ้องมาตุรกิารแก้ิไขึ้รายงานั

ตุอ่คัณ์ะกิรรมกิารคัณุ์ภาพในักิารปีระช่มุที่บที่วนัฝ่า่ยบรหิารซึ่้�งจะ

จัดขึ้้�นัทุี่กิๆ 1 ปีี
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อย่างไรกิ็ตุาม สถึานักิารณ์์กิารระบาดขึ้องโคัวิด-19 ที่ำให้เกิิด 

ขึ้้อจำกัิดในักิารเดินัที่าง ลู้กิค้ัาที่่�สนัใจจ้งไม่สามารถึมาเย่�ยมช่ม

สถึานัที่่�จริงได้ ด้วยเหตุุนั่� กิลุ่้มบริษัที่ฯ จ้งได้นัำเที่คัโนัโล้ย่มา 

ใช่แ้กิป้ีญัหา เช่น่ั กิารปีระช่มุที่างไกิล้ แล้ะจดัที่ำระบบเสมอ้นัจรงิ

สำหรับเย่�ยมช่มบริษัที่ ตุล้อดจนักิารใช้่ MS Team, Zoom, 

WeChat, Line ในักิารปีระชุ่มแล้ะช่่วยเหล้้อลู้กิคั้าในักิรณ์่ที่่�ม่ 

ขึ้อ้กิงัวล้ รวมถ้ึงหาร้อเร้�องกิระบวนักิารจดัซึ่้�อที่่�ดนิั สญัญาซึ่้�อขึ้าย 

แล้ะสัญญาเช่่า ทัี่�งยังจัดกิารปีระชุ่มออนัไล้น์ัในัระบบภาพ 

เสม้อนัจริงกิับลู้กิคั้าเปี้าหมายในัตุ่างปีระเที่ศ ซึ่้�งยังไม่สามารถึ

เดินัที่างมาท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยได้ เน้ั�องด้วยนัโยบายห้ามเดินัที่างเข้ึ้า

ปีระเที่ศในัขึ้ณ์ะนัั�นั กิารปีระชุ่มออนัไล้นั์จง้ช่่วยให้สามารถึตุิดตุ่อ

หาร้อกิับลู้กิคั้าที่่�อยู่ตุ่างปีระเที่ศได้พร้อมๆ กิันั นัอกิจากินั่� ยังจัด

ให้ม่ระบบภาพเสม้อนัจริง 360 องศาในัเว็บไซึ่ตุ์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

เพ้�อให้ล้กูิคัา้หรอ้ผูท้ี่่�สนัใจสามารถึช่มภาพนิัคัมอุตุสาหกิรรม ที่่�ดินั

ที่่�พัฒนัาแล้ว้ อสงัหารมิที่รพัย์ให้เช่า่ แล้ะอสงัหารมิที่รพัยท่์ี่�เสนัอ

ขึ้ายได้อย่างล้ะเอ่ยด ทัี่�งนั่�ด้วยนัวัตุกิรรมดังกิล่้าวช่่วยให้กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ สามารถึบรรลุ้เปี้าหมายด้านักิารเตุิบโตุที่างธิุรกิิจ 

แล้ะกิารสร้างคัวามเช่้�อมั�นัในับริกิารขึ้องบริษัที่ ตุล้อดจนักิาร 

รักิษาฐานัลู้กิคั้าที่่�ม่อยู่เดิม

กิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังจัดที่ำแบบสำรวจคัวามพ้งพอใจขึ้องลู้กิคั้า 

ปีระจำปีีสำหรับกิลุ้่มบริษัที่ WHAID แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP 

เพ้�อปีระเมนิัผล้กิารจดักิารล้กูิคัา้สมัพนััธิ ์โดยมเ่นั้�อหาคัรอบคัล้มุ

ถึ้งคัวามพ้งพอใจตุ่อคุัณ์ภาพขึ้องบริกิารตุ่างๆ คัวามเปี็นัระเบย่บ

เร่ยบร้อยขึ้องพ้�นัที่่�ส่วนักิล้างในันัิคัมอุตุสาหกิรรม คัุณ์ภาพขึ้อง

ขึ้อ้มลู้ขึ้า่วสารท่ี่�เผยแพร่ใหล้้กูิคัา้ไดรั้บที่ราบ รวมถึง้ปีระสทิี่ธิภิาพ

ขึ้องกิารฝ่ึกิอบรมที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดที่ำขึ้้�นัเพ้�อให้บริกิารลู้กิค้ัา 

โดยเร้�องร้องเร่ยนัที่่�ได้รับจากิแบบสำรวจจะนัำไปีรายงานัตุ่อ 

ฝ่่ายพัฒนัาลู้กิคั้า (Customer Development Department) ขึ้อง

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ เพ้�อดำเนันิักิารตุรวจสอบสาเหตุทุี่่�แที่จ้รงิแล้ะกิำหนัด

แนัวที่างปี้องกัินัไม่ให้กิรณ์่ดังกิล่้าวเกิิดซึ่�ำอ่กิในัอนัาคัตุ ที่ั�งนั่�  

จะม่กิารรายงานัผล้กิารที่ำแบบสำรวจในักิารปีระชุ่มผู้บริหาร  

เพ้�อให้ จัดกิารขึ้้อร้องเร่ยนัตุ่างๆ ได้อย่างคัรบถึ้วนัแล้ะม่

ปีระสิที่ธิิภาพไปีพร้อมกิับกิารปีรับกิล้ยุที่ธิ์ที่างธิุรกิิจเพ้�อพัฒนัา

สินัคั้าแล้ะบริกิาร
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ผลการีวัดัรีะดับัคุวามพงึ
พอใจ

ของลูกคุ้า
หน�วย 2560 2561 2562 2563 2564

เป้าหมาย 
ปี 2565

คัวามพ้งพอใจขึ้องลู้กิคั้า* ร้อยล้ะขึ้องผู้ที่ำแบบปีระเมินัที่่�รู้ส้กิ 
พ้งพอใจจากิจำนัวนัผู้ที่ำแบบปีระเมินั
ที่ั�งหมด

90 90 87 89 90 ≥90

*ในขณะน้�คะแนนความพึึงพึอใจของลููกค้าจะใช้้ในการพึิจารณาสำำาหรับกลู่�มบริษััท WHAID แลูะกลู่�มบริษััท WHAUP เท�านั�น ในอนาคตกลู่�มบริษััทดัับบลูิวเอช้เอมีแผนที�จะรวบรวม
ผลูสำำารวจจากลููกค้าในกลู่�มธุ่รกิจอ่�นๆ ไดั้แก� ธุ่รกิจพึัฒนาแลูะจัดัการอสำังหาริมทรัพึย์์ (WHA Logistics) แลูะธุ่รกิจบริการดั้านดัิจิทัลู (WHA Digital Platform) ดั้วย์เช้�นกัน

จากิผล้สำรวจคัวามพ้งพอใจขึ้องลู้กิคั้าในัปีี 2564 รวมถึ้งเร้�องร้องเรย่นัที่่�ได้รับรายงานัจากิช่่องที่างกิารส้�อสารแล้ะกิระบวนักิารตุ่าง ๆ  

ตุามที่่�ได้ระบุไว้ พบว่าม่ปีระเด็นัที่่�สามารถึพัฒนัาเพ้�อยกิระดับคัวามพง้พอใจขึ้องลู้กิคั้าดังตุ่อไปีนั่�

ปรีะเดั็นที่ี�สรี้างคุวามกังวล การีบรีรีเที่าผลกรีะที่บ

กิารจัดกิารจราจรภายในัแล้ะ
ภายนัอกินัิคัมอุตุสาหกิรรม

ภายในนิคุมอุตสาหกรีรีม
• ตุิดตุั�งระบบ VMS (ระบบจัดกิารขึ้้อมูล้ยานัพาหนัะ) ซ้ึ่�งใช่้ระบบกิล้้องวงจรปีิดตุรวจนัับ

จำนัวนัยานัพาหนัะในัแตุ่ล้ะช่่วงเวล้า เพ้�อวิเคัราะห์ระดับคัวามหนัาแนั่นัขึ้องกิารจราจร
แล้ะบริหารกิารจราจรในันัิคัมอุตุสาหกิรรม

• ตุดิตุั�งระบบคัวบคัมุกิารจราจรอจัฉัรยิะบรเิวณ์ที่างแยกิที่่�มก่ิารจราจรหนัาแน่ันั โดยเฉัพาะ 
ในัช่่วงช่ั�วโมงเร่งด่วนั เพ้�อคัวบคัุมสัญญาณ์ไฟโดยอัตุโนัมัตุิตุามปีริมาณ์คัวามหนัาแนั่นั
ขึ้องยานัพาหนัะท่ี่�สัญจรบนัถึนันั

ภายนอกนิคุมอุตสาหกรีรีม
• ร่วมม้อกิับหนั่วยงานัที่้องถึิ�นัเพ้�อปีรับปีรุงสภาพถึนันัในับริเวณ์ใกิล้้เคั่ยงกัิบนัิคัม

อุตุสาหกิรรม
• ช่่วยปีรับปีรุงพ้�นัที่่�ภายนัอกินิัคัมอุตุสาหกิรรม ในับริเวณ์ที่่�ม่ผล้กิระที่บตุ่อคัวามคัล่้องตุัว 

แล้ะคัวามปีล้อดภัยในักิารจราจร
• ตุิดตุามผล้แล้ะปีระสานังานักิับโคัรงกิารกิ่อสร้างถึนันัท่ี่�ม่ผล้ตุ่อพนัักิงานั แล้ะแจ้ง 

ให้ที่ราบถึ้งปีัญหา
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โคุรงการเสริมสร้างคุวามสัมพันธ์กับลุ้่กคุ้า
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญกิับกิารสร้างคัวามสัมพันัธิ์ที่่�ด่กิับ

ลู้กิค้ัา เนั้�องจากิเป็ีนัปัีจจัยท่ี่�ส่งผล้ตุ่อกิารเติุบโตุขึ้องธุิรกิิจในั 

ระยะยาว ด้วยเหตุุนั่� จ้งม่กิารจัดที่ำโคัรงกิารดังตุ่อไปีนั่�เพ้�อ 

เสรมิสรา้งปีระสทิี่ธิิภาพกิารจดักิารล้กูิค้ัาสมัพนััธ์ิในัธุิรกิจิที่กุิภาคั

ส่วนัขึ้องบริษัที่

ชมริมล้กค้าดับบลิวเอชเอ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิ่อตุั�งช่มรมลู้กิคั้าตุ่าง ๆ ขึ้้�นัเพ้�อเปี็นัช่่องที่าง 

ในักิารส้�อสารกิบัล้กูิคัา้ เปีดิโอกิาสใหก้ิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เพิ�มช่อ่งที่างในั

กิารปีฏิิสัมพันัธิ์กิับลู้กิคั้าอย่างใกิล้้ช่ิดเพ้�อที่ำคัวามเขึ้้าใจ 

คัวามสนัใจแล้ะข้ึ้อกัิงวล้ขึ้องลู้กิค้ัาได้ด่ยิ�งขึ้้�นั ช่มรมลู้กิค้ัาท่ี่� 

โดดเด่นั ในัปีี 2564 ม่ดังตุ่อไปีนั่�

1. ช่มรมนัักิล้งทุี่นั (Investor Club) เปิีดกิว้างสำหรับลู้กิค้ัา 

 ทีุ่กิรายในันัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ 

 โดยสมาช่กิิจะได้รบัจดหมายข่ึ้าวรายเด้อนั/ รายไตุรมาส แล้ะ 

 จดหมายเชิ่ญเข้ึ้าร่วมกิารสัมมนัาฝ่ึกิอบรมตุ่าง ๆ ทัี่�งนั่�  

 ในัปี ี2564 มก่ิารจดัโปีรแกิรมสมัมนัาออนัไล้น์ัสำหรบัสมาช่กิิ 

 ช่มรมที่ั�งหมด 4 โคัรงกิารดังนั่�

• โคัรงกิารสัมมนัาออนัไล้นั์หัวขึ้้อ “นัวัตุกิรรมระบบรักิษา

คัวามปีล้อดภยัขึ้ั�นัสงูแล้ะโซึ่ล้ชู่นััวิศวกิรรมสำหรบัโรงงานั

อัจฉัริยะ”

• โคัรงกิารสัมมนัาออนัไล้น์ัหัวขึ้้อ “Enhancing Reality in 

Production, QC and Safety with AR / VR”

• โคัรงกิารสัมมนัาออนัไล้น์ัหัวขึ้้อ “Preparation for IOT 

and AI Risks in New Era of Manufacturing”

• โคัรงกิารสมัมนัาออนัไล้นัเ์กิ่�ยวกิบัโซึ่ล้ชู่นััจากิเที่คัโนัโล้ย่ 

IOT ในัอนัาคัตุ

2. ช่มรมผูบ้รหิารช่าวญ่�ปีุน่ั (Japanese Club) จดัตุั�งขึ้้�นัมาเปีน็ั 

 เวล้ากิวา่ 20 ปีี ปีระกิอบด้วยตัุวแที่นัผูป้ีระกิอบกิารช่าวญ่�ปีุน่ั  

 150 ที่่านัจากิโรงงานัอุตุสาหกิรรมในันัิคัมอุตุสาหกิรรม 

 อ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด ในัปีี 2564 ช่มรมได้จัดให้ม่กิารปีระชุ่ม 

 ปีระจำเด้อนั เพ้�อแล้กิเปีล้่�ยนัข้ึ้อมูล้ในัด้านัตุ่าง ๆ เช่่นั กิาร 

 บริหารจัดกิารขึ้ยะ กิารผล้ิตุพลั้งงานัจากิขึ้ยะ แล้ะภาษ่กิาร 

 ขึ้ายอสังหาริมที่รัพย์ เปี็นัตุ้นั

ชมริมพัฒนาทรัิพยากริบุคคล
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดตุั�งช่มรมพัฒนัาที่รัพยากิรบุคัคัล้ 

(HR Club) ขึ้้�นัสองช่มรม โดยม่วัตุถึุปีระสงคั์เพ้�อช่่วยเหล้้อแล้ะ

อำนัวยคัวามสะดวกิใหแ้กิล่้กูิคัา้รายใหญ่ขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ ที่่�สนัใจ

เปีิดโรงงานัอุตุสาหกิรรมในัปีระเที่ศไที่ย เป็ีนักิารสร้างคัวาม 

เช่้�อมั�นัให้กิับลู้กิคั้าว่ากิลุ้่มบริษัที่ฯ จะคัอยให้คัวามช่่วยเหล้้อในั 

ทุี่กิขึ้ั�นัตุอนัขึ้องกิารล้งทีุ่นั ตุล้อดจนักิารดำเนิันักิารขึ้อใบอนัุญาตุ

แล้ะกิารตุิดตุ่อหน่ัวยงานัรัฐที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง จ้งช่่วยเสริมสร้าง 

คัวามสัมพันัธิ์ที่่�ด่ตุั�งแตุ่จุดเริ�มตุ้นัขึ้องโคัรงกิาร

ที่ั�งนั่� ได้ม่กิารกิ่อตุั�งช่มรมบริหารงานับุคัคัล้อิสเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด 

(ESIE HR Club) ในัปีี 2540 แล้ะ ช่มรมแรงงานัสัมพันัธิ์อ่สเที่ิร์นั

ซึ่บ่อรด์ (ESLR Club) ในัปี ี2548 ช่มรมบรหิารงานับคุัคัล้อสิเที่ริน์ั

ซ่ึ่บอร์ดม่สมาชิ่กิจากิบริษัที่กิว่า 110 แห่งในันิัคัมอุตุสาหกิรรม

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารปีระช่าสัมพันัธิ์ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับกิฎหมาย

แรงงานั หรอ้ข่ึ้าวสารอ้�นั ๆ  ท่ี่�เป็ีนัปีระโยช่นัต่์ุองานัด้านัที่รพัยากิร

บคุัคัล้ รวมถ้ึงกิารจัดโคัรงกิารอบรมโดยวิที่ยากิรผูเ้ช่่�ยวช่าญด้านั

กิารบริหารที่รัพยากิรบุคัคัล้

ในัขึ้ณ์ะที่่�สมาช่ิกิขึ้องช่มรมแรงงานัสัมพันัธิ์อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด 

(ESLR Club) จะมาจากิบริษัที่ 140 แห่งในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้อง

กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ โดยช่มรมจะที่ำหนัา้ท่ี่�เสมอ้นัศนูัย์บริกิารขึ้อ้มลู้ด้านั

แรงงานัสำหรับสมาช่ิกิที่่�สนัใจขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับสหภาพแรงงานั  

ขึ้้อกิำหนัดตุ่างๆ แล้ะคัวามร่วมม้อหร้อขึ้้อแนัะนัำเกิ่�ยวกิับกิาร

ช่่�ขึ้าดขึ้้อพิพาที่แรงงานัหรอ้กิรณ์่อ้�นั ๆ ที่่�เก่ิ�ยวขึ้้องกัิบขึ้้อตุกิล้ง

ด้านัแรงงานั

โดยที่ั�งสองช่มรมจะม่กิารปีระชุ่มร่วมกิันัทุี่กิเด้อนัเพ้�อให้

ปีระช่าสัมพันัธิ์ส้�อสารขึ้้อมูล้ไปียังสมาช่ิกิได้อย่างถึูกิตุ้องแล้ะ 

คัรบถึ้วนั
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บที่สัมภาษัณ์ท่ี่�สะที่้อนให้เห็นถึึงคุวามสัมพันธ์อันดั่ระหว�างกลุ่่�มบริษััที่ฯ กับลุ่้กคุ้า
บริษััที่ คุอนติิเนนที่อลุ่ ไที่ร์ส (ประเที่ศไที่ย) จำากัดั 
เล็งเห็้นทิศทางธุริกิจท่ีสดใส ณ โริงงานผู้ลิต่ยางริถยนต่์แห้่งให้ม่ท่ีนิคมอุต่สาห้กริริมดับบลิวเอชเอ อีสเทิริ์น
ซีีบอริ์ด 4 (ESIE 4) พริ้อมริะบบพลังงานแสงอาทิต่ย์โดยกลุ่มบริิษััท WHAUP 

โรงงานัผลิ้ตุยางรถึยนัต์ุแห่งใหม่ขึ้องคัอนัติุเนันัที่อล้ ไที่ร์ส ที่่� 
จังหวัดระยองสร้างขึ้้�นัโดยใช้่มาตุรฐานัปีระหยัดพล้ังงานัท่ี่�ด่ท่ี่�สุด
ในัเคัรอ้ข่ึ้ายผูผ้ลิ้ตุยางขึ้องโล้กิ โดยคัอนัติุเนันัที่อล้ ไที่ร์ส นับัเป็ีนั
หน้ั�งในัเป็ีนัผู้ล้งทุี่นัรายใหญ่ที่่�สุดในันิัคัมอุตุสาหกิรรมที่ั�งหมด 
ในัปีระเที่ศไที่ยขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งเปี็นัโอกิาสที่่�บริษัที่จะได้นัำ 
ที่ั�งองคั์คัวามรู้ในักิารผล้ิตุยางรถึยนัต์ุที่่�สั�งสมมานัานักิว่า 140 ปีี  
รวมที่ั�งเที่คัโนัโล้ย่ที่่�ล้�ำหน้ัามาสูป่ีระเที่ศไที่ย โรงงานัคัอนัติุเนันัที่อล้ 
ไที่รส์ แห่งนั่�ยงัเปีน็ัสว่นัหนั้�งขึ้องฐานักิารผล้ติุกิวา่ 20 แห่งที่ั�วโล้กิ
ขึ้องสว่นังานัยางรถึยนัตุค์ัอนัตุเินันัที่อล้ ที่ั�งน่ั� ฝ่า่ยผล้ติุยางรถึยนัตุ์
ขึ้องคัอนัติุเนันัที่อล้ ไที่ร์ส ม่ฐานักิารผล้ิตุอยู่ในั 17 ปีระเที่ศ 
ที่ั�วโล้กิ ม่พนัักิงานัเกิ้อบ 57,000 คันั แล้ะม่ยอดขึ้าย 1.17 หม้�นั
ล้้านัยูโรในัปีี 2562

โรงงานัแหง่นั่�สรา้งขึ้้�นัที่่�นัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อส่เที่ริน์ั
ซึ่่บอร์ด 4 (ESIE 4) อำเภอปีล้วกิแดง จังหวัดระยอง บนัเน้ั�อที่่� 
470 ไร่ (750,000 ตุร.ม.) ม่พนัักิงานั 700 คันั เพ้�อเปี็นัฐานักิาร
ผลิ้ตุยางรถึยนัตุ์นัั�งส่วนับุคัคัล้แล้ะรถึกิระบะ โดยเริ�มเปีิดดำเนัินั
กิารเม้�อ 2 ปีีที่่�ผ่านัมา ปีัจจุบันัสามารถึผล้ิตุยางได้ราว 1.85 ล้้านั
เส้นัตุ่อปีีแล้ะม่เปี้าหมายเพิ�มกิำล้ังกิารผลิ้ตุเปี็นั 4.4 ล้้านัเส้นั 
ตุ่อปีีในัปีี 2568 นัอกิจากินั่� ยังได้ริเริ�มสานักิารผล้ิตุยางรถึ
จักิรยานัยนัตุ์เม้�อเด้อนักิรกิฎาคัมแล้ะสร้างตุำแหนั่งงานัใหม่กิว่า 
100 ตุำแหนั่งเพ้�อเสริมกิำลั้งกิารผล้ิตุ

ในัฐานัะท่ี่�เป็ีนัผูล้้งที่นุัรายแรกิๆ ขึ้องนัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ  
อส่เทิี่รน์ัซึ่บ่อรด์ 4 (ESIE 4) คัอนัตุเินันัที่อล้ ไที่รส์ พจิารณ์าเล้อ้กิ
ที่ำเล้ท่ี่�ตัุ�งฐานักิารผล้ิตุตุามเกิณ์ฑ์์ท่ี่�บริษัที่กิำหนัดอย่างเคัร่งคัรัด 
ไม่ว่าจะเป็ีนัขึ้นัาดที่่�ดินั คัวามสะดวกิในักิารเดินัที่างเข้ึ้าออกิ กิาร
ออกิแบบที่่�ที่นััสมยั ระบบไฟฟ้าแล้ะนั�ำที่่�มส่เถ่ึยรภาพ ไปีจนัถึ้ง 
ที่รัพยากิรบุคัคัล้ที่่�ม่คัวามรู้แล้ะทัี่กิษะ นัอกิจากินั่� เง้�อนัไขึ้สำคััญ 
อ่กิขึ้้อหนั้�งคั้อที่ำเล้ที่่�ใกิล้้กิับกิลุ้่มลู้กิคั้าในัปีระเที่ศไที่ยแล้ะตุล้าด
เป้ีาหมายในัภูมภิาคัเอเช่ย่-แปีซิึ่ฟิกิ คัณุ์วกิิเนัซึ่ เดวาเซึ่นัาพาที่ ่ 
ผู้จัดกิารโรงงานั กิล้่าวว่า “ตัุ�งแตุ่วันัแรกิท่ี่�ร่วมงานักัินั ท่ี่มงานั
ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ WHAID ไม่ได้ที่ำหน้ัาท่ี่�เป็ีนัเพ่ยงคัู่ค้ัาเท่ี่านัั�นั  
แตุ่ยังเปี็นัพันัธิมิตุรที่่�ไว้วางใจได้เสมอ ทัี่�งยังให้คัวามช่่วยเหล้้อ
เร้�องขึ้้อกิำหนัดตุ่าง ๆ แล้ะให้คัำแนัะนัำที่่�เปี็นัปีระโยช่นั์อ่กิด้วย” 

เพ้�อเพิ�มคัวามรู้แล้ะเสริมทัี่กิษะให้กิับพนัักิงานั คัอนัตุิเนันัที่อล้ 
ไที่ร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) ได้จัดที่ำหล้ักิสูตุรพัฒนัาที่ักิษะระดับอาช่ว่ะ
ศ้กิษา “Work Integrated Learning Program” (WiL) โดยม่ 
รูปีแบบกิารเร่ยนักิารสอนัแบบบูรณ์ากิารร่วมกิับกิารที่ำงานัแล้ะ 
ม่ระยะเวล้า 2 ปีี ที่ั�งนั่� บริษัที่ได้ร่วมม้อกัิบวิที่ยาล้ัยเที่คันิัคัระยอง
ในัหล้ักิสูตุรระดับอาช่่วะศ้กิษา แล้ะจุฬาล้งกิรณ์์วิที่ยาล้ัยสำหรับ
หล้ักิสูตุรระดับปีริญญาโที่ ในัปีี 2563 คัอนัติุเนันัที่อล้ ไที่ร์ส  
ยังได้ริเริ�มกิิจกิรรมเพ้�อสังคัมโดยมุ่งเน้ันัไปีท่ี่�คัวามปีล้อดภัยที่าง
ถึนันัในัพ้�นัที่่�ใกิล้้เคั่ยงสถึานัศ้กิษาอ่กิด้วย

นัอกิจากินั่� คัอนัตุเินันัที่อล้ ไที่รส์ ยงัไดล้้งนัามรว่มกิบักิลุ้ม่บรษิทัี่ 
WHAUP ในัสัญญาตุิดตัุ�งระบบพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ท่ี่�กิำล้ังผล้ิตุ
ไฟฟ้า 4.5 เมกิะวัตุตุ์ ปีระกิอบด้วยระบบผล้ิตุไฟฟ้าจากิพล้ังงานั
แสงอาที่ิตุย์บนัหล้ังคัาโรงงานั 2 อาคัารแล้ะหล้ังคัาท่ี่�จอดรถึ  
รวมถึ้ง Solar Floating บนัพ้�นัที่่�บ่อนั�ำขึ้นัาด 7,000 ตุารางเมตุร 
โดยดำเนิันักิารติุดตุั�งแล้้วเสร็จ ในัเด้อนักุิมภาพันัธิ์ 2564 คุัณ์วิกิ
เนัซึ่เสริมอ่กิว่า “กิารปีระหยัดพลั้งงานันัับเป็ีนัปัีจจัยสำคััญในั 
กิารดำเนัินัธิุรกิิจสำหรับภาคัอุตุสาหกิรรม บริษัที่ม่เป้ีาหมายที่่�ใช่้
พลั้งงานัไฟฟา้จากิแสงอาที่ติุยร์อ้ยล้ะ 20 ขึ้องปีรมิาณ์กิารใช่ไ้ฟฟา้
ที่ั�งหมด ซึ่้�งสอดคัล้อ้งกิบัเจตุนัารมณ์์ในักิารพฒันัาไปีสูค่ัวามยั�งยน้ั
ขึ้องบริษทัี่ แล้ะช่ว่ยให้ล้ดตุ้นัทุี่นัที่างกิารผลิ้ตุได้” ที่ั�งนั่� คัณุ์วกิิเนัซึ่ 
มองว่าโรงงานัท่ี่�เปิีดดำเนิันักิารมาเป็ีนัเวล้า 3 ปีีแห่งนั่�จะช่่วย 
ขึ้ับเคัล้้�อนัธิุรกิิจให้เตุิบโตุยิ�งขึ้้�นั

ข้อมูลติดัต�อ:
วิกิเนัซึ่ เดวาเซึ่นัาพาที่่ 
ผู้จัดกิารโรงงานั
บริษัที่ คัอนัติุเนันัที่อล้ ไที่ร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) จำกิัด



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 067 

บริิษััท จาโลน (ปริะเทศไทย) จำากัด
ต่ั้งโริงงานให้ม่ที่นิคมอุต่สาห้กริริมดับบลิวเอชเอ อีสเทิริ์นซีีบอริ์ด 2 (WHA ESIE 2) มุ่งขยายธุริกิจส้่ต่ลาดโลก

บริษัที่ จาโล้นั (ปีระเที่ศไที่ย) จำกิัด กิ่อตัุ�งขึ้้�นัในัเด้อนัม่นัาคัม 

ปี ี2563 นับัเป็ีนับรษิทัี่ยอ่ยในัตุ่างปีระเที่ศแหง่แรกิขึ้อง Luoyang 

Jalon จากิปีระเที่ศจน่ั โดยถึอ้เปีน็ัผูเ้ช่่�ยวช่าญดา้นัผล้ติุภณั์ฑ์ท์ี่าง

เคัม ่Molecular Sieve, Zeolite ช่นิัดผง แล้ะสารดูดซัึ่บ Activated 

Alumina ซ้ึ่�งเปี็นัสารที่่�ม่คุัณ์สมบัตุิดูดคัวามช่้�นั แล้ะใช่้กิันัอย่าง

แพรห่ล้ายในัอตุุสาหกิรรมหล้ายปีระเภที่ โดยเฉัพาะกิา๊ซึ่ที่างกิาร

แพที่ย์แล้ะกิ๊าซึ่อุตุสาหกิรรม ปีิโตุรเคัม ่โรงกิล้ั�นันั�ำมันั แล้ะระบบ

บำบัดนั�ำ ที่ั�งนั่� Luoyang Jalon เปี็นัผูผ้ล้ิตุ Molecular Sieve 

รายใหญ่ที่่�สุดในัเอเช่่ย ด้วยกิำล้ังกิารผล้ิตุราว 600 ตุันัตุ่อปีี  

โดยบริษัที่ได้เล้้อกิขึ้ยายธิุรกิิจมายังปีระเที่ศไที่ยเพ้�อตุอบสนัอง 

ตุ่อคัวามตุ้องกิารขึ้องกิลุ้่มลู้กิคั้าที่่� เพิ�มขึ้้�นัในัตุ่างปีระเที่ศ  

ส่วนัโรงงานัในัปีระเที่ศจ่นัจะยังคังเปี็นัฐานักิารผล้ิตุสำหรับตุล้าด

ภายในัปีระเที่ศตุ่อไปี

“ปีระเที่ศไที่ยเปี็นัตุัวเล้้อกิอันัดับแรกิขึ้องบริษัที่สำหรับกิารขึ้ยาย

ธิุรกิิจในัตุ่างปีระเที่ศ เนั้�องด้วยเราที่ั�งสองปีระเที่ศตุ่างม่ 

คัวามสัมพันัธิ์ที่างธิุรกิิจมาอย่างยาวนัานัแล้ะม่วัฒนัธิรรมที่่�

คัล้้ายคัล้้งกิันั” คุัณ์โรเบิร์ตุ ล้่ กิรรมกิารผู้จัดกิาร บริษัที่ จาโล้นั 

(ปีระเที่ศไที่ย) จำกิดั กิล้า่ว “สำหรบักิารขึ้ยายธิรุกิจิในัปีระเที่ศไที่ย 

เราเล้อ้กิตุั�งโรงงานัที่่�นัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอโดยไมล่้งัเล้ 

เพราะม่ท่ี่มงานัม้ออาช่่พแล้ะกิารให้คัวามช่่วยเหล้้ออย่างม่

ปีระสิที่ธิิภาพตุั�งแตุ่ขึ้ั�นัตุอนักิารเตุร่ยมเอกิสาร กิารขึ้อใบอนัุญาตุ 

รวมถ้ึงขึ้อ้กิำหนัดท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องอ้�นัๆ ตุล้อดจนัโรงงานัท่ี่�ได้มาตุรฐานั

สากิล้ แล้ะบริกิารอ้�นัๆ จากินิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ  

อ่สเทิี่ร์นัซ่ึ่บอร์ด 2 (WHA ESIE 2) อ่กิทัี่�งยังม่ที่ำเล้ที่่�ตุั�งใกิล้้ 

กิับท่ี่าเร้อแหล้มฉับัง ซ้ึ่�งเป็ีนัข้ึ้อได้เปีร่ยบอย่างยิ�งในักิารขึ้นัส่ง  

ไมว่่าจะเปีน็ักิารนัำเขึ้า้วตัุถุึดบิจากิปีระเที่ศจน่ัไปีจนัถึง้กิารสง่ออกิ

สินัคั้าไปียังปีระเที่ศอ้�นัๆ”

โดยบริษัที่ได้ล้งนัามในัสัญญาซึ่้�อขึ้ายที่่�ดินัจำนัวนั 13.6 ไร่ที่่�นัิคัม

อุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อส่เที่ิร์นัซึ่่บอร์ด 2 (WHA ESIE 2) 

แล้ะได้ริเริ�มกิารก่ิอสร้างโรงงานัแห่งใหม่ในัเด้อนัพฤศจิกิายนั  

ปีี 2563 ภายใตุ้สิที่ธิิปีระโยช่นั์จากินัโยบายส่งเสริมกิารล้งทีุ่นั 

ขึ้องบ่โอไอ (สำนัักิงานัคัณ์ะกิรรมกิารส่งเสริมกิารล้งทุี่นั) ที่ั�งนั่�  

กิารดำเนันิังานักิอ่สรา้งมค่ัวามคับ้หนัา้จนัใกิล้จ้ะแล้ว้เสรจ็ภายในั

ปีีถึัดมา โดยม่กิำล้ังกิารผล้ิตุ 12,000 ตุันัตุ่อปีี แล้ะได้ที่ดล้อง 

เปีิดสายกิารผล้ิตุสำหรับ 2 ผล้ิตุภัณ์ฑ์์ เพ้�อเตุร่ยมพร้อมกิ่อนั 

เปีิดดำเนิันักิารเต็ุมรูปีแบบในัเด้อนัธิันัวาคัม ปีี 2564 “ณ์ ขึ้ณ์ะนั่�

แผนัขึ้องเราคัอ้กิารขึ้ยายตุล้าดในัปีระเที่ศไที่ย มองหาโอกิาสที่าง

ธิรุกิจิใหม่ๆ  ในัภมูภิาคัเอเช่่ยตุะวนััออกิเฉัย่งใตุ ้ตุล้อดจนัเพิ�มยอด

ขึ้ายในัยุโรปีแล้ะอเมริกิาเหนัอ้” คัณุ์ล้ก่ิล่้าวสรุปีด้วยนั�ำเสย่งมั�นัใจ

พร้อมรอยยิ�ม

แมจ้ะเพิ�งก่ิอตุั�งบรษัิที่ในัปีระเที่ศไที่ยไดไ้ม่นัานั บริษทัี่ไดเ้ริ�มศก้ิษา

แนัวโนั้มคัวามเปี็นัไปีได้ในักิารผล้ิตุวัตุถุึดิบเองในัปีระเที่ศไที่ย

ภายในั 2 ปีีข้ึ้างหน้ัาแล้้ว แล้ะอยู่ในัระหว่างกิารหาร้อร่วมกัิบ

ตุัวแที่นัจากิดับบล้ิวเอช่เอ อินัดัสเตุรย่ล้ ดเ่วล้ล้อปีเมนัที่์เกิ่�ยวกิับ

กิารขึ้ยายธิุรกิิจอ่กิด้วย

ข้อมูลติดัต�อ:

โรเบิร์ตุ ล้่ 

กิรรมกิารผู้จัดกิาร 

บริษัที่ จาโล้นั (ปีระเที่ศไที่ย) จำกัิด

โที่ร. 66 9 7273 1018

www.jalonzeolite.com
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)068 

บริิษััท โต่โยต่้า ท้โช (ไทยแลนด์) จำากัด และทีที เทคโนปาริ์ค
ทำางานริ่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่่อเสริิมปริะสิทธิภาพในการิดำาเนินธุริกิจ

โตุโยตุ้า ทีู่โช่ บริษัที่ตุัวแที่นันัายหนั้าซึ่้�อขึ้ายภายใตุ้เคัร้อขึ้่าย 

Toyota Group กิ่อตุั�งขึ้้�นัที่่�ปีระเที่ศไที่ยในัปีี 2500 โดยม่

วัตุถึุปีระสงคั์เพ้�อนัำเขึ้้าสินัค้ัาอุปีโภคับริโภคั เคัร้�องจักิร

อุตุสาหกิรรม แล้ะยางรถึยนัตุ์จากิปีระเที่ศญ่�ปีุ่นั หล้ังจากินัั�นัราว 

50 ปีี ที่่ที่่ เที่คัโนัปีาร์คั (TTTP) กิ็ได้กิ่อตุั�งข้ึ้�นัในัปีี 2543  

เพ้�อรองรับกิลุ่้มลู้กิค้ัาท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นั โดยให้คัวามดูแล้ตัุ�งแตุ่ลู้กิค้ัา 

เริ�มกิ่อตุั�งธิุรกิิจไปีจนัถึ้งบริกิารด้านักิารบริหารจัดกิารในั 

กิารดำเนัินัธิุรกิิจ

นัอกิจากิบริกิารคัรบวงจรด้านัโล้จิสติุกิส์ กิารวางระบบ ปีระกัินัภัย 

เที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศ เพ้�อจัดเตุร่ยมกิารผลิ้ตุ แล้ะดำเนิันังานั 

ผล้ิตุแล้้ว TTTP ยังให้บริกิารด้านัระบบธิุรกิารแล้ะบัญช่่ (บัญช่่

เงินัเดอ้นั กิารขึ้อหนังัสอ้เดนิัที่างแล้ะใบอนัญุาตุที่ำงานั ตุรวจสอบ

บัญช่่แล้ะกิารคั้นัภาษ่ บริกิารจัดหารถึรับส่งแล้ะรถึฟอร์คัล้ิฟท์ี่) 

ซึ่้�งล้้วนัเปี็นัองคั์ปีระกิอบที่่�สำคััญสำหรับกิารดำเนัินัธิุรกิิจ

“บริษัที่มุ่งนัำเสนัอบริกิารที่่�หล้ากิหล้ายโดยไม่หยุดพัฒนัาคัวาม

เช่่�ยวช่าญเฉัพาะที่าง” คัุณ์ที่ากิายูกิิ ที่ัสซึ่้ตุะ ผู้จัดกิารที่ั�วไปีแล้ะ

ผู้จัดกิารสาขึ้า บริษัที่ โตุโยตุ้า ทีู่โช่ (ไที่ยแล้นัด์) สาขึ้าอ่สเที่ิร์นั 

ซึ่่บอร์ด กิล้่าว 

“บริษัที่ย้ดหล้ักิ “สถึานัที่่�จริง ดูขึ้องจริง สถึานักิารณ์์จริง” ในักิาร

ปีฏิิบัตุิงานั โดยตุิดตุ่อกิับลู้กิคั้าเปี็นัปีระจำเพ้�อรับฟังปีัญหา  

จากินัั�นัจง้ที่ำคัวามเข้ึ้าใจแล้ะหาที่างออกิให้กิบัล้กูิค้ัาอย่างเหมาะสม”

“ผมคัิดว่านั่�เปี็นัจุดเด่นัที่่�ที่ำให้เราแตุกิตุ่างจากิบริษัที่อ้�นั ๆ” เขึ้า

กิล้่าวเสริม

ในัปีี 2558 โตุโยตุ้า ทูี่โช่ (ไที่ยแล้นัด์) ได้เปีิดสาขึ้าใหม่ในัจังหวัด

ช่ล้บุร่เพ้�อเสริมปีระสิที่ธิิภาพในักิารที่ำงานัร่วมกัิบ TTTP แล้ะ

รองรบัคัวามตุอ้งกิารขึ้องล้กูิคัา้ “เราเล้อ้กิเปีดิสำนักัิงานัสาขึ้าใหม่

ท่ี่�นิัคัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อ่สเที่ริน์ัซึ่บ่อรด์ 1 (WHA ESIE 

1) เพราะม่แผนัพัฒนัาสำหรับธิุรกิิจขึ้นัาดใหญ่ท่ี่�นั่าเช่้�อถึ้อ 

โคัรงกิารก่ิอสร้างคัุณ์ภาพสูง ทัี่�งยังม่ที่ำเล้ท่ี่�ตุั�งใกิล้้กัิบอำเภอ

ศร่ราช่าซึ่้�งม่ช่าวญ่�ปีุ่นัอาศัยอยู่จำนัวนัมากิ” คุัณ์ทัี่สซึ่้ตุะกิล้่าว 

สำหรับแผนัพัฒนัาธิุรกิิจในัอนัาคัตุ นัอกิจากิจะมุ่งเนั้นัไปีท่ี่�กิาร

ผล้ิตุท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับอุตุสาหกิรรมยานัยนัตุ์แล้้ว บริษัที่ยังม่แผนั

รองรบัคัวามตุอ้งกิารในัอตุุสาหกิรรมอ้�นั ๆ  อ่กิดว้ย เช่น่ั พล้าสตุกิิ 

สารที่ำคัวามสะอาด ผลิ้ตุภัณ์ฑ์ปิ์ีโตุรเล้ย่ม เซึ่มิคัอนัดักิเตุอร์ แล้ะ

ธิุรกิิจปีระกิันั นัอกิจากินั่� บริษัที่ยังม่คัวามตุั�งใจที่่�จะพัฒนัา 

คัุณ์ภาพในักิารให้บริกิารด้วยกิารนัำระบบดิจิที่ัล้มาใช่้ (DX) เช่น่ั  

แนัวคัดิใหมเ่กิ่�ยวกิบัระบบเดินัที่าง Maas (Mobility as a Service) 

แล้ะแนัวคัิด CASE (Connected, Autonomous, Shared, 

Electrified) ในัอุตุสาหกิรรมยานัยนัตุ์

ตุวัอย่างขึ้องบริกิารท่ี่�มก่ิารนัำระบบดิจทิี่ลั้มาปีรับใช้่คัอ้ กิารพัฒนัา 

ระบบกิารจัดกิารรถึรับส่งให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพยิ�งขึ้้�นั โดย TTTP  

ได้เสนัอให้นัำเที่คัโนัโล้ย่ Robotic Process Automation (RPA) 

มาใช่้ เพ้�อปีรับเส้นัที่างกิารเดินัรถึแล้ะเล้้อกิปีระเภที่ยานัพาหนัะ 

(รถึบัสขึ้นัาดใหญ่ มินัิบัส รถึตุู้) ให้เหมาะสมกัิบแตุ่ล้ะช่่วงเวล้า 

โดยคัาดว่ากิารจัดให้ใช่้รถึบัสร่วมกิันัในัเส้นัที่างเด่ยวกิันัเพ้�อให้ 

ไดจ้ำนัวนัผูโ้ดยสารที่่�ร้อยล้ะ 50-80 จะช่ว่ยล้ดค่ัาใช้่จา่ยได้รอ้ยล้ะ 

20-30 รวมถึ้งล้ดอัตุรากิารปีล้่อยกิ๊าซึ่คัาร์บอนัไดออกิไซึ่ด์  

ตุามจำนัวนัรถึบัสที่่�ออกิวิ�งนั้อยล้ง
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อย่างไรก็ิตุาม คัุณ์ทัี่สซึ่้ตุะระบุว่ากิารส้�อสารแบบพบปีะตุ่อหน้ัา 

(Face-to-Face Communication) ยังคังม่คัวามสำคััญตุ่อกิาร

ดำเนัินัธุิรกิิจ แล้ะ TTTP ยังคังมุ่งมั�นัที่่�จะมอบบริกิารที่่�ด่ที่่�สุดให้

แกิ่ลู้กิคั้า สถึานักิารณ์์โคัวิด-19 ถึ้อเปี็นัช่่วงเวล้าที่่�ที่้าที่ายยิ�งกิว่า

ปีัญหาท่ี่�ผ่านัมา แตุ่บริษัที่ยังคังม่เปี้าหมายช่ัดเจนัเช่่นัเดิม คั้อ

กิารสร้างสภาพแวดล้อ้มที่างธุิรกิจิที่่�ลู้กิค้ัาสามารถึทีุ่ม่เที่กัิบธุิรกิจิ

ขึ้องตุนัได้อย่างเตุ็มที่่� แล้ะสนัับสนัุนักิารพัฒนัาธิุรกิิจขึ้องลู้กิคั้า

อย่างสุดคัวามสามารถึ ตุล้อดจนัรองรับคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิค้ัา

ที่่�หล้ากิหล้ายยิ�งขึ้้�นั

ข้อมูลติดัต�อ:
ที่ากิายูกิิ ทัี่สซึ่้ตุะ 
ปีระธิานัแล้ะผู้จัดกิารที่ั�วไปี
ที่่ที่ ่เที่คัโนัปีาร์คั (TTTP)
โที่ร. + (66) 2625 5555
https://www.tttc.co.th/contact-us.php

บริิษััท ฮาริ์เวสท์ พริีซีิชั่น (ปริะเทศไทย) จำากัด
โริงงานสำา เริ็จ ร้ิปของดับบลิวเอชเอช่วยริองริับ 
การิขยายธุริกิจ ต่อบโจทย์การิใช้งาน พริ้อมต่ั้งฐาน 
การิผู้ลิต่ได้ทันที
Harvest Precision Industries SDN BHD กิ่อตุั�งขึ้้�นัในัเด้อนั

พฤษภาคัม ปีี 2542 ที่่�เม้องยะโฮร์ บาห์รู ปีระเที่ศมาเล้เซึ่่ย เปี็นั

ผูเ้ช่่�ยวช่าญด้านักิารออกิแบบแล้ะผลิ้ตุช่ิ�นัสว่นัโล้หะปัี�มขึ้้�นัรูปีแล้ะ

อะไหล้่เคัร้�องม้อวัดล้ะเอ่ยด (Precision Tool) โดยรองรับ

อุตุสาหกิรรมสองปีระเภที่เปี็นัหล้ักิ ได้แกิ่ อุตุสาหกิรรมอิเล้็กิ 

ที่รอนัิกิส์ (ร้อยล้ะ 65) แล้ะอุตุสาหกิรรมยานัยนัตุ์ (ร้อยล้ะ 35) 

แล้ะเปีน็ัผล้ติุภัณ์ฑ์์ที่่�ใช้่กินััอยา่งแพร่หล้ายในักิารผล้ติุกิล้อ้งดจิทิี่ลั้ 

เคัร้�องถึ่ายเอกิสาร โที่รศัพที่์ม้อถึ้อ เคัร้�องเส่ยงในัรถึยนัต์ุ แล้ะ

ระบบสารสนัเที่ศ

ในัปีี 2555 บริษัที่ ฮาร์เวสท์ี่ พร่ซิึ่ช่ั�นั ได้ตัุดสินัใจเปีิดโรงงานัที่่�

เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร ่(WHA SIL) 

เพ้�อใหเ้ขึ้า้ถึง้กิลุ้ม่ล้กูิค้ัาไดม้ากิขึ้้�นั ดว้ยสทิี่ธิปิีระโยช่น์ัจากินัโยบาย

สง่เสริมกิารล้งทุี่นัขึ้องบโ่อไอ บริษัที่ได้ตุกิล้งเช่า่โรงงานัสำเร็จรปูี 

(RBF) เนั้�อที่่� 1,224 ตุร.ม. จากิดับบล้ิวเอช่เอ หล้ังจากิผ่านัไปี

เพ่ยงเจ็ดปีี โรงงานัแห่งนั่�ก็ิได้ดำเนิันังานัจนัเต็ุมกิำลั้งกิารผลิ้ตุ 

บริษัที่จ้งเปีล้่�ยนัมาเช่่าโรงงานัสำเร็จรูปีขึ้นัาด 1,152 ตุร.ม.  

ที่่�นัคิัมอุตุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อส่เทิี่รน์ัซึ่บ่อรด์ (ESIE) จังหวดั

ระยองเพ้�อขึ้ยายฐานัลู้กิคั้า
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บริิษััท ไวส์วูดส์ จำากัด
ผู้ลกำาไริที่น่าพอใจจากบริิการิพลังงานแสงอาทิต่ย์โดยกลุ่มบริิษััท WHAUP ในริาคาท่ีช่วยปริะห้ยัดต่้นทุน

บริษัที่ ไวส์วูดส์ จำกิัด กิ่อตุั�งขึ้้�นัในัปีี 2558 ที่่�อำเภอเขึ้าย้อย  

จังหวังเพช่รบุร่ เปี็นัหนั้�งในักิลุ้่มบริษัที่ขึ้องตุระกิูล้พล้าฤที่ธิิ� 

ซึ่้�งกิอ่ตุั�งขึ้้�นัตุั�งแตุป่ี ี2522 ปีระกิอบธิรุกิจิผล้ติุแผน่ัไมจ้ำพวกิแผน่ั

คัุณ์คัริสโตุเฟอร์ ออง กิรรมกิารผู้จัดกิารช่าวสิงคัโปีร์ บริษัที่ 

ฮาร์เวสท์ี่ พร่ซิึ่ช่ั�นั (ปีระเที่ศไที่ย) จำากิัด เล่้าว่า “ด้วยคัวาม 

ช่ว่ยเหล้อ้สนับัสนุันัเป็ีนัอยา่งด่จากิที่ม่งานัขึ้องดับบลิ้วเอช่เอ แล้ะ

บริกิารโรงงานัสำเร็จรูปีที่่�รองรับกิารใช่้งานัได้เป็ีนัอย่างด ่ บริษัที่

ใช่้เวล้าเพ่ยงหกิเด้อนัในักิารตัุดสินัใจกิ่อตัุ�งฐานักิารผลิ้ตุแห่งที่่� 

สองแล้ะเริ�มดำเนัินักิารผล้ิตุ”

ปีัจจุบันั ฮาร์เวสที่์ พร่ซึ่ิช่ั�นั (ปีระเที่ศไที่ย) ม่พนัักิงานัทัี่�งหมด 

50 คันัปีระจำท่ี่� โรงงานัที่ั�งสองแห่งในัจังหวัดสระบุร่แล้ะ 

จังหวัดระยอง รองรับลู้กิค้ัาที่่�เปี็นับริษัที่ช่ั�นันัำในัอุตุสาหกิรรม

อเิล้ก็ิที่รอนักิิส ์(Canon, Epson, Kenwood, Nikon, Ricoh, Sony) 

รวมถ้ึงอุตุสาหกิรรมยานัยนัต์ุ (Denso, Ford, Honda, Isuzu, 

Nissan, Toyota)

ขึ้ณ์ะนั่�ฮาร์เวสที่์ พร่ซึ่ิช่ั�นั (ปีระเที่ศไที่ย) อยู่ในัเฟสแรกิขึ้องกิาร

ก่ิอตุั�งโรงงานัแหง่ใหมท่ี่่�จงัหวดัระยอง แล้ะยังได้เล้ง็เหน็ัโอกิาสในั

กิารขึ้ยายธิุรกิิจในัอ่กิสองปีีขึ้้างหนั้าแล้้ว “นัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้อง 

ดบับลิ้วเอช่เอมท่ี่ั�งตุวัเล้อ้กิที่่�ตุอบโจที่ย์กิารใช้่งานัแล้ะสามารถึเปิีด

ดำเนิันัธิรุกิจิได้ทัี่นัที่ ่ที่ำให้เราสามารถึวางแผนัในัอนัาคัตุได้อยา่ง

รอบคัอบแล้ะมั�นัใจ นัอกิจากินั่� ตุัวโคัรงกิารที่่�ทัี่นัสมัย มาตุรฐานั

กิารกิอ่สรา้งช่ั�นัเย่�ยม แล้ะที่ำเล้ที่่�ตุั�งที่่�เดินัที่างได้สะดวกิยังช่ว่ยให้

บริษัที่สามารถึเขึ้้าถ้ึงที่รัพยากิรบุคัคัล้ที่่�ม่ทัี่กิษะคัวามช่ำนัาญ

เหมาะกัิบคัวามตุ้องกิารในังานัอุตุสาหกิรรมได้ง่ายข้ึ้�นัอ่กิด้วย” 

คัุณ์อองกิล้่าวเสริม

ข้อมูลติดัต�อ:

คัริสโตุเฟอร์ ออง 

กิรรมกิารผู้จัดกิาร

บริษัที่ ฮาร์เวสท์ี่ พร่ซิึ่ช่ั�นั (ปีระเที่ศไที่ย) จำากิัด

อ่เมล้ : Chris-ong@Harvestpt.com

โที่ร. สาขึ้าสระบุร ่+66 (0) 36 373 725-6

โที่ร. สาขึ้าระยอง +66 (0) 38 014 079

ใยไม้อัดแขึ้็งคัวามหนัาแน่ันัปีานักิล้าง (MDF) คัุณ์ภาพสูงโดย 

ใช่้ไม้ยางพารา รองรับลู้กิค้ัาในัธิุรกิิจเฟอร์นัิเจอร์ ที่ั�งนั่� ไวส์วูดส์ 

ถึ้อเปี็นัหนั้�งในัห้าผู้ส่งออกิรายใหญ่ที่่�สุดขึ้องปีระเที่ศไที่ย โดย 

สง่ออกิผล้ติุภณั์ฑ์ร์อ้ยล้ะ 60 ไปียงัตุะวนััออกิกิล้าง (ซึ่าอดุอิาระเบย่ 

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตุส ์อหิรา่นั) ร้อยล้ะ 30 สง่ไปียงัตุล้าดในัเอเช่ย่ 

(จน่ั อินัเดย่ เกิาหล้่ใตุ ้แล้ะเว่ยดนัาม) แล้ะอก่ิรอ้ยล้ะ 10 จำหนัา่ย

ภายในัปีระเที่ศไที่ย

นัับตุั�งแตุ่ก่ิอตุั�งบริษัที่ ไวส์วูดส์ ได้พัฒนัาธิุรกิิจโดยคัำนัง้ถึ้งคัวาม

ยั�งยน้ัแล้ะนัวัตุกิรรมเป็ีนัหลั้กิมาโดยตุล้อด อก่ิทัี่�งโรงงานัในัจังหวัด

เพช่รบุร่ยังได้ตุิดตุั�งเที่คัโนัโล้ย่ล้�ำสมัยตุามมาตุรฐานัขึ้องยุโรปี 

เช่่นั ใช่้กิาวช่นัิดพิเศษท่ี่�เปี็นัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อม เพ้�อปีกิปี้อง 

ชุ่มช่นัโดยรอบแล้ะสิ�งแวดล้้อม แม้จะม่ราคัาสูงกิว่ากิาวทัี่�วไปี  

นัอกิจากินั่�ยงัมก่ิารตุดิตุั�งระบบบำบัดนั�ำเสย่ขึ้องโรงงานัเองอก่ิด้วย 

“กิารนัำมาตุรฐานัยุโรปีมาใช่้ช่่วยให้บริษัที่ส่งออกิผล้ิตุภัณ์ฑ์ ์

ไปียงัตุล้าดในัตุา่งปีระเที่ศไดง้า่ยขึ้้�นั” คัณุ์วิศรุตุ พล้าฤที่ธิิ� ผูจ้ดักิาร

ฝ่่ายกิารตุล้าดขึ้องไวส์วูดส์กิล้่าว
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แผนัพัฒนัาล้่าสุดขึ้องไวส์วูดส์คั้อกิารนัำพลั้งงานัแสงอาทิี่ตุย์มา

ใช่ ้ซ้ึ่�งเปีน็ัโคัรงกิารที่่�พฒันัารว่มกิบัดบับลิ้วเอช่เอ ยูที่ลิ้ติุ่�ส ์แอนัด์ 

พาวเวอร์ (WHAUP) “ก่ิอนัหนัา้น่ั�บรษิทัี่ไดพ้จิารณ์าหล้ายตุวัเล้อ้กิ 

ไม่ว่าจะเปี็นัพล้ังงานัล้มหร้อพล้ังงานัจากิกิารเผาไหม้ขึ้่�เล้้�อย 

แตุ่เราได้เล้็งเห็นัปีระโยช่น์ัจากิพล้ังงานัจากิแสงอาที่ิตุย์มากิกิว่า 

ที่างเล้้อกิอ้�นัๆ” คัุณ์วิศรุตุอธิิบาย แล้ะยังกิล้่าวเสริมอ่กิว่า 

“พล้ังงานัไฟฟ้าม่สัดส่วนัร้อยล้ะ 15 ในัตุ้นัทีุ่นักิารผล้ิตุที่ั�งหมด 

ขึ้องบรษิทัี่ แล้ะพล้งังานัจากิแสงอาที่ติุยจ์ะช่ว่ยใหเ้ราล้ดคัา่ใช่จ้า่ย

ล้งได้มากิถึ้งร้อยล้ะ 5”

เม้�อเร็ว ๆ นั่�กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้เสร็จสิ�นักิารตุิดตุั�งระบบ

พล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ให้กิับไวส์วูดส์ภายใตุ้ข้ึ้อตุกิล้งคัวามร่วมม้อ

ระยะเวล้า 20 ปีปีีระกิอบดว้ยระบบบนัพ้�นัดนิั (Solar Farm) กิำล้งั

กิารผล้ิตุไฟฟ้า 3.76 เมกิะวัตุต์ุ แล้ะระบบแบบล้อยนั�ำ (Floating 

Solar) ที่่�กิำล้งักิารผล้ติุ 1.23 เมกิะวตัุตุ ์โดยเปีน็ักิารใช่พ้้�นัท่ี่�บอ่นั�ำ

แล้ะอ่างกิักิเกิ็บนั�ำขึ้นัาดใหญ่ขึ้องโรงงานัให้เปี็นัปีระโยช่นั์ ที่ั�งน่ั�  

เง้�อนัไขึ้ในัขึ้อ้ตุกิล้งดงักิล้า่วระบวุา่ไวสว์ดูสจ์ะเปีน็ัฝ่า่ยจดัหาพ้�นัที่่�

บนัดนิัแล้ะบ่อนั�ำ แล้ะตุ้องซ้ึ่�อพลั้งงานัไฟฟ้าที่่�ผลิ้ตุจากิแผงโซึ่ล้าร์

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP โดยกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP จะเป็ีนั 

ผู้รับผิดช่อบในัส่วนัขึ้องกิารติุดตัุ�งระบบโดยไม่ม่ค่ัาใช้่จ่ายแล้ะ 

ดูแล้บำรุงรักิษาระบบให้ตุล้อดอายุสัญญา 20 ปีี

ระบบพล้ังงานัแสงอาทิี่ตุย์แบบ Solar Farm สามารถึผล้ิตุไฟฟ้า

ได้ทัี่�งสิ�นั 4.99 เมกิะวัตุตุ์ตัุ�งแตุ่เริ�มใช่้งานัเม้�อเด้อนักุิมภาพันัธิ ์

ที่่�ผ่านัมา ซ้ึ่�งเป็ีนัปีริมาณ์ที่่�เพ่ยงพอตุ่อกิารใช้่งานัภายในัโรงงานั

ในัช่่วงกิล้างวันั ส่วนัในัเวล้ากิล้างคั้นั บริษัที่ยังคังตุ้องใช่้ไฟฟ้า

จากิกิารไฟฟ้าส่วนัภูมิภาคั (กิฟภ.) “คัวามร่วมม้อขึ้องบริษัที่ 

กิับกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ถึ้อเป็ีนัขึ้้อตุกิล้งที่่�ได้ปีระโยช่น์ัที่ั�ง 

สองฝ่า่ย เราเล้ง็เหน็ัถึง้โอกิาสในักิารพฒันัาโคัรงกิารพล้งังานัแสง 

อาทิี่ตุย์อ้�นัๆ ในัภมูภิาคัแห่งนั่�ซึ่้�งเรย่กิได้ว่ามแ่สงอาที่ติุย์เหล้อ้เฟือ”  

คัุณ์วิศรุตุสรุปี

ข้อมูลติดัต�อ:

วิศรุตุ พล้าฤที่ธิิ� 

ผู้จัดกิารฝ่่ายกิารตุล้าด 

บริษัที่ ไวส์วูดส์ จำกัิด

โที่ร. +66 32 706 563-4

www.wisewoods.co.th
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โอกาสในการดัำาเนินธ่รกิจ
แลุ่ะการจัดัการดั้านนวัติกรรม

ที่่ามกิล้างกิระแสเศรษฐกิิจโล้กิที่่�เปีล่้�ยนัแปีล้งอย่างรวดเร็ว  

ผูป้ีระกิอบธิรุกิจิตุอ้งใหค้ัวามสำคััญกิบันัวตัุกิรรมแล้ะมว่สัิยทัี่ศน์ัท่ี่�

กิว้างไกิล้เพ้�อกิารพัฒนัาที่่�ยั�งย้นัแล้ะบรรลุ้เปี้าหมายที่างธุิรกิิจในั

ระยะยาว ที่ั�งยังตุ้องม่คัวามเขึ้้าใจในัแนัวโนั้มกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งที่่�

สำคัญัขึ้องโล้กิหรอ้ Megatrends แล้ะผล้กิระที่บที่่�มตุ่่อธิรุกิจิ ทัี่�งนั่� 

Megatrends ขึ้องโล้กิในัปัีจจุบันันัั�นัได้มุ่งปีระเด็นัไปีที่่�นัวัตุกิรรม

ด้านัเที่คัโนัโล้ย่ ปีระกิอบกิับกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งด้านัสังคัมแล้ะ 

สิ�งแวดล้้อมที่่�นัำไปีสู่กิารปีรับเปีล่้�ยนัในัเชิ่งเศรษฐกิิจ ธิุรกิิจ แล้ะ

วิถึ่ช่่วิตุ เช่่นั แรงกิดดันัจากิปัีญหากิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพ 

ภมูอิากิาศไดส่้งผล้ใหม้ค่ัวามตุอ้งกิารพล้งังานัสะอาดที่่�เพิ�มสงูขึ้้�นั 

ดงันัั�นั ธิรุกิิจตุ่างๆ จง้ตุ้องตุระหนัักิถ้ึงผล้กิระที่บขึ้อง Megatrends  

โล้กิแล้ะรับกิบักิระแสคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งอย่างเหมาะสม ตุล้อดจนั

เตุร่ยมพร้อมรับโอกิาสในัอนัาคัตุ โดยเริ�มล้งทีุ่นัในันัวัตุกิรรมแล้ะ

เที่คัโนัโล้ย่เพ้�อเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารดำเนิันังานัหร้อขึ้ยาย

กิจิกิารไปีสู่ธิรุกิิจปีระเภที่ใหม่ๆ  ที่่�ช่่วยเพิ�มศักิยภาพในักิารแขึ้ง่ขึ้นัั

ให้กิับบริษัที่

ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอจ้งมุ่งแสวงหาโอกิาสในักิาร

ขึ้ยายธิุรกิิจแล้ะล้งทุี่นัในันัวัตุกิรรม ซึ่้�งเป็ีนัแนัวที่างที่่�ช่่วยให้กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ดำเนัินัธิุรกิิจได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะสมบูรณ์์แบบ 

ยิ�งขึ้้�นั เพ้�อปี้องกัินัไม่ให้ธิุรกิิจหยุดช่ะงักิแล้ะขึ้ับเคัล้้�อนัให้ดำเนัินั

ธิุรกิิจได้อย่างตุ่อเน้ั�อง นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคังมองหา

โอกิาสที่างธิุรกิิจใหม่ๆ อยู่เสมอ แล้ะริเริ�มพัฒนัานัวัตุกิรรมใหม่ๆ 

พรอ้มนัำมาใช้่ในัที่ั�งส่�กิลุ้ม่ธุิรกิจิ เพ้�อพัฒนัาระบบกิารดำเนิันังานั

ให้ราบร้�นั ม่ปีระสิที่ธิิภาพ แล้ะคัล้่องตุัวกิว่าเดิม ซ้ึ่�งจะช่่วยให้รู้

เท่ี่าที่ันัคัวามตุ้องกิารท่ี่�เปีล่้�ยนัแปีล้งไม่หยุดนัิ�ง จ้งสามารถึมอบ

บรกิิารท่ี่�ดท่่ี่�สดุใหแ้กิล่้กูิคัา้ไดน้ัั�นัเอง โดยในัที่กุิกิารตุดัสนิัใจล้งที่นุั

ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดย้ด้หล้กัิกิารดำเนันิัธิรุกิิจอยา่งยั�งยน้ัในัมติุดิา้นั

สิ�งแวดล้้อม สังคัม แล้ะธิรรมาภิบาล้ หรอ้ ESG เพ้�อสร้างคุัณ์คั่า

ในัระยะยาวโดยก่ิอใหเ้กิดิผล้กิระที่บตุอ่สงัคัมแล้ะโล้กิให้นัอ้ยที่่�สดุ

ทัี่�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ มุ่งมั�นัท่ี่�จะขึ้ับเคัล้้�อนัธิุรกิิจให้เตุิบโตุอย่าง 

ตุ่อเนั้�องแล้ะยั�งย้นัในัระยะยาวโดยอาศัยโอกิาสรวมถึ้งแผนักิาร 

ล้งทีุ่นัใหม่ๆ ดังกิล้่าว ตุล้อดจนัสนัับสนัุนัผู้ปีระกิอบกิารรายย่อย

ให้เตุิบโตุไปีพร้อมกิันั
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แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิถึ้งคัวามสำคััญขึ้องผล้กิระที่บจากิ 

Megatrends ที่่�มตุ่อ่ธิรุกิจิ จง้ไดม้ก่ิารเตุร่ยมพรอ้มเพ้�อใหก้ิา้วที่นัั

ตุ่อสถึานักิารณ์์แล้ะเพิ�มศักิยภาพในักิารแข่ึ้งขัึ้นั รวมถ้ึงมองหา

โอกิาสที่างธิุรกิิจใหม่ๆ โดยนัำนัวัตุกิรรมมาใช่้ให้เกิิดปีระโยช่นั์ 

ที่ั�งนั่� กิลุ้ม่บริษัที่ฯ วางที่ิศที่างธิุรกิิจอย่างชั่ดเจนัเพ้�อมองหาแล้ะ

สร้างโอกิาสที่างธุิรกิิจโดยวิเคัราะห์แนัวโนั้มในัระดับภูมิภาคัแล้ะ

ระดับโล้กิ คัวามเส่�ยงในัปัีจจุบันัแล้ะคัวามเส่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นั 

ตุล้อดจนัโอกิาสที่างธิุรกิิจ

ที่ั�งนั่� กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้กิำหนัดแนัวที่างกิารบริหารจัดกิารโอกิาสในั

กิารดำเนัินัธิุรกิิจแล้ะนัวัตุกิรรมให้แกิ่ที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจผ่านักิล้ยุที่ธิ์ 

5 ขึ้้อ ได้แกิ่ 1) ขึ้ยายตุล้าดสู่ตุ่างปีระเที่ศ 2) เพิ�มสายผล้ิตุภัณ์ฑ์์

โดยใช่้ โซึ่ลู้ชั่�นัที่่�ขึ้ับเคัล้้�อนัด้วยเที่คัโนัโล้ย่แล้ะนัวัตุกิรรม  

3) ร่วมม้อกิับบริษัที่พันัธิมิตุรเพ้�อสร้างปีระโยช่นั์แกิ่ทีุ่กิฝ่่าย  

4) สง่เสรมิกิารที่ำงานัรว่มกินััระหวา่งกิลุ้ม่ธิรุกิิจขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ 

ให้มากิที่่�สุด 5) ปีรับกิระบวนักิารที่ำงานัสู่ระบบดิจิที่ัล้

เม้�อกิลุ้่มบริษัที่ฯ เล้็งเห็นัโอกิาสในักิารพัฒนัาปีระสิที่ธิิภาพขึ้อง

ธิุรกิิจด้วยนัวัตุกิรรมหร้อริเริ�มธิุรกิิจใหม่ซึ่้�งม่คัวามเก่ิ�ยวเน้ั�องกัิบ

ธิุรกิิจที่่�ม่อยู่เดิมแล้ะสอดคัล้้องกัิบกิล้ยุที่ธ์ิขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ฝ่่าย

พัฒนัาธิุรกิิจจะดำเนัินักิารวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้ร่วมกัิบหนั่วยงานัที่่�

เกิ่�ยวขึ้้อง ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ เช่้�อว่าองค์ักิรไม่สามารถึปีระสบ

คัวามสำเร็จได้เพ่ยงล้ำพัง เม้�อม่โอกิาสใหม่ๆ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะ

พิจารณ์าล้งทุี่นัร่วมกัิบผู้ปีระกิอบกิารท่ี่�ม่ศักิยภาพท่ี่�จะสามารถึ

ช่่วยส่งเสริมกิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพ

ยิ�งขึ้้�นั แล้ะมเ่ปีา้หมายที่่�จะรว่มกัินัขึ้บัเคัล้้�อนัธิรุกิิจไปีสูค่ัวามยั�งยน้ั

ในัระยะยาว ฉัะนัั�นั ทุี่กิฝ่่ายที่่�เกิ่�ยวขึ้้องในัระบบนัิเวศจะสามารถึ

พัฒนัาเตุิบโตุไปีพร้อมๆ กิันั แล้ะก่ิอให้เกิิดผล้กิระที่บในัเช่ิงบวกิ

ตุ่อเศรษฐกิิจแล้ะสังคัม

โอกาสในการดัำาเนินธ่รกิจแลุ่ะการนำาหลุ่ัก 
ESG มาบ้รณาการ
ยิ�งไปีกิว่านัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังพิจารณ์าถึ้งผล้ปีระโยช่นั์ตุ่อระบบ

เศรษฐกิิจเสมอในักิารวางแผนัสร้างโอกิาสที่างธิุรกิิจใหม่ๆ แล้ะ

ขึ้ยายธิรุกิจิไปียงัตุล้าดอ้�นัๆ โดยนัำหล้กัิ ESG (สิ�งแวดล้อ้ม สงัคัม 

แล้ะบรรษัที่ภิบาล้) มาปีรับใช้่ในัทุี่กิขึ้ั�นัตุอนัในักิารพัฒนัาโคัรงกิาร 

แล้ะปีฏิบิตัุติุามขึ้อ้กิำหนัดขึ้องที่อ้งถึิ�นัแล้ะภมูภิาคั เพ้�อกิำกิบัดแูล้

ไม่ให้กิารล้งทีุ่นัส่งผล้เส่ยตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัมในัวงกิว้าง

การินำาปริะเด็น E8G มาบ้ริณาการิในขั้นต่อนต่่างๆ ในโคริงการิ

การิต่ริวจวัด
และริายงาน

ผู้ลการิดำาเนินงาน

การิดำาเนิน
โคริงการิ

การิพัฒนา
โคริงการิ

การิปริะเมิน
ผู้ลกริะทบสิ�งแวดล้อม

การิปฏิบิัต่ิต่าม 
ข้อกำาห้นดเกี่ยวกับ
การิแบ่งเขต่พ่น้ที่

การิริะบุโคริงการิ
การิลงทุน
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ก่ิอนัตุัดสินัใจล้งทีุ่นับนัที่่�ดินัแตุ่ล้ะแห่ง กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะพิจารณ์า

ถ้ึงปีระเภที่ขึ้องเขึ้ตุที่่�ดินัรวมที่ั�งข้ึ้อห้ามหร้อขึ้้อได้เปีร่ยบในัเช่ิง

กิารบริหารจัดกิารปีระเด็นัด้านัสิ�งแวดล้้อม สังคัม แล้ะบรรษัที่ 

ภิบาล้ เม้�อกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับอนัุญาตุให้พัฒนัาโคัรงกิารธิุรกิิจ

ภายในัเขึ้ตุที่่�ดนิัซึ่้�งจดัเป็ีนัเขึ้ตุโรงงานัอุตุสาหกิรรมแล้ะคัล้งัสนิัคัา้

ตุามพระราช่บัญญัตุิกิารผังเม้อง พ.ศ. 2518 กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะ 

หล้่กิเล้่�ยงกิารล้งทีุ่นับนัที่่�ดินัที่่�ม่คัวามเส่�ยงด้านัคัวามหล้ากิหล้าย

ที่างช่่วภาพ ม่ขึ้้อกิังวล้ด้านัสิ�งแวดล้้อม ม่พ้�นัที่่�ติุดกิับเขึ้ตุสงวนั 

หร้อกิารล้งทุี่นัที่่�กิารดำเนิันัธิุรกิิจส่งผล้กิระที่บรุนัแรงตุ่อชุ่มช่นั

ที่้องถึิ�นั เพ้�อให้แนั่ใจว่ากิารดำเนิันัธิุรกิิจจะไม่กิ่อให้เกิิดผล้เส่ย 

ตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัมในัระดับที่่�ร้ายแรงจนักิระที่ั�งไม่สามารถึ

แกิ้ไขึ้ได้โดยมาตุรกิารบรรเที่าคัวามเส่�ยงที่่�เหมาะสม

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังจัดให้ม่กิารศ้กิษาปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) ซ้ึ่�งคัรอบคัลุ้มถึ้ง

ผล้กิระที่บจากิโคัรงกิารพัฒนัาอสังหาริมที่รัพย์ โคัรงกิารพัฒนัา

แล้ะบริหารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ รวมถ้ึงโคัรงกิารบริกิาร

สาธิารณ์ปูีโภคัแล้ะพล้งังานั กิารตุรวจปีระเมนิันั่�เปีน็ักิารรบัรองวา่

โคัรงกิารตุา่งๆ สอดคัล้อ้งกิบัขึ้อ้ปีฏิบิตัุแิล้ะขึ้อ้กิฎหมายที่่�กิำหนัด 

ผา่นักิารอนัมุตัุจิากิหนัว่ยงานัที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง ตุล้อดจนัมก่ิารปีระเมนิั

คัวามเส่�ยงด้านัสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัมพร้อมทัี่�งมาตุรกิารบรรเที่า

ผล้กิระที่บท่ี่�เหมาะสม โดยปีัจจัยช่่�วัดรวมถึ้งขึ้้อกิังวล้ด้านั 

สิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัมจะถึูกินัำมาพิจารณ์าระหว่างกิารศ้กิษา

ปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม แล้ะอ้างอิงจากิข้ึ้อมูล้ที่่�ได้จากิ

กิิจกิรรมกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย จากินัั�นัจ้ง

กิำหนัดมาตุรกิารป้ีองกัินัแล้ะบรรเที่าผล้กิระที่บสำหรับแตุ่ล้ะ

โคัรงกิารพัฒนัาธิุรกิิจไปีจนัถึ้งขึ้ั�นัตุอนัตุ่างๆ ในักิารดำเนัินัธิุรกิิจ 

โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีฏิิบัตุิตุามขึ้้อกิำหนัดท่ี่�ระบุในัรายงานั 

กิารปีระเมนิัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้อ้ม แล้ะจดัใหม้ก่ิารตุรวจสอบเฝ่า้

ระวงัอยา่งตุอ่เนั้�องในัที่กุิขึ้ั�นัตุอนัขึ้องกิารดำเนันิัโคัรงกิาร เพ้�อกิาร

ดำเนัินัธิุรกิิจอย่างยั�งย้นัตุล้อดที่ั�งอายุโคัรงกิาร

ตัวชีี้วัดัดั้านสิ�งแวดัล้อม ตัวชีี้วัดัดั้านสังคุม

• โคัรงสร้างภูมิปีระเที่ศ
• คัุณ์ภาพอากิาศ
• เส่ยงรบกิวนั
• คัุณ์ภาพดินั
• คัุณ์ภาพนั�ำ
• คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ
• พ้�นัที่่�ส่เข่ึ้ยว

• กิารวางแผนักิารใช่้ปีระโยช่นั์ที่่�ดินั
• กิารคัมนัาคัม
• กิารปี้องกิันัอุที่กิภัยแล้ะภัยแล้้ง
• กิารบริหารจัดกิารขึ้ยะ
• สภาวะเศรษฐกิิจแล้ะสังคัม
• ระบบสาธิารณ์สุขึ้แล้ะคัวามสะอาด
• อาช่่วอนัามัยแล้ะสภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคัำนั้งถ้ึงผล้ปีระโยช่น์ัเชิ่งที่ำเล้ท่ี่�เป็ีนัยุที่ธิศาสตุร์จากิโอกิาสกิารล้งทุี่นัในัเขึ้ตุพ้�นัท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษ

ภาคัตุะวันัออกิ (EEC) ตุล้อดจนัสิที่ธิิปีระโยช่นั์แล้ะมาตุรกิารส่งเสริมกิารล้งทีุ่นั (เช่่นั สิที่ธิิปีระโยช่นั์ที่างภาษ่ ที่ำเล้ท่ี่�ตัุ�งเช่้�อมตุ่อ 

กัิบเส้นัที่างกิารคั้า กิารอนุัญาตุให้หนั่วยงานัตุ่างปีระเที่ศถึอ้คัรองที่่�ดินัแล้ะอสังหาริมที่รัพย์ ฯล้ฯ) ซ้ึ่�งเปี็นัปัีจจัยที่่�ช่่วยด้งดูดลู้กิคั้าให้

เล้อ้กิใช่บ้ริกิารขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ โดยกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ เช่้�อวา่แนัวที่างดงักิล้า่วจะช่ว่ยปีรบัเปีล้่�ยนัธิรุกิจิใหม้รู่ปีแบบที่่�ยด้หยุน่ัข้ึ้�นั แล้ะพฒันัา

องคั์กิรไปีสู่ระบบดิจิที่ัล้ซ้ึ่�งจะช่่วยสร้างมูล้คั่าเพิ�มในับริกิารที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ มอบให้กิับลู้กิคั้า
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โอกาสในการดัำาเนินธ่รกิจแลุ่ะการจัดัการ
ดั้านนวัติกรรม
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญกัิบกิารจัดกิารด้านันัวัตุกิรรมในัทุี่กิ 

แง่มุม ไม่ว่าจะเป็ีนักิารพัฒนัากิล้ยุที่ธ์ิ กิารกิำหนัดกิรอบ 

กิารดำเนิันังานัที่่�สอดคัล้้องกัิบรูปีแบบนัวัตุกิรรม กิารสร้าง

วัฒนัธิรรมแล้ะสภาพแวดล้้อมที่่�เอ้�อตุ่อกิารสร้างสรรคั์นัวัตุกิรรม 

ไปีจนัถึ้งระบบที่่�ช่่วยสนัับสนัุนักิารขึ้ับเคัล้้�อนันัวัตุกิรรมในัองคั์กิร

กลยุทธ์ด้านนวัต่กริริม
กิลุ่้มบริษทัี่ฯ มุ่งเน้ันัในักิารยกิระดับศักิยภาพในักิารแข่ึ้งขัึ้นั รวมถ้ึง 

กิารพัฒนัาแล้ะสร้างมูล้คั่าเพิ�มในัผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิาร เพ้�อ

รองรับคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้าแล้ะรักิษาฐานัลู้กิคั้าที่่�ม่อยู่เดิม  

โดยใช่้กิล้ยุที่ธ์ิหล้ักิดังตุ่อไปีนั่�

1. นวัตกรีรีมดัา้นดัจิทิี่ลั: นัำเที่คัโนัโล้ยแ่ล้ะนัวตัุกิรรมใหม่ๆ  มา

ปีรับใช่ใ้นัองคัก์ิรเพ้�อพัฒนัาแล้ะสรา้งคัณุ์ค่ัาที่างกิารตุล้าดที่่�

สูงขึ้้�นัในัผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิาร ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ดำเนิันั

กิารพัฒนัาโซึ่ลู้ช่ันัจากิแนัวคัิดในักิารนัำแพล้ตุฟอร์มที่าง

ธิุรกิิจมาบูรณ์ากิารร่วมกิับโคัรงสร้างพ้�นัฐานัที่่�ม่อยู่ เพ้�อ 

ตุ่อยอดกิารให้บริกิารคัรอบคัลุ้มคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิค้ัาในั 

ทุี่กิรูปีแบบ รวมถ้ึงเปี็นักิารขึ้ยายโอกิาสธิุรกิิจด้วยเช่่นักิันั

2. การีพัฒนาไปสู�รีะบบดิัจิที่ัล: ใช่้เที่คัโนัโล้ย่แล้ะระบบ

สารสนัเที่ศในักิารเพิ�มปีระสิที่ธิภิาพในักิารดำเนิันังานัภายในั

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้เหมาะสมกิับรูปีแบบกิารบริหารงานั เช่่นั 

ระบบบริหารจัดกิารลู้กิคั้าสัมพันัธิ์ แล้ะระบบบริหารจัดกิาร

เอกิสารสัญญา/ เอกิสารที่ั�วไปี
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โครงสร้�งองค์กรและกระบวนก�รที่ำ�ง�นที่่�ม่ �งเน้น
ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม

ศตุวรรษที่่� 21 นับัเปีน็ัยคุัแหง่เที่คัโนัโล้ยแ่ล้ะนัวตัุกิรรม ธิรุกิจิแล้ะ

องค์ักิรในัปีจัจบุนััจง้ตุ้องกิำหนัดโคัรงสร้างองค์ักิรแล้ะกิระบวนักิาร

ที่ำงานัที่่�เอ้�อตุอ่กิารสรา้งสรรค์ันัวัตุกิรรมใหม่ๆ  เพ้�อเพิ�มศกัิยภาพ

ในักิารแขึ้่งขึ้ันั ให้ธิุรกิิจอยู่รอดแล้ะเตุิบโตุอย่างยั�งย้นั ด้วยเหตุุนั่� 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งออกิแบบโคัรงสร้างกิารบริหารองคั์กิรในัล้ักิษณ์ะ

แนัวนัอนัเพ้�อล้ดช่่องว่างระหว่างพนัักิงานัแล้ะคัณ์ะผู้บริหาร  

รวมถึง้ล้ดกิารคัวบคัมุตุามสายกิารบงัคับับญัช่า ตุล้อดจนักิระจาย

อำนัาจกิารตัุดสินัใจไปีที่่�พนัักิงานัให้มากิที่่�สุด โดยอยู่ภายในั

ขึ้อบเขึ้ตุคัวามรับผิดช่อบที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง อ่กิที่ั�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะ 

กิลุ้ม่ธิรุกิจิยงัไดจ้ดัตุั�งคัณ์ะที่ำงานัเฉัพาะกิจิท่ี่�ปีระกิอบด้วยตุวัแที่นั 

จากิแตุ่ล้ะฝ่่าย เช่น่ั ฝ่่ายพัฒนัาธิุรกิิจ ฝ่่ายปีฏิิบัติุกิาร แล้ะฝ่่าย

กิารเงนิั เปีน็ัตุน้ั เพ้�อใหท้ี่ำงานัรว่มกินััในัโคัรงกิารพเิศษนัอกิเหนัอ้

จากิหนั้าที่่�คัวามรับผิดช่อบที่่�ได้รับมอบหมาย ที่ั�งนั่� โคัรงสร้าง

องค์ักิรรวมถึ้งแนัวที่างกิารดำเนิันังานัในัรูปีแบบดังกิล่้าวจะช่่วย

ส่งเสริมให้พนัักิงานัพัฒนัาตุนัเองจากิกิารเร่ยนัรู้ ฝ่ึกิปีฏิิบัตุิงานั 

แล้ะตัุดสินัใจร่วมกิันัเป็ีนัหมู่คัณ์ะ จ้งเปี็นักิารบ่มเพาะคัวามคัิด

สรา้งสรรคัแ์ล้ะนัวตัุกิรรมภายในักิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ตุล้อดจนักิลุ้ม่ธิรุกิจิ

ตุ่างๆ

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้นัำโคัรงสร้างกิารบริหารงานัแล้ะ

กิระบวนักิารพัฒนัานัวัตุกิรรมขึ้้างตุ้นัไปีใช่้ในัทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจ เช่่นั 

กิารจัดตุั�งฝ่่าย Digital Transformation Office (DTO) ปีระกิอบ

ด้วยเจ้าขึ้องโคัรงกิาร ผู้เช่่�ยวช่าญด้านัเที่คัโนัโล้ย่ แล้ะผู้นัำ 

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง (Change Agents) โดยคัณ์ะที่ำงานั DTO  

จะที่ำหน้ัาท่ี่�เปี็นัศูนัย์กิล้างในักิารช่่วยเหล้้อแล้ะสนัับสนุันักิาร

พฒันัาโคัรงกิารที่่�เกิ่�ยวข้ึ้องกิบัเที่คัโนัโล้ยแ่ล้ะนัวัตุกิรรม บริหารงานั 

โดยขึ้้�นัตุรงตุ่อคัณ์ะกิรรมกิารกิำกิบักิารดำเนันิัโคัรงกิาร (Steering 

Committee) อันัปีระกิอบไปีด้วยคัณ์ะผู้บริกิารระดับอาวุโสขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ

อ่กิที่ั�งยังได้จัดตุั�งสำนัักิปีระธิานัเจ้าหน้ัาท่ี่�บริหารกิลุ้่มฯ (CEO 

Office) แล้ะที่่มวางแผนักิล้ยุที่ธิ์องคั์กิร เพ้�อพัฒนัาโคัรงกิารที่่�ม่

คัวามสำคัญัแล้ะเก่ิ�ยวขึ้อ้งกิบักิล้ยุที่ธ์ิในัระยะยาวขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ 

โดยทัี่�งสองฝ่่ายจะคัอยสนัับสนุันัคัณ์ะที่ำงานัในักิารพัฒนัา

โคัรงกิารตุั�งแตุ่ขึ้ั�นัตุอนักิารคััดเล้้อกิ กิารบริหารจัดกิารคัวาม

สัมพันัธิ์กิับพันัธิมิตุรที่างธิุรกิิจ ไปีจนัถึ้งกิระบวนักิารปีระเมินัจนั

กิระที่ั�งจบโคัรงกิาร

อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ กิำล้ังอยู่ในัระหว่างกิารพัฒนัากิรอบ

แนัวที่างกิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงในัระดับองค์ักิรสำหรับ

โคัรงกิารท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบเที่คัโนัโล้ย่แล้ะนัวัตุกิรรม กิารปีระเมินั

คัวามเส่�ยงจะช่ว่ยใหก้ิลุ้ม่ธิรุกิจิสามารถึคัาดคัะเนัสถึานักิารณ์์แล้ะ

บรหิารคัวามเส่�ยงที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งไดอ้ย่างเหมาะสม แล้ะกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ 

ยังได้จัดตุั�งระบบจัดกิารคัล้ังคัวามรู้ เพ้�อเผยแพร่ขึ้้อมูล้ไปียัง 

หนั่วยงานัตุ่างๆ ภายในักิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ 

ยิ�งขึ้้�นั
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เคริื่องมือและองค์ปริะกอบท่ีส่ง เสริิมนวัต่กริริม
ภายในกลุ่มบริิษััทฯ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิถึ้งคุัณ์คั่าขึ้องพนัักิงานัทุี่กิคันัซึ่้�งล้้วนัเปี็นั

กิำล้งัสำคัญัในักิารขัึ้บเคัล้้�อนัธิรุกิิจไปีสูค่ัวามสำเร็จแล้ะเป้ีาหมาย

ที่่�วางไว้ ตุล้อดจนักิารเติุบโตุอย่างยั�งย้นั ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

จ้งให้คัวามสำคััญกิับกิารล้งทีุ่นัในักิารพัฒนัาศักิยภาพที่รัพยากิร

บคุัคัล้ แล้ะกิารสง่เสรมิใหพ้นัักิงานัไดม้โ่อกิาสในักิารพฒันัาคัวาม

สามารถึแล้ะที่ักิษะอย่างเตุ็มปีระสิที่ธิิภาพ ไม่ว่าจะเปี็นั 

กิารสนัับสนัุนัด้านัเวล้า กิารเงินั ตุล้อดจนัระบบหร้อแพล้ตุฟอร์ม 

ที่่�กิระตุุ้นัให้เกิิดกิารเร่ยนัรู้แล้ะพัฒนัาตุนัเองอย่างตุ่อเนั้�อง

สภาพแวดล้อมและปัจจัยขับเคลื่อนองค์กริในการิ
สริ้างสริริค์นวัต่กริริม
กิลุ้่มบริษัที่ฯ มุ่งมั�นัพัฒนัา แล้ะส่งเสริมบุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพ 

คัวามสามารถึ แล้ะคัา่นิัยมที่่�สอดคัล้อ้งกิบัองคัก์ิร ตุล้อดจนัรกัิษา

พนักัิงานัที่่�มคุ่ัณ์สมบตัุดิงักิล้า่วไว ้โดยมก่ิระบวนักิารวางแผนัแล้ะ

คััดสรร รวมที่ั�งกิารระบุคัุณ์สมบัติุท่ี่�พ้งปีระสงค์ัอย่างชั่ดเจนั  

(เช่่นั ที่ักิษะกิารแกิ้ปีัญหา ที่ักิษะกิารคิัดวิเคัราะห์แล้ะกิารคัิดเช่ิง

วพิากิษ์ คัวามคิัดสร้างสรรค์ั แล้ะทัี่ศนัคัติุในัเชิ่งบวกิ) ที่ั�งยังมก่ิาร

ใช่้ช่่องที่างกิารส้�อสารที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพอ้�นัๆ ที่่�เหมาะสมกัิบกิลุ้่ม

เปี้าหมาย เพ้�อคััดกิรองผู้สมัคัรที่่�ม่คุัณ์สมบัตุิโดดเด่นั กิ่อนัที่่�จะ

ตุ่อรองข้ึ้อเสนัอแล้ะตัุดสินัใจเล้้อกิผู้สมัคัรที่่� เหมาะสมกัิบ 

ตุำแหน่ังงานัที่่�สุด นัอกิจากิกิารสรรหาบคุัล้ากิรที่่�มค่ัวามสามารถึแล้้ว  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่นัโยบายส่งเสริมให้ม่กิารหมุนัเว่ยนัเปีล้่�ยนังานั

ระหว่างแผนักิ ซ้ึ่�งม่วัตุถึุปีระสงคั์เพ้�อสนัับสนุันัแล้ะเปีิดโอกิาส 

ให้บุคัล้ากิรได้แสดงศักิยภาพ ตุล้อดจนัคั้นัพบที่ักิษะแล้ะ 

คัวามช่ำนัาญที่่�กิ่อให้เกิิดกิารพัฒนัาคัวามรู้แล้ะบ่มเพาะบุคัล้ากิร

รุ่นัใหม่ในัองคั์กิร

ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้นัำระบบกิารบริหารผล้กิารปีฏิิบัตุิงานั 

(Performance Management System: PMS) มาใช่้ในักิาร

ปีระเมินัผล้กิารที่ำงานัปีระจำปีีขึ้องพนัักิงานั โดยระบบดังกิล้่าว

จะปีระเมินัผล้จากิดัช่นั่ช่่�วัดคัวามสำเร็จขึ้องผล้งานั (Key 

Performance Indicators: KPIs) สำหรับกิารปีฏิิบัตุิงานัตุาม

ขึ้อบเขึ้ตุคัวามรับผิดช่อบที่่�กิำหนัด แล้ะใช่้กิารสร้างผล้ล้ัพธิ์ตุาม

จุดมุ่งหมาย (Objective Key Results: OKRs) สำหรับปีระเมินั

ผล้งานัขึ้องโคัรงกิาร ผล้ที่่�ไดจ้ากิกิารปีระเมนิันั่�จะนัำไปีใช่ป้ีระกิอบ

กิารพจิารณ์ากิารเล้้�อนัตุำแหนัง่ อตัุราเงนิัเดอ้นั แล้ะคัา่ตุอบแที่นั

จูงใจ

อ่กิที่ั�ง WHA Tower อาคัารสำนัักิงานัแห่งใหม่ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ยังได้รับกิารออกิแบบให้ม่พ้�นัที่่�เปีิดโล้่ง พร้อมห้องปีระชุ่มตุิดตุั�ง

ระบบเที่คัโนัโล้ยท่ี่นััสมยั แล้ะมพ่้�นัที่่�สว่นักิล้างสำหรบัใหพ้นักัิงานั

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ที่ำกิิจกิรรมแล้ะที่ำงานัร่วมกิันัเปี็นักิลุ้่ม  

รวมที่ั�งแล้กิเปีล้่�ยนัคัวามคัิดเห็นัอ่กิด้วย

วัฒนธริริมเพ่่อนวัต่กริริม
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ถึ้อว่านัวัตุกิรรมเป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้องค่ัานิัยมองค์ักิร  

โดยม่คัณ์ะผู้บริหาร เช่่นั ปีระธิานักิรรมกิารแล้ะผู้บริหารระดับสูง  

เปี็นัแบบอย่างในักิารขึ้ับเคัล้้�อนันัวัตุกิรรมในัองคั์กิร ม่กิิจกิรรม 

ร่วมกัิบพนัักิงานัในัรูปีแบบตุ่างๆ แล้ะให้โอกิาสพนัักิงานัได้ม่ 

ส่ วนั ร่วมในักิารแสดงคัวามคิัดเ ห็นัในัสภาพแวดล้้อมที่่� 

รูส้ก้ิปีล้อดภัย เช่น่ั ระหว่างกิารรบัปีระที่านัอาหารรว่มกิบัผูบ้รหิาร 

โดยพนัักิงานัจากิฝ่่ายตุ่างๆ จะผล้ัดเปีล้่�ยนักิันัมาตุามนััดหมาย 

ทุี่กิสองสัปีดาห์
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ผู้บริหารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญกัิบกิารพัฒนัาทัี่กิษะ 

คัวามรู ้แล้ะคัวามสามารถึที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบักิารที่ำงานั ที่ั�งยงัเล้ง็เหน็ั

วา่พนักัิงานัจำเปีน็ัตุอ้งพฒันัากิรอบคัวามคัดิแบบเติุบโตุ (Growth 

Mindset) ผ่านักิารสอนัแบบช่่�แนัะ (Coaching) กิารตุั�งคัำถึาม

ปีล้ายเปีดิ แล้ะกิระตุุน้ัใหเ้กิดิกิารมส่ว่นัรว่มในักิจิกิรรมตุา่งๆ เพ้�อ

สร้างคัวามไว้วางใจระหว่างผู้บริหารแล้ะพนัักิงานั ตุล้อดจนัในั 

หมู่พนัักิงานัด้วยกิันั เปี็นักิารล้ดคัวามตุ้งเคัร่ยดเม้�อเกิิดปีัญหา 

ในักิารปีรับตุัวเขึ้้าหากิันัอันัเน้ั�องมาจากิคัวามแตุกิตุ่าง เช่่นั  

ช่่องว่างระหว่างวัย ผล้ลั้พธิ์ท่ี่�ได้คั้อคัวามร่วมม้ออันัด่ระหว่าง

พนัักิงานั คัวามคัิดสร้างสรรค์ั ตุล้อดจนักิารพัฒนัาแนัวคิัดใหม่ๆ 

เปี็นัตุ้นั

โอกาสในการดัำาเนินธ่รกิจแลุ่ะการพัฒนาไปส้�ระบบดิัจิทัี่ลุ่
นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ริเริ�มแผนักิาร Digital Transformation ในัปีี 2562 ตุามแนัวที่างกิล้ยุที่ธิ์กิารพัฒนัาไปีสู่ระบบดิจิทัี่ล้  

โดยม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อนัำเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศมาใช้่ปีรับเปีล่้�ยนัรูปีแบบกิารที่ำงานัในัองค์ักิรให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพยิ�งขึ้้�นั รวมถ้ึงกิาร

แสวงหาโอกิาสใหม่ๆ เพ้�อขึ้ยายธุิรกิจิแล้ะพฒันัาศักิยภาพในักิารแข่ึ้งขึ้นัั ตุล้อดจนัป้ีองกัินัคัวามเส่�ยงจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งขึ้องเที่คัโนัโล้ย ่

(Digital Disruption) ที่่�ไม่หยุดนัิ�ง โดยโคัรงกิารนั่�ดำเนัินังานัภายใตุ้กิล้ยุที่ธิ์หล้ักิ 5 ขึ้้อดังตุ่อไปีนั่�
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กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำเสนัอโคัรงกิารมากิมายที่่�คัิดค้ันัแล้ะริเริ�มโดย

พนักัิงานัภายในัองคัก์ิรเพ้�อยกิระดบักิารที่ำงานัใหม้ป่ีระสทิี่ธิภิาพ

ยิ�งขึ้้�นัแล้ะสร้างโอกิาสที่างธิุรกิิจใหม่ๆ ในัปีี 2564 ม่ 8 โคัรงกิาร

ที่่�ได้รับเล้้อกิแล้ะนัำไปีใช้่งานัจริงในัธุิรกิิจ โดยม่มูล้คั่ากิารล้งทีุ่นั

มากิกิว่า 20 ล้้านับาที่ แล้ะคัาดว่าจะเพิ�มจำนัวนัขึ้้�นัอ่กิในัอนัาคัตุ

เ พ่ั�มศักียภาพั ความน่า เช่� อถ่อ  และปรัะสิที่ธิุภาพัใน 
กีารัดำาเนินธุุรักิีจด้วยกีารัวิเครัาะห์ข้อมูลด้วยรัะบบอัจฉริัยะ 
รัะบบกีารัที่ำางานแบบอตัิโนมตัิ ิติลอดจนเที่คโนโลยกีีารัเดนิที่าง 
สัญจรัและเช่�อมต่ิอกัีบรัะบบดิจิทัี่ล

เติรัียมพัรั้อมและปรัับรูัปแบบกีารัที่ำางานและกีรัะบวนความ
คิดด้วยโครังกีารัสรั้างความเปลี�ยนแปลงและปรัับเปลี�ยน
วัฒนธุรัรัมองค์กีรั ปรัะกีอบกัีบกีารัเสรัิมความแข็งแกีรั่งให้กัีบ
แพัลติฟอรั์มบรัิหารัจัดกีารัและพััฒนาบุคลากีรัที่ี�มีศักียภาพั
แบบครับวงจรัด้วยรัะบบดิจิที่ัล

เสรัิมสรั้างศักียภาพัด้านดิจิทัี่ลใน
ธุุรักีิจ เพั่�อขับเคล่�อนองค์กีรัอย่าง
มีปรัะสิที่ธิุภาพั

วางพ่ั�นฐานสำาหรัับรัะบบเที่คโนโลยี
สารัสนเที่ศเพั่�อรัองรัับความต้ิองกีารั
ที่างธุุรักีจิในรัะยะสั�นและบรัรัลุเปา้หมาย 
ในรัะยะยาว ด้วยแพัลติฟอรัม์ที่ี�เปดิกีวา้ง  
ย่ดหยุ่น และวัดผ่ลได้ พัร้ัอมทัี่�งโครังสร้ัาง 
ธุรัรัมาภิบาลที่ี�ดี

ผ่ลักีดันแนวคิดธุุรักีิจใหม่ๆ รัิ เรัิ �ม
ดำาเนินกีารั และเพั่�มปรัะสิที่ธุิภาพัผ่่าน
แพัลติฟอรั์มในกีารัที่ำางานรั่วมกีัน 
รัะหว่างลูกีค้าและกีลุ่มผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายในรัะบบนิเวศของกีลุ่ม
บรัิษััที่ฯ

D3 ก้�วส่�ก�รเป็นองค์กร
อัจฉริยะ
(SMART ENTERPRISE)

D4 ว�งพ่�นฐ�นระบบและ
แพลตฟอร์มดิจิที่ัล

D5 ริเริ �มธ่รกิจใหม� 

โอกาสในการดัำาเนินธ่รกิจแลุ่ะโคุรงการ
นวัติกรรมท่ี่�ม่ผู้ลุ่งานโดัดัเดั�น
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวามสนัใจในัโอกิาสในักิารล้งทุี่นัแล้ะนัวัตุกิรรม

ที่่�ม่แนัวโนั้มกิ่อให้เกิิดปีระโยช่นั์ที่่�เปี็นัรูปีธิรรมตุ่อธิุรกิิจแล้ะกิลุ้่ม 

ผูม้ส่ว่นัไดส้ว่นัเสย่ในัหว่งโซึ่ค่ัณุ์คัา่ ที่ั�งในัปีระเดน็ัดา้นัคัวามยั�งยน้ั

ในัเช่ิงธิุรกิิจ ตุล้อดจนัศักิยภาพกิารพัฒนัาท่ี่�สอดคัล้้องกิับหล้ักิ 

ESG ดังที่่�สะที่้อนัให้เห็นัในัโคัรงกิารตุ่อไปีนั่�

D1 นำ�ระบบดิจิที่ัลม�ใช้และเสริม
คว�มแข็งแกร�งของธ่รกิจหลัก

D2 สร้�งแรงง�นย่ดใหม�  
(WORKFORCE OF THE FUTURE)
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โซึ่ลู้ช่ันัด้านัซึ่อฟต์ุแวร์ แล้ะบริกิารเกิ็บเงินัปีล้ายที่าง/ กิารช่ำระ

ค่ัาบริกิารล้่วงหนั้า

ที่ั�งนั่� GIZTIX ได้เขึ้า้มาตุอบโจที่ย์คัวามตุ้องกิารใหม่ๆ ตุามกิระแส 

Megatrends แล้ะจะช่่วยสร้างมูล้คั่าเพิ�มแล้ะยกิระดับคุัณ์ภาพให้

กัิบผล้ติุภัณ์ฑ์แ์ล้ะบริกิารขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไมว่า่จะเป็ีนักิารพฒันัา 

Smart Warehouse ที่่�ทัี่นัสมัยแล้ะได้มาตุรฐานัระดับโล้กิ กิารนัำ

หุ่นัยนัต์ุแล้ะระบบอัตุโนัมัติุเข้ึ้ามาปีรับใช้่ร่วมกัิบเที่คัโนัโล้ย่ 5G 

กิารใช่้ Smart Logistics สนัับสนัุนัให้ผู้ปีระกิอบกิารจัดเก็ิบแล้ะ

นัำข้ึ้อมูล้มาใช้่วิเคัราะห์เชิ่งล้้กิเพ้�อนัำไปีใช่้ปีระโยช่น์ัที่างธุิรกิิจ  

ไปีจนัถึ้ง AI แล้ะ Machine Learning ที่่�จะช่่วยเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพ

แล้ะล้ดตุ้นัทีุ่นักิารดำเนัินังานัในัระยะยาว

SMART LOGISTICS
ธิุรกิิจโล้จิสตุิกิส์กิำล้ังขึ้ยายตุัวคัวบคู่ัไปีกิับกิารเจริญเตุิบโตุขึ้อง

ตุล้าดอ่คัอมเมิร์ซึ่ในัปีระเที่ศไที่ย ที่ั�งนั่� เพ้�อให้ได้รบัปีระโยช่น์ัจากิ

คัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งดังกิล้่าว กิลุ้่มธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะบริกิารจัดกิาร

อสงัหารมิที่รพัย ์(Logistics) จง้เปีดิรบัเที่คัโนัโล้ยน่ัวตัุกิรรมใหม่ๆ  

อย่างตุ่อเน้ั�องเพ้�อยกิระดับโคัรงสร้างพ้�นัฐานัให้ที่ันัสมัยพร้อม

รองรับผู้ที่่�จะเขึ้้ามาใช้่บริกิาร

สต่าริ์ทอัปด้าน E-LOGISTIC
ด้วยยุที่ธิศาสตุร์ Digital Innovation and Transformation ขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�มุ่งเนั้นัไปียังกิารใช่้เที่คัโนัโล้ย่แล้ะนัวัตุกิรรม 

สมัยใหม่มาพัฒนัาผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารแบบคัรบวงจรร่วมกัิบ

พันัธิมิตุรที่างธิุรกิิจแล้ะบริษัที่สตุาร์ที่อัปี กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้ 

ร่วมม้อกิับบัวหล้วงเวนัเจอร์ส โดยร่วมปีระกิาศเปี็นัผู้ล้งทีุ่นั 

หล้ักิรอบ Series B ให้กิับ “GIZTIX” สตุาร์ที่อัปีสัญช่าติุไที่ย  

ผูใ้ห้บริกิารระบบดิจิที่ัล้ด้านั e-Logistic ด้วยมูล้ค่ัากิารล้งทุี่นักิว่า 

260 ล้า้นับาที่ โดยจะนัำไปีใช่พ้ฒันัาบริกิารแล้ะเที่คัโนัโล้ยส่ำหรับ

กิารขึ้นัส่งเพ้�อธิุรกิิจให้คัรบวงจรแล้ะคัรอบคัลุ้มพ้�นัที่่�ที่ั�วปีระเที่ศ

GIZTIX สตุาร์ที่อัปีช่ั�นันัำด้านั e-Logistic เปี็นัผู้ให้บริกิาร

แพล้ตุฟอรม์ดจิิที่ลั้ที่่�เช้่�อมตุอ่ระหวา่งผูป้ีระกิอบกิารด้านัขึ้นัสง่แล้ะ

โล้จิสตุกิิสก์ิบัผูใ้ช่บ้รกิิารจากิที่ั�วปีระเที่ศ โดยมโ่คัรงสร้างคัรอบคัล้มุ 

3 ธิุรกิิจหล้ักิ ได้แก่ิ บริกิารรถึบรรทีุ่กิขึ้นัส่งแบบเหมาคัันั 

หรอ้ตุามรูปีแบบที่่�ลู้กิค้ัาเล้อ้กิ พสัดุ/ อค่ัอมเมิร์ซึ่ แล้ะระบบบริหาร

จัดกิารกิารขึ้นัส่ง (TMS) ที่่�เขึ้้ามาเติุมเต็ุมช่่องว่างในับริกิารโล้จิ

สติุกิส์แล้ะนัำเสนัอบริกิารด้านัดิจิที่ัล้ในัสายผล้ิตุภัณ์ฑ์์ เช่่นั 
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บริิการิการิจัดเก็บทริัพย์สินส่วนบุคคล 
(SELF-STORAGE)

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่จุดมุ่งหมายที่่�จะขึ้ยายธิุรกิิจอย่างตุ่อเนั้�องตุาม

ยทุี่ธิศาสตุร์ระยะยาว เพ้�อนัำเสนัอผลิ้ตุภัณ์ฑ์แ์ล้ะบริกิารคัรบวงจร

ที่่�ม่มูล้คั่าเพิ�ม พร้อมนัวัตุกิรรมล้�ำสมัย เพ้�อรองรับคัวามตุ้องกิาร

ขึ้องลู้กิคั้า ด้วยเหตุนุั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้เล็้งเห็นัโอกิาสในัธิุรกิิจกิาร

จัดเกิ็บที่รัพย์สินัส่วนับุคัคัล้ (Self-Storage) ซึ่้�งม่ศักิยภาพท่ี่� 

จะเตุิบโตุได้อย่างยั�งย้นัคัวบคัู่ไปีกิับกิารขึ้ยายตุัวขึ้องสังคัมเม้อง 

ที่ั�งในัปีระเที่ศไที่ยแล้ะในัระดับภูมิภาคั ที่ั�งยังกิำลั้งเปี็นัที่่�ตุ้องกิาร

อย่างมากิแล้ะคัาดว่าจะเติุบโตุอย่างตุ่อเนั้�อง เนั้�องจากิปัีจจุบันั 

ผู้ที่่�อาศัยแล้ะที่ำงานัอยู่ในัเม้องมักิปีระสบปีัญหาในักิารจัดกิาร

พ้�นัที่่�เกิ็บขึ้องด้วยพ้�นัที่่�ใช่้สอยอันัจำกิัด

กิลุ้่มบริษัที่ฯ มองเห็นัโอกิาสกิารเตุิบโตุในัธุิรกิิจกิารให้บริกิาร 

จัดเกิ็บที่รัพย์สินัระดับพร่เม่ยม จง้ได้ตุัดสินัใจล้งทุี่นัในั Storage 

Asia ซึ่้�งเปี็นัผู้ให้บริกิารช่ั�นันัำในัธิุรกิิจดังกิล้่าว ในัปีี 2564 กิลุ้่ม

บรษิทัี่ฯ ได้เข้ึ้าซึ่้�อหุน้ัร้อยล้ะ 29.40 ในับรษิทัี่ สตุอเรจ เอเช่ย่ จำกิดั  

ผู้ให้บริกิารให้เช่่าพ้�นัที่่�จัดเกิ็บที่รัพย์สินัส่วนับุคัคัล้ระดับพร่เม่ยม 

ภายใตุ้แบรนัด์ “i-Store Self Storage”

i-Store Self Storage ให้บริกิารด้านักิารจัดเกิ็บแล้ะปีกิปี้องดูแล้

ที่รัพย์สินัส่วนับุคัคัล้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ สำหรับลู้กิค้ัาที่ั�ง 

รายบุคัคัล้แล้ะองคั์กิรท่ี่�กิำล้ังมองหาพ้�นัท่ี่�ปีล้อดภัยสำหรับ 

กิารจัดเก็ิบที่รัพย์สินัม่ค่ัา ที่ั�งน่ั� ลู้กิค้ัาสามารถึเล้้อกิขึ้นัาดพ้�นัที่่�

กิารจัดเก็ิบได้ตุามคัวามตุ้องกิารภายใตุ้กิารบริกิารมาตุรฐานัสูงสุด 

โดยปีจัจบุนัั Storage Asia ม่ใหบ้รกิิารที่ั�งสิ�นั 2 สาขึ้าในักิรงุเที่พฯ 

แล้ะมแ่ผนัท่ี่�จะเปีดิสาขึ้าเพิ�ม รวมถึง้ขึ้ยายสาขึ้าทัี่�วปีระเที่ศตุอ่ไปี

ในัอนัาคัตุ

กิารขึ้ยายธุิรกิิจแล้ะกิระจายกิารล้งทุี่นัไปียังธุิรกิิจใหม่ๆ ช่่วยให้

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ สร้างคัวามเติุบโตุใหกั้ิบธิรุกิิจได้อยา่งยั�งยน้ัแล้ะมั�นัคัง 

โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ จะนัำคัวามเช่่�ยวช่าญแล้ะปีระสบกิารณ์์ที่่�ม่ในั

ธิรุกิจิพฒันัาแล้ะบรกิิารจดักิารอสงัหารมิที่รพัยม์าใช่พั้ฒนัาบรกิิาร

จัดเก็ิบที่รัพย์สินัส่วนับุคัคัล้ โดยใช้่เที่คัโนัโล้ย่แล้ะนัวัตุกิรรมท่ี่� 

ทัี่นัสมยั คัวามรว่มมอ้ในัคัรั�งนั่�จะเข้ึ้ามาเตุมิเตุม็แล้ะตุอ่ยอดธิรุกิจิ

พัฒนัาแล้ะบริกิารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

เพ้�อให้บริกิารที่่�คัรบวงจรมากิขึ้้�นั ทัี่�งยังเปี็นักิารผนั้กิกิำล้ังเพ้�อ

สร้างสรรค์ัผล้ิตุภัณ์ฑ์์ท่ี่�ม่มูล้คั่าเพิ�ม แล้ะนัำเสนัอบริกิารที่่�เปีี�ยม

ด้วยนัวัตุกิรรม
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โคริงการิ SCADA

เที่คัโนัโล้ย ่Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ถูึกินัำมาใช่้ที่่� Warehouse Farm ที่ั�ง 9 แห่งขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

เพ้�อตุิดตุามแล้ะตุรวจจับกิารที่ำงานัขึ้องระบบป้ีองกิันัอัคัคั่ภัย อันัปีระกิอบด้วย เคัร้�องสูบนั�ำดับเพล้ิง เคัร้�องสูบนั�ำรักิษาแรงดันั  

แล้ะสัญญาณ์เตุ้อนัภัย โดยระบบเที่คัโนัโล้ย่ดังกิล้่าวช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึคัวบคุัมแล้ะปี้องกิันัคัวามเส่ยหายท่ี่�อาจเกิิดขึ้้�นักิับ

ที่รัพย์สินัขึ้องบริษัที่ได้ด่ยิ�งขึ้้�นั

ในัปีี 2564 ม่กิารนัำระบบ SCADA ไปีใช่้พัฒนัาปีระสิที่ธิิภาพ 

กิารดำเนัินังานัดังนั่�

• นัำระบบ SCADA ไปีใช่ร้ว่มกิบัศนูัยค์ัวบคัมุสว่นักิล้าง (Unified 

Operations Control Center: UOC) โดยสามารถึเฝ่้าตุิดตุาม

ผล้ได้ที่่� WHA Tower

• พัฒนัาไปีสู่กิารสั�งกิารด้วยระบบดิจิที่ัล้โดยคัวบคัุมผ่านัระบบ 

SCADA control

• ปีรับปีรุงกิารสัญจรแล้ะกิารเดินัที่างเข้ึ้าออกิทุี่กิจุดให้สะดวกิ

คัล้่องตัุวยิ�งขึ้้�นั

• นัำร่องสู่กิารนัำระบบอัตุโนัมัตุิ ระบบวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้ แล้ะ

เที่คัโนัโล้ย่วิเคัราะห์เช่ิงคัาดกิารณ์์มาใช่้ในัอนัาคัตุ

• ได้ขึ้้อมูล้ที่่�นั่าเช่้�อถึ้อแล้ะถึูกิตุ้องสมบูรณ์ย์ิ�งขึ้้�นั
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โคริงการิแอปพลิเคชั่นเพ่่อบริิการิซี่อมบำาริุงอาคาริ
และโลจิสติ่กส์ (LBMS)
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดพ้ฒันัาแล้ะนัำรอ่งกิารใช่แ้อปีพล้เิคัช่ั�นัเพ้�ออำนัวย

คัวามสะดวกิแล้ะตุอบสนัองคัวามตุ้องกิารลู้กิค้ัาผู้ใช้่บริกิาร 

คัล้ังสินัคั้าแบบ Built-to-Suit แล้ะโรงงานั/คัลั้งสินัคั้าแบบ

สำเร็จรูปี (Ready-built) ที่ั�งในัด้านักิารซึ่่อมบำรุง กิารย้�นั 

เร้�องเคัล้มปีระกัินั รวมถ้ึงกิารคัวบคัุมแล้ะปีระกัินัคัุณ์ภาพ 

แอปีพล้ิเคัช่ั�นัดังกิล้่าวม่จุดมุ่งหมายเพ้�อให้ สามารถึตุอบสนัอง 

คัวามตุอ้งกิารขึ้องล้กูิคัา้ไดร้วดเรว็ยิ�งขึ้้�นั ทัี่�งยังช่ว่ยใหก้ิารตุดิตุาม

สถึานัะที่ำได้อย่างสะดวกิรวดเร็วแล้ะเปี็นัระบบ

ริะบบนำาทวัร์ิเสมอืนจริิง 360° (VIRTUAL TOUR 360°)
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำเที่คัโนัโล้ย่อันัที่ันัสมัยเขึ้้ามาใช้่ปีระโยช่น์ั 

ในัธุิรกิิจพัฒนัาแล้ะบริกิารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ ตุัวอย่างเช่่นั  

กิารใช่้โดรนั (drone) ถ่ึายภาพแล้ะวิด่โอ เพ้�อให้ลู้กิคั้าสามารถึ 

เย่�ยมช่มระบบโคัรงสร้างพ้�นัฐานัขึ้องคัลั้งสินัค้ัาทัี่�งแบบเร่ยล้ไที่ม์

แล้ะแบบเสมอ้นัจริงได้จากิทัี่�วทุี่กิมมุโล้กิ ซ้ึ่�งช่ว่ยแก้ิปัีญหาในักิรณ์่

ท่ี่�เกิดิอุปีสรรคัในักิารเดนิัที่างมายงัคัล้งัสนิัค้ัาเนั้�องมาจากิขึ้อ้หา้ม

ในักิารเดินัที่าง
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การิออกแบบคลังสินค้าท่ีเป็นมิต่ริต่่อสิ�งแวดล้อม
กิลุ้่มธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะบริกิารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ม่กิารออกิแบบคัลั้งสินัค้ัาภายใตุ้แนัวคัิด Built-to-Suit 

โดยมุ่งเนั้นัตุอบสนัองคัวามตุ้องกิารเฉัพาะขึ้องลู้กิค้ัาแตุ่ล้ะราย 

แล้ะส่งผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อมให้นั้อยที่่�สุด เช่น่ั นัอกิจากิกิาร

ตุิดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัาคัลั้งสินัค้ัา ตัุวอาคัารยังได้รับกิาร

ออกิแบบให้ม่แสงสว่างเข้ึ้าถ้ึงเพ่ยงพอในัระหว่างปีฏิิบัตุิงานัแล้ะ

ม่อุณ์หภูมิที่่�เหมาะสมเพ้�อปีระหยัดพล้ังงานัอ่กิด้วย

นิคุมอุติสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART ECO-INDUSTRIAL ESTATES)
บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ อินัดัสเตุร่ยล้ ด่เวล้ล้อปีเมนัท์ี่ จำกัิด (WHAID) พัฒนัาแล้ะปีรับปีรุงเที่คัโนัโล้ย่นัวัตุกิรรมตุ่างๆ มากิมาย 

เพ้�อสนัับสนัุนัแนัวคัวามคิัดเร้�องนัิคัมอุตุสาหกิรรมเชิ่งนิัเวศอัจฉัริยะ (Smart Eco-Industrial Estates)

ศ้นย์ควบคุมส่วนกลาง (UNIFIED OPERATION 
CENTER: UOC)
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดตุั�งศูนัย์คัวบคัุมส่วนักิล้างขึ้้�นัในัปีี 2562 เพ้�อ

ตุิดตุามผล้กิารเฝ้่าระวังแบบเร่ยล้ไที่ม์โดยใช้่ตุัวบ่งช่่�จากิสภาวะ

แวดล้้อม ตุัวอย่างเช่่นั คัุณ์ภาพอากิาศ ปีริมาณ์นั�ำฝ่นั  

แล้ะคัุณ์ภาพนั�ำเส่ย เปี็นัตุ้นั นัอกิจากินั่� ศูนัย์ UOC ยังเช่้�อมตุ่อ

กัิบระบบกิล้้องวงจรปีิดที่ั�งหมดในันิัคัมอุตุสาหกิรรมอ่สเทิี่ร์นั 

ซึ่่บอร์ด ซึ่้�งช่่วยให้สามารถึตุิดตุามเฝ่้าระวังสินัที่รัพย์ที่่�ม่ค่ัา 

ไดตุ้ล้อดเวล้า อ่กิที่ั�งกิล้อ้งวงจรปีดิที่่�ตุดิตัุ�งบรเิวณ์สถึาน่ัสบูนั�ำขึ้อง 

โรงบำบัดนั�ำเส่ยยังม่กิารตุิดตุั�งระบบ Smart Motion Detector 

ตุรวจจับกิารเคัล้้�อนัไหว ซ้ึ่�งช่่วยยกิระดับกิารรักิษาคัวามปีล้อดภัย 

ช่ว่ยให้มั�นัใจวา่คุัณ์ภาพนั�ำที่ิ�งจะไม่ตุ�ำกิว่าระดับมาตุรฐานั ในักิรณ์่

ที่่�พนัักิงานัไม่สามารถึเดินัที่างมายังพ้�นัที่่�ปีฏิิบัติุงานัได้ เช่่นั  

ในัระหว่างมาตุรกิารล้็อคัดาวน์ั พนัักิงานัก็ิสามารถึป้ีอนัคัำสั�ง 

(Second Command Center) ผ่านัระบบ UOC ได้เช่่นักัินั



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 085 

ที่ั�งนั่� ในัปีี 2564 ได้ม่กิารพัฒนัาระบบเพิ�มเตุิมภายใตุ้ศูนัย์ UOC 

ปีระกิอบด้วย 1) ระบบบำรุงรักิษาเช่ิงคัาดกิารณ์์ (Predictive 

Maintenance System) แล้ะ 2) ระบบเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพกิารใช่้

พลั้งงานั (Energy Optimization) โดยระบบบำรุงรักิษาเช่ิง 

คัาดกิารณ์์ม่ขึ้้�นัเพ้�อคัาดกิารณ์์กิิจกิรรมกิารใช้่งานัขึ้องเคัร้�องจักิร 

ล้ว่งหนัา้ เพ้�อปีระเมนิัโอกิาสท่ี่�จะเกิดิคัวามเสย่หายในัอนัาคัตุหรอ้

วางแผนักิารบำรุงรักิษาเคัร้�องจักิร ด้วยเหตุุนั่� ระบบดังกิล้่าวจะ

ช่่วยล้ดคัวามเส่�ยงที่่�เคัร้�องจักิรจะหยุดที่ำงานั ในัขึ้ณ์ะท่ี่�ระบบ 

เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพกิารใช้่พลั้งงานัหรอ้ Energy Optimization จะ

นัำข้ึ้อมูล้ในัระบบมาวิเคัราะห์เพ้�อปีระเมินัแผนัเพิ�มปีระสิที่ธิภิาพ

ในักิารใช่้พล้ังงานั โดยระบบ UOC แยกิออกิเปี็นัระบบย่อย

ที่ั�งหมด 10 ระบบดังตุ่อไปีนั่�

1. ระบบ UOC เช่้�อมตุอ่กิบัสถึานัตุ่รวจวดัคัณุ์ภาพนั�ำ (Water 

Quality Monitoring Station: WQMS) ที่ั�ง 14 แห่ง โดย

จะแสดงค่ัาช่่�วดัคุัณ์ภาพนั�ำเสย่โดยเที่ย่บกัิบคัา่มาตุรฐานัท่ี่�

ใช่้ในักิารคัวบคัุมคัุณ์ภาพ ได้แกิ่ คั่า BOD (Bio-Chemical 

Oxygen Demand) คั่า COD (Chemical Oxygen 

Demand) แล้ะค่ัา TSS (ตุะกิอนัแขึ้วนัล้อย) กิ่อนัท่ี่�จะ 

ปีล้่อยนั�ำออกิสู่ที่างระบายนั�ำรวม

2. ระบบตุรวจวัดคุัณ์ภาพอากิาศ (Air Quality Monitoring 

Station: AQMS) ปีระกิอบด้วยสถึาน่ัตุรวจวัด 6 แห่ง 

เช่้�อมตุ่อกัิบระบบ UOC แล้ะรายงานัสถึานัะค่ัาช่่�วัด

คัุณ์ภาพอากิาศในับรรยากิาศโดยที่ั�วไปีเปี็นัรายช่ั�วโมง 

ได้แกิ่ คั่าปีริมาณ์ฝุ่่นัล้ะอองรวม (TSP) ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาด 

ไม่เกิินั 10 ไมคัรอนั (PM-10) กิ๊าซึ่ไนัโตุรเจนัไดออกิไซึ่ด์ 

(NO2) แล้ะก๊ิาซึ่ซัึ่ล้เฟอร์ไดออกิไซึ่ด์ (SO2)

3. ติุดตุั�งระบบกิล้อ้งวงจรปิีดแล้ะดูแล้เฝ้่าระวังสนิัที่รพัยภ์ายในั

นัิคัมอุตุสาหกิรรมตุล้อด 24 ช่ั�วโมง เช่่นั บริเวณ์ที่างแยกิ 

แล้ะระบบสาธิารณ์ูปีโภคั 

4. สถึานัตุ่รวจวดัปีริมาณ์นั�ำฝ่นั (Rainfall Monitoring Station: 

RMS) ภายใตุ้ระบบ UOC จะคัอยเฝ่้าระวังสถึานักิารณ์ ์

กิารบริหารจัดกิารเพ้�อปี้องกิันัอุที่กิภัย โดยม่สถึานั่ตุิดตุั�ง

ที่ั�งหมด 13 จุดเพ้�อรายงานัขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับปีริมาณ์ฝ่นั  

ณ์ ปีัจจุบันั ปีริมาณ์ฝ่นัในัแตุ่ล้ะวันั แล้ะปีริมาณ์ฝ่นัสะสม

ในัแตุ่ล้ะเด้อนั

5. ระบบคัวบคุัมกิารจราจร (Vehicle Management System: 

VMS) คัอ้ ระบบกิล้อ้งวงจรปีดิอจัฉัรยิะที่่�ตุดิตุั�งบรเิวณ์ที่าง

เข้ึ้าออกิในันัิคัมอุตุสาหกิรรม ใช่้สำหรับตุรวจสอบแล้ะ 

จดัเกิบ็ขึ้อ้มลู้ปีา้ยที่ะเบย่นั ช่นัดิยานัพาหนัะ รวมถึง้จำนัวนั

ยานัพาหนัะท่ี่�เขึ้า้ออกิพ้�นัท่ี่� ซ้ึ่�งช่ว่ยเพิ�มปีระสทิี่ธิภิาพใหก้ิบั

ระบบรักิษาคัวามปีล้อดภัยแล้ะกิารจัดกิารกิารจราจร
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6. ข้ึ้อมูล้กิารผล้ิตุนั�ำแล้ะนั�ำเส่ย (Water and Wastewater 

Production) นัับเปี็นัส่วนัเสริมขึ้องระบบ UOC โดยจะ

รายงานัขึ้อ้มลู้เกิ่�ยวกิบักิารผล้ติุแล้ะปีรมิาณ์กิารจา่ยนั�ำแบบ

เร่ยล้ไที่ม์

7. โคัรงกิารช่ล้บุร ่คัล้่นั เอ็นัเนัอร์ย่� (CCE) โรงไฟฟ้าที่่�ผล้ิตุ

พลั้งงานัจากิขึ้ยะอุตุสาหกิรรมที่่�ไม่เป็ีนัอันัตุราย (ระบบ 

เตุาเผา) ม่ระบบกิล้้องวงจรปีิดแล้ะหน้ัาจอสรุปีขึ้้อมูล้ 

(Dashboard) เช่้�อมตุ่อกิับระบบ UOC เพ้�อใช่้ในักิารเฝ่้า

ตุดิตุามสถึานัะกิารผล้ติุแล้ะกิารดำเนันิังานัภายในัโรงไฟฟา้

8. เซึ่นัเซึ่อร์เคัร้�องสูบนั�ำดับเพลิ้งอัจฉัริยะ (Smart Sensor 

Fire Pump: SSFP) ติุดตุั�งที่่�คัลั้งสนิัค้ัา 10 แห่งเพ้�อตุรวจจบั 

ข้ึ้อมูล้แบบเรย่ล้ไที่ม์ โดยแสดงสถึานัะกิารที่ำงานัขึ้องระบบ

ปี้องกิันัอัคัคั่ภัยเพ้�อเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารเฝ่้าระวังแล้ะ

กิารรับม้อกัิบสถึานักิารณ์์ฉุักิเฉิันั ซ้ึ่�งอาจกิ่อให้เกิิดคัวาม

เสย่หายท่ี่�ปีระเมนิัมลู้คัา่มไิด้ เม้�อเคัร้�องสบูนั�ำที่ำงานั ระบบ

จะแจ้งเตุ้อนับนัหนั้าจอสรุปีข้ึ้อมูล้ (Dashboard) แล้ะส่ง

ขึ้้อคัวามแจ้งผ่านัแอปีพล้ิเคัชั่นั LINE

9. โคัรงกิารแอปีพล้เิคัช่นััเพ้�อบริกิารซ่ึ่อมบำรุงอาคัาร (LBMS) 

คัอ้แพล้ตุฟอร์มสำหรับงานัซ่ึ่อมบำรงุอาคัาร โดยคัรอบคัล้มุ 

ตุั�งแตุ่ขึ้ั�นัตุอนัที่่�ลู้กิค้ัาส่งคัำขึ้อไปีจนัถ้ึงเสร็จสิ�นังานั โดยลู้กิคั้า

สามารถึตุรวจสอบสถึานัะกิารซึ่่อมบำรุงแล้ะตุิดตุามผล้ 

กิารปีระเมินั โดยขึ้้อมูล้ที่ั�งหมดนั่� รวมถึ้งคัะแนันัคัวามพ้ง

พอใจขึ้องลู้กิค้ัาจะเช่้�อมตุ่อกิับระบบ UOC

10. ข้ึ้อมูล้กิารผล้ิตุไฟฟ้าแล้ะสถึานัะกิารที่ำงานัขึ้องระบบแผง

โซึ่ล้าร์บนัหลั้งคัา (Solar Rooftop) ก็ิเช่้�อมตุ่อกัิบระบบ 

UOC เช่่นัเด่ยวกิันั

ที่ั�งนั่� ระบบ UOC ช่่วยล้ดค่ัาใช่้จ่ายในักิารดำเนัินังานั อาทิี่ คั่าใช้่

จ่ายสำหรับพลั้งงานัเช้่�อเพลิ้งท่ี่�ตุ้องใช้่ยานัพาหนัะในักิารเดินั

ที่างในักิารตุรวจสอบกิารดำเนิันังานัในัจุดตุา่งๆ กิวา่ 0.7 ล้า้นับาที่

ตุ่อปีี รวมถ้ึงภาระงานัขึ้องบุคัล้ากิร จ้งเปี็นัโอกิาสในักิารพฒันัา

ที่ักิษะคัวามช่ำนัาญในังานัอ้�นัๆ ท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อนัยิ�งขึ้้�นัเพ้�อรองรับกิาร

เตุิบโตุอย่างยั�งย้นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุ่อไปี อ่กิที่ั�งยังเสริม

ปีระสิที่ธิิภาพในักิารรักิษาคัวามปีล้อดภัยให้กิับชุ่มช่นัแล้ะกิลุ้่ม 

ผูม้ส่ว่นัได้สว่นัเสย่โดยรอบนัคิัมอตุุสาหกิรรม ตุล้อดจนัล้ดมล้พษิ 

อตัุรากิารปีล้อ่ยก๊ิาซึ่ไอเสย่ แล้ะฝุ่น่ัล้ะอองจากิยานัพาหนัะที่่�สญัจร

ไปีมาในัแตุ่ล้ะวันั ด้วยเหตุุนั่� กิลุ่้มบริษัที่ฯ จ้งสามารถึคัวบคัุม

คัุณ์ภาพอากิาศให้อยู่ในัระดับท่ี่�เหมาะสม ตุามขึ้้อกิำหนัดแล้ะ 

คั่ามาตุรฐานัท่ี่�ระบุไว้ในักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม  

(Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ะล้ดกิารปีล้่อย

กิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิที่างตุรง (ขึ้อบเขึ้ตุที่่� 1) ได้ราว 75 tCO2e ตุ่อปีี
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ริะบบควบคุมการิจริาจริ (VMS)
ระบบคัวบคัุมกิารจราจรได้รับกิารพัฒนัาอย่างตุ่อเนั้�องเพ้�อยกิ

ระดบัคัวามปีล้อดภยัแล้ะกิารรกัิษาคัวามปีล้อดภยัขึ้องยานัพาหนัะ

ที่่�เข้ึ้า-ออกิในัเขึ้ตุนัิคัมอุตุสาหกิรรม โดยตุิดตุั�งระบบคัวบคัุมไฟ

จราจรอัตุโนัมัตุิร่วมกิับอุปีกิรณ์์นัับจำนัวนัยานัพาหนัะ ซ้ึ่�งจะม่ 

กิารจดจำปี้ายที่ะเบ่ยนัแล้ะคัวบคัุมกิารที่ำงานัขึ้องไฟจราจรตุาม

สถึานัะกิารจราจรในัขึ้ณ์ะนัั�นัแล้ะช่่วยล้ดปีริมาณ์กิารใช่้นั�ำมันั 

เช่้�อเพล้ิง ที่ั�งนั่� ระบบ VMS ช่่วยให้ปีระหยัดนั�ำมันัเช่้�อเพล้ิงล้ง

ได้ถ้ึง 29,804 ล้ิตุรตุ่อปีี ซ้ึ่�งส่งผล้ให้มล้พิษที่างอากิาศแล้ะกิาร

ปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิล้ดล้งด้วยเช่่นักิันั นัอกิจากินั่� ยังช่่วยล้ด

ระยะเวล้าในักิารสัญจรในัช่่วงเวล้าที่่�ม่สภาพกิารจราจรหนัาแนั่นั

ในันัคิัมอตุุสาหกิรรมดับบล้วิเอช่เอ อส่เทิี่ร์นัซึ่บ่อร์ด (WHA ESIE)  

จากิเดิม 10 นัาที่ ่เหล้้อเพ่ยง 3 นัาที่่ แล้ะล้ดอัตุรากิารเส่ยช่่วิตุ

จากิอุบัตุิเหตุุที่างกิารจราจรจากิ 3 รายในัปีี 2563 เป็ีนั 1 รายในั 

ปีี 2564 แล้ะม่แผนัติุดตุั�งระบบ VMS บริเวณ์ที่างเขึ้้าหล้ักิ 

ที่ั�งหมด 38 จุดในันัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัปีี 2565

5G SMART ECOSYSTEM
ด้วยแนัวโนั้มกิารเตุิบโตุที่างด้านัดิจิที่ัล้แล้ะระบบส้�อสารไร้สายท่ี่�

ขึ้ยายตุัวอย่างรวดเร็ว ระบบเช่้�อมโยงที่่�ปีล้อดภัย ม่คัวามเสถึย่ร 

รวดเร็ว แล้ะเช่้�อถึ้อได้จ้งเปี็นัปีัจจัยพ้�นัฐานัในักิารเปีล้่�ยนัผ่านั 

สู่ระบบดิจิที่ัล้ กิลุ้ม่บริษัที่ WHAID เล้็งเห็นัถึ้งคัวามสำคััญขึ้อง

เที่คัโนัโล้ย่ยุคัที่่� 5 หรอ้ 5G ที่่�จะเขึ้้ามาม่บที่บาที่มากิขึ้้�นัในัระบบ

เคัร้อข่ึ้ายไร้สาย ซึ่้�งจะช่่วยเสริมปีระสิที่ธิิภาพในักิารดำเนัินังานั 

แล้ะนัำไปีใช่้ให้เกิิดปีระโยช่น์ัได้กิับอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มลู้กิคั้า

โดยกิลุ้ม่บริษัที่ WHAID ได้รับใบอนัุญาตุเพ้�อที่ำวิจัยแล้ะพัฒนัา

ระบบ 5G (5G Sandbox) ในัเขึ้ตุเศรษฐกิิจพิเศษภาคัตุะวันัออกิ 

(EEC) ซึ่้�งถึ้อเปี็นัที่ำเล้ที่่�เหมาะสมอย่างมากิตุ่อกิารใช่้ปีระโยช่นั์

จากิเที่คัโนัโล้ย่ 5G แล้ะ IoT อย่างเตุ็มศักิยภาพ ที่ั�งนั่� เพ้�อให้

คัวามพยายามดังกิล่้าวบรรลุ้ผล้สำเร็จ กิลุ้่มบริษัที่ WHAID  

ได้ล้งนัามบันัที่้กิขึ้้อตุกิล้งกิับ 4 ในั 5 บริษัที่โที่รคัมนัาคัมรายใหญ่

ขึ้องปีระเที่ศไที่ย อันัได้แกิ่ เอไอเอส, ที่รู คัอร์เปีอเรช่ั�นั, ด่แที่คั 

แล้ะ กิสที่ โที่รคัมนัาคัม โดยคัวามร่วมม้อดังกิล่้าวจะช่่วยให้แผนั

บริหารเคัร้อขึ้่าย 5G แล้ะคัล้้�นัคัวามถึ่�สามารถึที่ำได้ในันัิคัม

อุตุสาหกิรรมตุ่างๆ ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

ที่ั�งนั่� กิารนัำระบบเคัรอ้ขึ้า่ย 5G เขึ้า้มาใช่ง้านัจะช่ว่ยใหล้้กูิคัา้ขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึถึ่ายโอนัขึ้้อมูล้ได้อย่างรวดเร็วฉัับไว  

ล้ดคัวามหนั่วงเวล้า แล้ะเพิ�มคัวามเสถึ่ยรให้ระบบกิารส้�อสาร  

ช่่วยให้กิารที่ำงานัที่างไกิล้ม่คัวามสะดวกิสบายมากิขึ้้�นั สิ�งนั่�ถึ้อ

เปี็นัปีระโยช่น์ัอย่างมากิสำหรับองค์ักิรท่ี่�สนัับสนุันัเร้� อง 

คัวามยด้หยุน่ัในักิารที่ำงานั นัอกิจากินั่� กิารมเ่คัรอ้ขึ้า่ยกิารส้�อสาร

ที่่� เช่้� อถึ้อได้จะส่งผล้ตุ่อกิารพัฒนัาระบบเที่คัโนัโล้ย่ขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ เช่่นั ระบบปัีญญาปีระดิษฐ์ (artificial intelligence)  

ยิ�งไปีกิวา่นัั�นั เที่คัโนัโล้ย ่5G ที่่�นัำมาใช่ใ้นัเขึ้ตุพ้�นัที่่�พิเศษไมเ่พย่ง

ช่่วยผล้ักิดันัให้ภาคัอุตุสาหกิรรมขึ้องปีระเที่ศไที่ยเจริญกิ้าวหนั้า 

แตุ่ยังช่่วยด้งดูดคัวามสนัใจจากินัักิล้งทีุ่นัตุ่างช่าตุิ ด้วยคัวาม 

เช่้�อมั�นัในัปีระสิที่ธิิภาพขึ้องระบบโที่รคัมนัาคัม
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ที่ัสพาร์คั ซึ่้�งตุั�งอยู่ใจกิล้างกิรุงเที่พมหานัคัร โดยม่วัตุถึุปีระสงคั์

เพ้�อสนัับสนัุนักิารพัฒนัาธิุรกิิจสตุาร์ที่อัปีแล้ะส่งเสริมคัวาม 

ร่วมม้อด้านัวิที่ยาศาสตุร์แล้ะเที่คัโนัโล้ย่ระหว่างจ่นั ไที่ย แล้ะ 

ปีระเที่ศอ้�นัๆ ในัภูมิภาคัอาเซ่ึ่ยนั ทัี่�งนั่�ศูนัย์บ่มเพาะนัวัตุกิรรม  

“ที่ัสพาร์คั ดับบล้ิวเอช่เอ” ม่จำนัวนั Working Desk กิว่า 230 ที่่� 

สามารถึรองรับสตุาร์ที่อัปีได้มากิกิว่า 80 บริษัที่ นัอกิเหนั้อ 

จากิพ้�นัที่่�กิารที่ำงานัที่่�ตุอบโจที่ย์แล้ะเพ่ยบพร้อมไปีด้วย

สาธิารณ์ปูีโภคัแล้ว้ ผูเ้ช่า่พ้�นัที่่�ยงัจะไดร้บับรกิิารกิารสนัับสนันุัที่าง

ธิุรกิิจอย่างคัรบคัรันั ได้แก่ิ บริกิารบ่มเพาะธุิรกิิจ (Incubation 

Service) คัรอบคัลุ้มบริกิาร Entrepreneurship Salon, Venture 

Tours, กิารปีรับแผนัโคัรงกิาร แล้ะกิารอบรมออนัไล้น์ั ฯล้ฯ  

อ่กิทัี่�งยังม่บริกิารเพ้�อกิารขึ้ยายธิุรกิิจ (Soft-landing Service)  

ที่่�ช่่วยให้บริกิารด้านักิารจดที่ะเบ่ยนับริษัที่ กิารให้คัำแนัะนัำ 

ด้านักิฎหมาย กิารเงินั แล้ะภาษ ่รวมถึ้งกิารจดที่ะเบย่นัสิที่ธิิบัตุร

บริิการิก๊าซีอุต่สาห้กริริมและริะบบท่อส่งก๊าซี
กิลุ้ม่บริษทัี่ WHAID แล้ะบรษิทัี่ บางกิอกิอนิัดัสเที่รย่ล้แกิส๊ จำกิดั 

หร้อ BIG ร่วมกิันัจัดตุั�งบริษัที่ร่วมทีุ่นัภายใตุ้ช่้�อ บริษัที่ บ่ไอจ่  

ดับบล้ิวเอช่เอ อินัดัสเที่ร่ยล้แกิ๊ส จำกิัด (BIG WHA Industrial  

Gas Co., Ltd.) เม้�อปีี 2563 ซ้ึ่�งเปี็นัไปีตุามแผนักิล้ยุที่ธิ์ขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ โดยกิารร่วมทีุ่นัในัคัรั�งนั่�นัับเป็ีนักิารสร้างธุิรกิิจเพ้�อสร้าง

ปีระโยช่นั์ร่วมกิันักิับบริษัที่คัู่ค้ัาที่่�ม่คัวามเช่่�ยวช่าญในัวงกิาร

อตุุสาหกิรรม เพ้�อเสนัอผล้ติุภณั์ฑ์์แล้ะบรกิิารที่่�เพิ�มมลู้คัา่แกิล่้กูิคัา้

ขึ้องกิลุ่้มบริษทัี่ฯ เป้ีาหมายขึ้องบริษัที่ BIG WHA ค้ัอกิารยกิระดบั

คัวามเช่้�อมั�นัในักิารให้บริกิารกิ๊าซึ่อุตุสาหกิรรม เช่่นั ไนัโตุรเจนั 

ออกิซึ่ิเจนั หร้ออาร์กิอนัในันัิคัมอุตุสาหกิรรมตุ่างๆ รวมทัี่�ง 

กิารล้ดคั่าใช่้จ่ายที่่�เกิ่�ยวข้ึ้องกิับระบบที่่อส่งกิ๊าซึ่ ที่ั�งนั่� ด้วยกิารให้

บริกิารกิ๊าซึ่อุตุสาหกิรรมที่่�ม่คัวามนั่าเช้่�อถึ้อที่่�เพิ�มขึ้้�นั ในัขึ้ณ์ะ 

ที่่�ค่ัาใช่้จ่ายที่่�ลู้กิคั้าตุ้องจ่ายล้ดล้งจะช่่วยให้โคัรงกิารตุ่างๆ ในั

โคัรงกิารพัฒนัาระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคัตุะวันัออกิหร้อ  

EEC ขึ้องปีระเที่ศไที่ยเตุิบโตุอย่างยั�งย้นั โดยตุัวโคัรงกิารได้

ก่ิอสร้างแล้้วเสร็จแล้ะเริ�มเปิีดดำเนัินักิารเช่ิงพาณ์ิช่ย์ (COD) ในั

เด้อนัพฤศจิกิายนั ปีี 2564 แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ฯ กิำล้ังอยู่ในัระหว่าง

กิารวางแผนัเพ้�อตุ่อยอดโคัรงกิารไปีสู่เฟสตุ่อไปีในัอนัาคัตุ

ศ้นย์บ่มเพาะนวัต่กริริมด้านวิทยาศาสต่ริ์และเทคโน 
โลยี TUSPARK WHA
กิลุ้่มบริษัที่ฯ โดย WHAID แล้ะบริษัที่ ที่ัส โฮล้ดิ�งส์ จำกิัด (TUS) 

ผู้พัฒนัาให้บริกิารด้านัวิที่ยาศาสตุร์แล้ะเที่คัโนัโล้ย่ช่ั�นันัำจากิ

ปีระเที่ศจ่นั ปีระกิาศจัดตุั�งบริษัที่ร่วมทีุ่นัเพ้�อเปิีดศูนัย์สร้าง

นัวัตุกิรรมแล้ะบ่มเพาะธิุรกิิจแห่งแรกิในัปีระเที่ศไที่ย ภายใตุ้ช่้�อ
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นัอกิจากินั่� ศูนัย์ที่ัสพาร์คั ดับบล้ิวเอช่เอยังเตุร่ยมพ้�นัที่่�กิว่า 400 

ตุารางเมตุรเพ้�อรองรับกิารจัดแสดง งานัสัมมนัา กิารปีระชุ่ม  

กิารเปีิดตุัวผล้ิตุภัณ์ฑ์์ ตุล้อดจนังานักิารจับคัู่ที่างธุิรกิิจ ด้วยเหตุุ

นั่� ศนูัยท์ี่สัพารค์ั ดับบล้วิเอช่เอจง้ถึอ้เปีน็ัจดุกิำเนัดิขึ้องระบบนัเิวศ

ด้านันัวัตุกิรรม ภายใตุ้คัวามร่วมม้อกิับภาคัรัฐ มหาวิที่ยาล้ัย  

แล้ะสถึาบันัวิจัยตุ่างๆ ในัปีระเที่ศจ่นั รวมถึ้งผู้พัฒนัานัิคัม

อุตุสาหกิรรมช่ั�นันัำขึ้องไที่ย เพ้�อขึ้ับเคัล้้�อนักิารพัฒนัาธิุรกิิจ

สตุารท์ี่อปัีสญัช่าตุไิที่ย ที่ั�งยงัเปีน็ัตัุวกิล้างเช่้�อมตุอ่ผูป้ีระกิอบกิาร

ช่าวไที่ยให้เขึ้้าถึ้งที่รัพยากิรด้านัเที่คัโนัโล้ย่ ที่รัพยากิรบุคัคัล้  

นัักิล้งทุี่นั รวมถ้ึงตุล้าดในัหล้ากิหล้ายปีระเที่ศ โดยเฉัพาะ 

ปีระเที่ศจ่นั ซึ่้�งม่ปีระช่ากิรกิว่า 14,000 ล้้านัคันั

นัอกิจากินั่� ในัปีี 2564 ศูนัย์ที่ัสพาร์คั ดับบลิ้วเอช่เอได้ล้งนัาม 

ในับันัที่้กิขึ้้อตุกิล้งคัวามร่วมมอ้ (MoU) ร่วมกิับสถึาบันักิารศ้กิษา

สองแห่ง ได้แกิ่ สถึาบันับัณ์ฑ์ิตุพัฒนับริหารศาสตุร์ (NIDA)  

แล้ะสถึาบันันัวัตุกิรรมบูรณ์ากิารแห่งจุฬาล้งกิรณ์์มหาวิที่ยาลั้ย 

(SCLL) โดยม่เป้ีาหมายเพ้�อส่งเสริมกิารพัฒนัาด้านัวิช่ากิาร  

ไม่ว่าจะเปี็นังานัวิจัย คัวามร่วมม้อในัโคัรงกิารพัฒนัา กิารสร้าง

เคัร้อขึ้่ายบุคัล้ากิรแล้ะกิารแล้กิเปีล้่�ยนัองคั์คัวามรู้ ตุล้อดจนั

สนัับสนัุนัคัวามร่วมม้อระหว่างนัิสิตุนัักิศ้กิษา ผู้ปีระกิอบกิาร

สตุาร์ที่อัปี แล้ะกิลุ้่มธุิรกิิจ รวมถ้ึงกิารผสมผสานัศาสตุร์คัวามรู้

ตุ่างสาขึ้า (เช่่นั วิที่ยาศาสตุร์แล้ะเที่คัโนัโล้ย่)

จากิกิารร่วมม้อกิับสถึาบันับัณ์ฑ์ิตุพัฒนับริหารศาสตุร์ ศูนัย์บ่ม

เพาะนัวัตุกิรรม ทัี่สพาร์คั ดับบล้ิวเอช่เอยังให้บริกิารพ้�นัที่่�ที่ำงานั

ที่่�พร้อมขัึ้บเคัล้้�อนัไอเด่ยใหม่ๆ สำหรับนัักิศ้กิษาขึ้องสถึาบันั

สถึาบนัับณั์ฑ์ติุพฒันับริหารศาสตุร ์ที่่�กิำล้งัดำเนิันัโคัรงกิารพิเศษ

หร้อธุิรกิิจใหม่ๆ ซ้ึ่�งสนัับสนัุนัโดยสถึาบันัฯ อ่กิด้วย โดยคัวาม 

ร่วมม้อในัคัรั�งนั่�จะช่่วยให้นัักิศ้กิษาได้รับโอกิาสจากิเคัร้อขึ้่าย 

ผู้เช่่�ยวช่าญที่่�กิว้างขึ้วางผ่านัโคัรงกิารนั่� ซ้ึ่�งนัับเป็ีนัสิ�งสำคััญ 

ตุ่อคัวามกิ้าวหนั้าในัอาช่่พแล้ะกิารเตุิบโตุที่างธิุรกิิจในัระยะยาว

นัอกิจากินั่� ศูนัย์ทัี่สพาร์คั ดับบล้ิวเอช่เอยังได้ร่วมม้อกัิบสถึาบันั

นัวตัุกิรรมบรูณ์ากิารแหง่จฬุาล้งกิรณ์ม์หาวิที่ยาลั้ยเพ้�อสรา้งระบบ

นัิเวศด้านันัวัตุกิรรม ที่่�เอ้�อตุ่อกิารแล้กิเปีล่้�ยนัคัวามรู้แล้ะข้ึ้อมูล้

ขึ้่าวสาร แล้ะส่งเสริมคัวามร่วมม้อในัโคัรงกิารวิจัยแล้ะโคัรงกิาร

พัฒนัาธิุรกิิจร่วมกิันั ซ้ึ่�งรวมถึ้งเที่คัโนัโล้ย่ท่ี่�น่ัาจับตุามอง (เช่่นั 

ปีัญญาปีระดิษฐ์ หุ่นัยนัต์ุ แล้ะอ้�นัๆ) กิารฝ่ึกิอบรมภาคัปีฏิิบัตุิขึ้ั�นั

สูงสำหรับกิารผล้ิตุแล้ะอุตุสาหกิรรม (เช่่นั เที่คัโนัโล้ย่แล้ะ

นัวัตุกิรรมที่่�นัำมาใช่้ปีรับ เปีล้่� ยนักิระบวนักิารผล้ิตุให้ม่

ปีระสิที่ธิิภาพยิ�งขึ้้�นั แล้ะพัฒนัากิระบวนักิารที่ำงานัไปีสู่ระบบ

ดจิทัิี่ล้) กิารพัฒนัาบคุัล้ากิร (เช่น่ั กิารวิจยัแล้ะโคัรงกิารท่ี่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง

กิบักิารฝ่กึิอบรมทัี่กิษะแล้ะกิารพฒันัา) ตุล้อดจนัองคัค์ัวามรูส้าขึ้า

อ้�นัๆ เช่่นั กิารปีระกิอบธิุรกิิจ กิารบริหารจัดกิาร เปี็นัตุ้นั โดยที่ั�ง

สถึาบันันัวัตุกิรรมบูรณ์ากิารแห่งจุฬาล้งกิรณ์์มหาวิที่ยาลั้ยแล้ะ

ศูนัย์ทัี่สพาร์คั ดับบล้ิวเอช่เอจะมอบโอกิาสช่่วยเหล้้อทัี่�งในัด้านั

คัวามร่วมม้อแล้ะเงินัทีุ่นัสำหรับธิุรกิิจนัวัตุกิรรมที่่�ม่ศักิยภาพ  

ภายใตุ้กิารสนัับสนุันัขึ้องสถึาบันัฯ แล้ะ/ หร้อศูนัย์ที่ัสพาร์คั  

ดบับล้วิเอช่เอ อ่กิที่ั�งศนูัยท์ี่สัพาร์คั ดบับล้วิเอช่เอยังมบ่ริกิารพ้�นัท่ี่�

ที่ำงานัสำหรบันัสิติุนักัิศก้ิษาขึ้องสถึาบันันัวตัุกิรรมบรูณ์ากิารแหง่

จฬุาล้งกิรณ์ม์หาวทิี่ยาล้ยัที่่�กิำล้งัดำเนันิัโคัรงกิารพเิศษหรอ้ธิรุกิจิ

ใหม่ๆ  ด้วยเช่น่ักินัั ดงันัั�นั นักัิศก้ิษาแล้ะผูป้ีระกิอบกิารจง้สามารถึ

ใช้่ปีระโยช่นั์จากิบริกิารบ่มเพาะธิุรกิิจที่่�ช่่วยสร้างมูล้คั่าเพิ�ม 

บรกิิารเพ้�อกิารขึ้ยายธุิรกิจิ ตุล้อดจนับริกิารช่ว่ยเหล้อ้อ้�นัๆ ท่ี่�ศูนัย์

ทัี่สพาร์คั ดับบล้ิวเอช่เอนัำเสนัอให้กิับผู้เช่่าพ้�นัที่่�
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SMART UTILITIES & POWER
เพ้�อตุอบสนัองตุ่อแนัวโน้ัมคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งในัตุล้าด กิลุ้่ม

บรษิทัี่ฯ ได้สร้างโอกิาสในักิารดำเนิันัธิรุกิจิแล้ะนัำเสนัอนัวัตุกิรรม

ผ่านัผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารขึ้องบริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส ์

แอนัด์ พาวเวอร์ จำกัิด (WHAUP) โดยกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP  

ม่คัวามมุ่งมั�นัในักิารขึ้ยายศักิยภาพในักิารให้บริกิารด้วย

ผล้ติุภณั์ฑ์์ดา้นัสาธิารณ์ปูีโภคั รวมถึง้ขึ้ยายรปูีแบบกิารล้งที่นุัดา้นั

พล้ังงานัด้วยนัวัตุกิรรมใหม่ ที่ั�งนั่�กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้คัำนั้ง

ถ้ึงคุัณ์ภาพช่่วิตุแล้ะผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อมเป็ีนัเร้�องสำคััญ จ้ง

พยายามอย่างตุ่อเนั้�องในักิารพัฒนัาบริกิารด้านัสาธิารณู์ปีโภคั

ใหม ่รวมถ้ึงกิระบวนักิารบำบดันั�ำเสย่ ระบบกิารผล้ติุนั�ำปีราศจากิ

แรธ่ิาตุ ุ(Demineralized Water) แล้ะระบบผลิ้ตุนั�ำจด้จากินั�ำที่ะเล้ 

(Desalination Water)

ริะบบนำานำา้เสยีกลบัมาใช้ให้ม่ (WATER RECLAMATION)
กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้ริเริ�มพัฒนัาระบบนัำนั�ำเส่ยกิล้ับมาใช่้

ใหม่ (Water Reclamation)  เพ้�อเป็ีนัแหล้่งผล้ิตุนั�ำที่างเล้้อกิอันั

นัำไปีสู่กิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั โดยเฉัพาะในัเขึ้ตุเศรษฐกิิจพิเศษ

ภาคัตุะวันัออกิ (EEC) โคัรงกิารดังกิล้่าวได้นัำเที่คัโนัโล้ย่ท่ี่�ม่อยู่

เดมิมาปีระยุกิตุ์ใช่ร้ว่มกิบันัวตัุกิรรมใหม่เพ้�อสร้างมูล้ค่ัาเพิ�มใหก้ิบั

นั�ำเส่ย โดยปีรับสภาพนั�ำจากิระบบบำบัดนั�ำเส่ยมาผล้ิตุเปี็นันั�ำ

ปีราศจากิแร่ธิาตุุ (Demineralized Water) แล้ะนั�ำอุตุสาหกิรรม

คัุณ์ภาพสูง (Premium Clarified Water) ซ้ึ่�งเปี็นักิารแปีรรูปีให้

ผล้ิตุภัณ์ฑ์์ท่ี่�ม่มูล้คั่าที่างกิารตุล้าดสูงขึ้้�นัในัขึ้ณ์ะท่ี่�ตุ้นัทีุ่นัล้ดล้ง 

กิว่าเดิม ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ำรายได้จากิโคัรงกิาร Water 

Reclamation ที่ั�งสิ�นั 150 ล้้านับาที่ คิัดเป็ีนัร้อยล้ะ 8 ขึ้องรายได้

ทัี่�งหมดจากิกิารจำหนั่ายนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรม อ่กิทัี่�งโคัรงกิาร 

ดังกิล่้าวยังสร้างคุัณ์ปีระโยช่น์ัให้กิับสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัม  

โดยล้ดปีริมาณ์กิารปีล่้อยนั�ำเสย่แล้ะกิารดง้นั�ำจากิแหล่้งธิรรมช่าติุ

มาใช่ ้ตุล้อดจนัช่ว่ยอนัรุกัิษท์ี่รพัยากิรธิรรมช่าตุ ิแล้ะล้ดคัวามเส่�ยง

ที่่�จะเกิิดปีระเด็นัขึ้ัดแย้งกิับชุ่มช่นัใกิล้้เคั่ยงอ่กิด้วย
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โคริงการิ DEMINERALIZED RECLAIMED WATER

Wastewater Treatment Plant
Activated Sludge Process

Effluent Tank 

WHA EIE Wastewater Treatment Plant Capacity 60,000 cmd Reclamation Plant Capacity 25,000 cmd

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

Feed in 
Treated Water

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

Mixed Bed Unit
• 50/50 mixture of Cation and 

Anion resin combined in ion-
exchange column

Demin water storage tank
• Total Volume: 400 cu.m.

Mixed Bed Polisher
• final polishing done by Cation and 

Anion to remove remaining ions in 
water prior to use

Power Plant
customers

8,400
cmd

Demineralized
water

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ล้งทุี่นัในัโคัรงกิาร Demineralized 

Reclaimed Water ซ้ึ่�งเปี็นัโคัรงกิารขึ้นัาดใหญ่ปีระกิอบด้วยกิาร

ดำเนัินังานั 2 ส่วนั โดยแตุ่ล้ะส่วนัม่กิำลั้งกิารผลิ้ตุอยู่ที่่� 4.38 ล้้านั

ลู้กิบาศกิ์เมตุรตุ่อปีี โคัรงกิารดังกิล้่าวพัฒนัาขึ้้�นัที่่�นัิคัมอุตุสาหกิร

รมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ (มาบตุาพุด) (WHA EIE) ม่

วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อปีรับปีรุงคุัณ์ภาพนั�ำในัระบบบำบัดนั�ำเสย่ด้วย

ตุ้นัทีุ่นัที่่�ล้ดล้งแล้ะกิระบวนักิารที่่� เ ป็ีนัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อม 

จ้งนับัเป็ีนัโคัรงกิารที่่�โดดเด่นัในัเชิ่งนัวัตุกิรรม ช่ว่ยให้กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ 

ล้ดกิารพ้�งพาผู้ จัดจำหน่ัายนั�ำดิบรายใหญ่ โดยหล้่กิเล่้�ยง 

คัวามเส่�ยงเนั้�องจากิสถึานักิารณ์์ที่่�ไม่แนั่นัอนั รวมถึ้งผล้กิระที่บ

เกิ่�ยวกิับปีริมาณ์แล้ะคุัณ์ภาพขึ้องแหล่้งกิำเนิัดนั�ำ อันัเปี็นัผล้ 

จากิภัยแล้้ง มล้พิษ กิารปีนัเปีื�อนั ฯล้ฯ ซ้ึ่�งนัับเป็ีนัปัีจจัยเส่�ยงหลั้กิ

สำหรับผู้ให้บริกิารด้านัสาธิารณ์ูปีโภคั อ่กิที่ั�งยังช่่วยให้ลู้กิคั้าในั

ภาคัอตุุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ สามารถึเข้ึ้าถึง้ผล้ติุภัณ์ฑ์แ์ล้ะ

บริกิารจัดหานั�ำคัุณ์ภาพสูงในัราคัาท่ี่�เหมาะสม นัอกิจากิน่ั� 

นัวัตุกิรรมจากิโคัรงกิาร Demineralized Reclaimed Water  

ยังถึ้อเปี็นัโคัรงกิารตุ้นัแบบที่่�สามารถึนัำไปีตุ่อยอดในันัิคัม

อุตุสาหกิรรมแห่งใหม่ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะขึ้ยายผล้ไปีสู่ชุ่มช่นั

ตุอ่ไปี เช่น่ั กิารนัำนั�ำเสย่จากิแหล้ง่ช่มุช่นัท่ี่�บำบดัแล้ว้มาปีรบัปีรงุ

คัุณ์ภาพแล้ะนัำไปีผล้ิตุเปี็นันั�ำคัุณ์ภาพสูง เปี็นัตุ้นั

ทัี่�งนั่� สามารถึดูรายล้ะเอย่ดเพิ�มเติุมเกิ่�ยวกิบัโคัรงกิารขึ้า้งตุน้ัไดท้ี่่�

หัวขึ้้อ “กิารจัดกิารด้านันั�ำ” ในัรายงานัฉับับนั่�
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SMART METERING

กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้ริเริ�มพัฒนัาระบบ “SMART Metering” 

เพ้�อเพิ�มขึ้่ดคัวามสามารถึในักิารตุิดตุามกิารจ่ายนั�ำ โดยกิาร

เปีล้่�ยนัมาตุรวัดนั�ำจากิระบบอะนัาล้็อกิที่่�ติุดตุั�งไว้เพ้�อบันัท้ี่กิ

ปีริมาณ์นั�ำจ่ายแล้ะกิารใช่้งานัขึ้องผู้ปีระกิอบกิารภายในันัิคัม

อุตุสาหกิรรมเปี็นักิารแสดงผล้ในัระบบดิจิที่ัล้ กิารบันัที่้กิขึ้้อมูล้

ดิจิที่ัล้ดังกิล่้าวสามารถึล้ดค่ัาใช้่จ่ายด้านับุคัล้ากิรในักิารเก็ิบ

รวบรวมข้ึ้อมูล้จากิมาตุรวัดนั�ำที่ั�งหมดเพ้�อจัดที่ำใบเร่ยกิเก็ิบ 

คั่าใช่้จ่าย ที่ั�งนั่� คัวามคัิดริเริ�มดังกิล้่าวยังเพิ�มคัวามสามารถึ 

ตุ่อยอดในักิารสังเกิตุพฤตุิกิรรมกิารใช่้นั�ำแล้ะคัวามผิดปีกิตุิตุ่างๆ  

เพ้�อระบุสาเหตุุได้อย่างที่ันัที่่วงที่่ รวมถึ้งกิารตุรวจสอบแล้ะระบุ

จุดรั�วไหล้ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัในัระบบส่งนั�ำ

ระบบตุรวจสอบออนัไล้นัน์ั่�ยงันัำมาใช่ใ้นักิารบนััท้ี่กิกิารใช่พ้ล้งังานั

แสงอาทิี่ตุยข์ึ้องล้กูิคัา้ ซึ่้�งอำนัวยคัวามสะดวกิในักิารจดัที่ำใบเรย่กิ

คั่าใช้่จ่าย โดยข้ึ้อมูล้จะถูึกิส่งแล้ะจัดเก็ิบท่ี่�สำนัักิงานัใหญ่ ณ์ 

ตุก้ิ WHA Tower ซ้ึ่�งช่ว่ยให้พนัักิงานับันัท้ี่กิข้ึ้อมูล้ได้โดยไม่จำเป็ีนั

ตุ้องเดินัที่างไปียังสถึานัที่่�ตุั�งบริษัที่ขึ้องลู้กิคั้า รวมถึ้งไม่ตุ้อง 

จดบันัที่้กิขึ้้อมูล้กิารใช่้พล้ังงานัด้วยม้อ ที่ั�งนั่� ระบบดังกิล้่าวช่่วย 

ล้ดคั่าใช่้จ่ายที่่�เก่ิ�ยวขึ้้องได้ถึ้ง 3,000 บาที่ตุ่อเมกิะวัตุต์ุ ซึ่้�งกิลุ้่ม

บริษัที่ WHAUP ตัุ�งเปี้าตุามแผนัธิุรกิิจท่ี่�จะขึ้ยายกิำลั้งกิารผล้ิตุ

พลั้งงานัแสงอาที่ิตุย์จากิเดิมเปี็นั 300 เมกิะวัตุตุ์ในัปีี 2566  

ดังนัั�นั ระบบ SMART metering จะสามารถึช่่วยปีระหยัด 

คั่าใช่้จ่ายได้ถ้ึง 900,000 บาที่
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เทคโนโลยีการิควบคุมกำากับดแ้ลและเก็บข้อม้ล (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION -  
SCADA) ในโริงบำาบัดนำ้าเสีย

ในัปีัจจุบันั กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP อยู่ระหว่างกิารศ้กิษาเพ้�อ 

เพิ�มนัำเที่คัโนัโล้ย่ SCADA มาใช่้ให้เกิิดปีระสิที่ธิิภาพสูงสุดในั 

โรงบำบัดนั�ำเส่ยซึ่้�งตุั�งอยู่ภายในัเขึ้ตุนัวัตุกิรรมระเบ่ยงเศรษฐกิิจ

พิเศษภาคัตุะวันัออกิ (Eastern Economic Corridor of  

Innovation - EECi) ในัเขึ้ตุอำเภอวังจันัที่ร์ จังหวัดระยอง  

โดยระบบเที่คัโนัโล้ยด่งักิล้า่วสามารถึช่ว่ยตุรวจสอบผล้กิารดำเนันิั

กิารบำบัดนั�ำเส่ยตุล้อด 24 ช่ั�วโมง โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึ

ปีระหยัดคั่าใช่้จ่ายในักิารดำเนัินักิารเพ้�อแตุ่งตัุ�งบุคัล้ากิรปีระจำ

ไซึ่ตุ์งานั 
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SMART ENERGY 
ตุามที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ให้คัวามสนัใจในันัวัตุกิรรมด้านั

พล้ังงานันัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้สานัตุ่อคัวามร่วมม้อ

กิับกิารไฟฟ้าฝ่่ายผลิ้ตุแห่งปีระเที่ศไที่ย (กิฟผ.) ภายใตุ้

บันัที่้กิข้ึ้อตุกิล้งคัวามเข้ึ้าใจ (MOU) ว่าด้วยกิารพัฒนัา

พลั้งงานั SMART Energy แล้ะระบบไมโคัรกิริดร่วมกิันั 

โดยม่วัตุถึุปีระสงค์ัเพ้�อล้ดตุ้นัทีุ่นัค่ัาไฟฟ้าแล้ะพัฒนัาระบบ

พลั้งงานัให้ม่สเถึ่ยรภาพยิ�งขึ้้�นัภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรม 

โดยโคัรงกิารแรกิที่่�ได้รับอนัุมัติุกิารดำเนัินังานัในัปีี 2564 

คั้อระบบกิารซ้ึ่�อขึ้ายไฟฟ้าระหว่างกิันั (Peer-to-Peer 

Energy Trading system) ซึ่้�งจะช่่วยเอ้�อกิารซึ่้�อขึ้าย

พลั้งงานัไฟฟ้าแสงอาที่ิตุย์ระหว่างกิันัขึ้องผู้ใช้่แตุ่ล้ะราย 

ในันัิคัมอุตุสาหกิรรม นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่คัวาม

ร่วมม้อกิับบริษัที่ ปีตุที่. จำกิัด (มหาช่นั) แล้ะบริษัที่ เซึ่

อร์ที่ิส จำกัิด (SERTIS) โดยได้ร่วมกัินัล้งนัามบันัที่้กิข้ึ้อ

ตุกิล้งคัวามร่วมม้อกิารพัฒนัาระบบ Smart Energy 

Platform เพ้�อศ้กิษาแล้ะพัฒนัา “ระบบบริหารจัดกิาร

พลั้งงานัอัจฉัริยะด้วยดิจิที่ัล้” (Smart Energy Platform) 

สำหรับกิารซึ่้�อขึ้ายไฟฟ้าจากิพล้ังงานัแสงอาทิี่ตุย์ ในัพ้�นัที่่�

นัคิัมอุตุสาหกิรรมขึ้องดับบล้วิเอช่เอ โดใช้่เที่คัโนัโล้ยบ่ล็้อกิ

เช่นั (Block chain) ช่่วยเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพด้านัคัวาม

ปีล้อดภัยในักิารที่ำธุิรกิรรมแล้ะอำนัวยคัวามสะดวกิกิารซึ่้�อ

ขึ้ายพล้งังานัระหวา่งผูผ้ล้ติุไฟฟ้ารายยอ่ยกิบัผู้ใช่พ้ล้งังานั 

อก่ิที่ั�ง ระบบดงักิล้า่วยงัไดร้บักิารคััดเล้อ้กิใหม้ส่ทิี่ธิิ�เขึ้า้รว่ม

โคัรงกิารที่ดสอบนัวัตุกิรรมท่ี่�นัำเที่คัโนัโล้ย่มาสนัับสนุั

นักิารให้บรกิิารพลั้งงานั (Energy Regulatory Commission 

Sandbox : ERC Sandbox) จัดโดยคัณ์ะกิรรมกิารกิำกิับ

กิิจกิารพล้ังงานั ร่วมกิับกิารไฟฟ้าส่วนัภูมิภาคั ซ้ึ่�งเปี็นั

โคัรงกิารนัำร่องเพ้�อศ้กิษากิารซึ่้�อขึ้ายไฟฟ้า รองรับ

โคัรงกิารผล้ิตุไฟฟ้าขึ้นัาดเล้็กิไม่ผ่านัระบบจำหน่ัาย  

(Micro Grid) เพ้�อขึ้ยายผล้กิารใช้่งานัไปียังพ้�นัท่ี่�

อุตุสาหกิรรม ที่ำให้เกิิดกิารบริหารจัดกิารกิารใช้่พล้ังงานั

ที่างเล้้อกิอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ ส่งเสริมกิารพัฒนัา

นัวัตุกิรรมพล้ังงานัยั�งย้นั ที่ั�งนั่� เม้�อดำเนัินักิารอย่างเตุ็ม

ระบบจะที่ำให้ม่พลั้งงานัไฟฟ้าจากิแสงอาทิี่ตุย์เพิ�มขึ้้�นั

ภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรมอย่างน้ัอย 200 เมกิะวัตุตุ์ แล้ะ

สามารถึปีระหยัดค่ัาใช้่จ่ายด้านัพลั้งงานัไฟฟ้าแก่ิผู้ใช้่ 

ในัภาคัอุตุสาหกิรรมแตุ่ล้ะรายได้มากิกิว่า 100 ล้้านับาที่

ตุ่อปีี รวมถึ้งล้ดกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่คัาร์บอนัไดออกิไซึ่ด์ล้งได้

ถึ้ง 4,300,000 ตุันัจนักิระที่ั�งสิ�นัสุดโคัรงกิาร 
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SMART DIGITAL
เพราะคัวามเตุิบโตุด้านัอุตุสาหกิรรมแล้ะดิจิที่ัล้นัั�นัม่คัวาม 

เก่ิ�ยวเนั้�องกัินัไม่ที่างใดก็ิที่างหน้ั�ง กิลุ้่มธุิรกิิจ WHA Digital 

Platform ยังคังมุ่งสร้างคัวามมั�นัใจว่าระบบโคัรงสร้างพ้�นัฐานั 

ดา้นัแพล้ตุฟอร์มดิจทิี่ลั้ขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ เพ้�อพฒันัากิารให้บรกิิาร

มาตุรฐานัสงูที่่�สดุแกิล่้กูิค้ัาอยา่งตุอ่เน้ั�อง ดว้ยกิารล้งที่นุัในักิารวาง

โคัรงขึ้่ายเช่้�อมตุ่อส้�อสารสายเคัเบิล้ใยแกิ้วนัำแสง (FTTx) แล้ะ 

ให้บริกิารพ้�นัที่่�ศูนัย์ขึ้้อมูล้ (Data Center) พร้อมศูนัย์ปีฏิบิัตุิกิาร

โคัรงข่ึ้าย (NOC) ที่่�ปีฏิบัิตุงิานัตุล้อด 24 ชั่�วโมง รวมถ้ึงกิารพัฒนัา

โคัรงกิารเพิ�มเติุมตุ่างๆ เพ้�อขึ้ยายข่ึ้ดคัวามสามารถึขึ้องระบบ

โคัรงสร้างพ้�นัฐานัโคัรงขึ้่ายข้ึ้อมูล้ นัอกิจากินั่� ยังได้พัฒนัากิาร 

ให้บริกิารด้านัคัล้าวด์เซึ่อร์วิส (Cloud Services) ซึ่้�งให้บริกิาร 

ที่ั�งสำรองขึ้้อมูล้ กิารกิู้ขึ้้อมูล้กิรณ์่ภัยพิบัติุ (DR) แล้ะกิารจัดเกิ็บ

ขึ้อ้มลู้ เพ้�อรองรบักิารเตุบิโตุขึ้องระบบกิารที่ำงานัที่่�ขึ้บัเคัล้้�อนัดว้ย

ขึ้อ้มลู้ นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่ธิรุกิจิ WHA Digital Platform ยงัให้บรกิิาร

ด้านักิารจัดกิารบริกิารแล้ะดิจิที่ัล้โซึ่ลู้ช่ั�นัอ้�นัๆ ได้แกิ่ บริกิาร 

ให้เช่่าอุปีกิรณ์์ด้านัไอที่่ บริกิารไอที่่เอาท์ี่ซึ่อร์ส บริกิารบริหาร

จดักิารระบบวด่โ่อ บรกิิารระบบโที่รศพัที่์โดยใช่เ้ที่คัโนัโล้ย ่IP-PBX  

แล้ะบริกิารระบบคัอล้ล้์เซ็ึ่นัเตุอร์ อ่เมล้ เว็บไซึ่ต์ุ ไฟร์วอล้ล้์  

กิารจัดเก็ิบแล้ะรักิษาคัวามปีล้อดภัยข้ึ้อมูล้ ระบบสำรองข้ึ้อมูล้  

รวมถ้ึงบริกิารจัดกิาร Colocation แล้ะคัวบคัุมกิารเข้ึ้าถึ้ง

เซึ่ิร์ฟเวอร์
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SMART Healthcare
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เล้ง็เหน็ัโอกิาสในัธุิรกิจิบริกิารสขุึ้ภาพแล้ะกิารแพที่ย์ 

จ้งได้พัฒนัาแล้ะออกิแบบผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารให้ตุอบโจที่ย์ 

วิถึ่ช่่วิตุสมัยใหม่ในัยุคัดิจิที่ัล้ โดยนัำเที่คัโนัโล้ย่มาใช่้ในัระบบ 

กิารส้�อสารร่วมกัิบกิารวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้ในักิารวินัิจฉััยโรคัผ่านั

แอปีพล้ิเคัช่ันั “WHAbit” โดยผู้ใช่้งานั (ผู้ป่ีวย) สามารถึใช่้บริกิาร

พบแพที่ย์ออนัไล้นั์ (Telemedicine) โดยไม่ตุ้องเดินัที่างไปี 

โรงพยาบาล้ จากินัั�นัแพที่ย์จะสั�งยาแล้ะม่บริกิารจัดส่งให้ถึ้งบ้านั 

ยิ�งไปีกิว่านัั�นั แอปีพล้ิเคัชั่นั WHAbit ยังสามารถึช่่วยระบุได้ว่า

บุคัคัล้ใดม่ปีัญหาสุขึ้ภาพ แล้ะม่กิารแจ้งเตุ้อนัให้ตุรวจสอบขึ้้อมูล้ 

ในัระบบแบบเร่ยล้ไที่ม์ จ้งช่่วยอำนัวยคัวามสะดวกิให้แกิ่ผู้ใช่้งานั 

ในักิารใช่บ้รกิิารที่างกิารแพที่ยแ์ล้ะถึ้�อวา่เปีน็ักิารล้ดคัวามเส่�ยงตุอ่

กิารตุดิเช่้�อโคัวิด-19 ที่า่มกิล้างสถึานักิารณ์ก์ิารแพรร่ะบาดอ่กิดว้ย

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ริเริ�มนัำแอปีพล้ิเคัช่ันัมาให้บริกิารกิับ

พนักัิงานัในัองคัก์ิร โดยมุง่เนัน้ัในักิารพฒันัาด้านัอาช่่วอนัามยัแล้ะ

คัวามปีล้อดภัย แล้ะส่งเสริมให้พนัักิงานัม่สุขึ้อนัามัยที่่�ด ่ภายใตุ้

โคัรงกิาร WHA Happy Workplace ตุั�งแตุ่กิารเก็ิบข้ึ้อมูล้ 

ด้านัสุขึ้ภาพขึ้องพนัักิงานัจากิกิารตุรวจสุขึ้ภาพปีระจำปีีเพ้�อ 

ให้บริกิาร Smart Clinic ภายในัสำนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

โดยใช่้เปี็นัจุดตุรวจคััดกิรองกิ่อนัรับบริกิารที่างกิารแพที่ย์ในั 

แอปีพล้ิเคัช่ันั WHAbit
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ด้วยสถึานักิารณ์์กิารแพร่ระบาดขึ้องเช่้�อโคัวิด-19 เปี็นัสิ�งที่่� 

ผล้กัิดันัใหก้ิารนัำเที่คัโนัโล้ยด่จิทิี่ลั้มาใช่ใ้นัระบบเศรษฐกิจิที่ั�วโล้กิ

เตุิบโตุอย่างรวดเร็ว ธิุรกิิจตุ่างๆ ตุ้องม่คัวามคัล้่องตุัว สามารถึ

ปีรับตุัวแล้ะพัฒนัาให้ด่ยิ�งขึ้้�นัอย่างตุ่อเน้ั�อง ดังนัั�นัโคัรงสร้าง 

พ้�นัฐานัดิจิที่ัล้แล้ะกิารใช่้ขึ้้อมูล้จ้งม่คัวามสำคััญแล้จำเปี็นัตุ้อง

สอดคัล้้อง เพ้�อใช่้ปีระโยช่นั์แล้ะช่่วยพัฒนัาโมเดล้ธิุรกิิจใหม่ๆ 

ใหส้ามารถึกิา้วที่นัักิารเปีล้่�ยนัแปีล้งแล้ะกิารเปีล้่�ยนัผา่นัสูย่คุั New 

Normal อย่างยั�งย้นัที่่ามกิล้างโล้กิที่่�ขัึ้บเคัล้้�อนัไปีอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ิตุาม คัวามเสถึ่ยรในัระบบตุ่างๆ แล้ะกิารป้ีองกัินัที่าง 

ด้านัคัวามปีล้อดภัยขึ้องข้ึ้อมูล้ นัั�นัถึ้อเป็ีนัคัวามท้ี่าที่ายในั 

ยุคัปีัจจุบันั ซึ่้�งขึ้้อผิดพล้าดที่างเที่คันัิคั คัวามบกิพร่องที่่�เกิิดจากิ

มนัุษย์ แล้ะกิารโจมตุ่ที่างไซึ่เบอร์อาจก่ิอให้เกิิดคัวามเส่ยหายตุ่อ

ช่้�อเส่ยงบริษัที่ได้ ดังนัั�นักิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงในัปีระเด็นั

ดังกิล่้าวจ้งม่คัวามสำคััญตุ่อคัวามตุ่อเนั้�องในักิารดำเนัินัธิุรกิิจ

 

ที่ั�งนั่� ปีระเด็นัที่่�กิล่้าวมาข้ึ้างตุ้นัสอดคัล้้องกัิบสิ�งท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ให้คัวามสำคััญเปี็นัอย่างมากิ โดยมุ่งมั�นัพัฒนัาขึ้ด่คัวามสามารถึ

ในักิารแขึ้่งขึ้ันัด้วยกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งองคั์กิรเพ้�อเขึ้้าสู่ยุคับดิจิที่ัล้ 

(Digital Transformation) ซึ่้�งกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งดังกิล้่าวที่ำให้ 

กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ มก่ิารล้งที่นุัอยา่งมน่ัยัสำคัญั รวมถึง้ตุอ้งมก่ิารพ้�งพา

เที่คัโนัโล้ย่แล้ะระบบสาระสนัเที่ศมากิขึ้้�นั ส่งผล้ให้คัวามเส่�ยง 

ด้านัคัวามมั�นัคังที่างไซึ่เบอร์แล้ะกิารฝ่่าฝ่ืนัคัวามปีล้อดภัยที่าง

สารสนัเที่ศจ้งอาจม่โอกิาสเกิิดมากิขึ้้�นัตุามไปีด้วย ทัี่�งที่รัพย์สินั

แล้ะข้ึ้อมลู้ภายในัองค์ักิรหร้อธิรุกิจิขึ้องล้กูิค้ัาอาจเกิดิคัวามเสย่หาย 

หร้อถึูกินัำไปีใช่้ในัที่างมิช่อบได้ แล้ะกิ่อให้เกิิดผล้กิระที่บรุนัแรง

ตุ่อบริษัที่ โดยผล้กิระที่บดังกิล้่าวม่หล้ายระดับ ตุั�งแตุ่กิารสูญเส่ย

คัวามไว้วางใจจากิลู้กิค้ัา ไปีจนัถ้ึงกิารแที่รกิแซึ่งข้ึ้อมูล้ที่างกิารเงินั 

บางกิรณ์่อาจนัำไปีสู่กิารล้ะเมิดขึ้้อกิำหนัด กิารฟ้องร้องที่าง

กิฎหมาย หร้อกิารหยุดช่ะงักิที่างธุิรกิิจอย่างรุนัแรง ทัี่�งนั่� 

กิลุ่้มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่ว่าคัวามปีล้อดภัยขึ้องขึ้้อมูล้ค้ัอหนั้�งในั

หัวใจหล้ักิในักิารดำเนัินักิิจกิารขึ้องแตุ่ล้ะกิลุ้่มธิุรกิิจให้ปีระสบ

คัวามสำเร็จ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งมุ่งมั�นัท่ี่�จะสร้างคัวามเช่้�อมั�นัให้ 

กิับลู้กิค้ัาแล้ะพนักัิงานัว่าขึ้้อมูล้จะถึูกิจัดเก็ิบ นัำไปีใช่้ แล้ะส่งตุ่อ

อย่างปีล้อดภัย

คุวามปลุ่อดัภัย
ของข้อม้ลุ่



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)098 

แนวที่างการบริหารจัดัการ
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยด้ถึอ้แนัวปีฏิบิตัุติุามพระราช่บญัญัตุคิัุม้คัรองขึ้อ้มลู้

ส่วนับคุัคัล้ พ.ศ. 2562 แล้ะพระราช่บญัญตัุกิิารรกัิษาคัวามมั�นัคัง

ปีล้อดภัยไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562 เน้ั�องจากิพระราช่บญัญติัุที่ั�งสองฉับบั

เปีน็ัพ้�นัฐานัที่่�ช่ว่ยใหม้ั�นัใจวา่ขึ้อ้มลู้ล้กูิคัา้แล้ะขึ้อ้มลู้ภายในัองคัก์ิร

จะได้รับกิารปีกิปี้องอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ ที่ั�งนั่� ในัปีี 2564 กิลุ้่ม

บรษิทัี่ฯ ไดป้ีรบัปีรงุแกิไ้ขึ้นัโยบายคัวามปีล้อดภยัที่างสารสนัเที่ศ 

(Information Security Policy) แล้ะไดเ้ปีล้่�ยนัช่้�อนัโยบายดงักิล้า่ว

เป็ีนันัโยบายกิารจัดกิารคัวามมั�นัคังปีล้อดภัยไซึ่เบอร์แล้ะ

สารสนัเที่ศ (Cybersecurity and Information Security 

Management Po l icy) เพ้�อ ให้มั�นั ใจว่ ากิารพัฒนัาไปี 

สู่ยุคัดิจิที่ัล้ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เปี็นัไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ โดย 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วางนัโยบายเพ้�อคัวามปีล้อดภัยด้านัสารสนัเที่ศ

แล้ะไซึ่เบอร์ ไว้เพ้�อเปี็นัแนัวที่างในักิารคัวบคัุมหนั่วยงานัที่่�

เกิ่�ยวข้ึ้อง Security as a guideline to control related operations.

คุณะกรรมการบริหารคุวามเส่�ยง

หน่วยงานเที่คโนโลยี
สารัสนเที่ศ

หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกี

คณะที่ำางานความมั�นคงปลอดภยัที่างไซเบอร์ัและสารัสนเที่ศ (Cyber and Information Risk Committee) นำาโดย ผู่อ้ำานวยกีารั 
ด้านความปลอดภัยสารัสนเที่ศ (รัองผู่้อำานวยกีารัหน่วยงานเที่คโนโลยีสารัสนเที่ศ)



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 099 

หนั่วยงานัเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศ (Information Technology 

Department: ITD) เป็ีนัหน่ัวยงานัที่่�ได้รบัมอบหมายดูแล้ภาพรวม 

ด้านัคัวามปีล้อดภัยเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศขึ้องศูนัย์ธิุรกิิจทัี่�งหมด 

รวมถึง้ตุดิตุั�งแล้ะซึ่อ่มบำรงุระบบเที่คัโนัโล้ยส่ารสนัเที่ศ นัอกิจากิ

นั่� ยังม่หนั้าที่่�สรุปีเหตุุกิารณ์์แล้ะพิจารณ์าด้านัคัวามปีล้อดภัย

สารสนัเที่ศที่่�ไดร้บัแจง้ โดยเนั้�อหารายงานัปีระกิอบดว้ย ปีระเภที่

แล้ะรายล้ะเอย่ดขึ้องปัีญหาที่่�พบ (เช่น่ั สถึานัที่่� ล้ำดับเหตุุกิารณ์์ 

แล้ะคัวามรวดเร็วในักิารตุอบสนัองตุ่อเหตุุกิารณ์์) สาเหตุุขึ้อง

ปีัญหา แล้ะมาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บ หน่ัวยงานัดังกิล่้าวขึ้้�นั

ตุรงตุ่อคัณ์ะที่ำงานัคัวามมั�นัคังปีล้อดภัยไซึ่เบอร์แล้ะสารสนัเที่ศ 

(Cyber and Information Risk Committee) ซ้ึ่�งปีระกิอบด้วย

หวัหนัา้หนัว่ยงานัตุา่ง ๆ  ในัองคัก์ิร ม่ที่ำหนัา้ที่่�อนัมุตัุแิล้ะกิำหนัด

ที่ิศที่างนัโยบาย ตัุดสินัใจเร้�องสำคััญตุ่าง ๆ ที่่�เกิ่�ยวกิับคัวาม

ปีล้อดภัยที่างขึ้้อมูล้แล้ะไซึ่เบอร์ โดยม่ผู้อำนัวยกิารด้านัคัวาม

ปีล้อดภัยสารสนัเที่ศ (Chief Information Security Officer: CISO) 

เปี็นัปีระธิานั ซึ่้�งปีัจจุบันัเปี็นับุคัคัล้เด่ยวกิันักิับรองผู้อำนัวยกิาร

หนั่วยงานัเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศ ที่ั�งนั่� คัณ์ะที่ำงานัชุ่ดนั่� 

จะส่งรายงานัตุ่อไปียังคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเส่�ยงองคั์กิร 

(Risk Management Committee: RMC) ทีุ่กิๆ ไตุรมาส เพ้�อให้

มั�นัใจว่าคัวามเส่�ยงทุี่กิด้านัที่่�เก่ิ�ยวกัิบเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศอยู่ในั

คัวามคัวบคัุมดูแล้ที่ั�งหมด โดยคัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเส่�ยง 

ปีระกิอบด้วยสมาช่ิกิผู้ม่คัวามรู้แล้ะปีระสบกิารณ์์ด้านัเที่คัโนัโล้ย่

สารสนัเที่ศแล้ะคัวามปีล้อดภัยที่างไซึ่เบอร์ ที่ำหนั้าท่ี่�ที่บที่วนั

คัวามเส่�ยงด้านัสารสนัเที่ศจากิกิารปีระชุ่มรายไตุรมาส เพ้�อ 

ส่งรายงานัตุ่อคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ตุ่อไปี

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เช่้�อวา่กิารนัำเที่คัโนัโล้ยด่จิทัิี่ล้มาใช่ใ้นัองคัก์ิรจะช่ว่ย

ให้ธิุรกิิจม่คัวามย้ดหยุ่นัแล้ะสามารถึเตุิบโตุขึ้้�นั ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ จ้งปีรับตุัวให้เขึ้้ากิับกิารเขึ้้าสู่ยุคัดิจิที่ัล้ผ่านักิารนัำ

นัวัตุกิรรมแล้ะเที่คัโนัโล้ย่ดิจิที่ัล้มาใช่้ในักิารเปีล้่�ยนัแปีล้งองคั์กิร 

โดยคัวามคัดิรเิริ�มตุา่ง ๆ  ไดถ้ึกูินัำมาใช่เ้พ้�อปีรบัเปีล่้�ยนัธิรุกิจิหล้กัิ

ขึ้ององค์ักิร กิารปีรับองค์ักิรเข้ึ้าสู่ยุคัดิจิที่ัล้ช่่วยให้มั�นัใจว่าระบบ

คัวามปีล้อดภัยขึ้้อมูล้ม่ปีระสิที่ธิิภาพอันัจะนัำไปีสู่เป้ีาหมายกิาร

ปีอ้งกินัักิารล้ะเมดิขึ้อ้มลู้สว่นับคุัคัล้ไดส้มบรูณ์ร์อ้ยล้ะ 100 ภายในั

ปีี 2568

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สร้างรากิฐานัเที่คัโนัโล้ย่ดิจิที่ัล้แล้ะ

เสริมสร้างกิารรักิษาคัวามปีล้อดภัยให้มค่ัวามแข็ึ้งแกิร่งมากิยิ�งขึ้้�นั 

เพ้�อส่งมอบกิารบริกิารแล้ะกิารดำเนัินังานัด้านัเที่คัโนัโล้ย่

สารสนัเที่ศแล้ะดิจิที่ัล้ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ ทัี่�งนั่� คัวามเส่�ยง

ด้านัคัวามปีล้อดภัยข้ึ้อมูล้ขึ้องแตุ่ล้ะศูนัย์ธิุรกิิจจะได้รับกิาร

ปีระเมินั จัดหมวดหมู ่แล้ะจัดล้ำดับ โดยคัวามเส่�ยงที่่�อยู่ในัระดับ

กิล้างถ้ึงระดับตุ�ำจะมแ่นัวที่างกิารจัดกิารดังนั่�

ป ริั บ ป รุิ ง ริ ะ บ บ ก า ริ กำา กั บ ด้ แ ล ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สาริสนเทศและต่ริวจวัดผู้ลการิปฏิิบัต่ิงาน 
• ปีระกิาศใช่้นัโยบายกิารจัดกิารคัวามมั�นัคังปีล้อดภัยไซึ่เบอร์

แล้ะสารสนัเที่ศฉับับปีรับปีรุง รวมถ้ึงนัโยบายแล้ะขึ้ั�นัตุอนั 

กิารดำเนิันังานัด้านัอ้�นั ๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง เช่่นั ขึ้ั�นัตุอนักิาร 

ขึ้อเข้ึ้าใช้่บริกิารด้านัไอท่ี่ ขึ้ั�นัตุอนักิารบริหารจัดกิารคัวาม

เปีล้่�ยนัแปีล้งด้านัไอที่่ แล้ะขึ้ั�นัตุอนักิารบริหารจัดกิารอุบัตุิ

กิารณ์์ด้านัไอที่่ เปี็นัตุ้นั นัอกิจากินั่�ยังม่เนั้�อหาคัรอบคัลุ้มกิาร

วางมาตุรกิารคัวบคุัมกิารปีฏิิบัตุิงานัให้ม่ปีระสิที่ธิิผล้สูงสุด 

รวมถ้ึงนัโยบายแล้ะกิระบวนักิารคัวบคุัมมาตุรฐานักิระบวนักิาร 

ไอที่ ่เพ้�อวางแนัวที่างใหบ้คุัล้ากิรแล้ะองคัก์ิรด้านัไอท่ี่สามารถึ

ปีฏิบิติัุงานัไดอ้ยา่งมป่ีระสทิี่ธิภิาพมากิขึ้้�นัผา่นัระบบกิารกิำกิบั

ดูแล้ด้านัไอที่ท่ี่่�ด่

• ส้�อสารแล้ะฝ่ึกิอบรมพนักัิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อให้มั�นัใจ

วา่มก่ิารนัำเอานัโยบายแล้ะขึ้ั�นัตุอนักิารดำเนันิังานัตุา่ง ๆ  มา

ใช้่อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ ทัี่�งน่ั� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วางแผนัแล้ะ

จดักิารอบรมภาคับังคับัสำหรับพนัักิงานัทุี่กิคันั โดยกิารอบรม

แตุ่ล้ะคัรั�งจะม่กิารที่ดสอบเพ้�อวัดระดับคัวามเขึ้้าใจขึ้อง

พนักัิงานั ซึ่้�งกิารที่ดสอบนั่�ถึอ้เปีน็ัดชั่นั่�ช่่�วัดคัวามสำเรจ็ (KPI) 

ขึ้องพนัักิงานัในักิารผ่านักิารฝ่ึกิอบรมภาคับังคัับ ผู้ที่่�ไม่ผ่านั

กิารที่ดสอบจะตุ้องเขึ้้ารับกิารอบรมใหม่อ่กิคัรั�งจนักิว่าจะ 

สอบผ่านั โดยกิารฝ่ึกิอบรมภาคับังคัับจะปีระกิอบด้วย

• กิารอบรมเพ้�อสร้างคัวามตุระหนัักิรู้เร้�องคัวามปีล้อดภัย

ที่างไซึ่เบอร์ ว่าด้วยนัโยบายกิารบริหารจัดกิารบัญช่่ 

ผูใ้ช่ง้านัแล้ะพาสเวร์ิด มพ่นักัิงานัเขึ้า้รว่มอบรมแล้ว้ที่ั�งสิ�นั 

435 คันั ที่ั�งหมดผ่านักิารที่ดสอบ 

• นัโยบายกิารปี้องกิันัขึ้้อมูล้แล้ะสารสนัเที่ศ: จะม่กิารวาง

นัโยบายแล้ะจัดเขึ้้าหล้ักิสูตุรกิารอบรมในัปีี 2565 

• ระบบกิารจัดกิารเอกิสารองคั์กิร (Corporate Document 

Management System: CDMS): เริ�มวันัที่่� 1 กิุมภาพันัธิ์ 

2565 สำหรับพนัักิงานัทีุ่กิฝ่่าย โดยเนั้�อหาว่าด้วย 

กิารอบรมระบบแล้ะขึ้ั�นัตุอนักิารบริหารจัดกิารเอกิสาร 

• พนัักิงานัท่ี่�เข้ึ้าอบรมคัรั�งแรกิจะตุ้องผ่านักิารอบรมพ้�นัฐานั 

ซึ่้�งเน้ั�อหาจะปีระกิอบด้วย นัโยบายแล้ะขึ้ั�นัตุอนักิาร 

ดำเนิันังานัดา้นัคัวามปีล้อดภยัในัแงม่มุตุ่าง ๆ  ไมว่า่จะเปีน็ั  

ที่างไซึ่เบอร ์ที่างกิายภาพ อเ่มล้ พาสเวร์ิด อปุีกิรณ์พ์กิพา 

เคัร้อขึ้่ายไร้สาย ฯล้ฯ 
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แนวทางการิยกริะดับความปลอดภัย 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่แนัวที่างกิารป้ีองกิันัข้ึ้อมูล้สูญหายดังตุ่อไปีนั่�

(1) นัโยบายกิารจัดกิารคัวามมั�นัคังปีล้อดภัยไซึ่เบอร์แล้ะ

สารสนัเที่ศนัโยบายกิารบริหารจัดกิารบัญช่่ผู้ใช่้งานัแล้ะ

พาสเวิร์ด

(2) นัโยบายกิารบริหารจัดกิารกิารใช่้คัอมพิวเตุอร์แล้ะระบบ 

เคัร้อขึ้่าย

(3) กิารอบรมเพ้�อสร้างคัวามตุระหนักัิรูเ้ร้�องคัวามปีล้อดภยัที่าง

ไซึ่เบอร์ 

(4) สนัับสนัุนักิารใช่้โซึ่ลู้ช่ั�นั Microsoft Security 

(5) ปีิดกิารใช่้งานั USB Mass Storage แล้ะเปิีดให้ใช่้เฉัพาะในั

กิรณ์่จำเปี็นั

(6) ใช่้ระบบกิารจัดกิารเอกิสารองคั์กิร (Corporate Document 

Management System: CDMS)

(7) พัฒนัานัโยบายกิารปี้องกิันัขึ้้อมูล้/สารสนัเที่ศ Developing 

Data/Information Protection Policy

ริะบบการิจัดการิเอกสาริองค์กริ (Corporate  
Document Management System: CDMS)
เพ้�อให้เปี็นัไปีตุามจุดมุ่งหมายในักิารจัดกิารเอกิสารองคั์กิรได้

อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ จ้งได้ม่ปีรับปีรุงกิารแบ่งช่ั�นัคัวามล้ับขึ้อง

ข้ึ้อมูล้สารสนัเที่ศแล้ะม่กิารรวมเข้ึ้ากิับนัโยบายกิารจัดกิารคัวาม

มั�นัคังปีล้อดภัยไซึ่เบอร์แล้ะสารสนัเที่ศ โดยโดยแนัวที่างดังกิล่้าว

ได้แบ่งหมวดหมู่เอกิสารออกิเปี็นั 5 ระดับ ตุั�งแตุ่ระดับสาธิารณ์ะ

ถ้ึงระดับส่วนัตัุว กิารแบ่งชั่�นัคัวามลั้บขึ้องเอกิสารช่่วยให้กิาร

จัดกิารแล้ะเกิ็บรักิษาขึ้้อมูล้ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัแตุ่ล้ะระดับ 

เปี็นัไปีอย่างถูึกิตุ้องเหมาะสม 

การิปิดการิใช้งาน USB STORAGE และ EXTERNAL 
HARD DISK 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ไม่อนัุญาตุให้ใช่้อุปีกิรณ์์ USB ที่่�ไม่ได้รับอนัุญาตุ 

เพ้�อปีกิป้ีองคัอมพวิเตุอรแ์ล้ะระบบเคัรอ้ขึ้า่ยขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จากิ

ไวรสัแล้ะมลั้แวรท์ี่่�สามารถึแพรก่ิระจายผา่นักิารเช่้�อมตุอ่อปุีกิรณ์์ 

USB รวมถ้ึงล้ดคัวามเส่�ยงขึ้้อมูล้องคั์กิรรั�วไหล้ทัี่�งกิรณ์่ตัุ�งใจ 

แล้ะไม่ตุั�งใจ ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้เริ�มปีิดกิารใช่้งานัพอร์ตุ USB  

ขึ้องคัอมพวิเตุอร์พนักัิงานัที่ั�งหมดในักิารจดัเกิบ็ขึ้อ้มลู้ขึ้นัาดใหญ่

ตุั�งแตุ่วันัที่่� 23 กัินัยายนั 2564  

การิบริิห้าริจัดการิอุปกริณ์พกพา (Mobile Device 
Management: MDM) 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ใช่้ซึ่อฟตุ์แวร์จัดกิารอุปีกิรณ์์พกิพาที่่�ม่ช่้�อว่า 

Microsoft Enterprise Mobile Security (EMS) เพ้�อจดักิารอปุีกิรณ์์

พกิพาในัองค์ักิร ทัี่�งแบบ on-premises แล้ะ cloud-based  

เพ้�อคัวบคัุมกิารนัำอุปีกิรณ์ต์ุ่าง ๆ ไปีใช่้ ไม่ว่าจะเปี็นั โที่รศัพที่์

เคัล้้�อนัที่่� แท็ี่บเล็้ตุ แล้ะแล็้ปีที่็อปี นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ยังสามารถึตุั�งคั่านัโยบายเฉัพาะเพ้�อคัวบคัุมกิารใช่้งานัอุปีกิรณ์์

เหล่้านัั�นัอ่กิด้วย มาตุรกิารดังกิล่้าวช่่วยให้มั�นัใจยิ�งข้ึ้�นัว่าข้ึ้อมูล้

ขึ้ององคัก์ิรจะไดร้บัคัวามคัุม้คัรองแล้ะยงัช่ว่ยจำแนักิขึ้อ้มลู้องคัก์ิร

ออกิจากิขึ้้อมูล้ส่วนัตัุวได้ด้วย 
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การิรัิบริองความปลอดภัยของริะบบ 
กิารที่ดสอบกิารโจมตุ่ระบบ (penetration test) แล้ะกิารที่ดสอบ

ช่่องโหว่ขึ้องระบบ (vulnerability test) จะถึูกิจัดข้ึ้�นัในัปีี 2565 

เพ้�อรบัรองคัวามปีล้อดภัยขึ้องระบบแล้ะสร้างคัวามเช่้�อมั�นัวา่ที่าง

บริษัที่สามารถึปีกิป้ีองขึ้้อมูล้ ล้ดคัวามเส่�ยงที่างไซึ่เบอร์ สนัอง

ตุอบคัวามตุ้องกิารผูถ้ึอ้หุน้ั แล้ะรักิษาภาพลั้กิษณ์แ์ล้ะช่้�อเสย่งขึ้อง

องคั์กิรไว้ได้เปี็นัอย่างด ่ 

ในัปีี 2564 บริษัที่ ดับบลิ้วเอช่เอ อินัโฟนัิที่ จำกัิด ซ้ึ่�งเปี็นับริษัที่

ย่อยขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้ผ่านักิารรับรองตุามมาตุรฐานัคัวาม

มั�นัคังปีล้อดภัยในัระบบสารสนัเที่ศ ISO/IEC 27001: 2013  

ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ เองกิำลั้งเตุร่ยมขึ้อใบรับรองดังกิล่้าว 

ซึ่้�งคัาดว่าจะได้รับกิารอนัุมัติุภายในัไตุรมาสแรกิขึ้องปีี 2566 

กลไกการิต่อบสนองด้านความปลอดภัยทางสาริสนเทศ
คัวามปีล้อดภัยแล้ะกิารรักิษาคัวามล้ับที่างสารสนัเที่ศถึ้อเป็ีนั 

สว่นัหนั้�งขึ้องจรรยาบรรณ์ธิรุกิิจแล้ะแนัวที่างปีฏิิบติัุท่ี่�กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ 

ยด้มั�นั ที่ั�งนั่�กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไดม้ก่ิระบวนักิารแล้ะกิล้ไกิในักิารจัดกิาร

ปีระเด็นัดังกิล้่าว โดยสามารถึรายงานัปีัญหาแล้ะดำเนัินักิาร

สบ้สวนักิรณ์ตุ่อ้งสงสยั คัวามเดอ้ดรอ้นั หร้อกิารรั�วไหล้ขึ้องขึ้อ้มลู้

อันัเกิิดจากิพฤติุกิรรมที่่�ล้ะเมิดตุ่อข้ึ้อปีฏิิบัติุในัคัู่ม้อจรรยาบรรณ์

ธิุรกิิจ ตุามกิระบวนักิารรับขึ้้อร้องเร่ยนัที่่�ระบุไว้ในัหัวขึ้้อ 

จรรยาบรรณ์ธิุรกิิจในัรายงานัฉับับนั่� นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ได้จัดให้ม่กิารตุรวจปีระเมินักิารรั�วไหล้ขึ้องข้ึ้อมูล้แล้ะปีระกิาศ 

ใช่้นัโยบายกิารจัดกิารคัวามมั�นัคังปีล้อดภัยไซึ่เบอร์แล้ะ

สารสนัเที่ศ โดยนัโยบายดังกิล่้าวมผ่ล้บังคับัใช้่กิบัพนักัิงานัทุี่กิคันั 

รวมถึง้ระบแุนัวที่างปีฏิิบตัุแิล้ะบคุัคัล้ท่ี่�มห่นัา้ท่ี่�รบัผดิในักิารบรหิาร

จัดกิารแล้ะรายงานัปีัญหาเกิ่�ยวกิับคัวามปีล้อดภัยขึ้องขึ้้อมูล้

สำหรับกิารรั�วไหล้ขึ้องขึ้้อมูล้ในัแตุ่ล้ะกิรณ์่ที่่�ได้รับรายงานั 
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คุวามปลุ่อดัภัยของข้อม้ลุ่ลุ้่กคุ้า 
เนั้�องด้วยกิลุ้่มบริษัที่ฯ นัำเสนัอบริกิารด้านัเที่คัโนัโล้ย่สารสนัเที่ศผ่านัธิุรกิิจดิจิที่ัล้แพล้ตุฟอร์มขึ้องดับบล้ิวเอช่เอ จ้งให้คัวามสำคััญ

สูงสุดกัิบกิารปีกิปีอ้งขึ้อ้มูล้ขึ้องล้กูิค้ัา เที่ย่บเที่า่กิบัคัวามปีล้อดภยัมั�นัคังขึ้องขึ้อ้มลู้ภายในัองคัก์ิร โดยไดป้ีรบัปีรงุพัฒนัาให้บรกิิารดา้นั

เที่คัโนัโล้ย่ทัี่นัสมัยตุามสถึานักิารณ์์ปัีจจุบันัอยู่เสมอ 

ศ้นย์ข้อม้ล (DATA CENTER) มาต่ริฐานริะดับโลก

ธิุรกิิจดิจิที่ัล้แพล้ตุฟอร์มขึ้องดับบล้ิวเอช่เอดำเนัินังานัโดยบริษัที่ 

ดับบล้ิวเอช่เอ อินัโฟนัิที่ จำกิัด ซึ่้�งเป็ีนัหน้ั�งในับริษัที่ย่อยขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้บริกิารด้านัดิจิที่ัล้หล้ากิหล้ายรูปีแบบตุามคัวาม

ตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้า รวมถ้ึง Data Center ซึ่้�งเปี็นับริกิารให้เช่่า

พ้�นัที่่�หรอ้ระบบรบัฝ่ากิวางเคัร้�องคัอมพวิเตุอรแ์มข่ึ้า่ย ในัปีจัจบุนัั

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่ Data Center ให้บริกิารที่ั�งหมด 4 แห่ง ม่กิารตุิด

ตุั�งระบบเช่้�อมตุ่อส้�อสารคัวามเร็วสูงแล้ะระบบบริหารคัวาม

ปีล้อดภัยขึ้องขึ้้อมูล้ตุามมาตุรฐานั ISO/IEC 27001: 2013 ด้วย

ระบบที่่�ล้�ำสมยัเหล้า่นั่� บรกิิารดงักิล่้าวจง้เปีน็ัที่่�นัยิมหมู่ลู้กิคัา้ที่่�ใช่้ 

Data Center เปีน็ัฐานัขึ้อ้มลู้หล้กัิหรอ้ศนูัยก์ิูค้ัน้ัขึ้อ้มลู้เม้�อเกิิดภยั

พิบัตุิ ที่ั�งนั่� เพ้�อรับรองคัวามมั�นัคังปีล้อดภัยขึ้องข้ึ้อมูล้ลู้กิคั้า 

โคัรงสร้างพ้�นัฐานัขึ้อง Data Center จง้ถึกูิสร้างข้ึ้�นัแล้ะดำเนันิักิาร 

ตุาม” แนัวปีฏิิบัตุิที่่�เปี็นัเล้ิศ” (Best Practices) เที่่ยบเท่ี่ากัิบ

มาตุรฐานัระดับ Tier III ขึ้องสถึาบันั Uptime Institute โดยในั

จำนัวนั Data Center ที่ั�ง 4 แห่ง ม่หนั้�งศูนัย์ที่่�ผ่านักิารรับรอง

มาตุรฐานัสูงสุดในัระดับ Tier IV Gold ส่วนัอ่กิสามแห่งผ่านั 

กิารรับรองระดับ Tier III Gold นัอกิจากิเที่คัโนัโล้ยท่ี่่�ล้�ำสมัยขึ้อง

โคัรงสร้างพ้�นัฐานัแล้้ว Data Center ที่ั�ง 4 แห่งยังม่ระบบ 

จ่ายไฟฟ้าสำรองเพ้�อให้ระบบขึ้องลู้กิค้ัาสามารถึที่ำงานัได้อย่าง

ตุ่อเน้ั�อง ม่ระบบคัวบคุัมอุณ์หภูมิแล้ะคัวามช่้�นัให้อยู่ในัระดับที่่�

เหมาะสมตุล้อด 24 ช่ั�วโมง เพ้�อให้อุปีกิรณ์์เซึ่ิร์ฟเวอร์ที่ำงานั 

ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ แล้ะช่่วยย้ดอายุกิารใช้่งานัขึ้องอุปีกิรณ์์

อ่กิด้วย

นัอกิจากินั่� ยังม่กิารตุิดตุั�งกิล้้องวงจรปีิด CCTV บริเวณ์ที่างเขึ้้า-

ออกิขึ้องศูนัย์ขึ้้อมูล้ พร้อมหนั่วยรักิษาคัวามปีล้อดภัยท่ี่�ปีระจำ

กิารตุล้อด 24 ช่ั�วโมง เพ้�อปี้องกิันักิารบุกิรุกิแล้ะปีกิปี้องขึ้้อมูล้ที่่�

ม่คั่าแล้ะเปี็นัคัวามล้ับขึ้องลู้กิคั้า ม่กิารตุิดตุั�งระบบตุรวจจับแล้ะ

ปีอ้งกินััอคััค่ัภยัอยา่งทัี่�วถึง้ มร่ะบบคัวบคัมุกิารเขึ้า้ถึง้ที่างกิายภาพ

ในัแตุ่ล้ะศูนัย์ขึ้้อมูล้อย่างเคัร่งคัรัดผ่านัอุปีกิรณ์์ย้นัยันัตุัวตุนั 

(เช่่นั ปี้ายแล้ะชุ่ดกิุญแจ) ม่กิารกิำหนัดมาตุรกิารคัวบคัุมเชิ่ง

กิายภาพแล้ะเช่ิงระบบสำหรับกิารเขึ้้าถ้ึงเคัร้อขึ้่าย ปีิดกิั�นักิาร 

เขึ้้าถึ้งจากิสาธิารณ์ะแล้ะเปีิดรับเฉัพาะผู้ที่่�ได้รับอนัุญาตุเที่่านัั�นั  

แล้ะสุดที่้าย ม่กิารจัดแผนับริหารคัวามตุ่อเนั้�องที่างธุิรกิิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) ที่่�สามารถึเขึ้้าถึ้งได้ตุล้อด 24 

ช่ั�วโมง เพ้�อช่่วยให้ลู้กิคั้าสามารถึบริหารจัดกิารระบบเที่คัโนัโล้ย่

สารสนัเที่ศขึ้องตุนัเองได้ตุามตุ้องกิาร 

อ่กิที่ั�ง กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับกิารรับรองมาตุรฐานั PCI-DSS 

(Payment Card Industry Data Security Standard) เพ้�อรองรับ

กิารที่ำธิุรกิรรมขึ้องลู้กิคั้า คัวามสำเร็จคัรั�งน่ั�ถ้ึอเปี็นัปีัจจัยท่ี่�ช่่วย

เสริมสร้างคัวามไว้วางใจให้กิับลู้กิคั้าในัอุตุสาหกิรรมกิารเงินัแล้ะ

ธินัาคัารในักิารเกิ็บรักิษาขึ้้อมูล้ด้านักิารเงินั 
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ความปลอดภัยของ CLOUD SERVICES 
นัอกิเหนัอ้จากิบรกิิาร Data Center แล้ว้ กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัมบ่รกิิาร 

Cloud Services ซ้ึ่�งนัำเสนัอตุวัเล้อ้กิในัหล้ากิหล้ายรูปีแบบให้กิบั

ล้กูิค้ัา ไม่วา่จะเป็ีนัระบบกิารใช้่งานัแบบสาธิารณ์ะ (Public Cloud) 

แบบส่วนัตุัว (Private Cloud) แบบที่่�ม่ผู้ให้บริกิารหล้ากิหล้าย 

(Multi-Cloud) แล้ะแบบผสมผสานั (Hybrid Cloud) กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ได้จดัเตุรย่มที่รัพยากิรระบบคัอมพิวเตุอร์ ที่ั�งฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟที่แ์วร์ 

แล้ะระบบเคัร้อขึ้่ายคัอมพิวเตุอร์ภายใตุ้กิารให้บริกิารโคัรงสร้าง

พ้�นัฐานัไฟเบอรอ์อพตุกิิ (FTTx) ไวเ้พ้�อช่่วยใหล้้กูิคัา้เขึ้า้ถึง้ขึ้อ้มลู้

ได้อย่างรวดเร็ว ม่คัวามปีล้อดภัยสูง แล้ะอัตุรากิารหนั่วง 

เวล้าตุ�ำ ที่ั�งนั่� บริกิาร Cloud Services ม่ที่ม่ผูเ้ช่่�ยวช่าญที่่�ได้รับ

ปีระกิาศนั่ยบัตุรจากิสถึาบันัระดับโล้กิ เช่่นั Dell Certification, 

Hitachi Data System Certification, VM Ware Certification, 

แล้ะ OpenStack Certification พร้อมให้คัำแนัะนัำแล้ะคัอยดูแล้

จัดกิารระบบเคัร้อขึ้่ายคัอมพิวเตุอร์ให้แกิ่ลู้กิคั้าอ่กิด้วย

เพ้�อเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารรับม้อกิับคัวามเส่�ยงที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับ

คัวามปีล้อดภยัขึ้องขึ้อ้มลู้ กิลุ่้มบริษทัี่ฯ ไดน้ัำเสนัอแนัวที่างปีฏิิบัตุิ

เช่ิงรุกิรูปีแบบตุ่างๆ ให้ลู้กิคั้าเล้้อกิใช้่ในักิารปี้องกัินัขึ้้อมูล้ เช่่นั 

ระบบ Firewall ระบบ Anti-Virus ระบบกิารสำรองขึ้้อมูล้  

ระบบคัวามปีล้อดภัย แล้ะระบบคัวบคัุมกิารเข้ึ้าถึ้ง เปี็นัตุ้นั ระบบ

รักิษาคัวามปีล้อดภัยขึ้้อมูล้เหล้่าน่ั�ช่่วยให้ลู้กิคั้ามั�นัใจได้ว่า 

ธิุรกิิจจะสามารถึดำเนิันัตุ่อไปีได้อย่างราบร้�นั แล้ะเป็ีนักิารจำกัิด

คัวามเส่�ยงด้านัคัวามปีล้อดภัยในัด้านัตุ่างๆ

ผู้ลุ่การดัำาเนินงาน
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ มุ่งมั�นัที่่�จะพฒันัาระบบแล้ะกิารบรหิารจดักิารคัวามปีล้อดภยัขึ้องขึ้อ้มลู้มาอยา่งตุอ่เนั้�อง เพ้�อใหม้ั�นัใจวา่สามารถึปีอ้งกินัั

กิารล้ะเมิดขึ้้อมูล้ได้อย่างสมบูรณ์ร์้อยล้ะ 100 ตุามเปี้าหมาย ไม่ว่าจะเปี็นักิารรั�วไหล้ขึ้องขึ้้อมูล้ กิารโจรกิรรม หร้อกิารสูญหายขึ้อง

ขึ้้อมูล้ที่ั�งขึ้าเขึ้้าแล้ะขึ้าออกิ 

ผลการีดัำเนินงาน 2562 2563 2564

จำนัวนัคัำร้องเร่ยนัจากิบุคัคัล้ภายนัอกิ

องคั์กิรแล้ะได้รับกิารย้นัยันัจากิบุคัคัล้ในั

องคั์กิร

0 0 0

จำนัวนัคัำร้องเร่ยนัจากิหนั่วยงานักิำกิับดูแล้ 0 0 0

จำนัวนักิรณ่์ที่่�ขึ้้อมูล้ขึ้องลู้กิคั้ารั�วไหล้  

ถึูกิโจรกิรรม หร้อสูญหาย

0 0 0
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มิติิที่าง
สังคุม
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มิติิที่าง
สังคุม ที่รพัยากิรมนัษุยถ์ึอ้เป็ีนัฟนััเฟืองสำคัญัที่่�จะช่่วยผลั้กิดนััให้องค์ักิร

ปีระสบคัวามสำเร็จ ดังนัั�นัแตุ่ล้ะองคั์กิรจ้งตุ้องจัดเตุร่ยมแผนั

กิล้ยุที่ธ์ิในักิารสรรหารวมถึ้งกิารรักิษาบุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพ 

เพ้�อใหอ้งคัก์ิรสามารถึเตุบิโตุไดอ้ยา่งยั�งยน้ั โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งในั

ช่่วงที่่�ผ่านัมา กิารระบาดใหญ่ขึ้องโคัวิด-19 ทัี่�วโล้กิ ได้กิล้าย 

มาเป็ีนัตัุวเร่งให้เกิดิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งตุ่างๆ อย่างรวดเร็วในัแบบท่ี่� 

ไม่เคัยเปี็นัมากิ่อนั แล้ะด้วยที่่ามกิล้างสถึานักิารณ์์ที่่�ไม่แน่ันัอนันั่� 

หล้ายบริษัที่มองเห็นัโอกิาสแล้ะให้คัวามสำคััญในักิารขัึ้บเคัล้้�อนั

องค์ักิรสู่กิารพัฒนัาที่่�ยั�งย้นัยิ�งขึ้้�นั จ้งได้เริ�มนัำวิสัยที่ัศนั์ในัเร้�อง 

“อนัาคัตุขึ้องกิารที่ำงานั (Future of Work)” เข้ึ้ามาผนัวกิไว้ในั

กิล้ยุที่ธ์ิกิารบริหารกิำลั้งคันั ด้วยกิารม่ปีฏิิสัมพันัธิ์แล้ะกิารม ่

ส่วนัร่วมกิับบุคัล้ากิร ที่ั�งนั่�กิ็เพ้�อให้เกิิดกิารปีฏิิบัติุอย่างเท่ี่าเที่่ยม 

รวมถึ้งสร้างแรงกิระตุุ้นักิารที่ำงานัแล้ะพัฒนัาบุคัล้ากิรที่ั�งในั 

ด้านักิารที่ำงานัแล้ะช่่วิตุส่วนัตัุว อ่กิที่ั�งยังนัับเปี็นักิารเตุร่ยม 

คัวามพรอ้มใหก้ิบับคุัล้ากิรในักิารรบัมอ้กิบัคัวามที่า้ที่ายในัอนัาคัตุ

กิลุ้ม่บรษิทัี่ดบับล้วิเอช่เอ ตุระหนักัิถึง้คัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งที่่�เกิดิข้ึ้�นั

อยา่งรวดเรว็นั่� ปีระกิอบกิบัเล้ง็เหน็ัผล้สิ�งที่่�จะเกิดิขึ้้�นัจากิแนัวโนัม้ 

“อนัาคัตุขึ้องกิารที่ำงานั (Future of Work)” จ้งม่กิารนัำแผนั

กิล้ยุที่ธ์ิดา้นัที่รัพยากิรมนัษุยข์ึ้้�นัมาพจิารณ์าใหมอ่ก่ิคัรั�ง แล้ะไดม้่

กิารปีรับกิฎเกิณ์ฑ์์แล้ะแนัวปีฏิิบัตุิที่่� เกิ่�ยวขึ้้อง นัอกิจากินั่� 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังรับรู้ถึ้งผล้กิระที่บที่่�เกิิดจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง

โคัรงสร้างแรงงานั (Workforce Demographic) ช่่องว่าง 

ระหว่างวัย (Generation Gap) แล้ะคัวามแตุกิตุ่างกัินัในัด้านั 

กิารรับรู้คุัณ์ค่ัา (Value Perception) รวมถ้ึงคัวามสำคััญขึ้อง 

คัวามหล้ากิหล้ายขึ้องบคุัล้ากิร ปีจัจยัเหล้า่นั่�เป็ีนัสิ�งท่ี่�กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ 

ได้นัำมาพิจารณ์าเพ้�อให้สามารถึคัว้าโอกิาสในักิารพัฒนัาองคั์กิร

ไดอ้ยา่งยั�งยน้ั เพ้�อท่ี่�จะรกัิษาไวซ้้ึ่�งคัวามไดเ้ปีรย่บที่างกิารแขึ้ง่ขึ้นัั

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งยังช่่วยล้ดคัวามเส่�ยงตุ่างๆ ท่ี่�อาจส่งผล้ 

ตุ่อศักิยภาพแล้ะคัวามสามารถึขึ้องบุคัล้ากิรอ่กิด้วย 

การบริหารจัดัการ
ที่รัพยากรมน่ษัย์ 
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ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งทีุ่ม่เที่คัวามพยายามในักิารสร้างแรง

จูงใจแล้ะรักิษากิลุ้่มบุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพไว้ ตุล้อดจนัพัฒนัา 

ดา้นักิารพัฒนัาที่รัพยากิรมนุัษย์ให้มค่ัวามคัรอบคัลุ้มมากิขึ้้�นั ทัี่�งนั่�

ในัระหว่างสถึานักิารณ์์กิารแพร่ระบาดขึ้องไวรัสโคัวิด-19 ฝ่่าย

บริหารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ให้คัวามสำคััญยิ�งขึ้้�นักิับกิารดูแล้

สุขึ้ภาพแล้ะคัวามเปี็นัอยู่ด่ (Wellness) ขึ้องพนัักิงานัที่ั�งที่าง 

ดา้นัรา่งกิายแล้ะจิตุใจ จง้ไดดู้แล้จดัหาวัคัซึ่น่ัป้ีองกินััโคัวิด-19 ให้

กัิบพนักัิงานัแล้ะคัรอบคัรัวอยา่งนัอ้ย 2 เข็ึ้ม ตุล้อดจนัจัดกิจิกิรรม 

“Health & Wellness” ซึ่้�งเปี็นัช่่วงกิิจกิรรมที่่�ที่่มแพที่ย์จากิ 

โรงพยาบาล้ช่ั�นันัำเข้ึ้ามาให้ขึ้้อมูล้ คัวามรู้ รวมถ้ึงให้คัำปีร้กิษา

ตุา่งๆ แกิพ่นักัิงานั นัอกิจากินัั�นัยงัไดม้ก่ิารตุดิตุามขึ้อ้มลู้ขึ้า่วสาร

ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง แล้ะคัำนั้งถ้ึงกิารปีฏิิบัติุด้านัแรงงานัที่่�เป็ีนัธิรรม  

ม่จริยธิรรม ม่คัวามเคัารพในัสิที่ธิิมนัุษยช่นั แล้ะเหนั้อสิ�งอ้�นัใด

คั้อกิารเห็นัแกิ่ผล้ปีระโยช่น์ัขึ้องพนัักิงานัเปี็นัหัวใจสำคััญ

การบริหารจัดัการที่รัพยากรมน่ษัย์ของกลุ่่�ม
บริษััที่ฯ ในระยะ ‘5 ปี’ 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดกิรอบทิี่ศที่างยุที่ธิศาสตุร์กิารบริหาร

จัดกิารที่รัพยากิรมนัุษย์ระยะ 5 ปีี โดยเริ�มตุั�งแตุ่ปีี 2565 ถ้ึง 2569 

โดยตุั�งเปี้าหมายที่่�จะเปี็นัหนั้�งในับริษัที่นัายจ้างท่ี่�ด่ท่ี่�สุดในั

ปีระเที่ศไที่ยแล้ะในัระดับภูมิภาคั จ้งได้ดำเนัินักิารตุามแผนั

กิล้ยุที่ธ์ิเพ้�อปีรับปีรุงแล้ะยกิระดับระบบจัดกิารที่รัพยากิรมนุัษย ์

รวมถ้ึงระบบกิารสร้างแรงจูงใจแล้ะกิารรักิษากิลุ้่มบุคัล้ากิรที่่�ม่

ศักิยภาพไว้ แล้ะกิารล้งทุี่นัในักิารพัฒนัาที่รัพยากิรมนุัษย์  

แล้ะกิารจัดกิารในัเร้�องกิารปีฏิิบัตุิด้านัแรงงานั โดยม่ภาพรวม 

เปี้าหมายในัแตุ่ล้ะปีดีังนั่�

ยกระดับภาพลัักษณ์์องค์์กร (Employment Branding)  ในกล่�ม 
ตล�ดแรงง�นเป้�หม�ย1

2

3

4

5

ปรับใช้โมเดลัแรงงานยุุค์ใหม่ (New Workforce Model) ก้�วส่� 
ก�รเป็นองค์กรแห�งโลกอน�คต

ปล่กฝ่ัง WHA DNA เพ่�อส�งเสริมและสนับสน่นแนวคิดที่�งด้�นนวัตกรรม 
เพ่�อพร้อมเปล่�ยนผู้��นส่�ย่คดิจิที่ัล (Digital Transformation)

พฒัน�กระบวนการสรา้งแลัะพฒันาผู้้น้ำา (Leadership Pipeline) 
เพ่�อก�รเติบโตที่�งธ่รกิจอย��งยั�งยืน

ผู้ลกัดนัในก�รพฒัน�บค่ล�กรเพ่�อพลกิโฉมบค่ล�กร (People Transformation) 
ด้วยก�ร Upskill ยกระดับที่ักษัะเดิม และก�ร Reskill สร้�งที่ักษัะใหม� เน้นสร้�ง
บรรย�ก�ศัการทำำางานเชิงิสร้างสรรค์ ์เพ่�อส�งเสริมให้บค่ล�กรพัฒน�ศัักยภ�พ
ตนเองอย��งต�อเนื�อง ร�วมเป็นขุมพลังขับเคลื�อนองค์กร
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คุ�านิยมองคุ์กรของดัับบลิุ่วเอชเอ
กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไดก้ิำหนัดค่ัานัยิมองคัก์ิรข้ึ้�นัในัปี ี2560 โดยถึอ้วา่คัา่

นัิยมองค์ักิรม่ส่วนัสำคััญยิ�งในักิารส่งเสริมให้เกิิดกิารสร้างสรรค์ั

นัวัตุกิรรมในัองคั์กิร แล้ะขัึ้บเคัล้้�อนักิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้พร้อมเปีล้่�ยนั

ผ่านัเขึ้้าสู่ยุคัดิจิที่ัล้ (Digital Transformation) ซ้ึ่�งบุคัล้ากิรจากิ 

ที่ั�ง 4 กิลุ้ม่ธิรุกิจิไดร้บักิารถึา่ยที่อดแล้ะปีล้กูิฝ่งัใหย้ด้ถึอ้แล้ะปีฏิิบตัุิ

ตุามคั่านัิยมองคั์กิร เพ้�อให้สามารถึที่ำหนั้าที่่�ในับที่บาที่ขึ้องตุนั 

ได้อย่างสอดคัล้้องกิันัแล้ะม่ปีระสิที่ธิิภาพ กิลุ้่มบริษัที่ฯ เช่้�อว่า 

คั่านัิยมองคั์กิร 5 ปีระกิาร ได้แกิ่ กิ้าวล้�ำกิว่าใคัร (Advanced)  

ที่่�หนั้�งในัใจ (Champion) รอบรู้สมองไว (Resourceful) รู้ใจ 

เปี็นัคัู่คัิด (Partnership) แล้ะสุจริตุรักิษาเกิ่ยรตุิ (Integrity)  

จะเสริมสร้างภาวะคัวามเป็ีนัผู้นัำแล้ะคัวามสามารถึขึ้องบุคัล้ากิร

ขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ไดเ้ปีน็ัอยา่งด ่ในัปี ี2565 กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ มแ่ผนัที่่�

จะปีรับค่ัานิัยมองค์ักิรให้สอดคัล้อ้งกัิบแบรนัด์องค์ักิร (Corporate 

Branding) แล้ะปีลู้กิฝั่งแนัวคิัดแบบดิจิทัี่ล้ที่่�ทัี่นัสมัยเข้ึ้ามา 

ในั DNA ขึ้ององคั์กิร (WHA DNA) ซึ่้�งกิระบวนักิารน่ั�นัับว่าม่

บที่บาที่สำคััญในักิารผลั้กิดันัให้องค์ักิรมุ่งสู่กิารเปีล่้�ยนัผ่านั 

สู่ยุคัดิจิที่ัล้ แล้ะช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ เติุบโตุผ่านัธุิรกิิจตุ่างๆ ที่่� 

ขึ้ับเคัล้้�อนัด้วยยุที่ธิศาสตุร์อันัจะนัำไปีสู่เปี้าหมายกิารเปี็นับริษัที่

เที่คัโนัโล้ย่ (Tech Company) ภายในัปีี 2567

ADVANCED CHAMPION RESOURCEFUL PARTNERSHIP INTEGRITY
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สิที่ธิิมนัุษยช่นัเปี็นัสิที่ธิิ�แตุ่กิำเนัิดที่่�มนัุษย์ทีุ่กิคันัพง้ม่ แม้กิระนัั�นั 

กิารล้ะเมิดสิที่ธิิมนัุษยช่นักิลั้บเกิิดมากิขึ้้�นัที่ั�วโล้กิ ไม่ว่าจะเปี็นั 

กิารล้ะเมิดกิฎหมาย มาตุรฐานัสากิล้ หรอ้พันัธิสัญญาด้านัสิที่ธิิ

มนัุษยช่นั หร้อเหตุุกิารณ์์ที่่�นัำไปีสู่กิารล้ะเมิดสิที่ธิิมนุัษยช่นั 

ปีระเด็นัสำคััญด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัที่่�ธิุรกิิจที่ั�งหล้ายตุ่างให้ 

คัวามสำคัญัอย่างยิ�ง ได้แกิ ่แนัวปีฏิบิติัุดา้นัแรงงานัที่่�ไมเ่ปีน็ัธิรรม 

แล้ะสภาพแวดล้อ้มในักิารที่ำงานัที่่�ไมป่ีล้อดภยั กิารจดักิารอาช่ว่

อนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยที่่�ไม่เพ่ยงพอ มล้ภาวะตุ่อสิ�งแวดล้้อม

ที่่�รนุัแรง แล้ะคัวามเส้�อมโที่รมขึ้องระบบนิัเวศ กิารจำกัิดเสรภ่าพ

ในักิารสมาคัมแล้ะสิที่ธิิในักิารเจรจาตุ่อรองร่วมกิันั กิารบังคัับ 

ย้ายถึิ�นัฐานัแล้ะกิารคัรอบคัรองที่่�ดินัอย่างไม่เหมาะสม แล้ะ 

กิารใช่้รูปีแบบแรงงานัที่่�ผิดกิฎหมายจากิกิระบวนักิารสรรหา

พนัักิงานัที่่�ไม่เปี็นัระบบ (เช่น่ั แรงงานัเด็กิ แรงงานับังคัับ กิารคั้า

มนัุษย์) โดยเฉัพาะอย่างยิ�งเม้�อมเ่หตุุโรคัระบาดเกิิดขึ้้�นัอยู ่ สิที่ธิิ

ดา้นัสขุึ้ภาพขึ้องพนักัิงานัแล้ะชุ่มช่นัตุล้อดจนัสภาพกิารที่ำงานัท่ี่� 

เป็ีนัธิรรมม่โอกิาสสูงที่่�จะถึูกิล้ะเมิดเนั้�องจากิคัวามเส่�ยงขึ้องกิาร

แพร่กิระจายขึ้องไวรัสโคัวิด-19

สิที่ธิ
มน่ษัยชน

คัวามเช่้�อมโยงระหว่างธิุรกิิจแล้ะสิที่ธิิมนัุษยช่นัได้รับคัวามสนัใจ

มากิขึ้้�นัจากิผู้กิระที่ำแล้ะผู้ม่ส่วนัได้เส่ยหล้ากิหล้ายฝ่่ายในักิาคัรัฐ

แล้ะภาคัเอกิช่นั ส่งผล้ที่ำให้ม่คัวามคัาดหวังสูงขึ้้�นัสำหรับบริษัที่

ตุ่างๆ ให้ดำเนัินัธิุรกิิจอย่างเคัารพสิที่ธิิมนัุษยช่นั อ่กิที่ั�ง กิารให้ 

คัวามสนัใจแล้ะคัวามคัาดหวังดังกิล้่าวกิล้ายปีัจจัยสำคััญในักิาร

ผล้ักิดันัให้ธิุรกิิจตุ่างๆ ตุ้องม่กิารดำเนัินักิารเช่ิงรุกิตุ่อคัวามเส่�ยง 

ด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัแล้ะหล่้กิเล้่�ยงผล้กิระที่บด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นั 

รวมถึ้งผล้กิระที่บเช่ิงล้บตุ่อช่้�อเส่ยง ตุล้อดจนัปี้องกิันัไม่ให้เกิิด

กิารร้องเร่ยนัจากิผู้พิที่ักิษ์สิที่ธิิมนัุษยช่นัแล้ะกิารปีระท้ี่วงโดย 

ผู้ที่รงสิที่ธิิตุ่างๆ

ในัฐานัะผู้ให้บริกิารธิุรกิิจหล้ากิหล้ายปีระเภที่ กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิว

เอช่เอเช่้�อว่าในักิารเปี็นัธิุรกิิจที่่�ยั�งย้นัโดยแท้ี่จริงนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ตุ้องม่กิารยกิระดับแนัวปีฏิบิัตุิด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นั รวมถ้ึงส่งเสริม

หล้ักิกิารแล้ะพันัธิสัญญาด้านัสิที่ธิิมนุัษยช่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ตุ่อผู้ม่ส่วนัได้เส่ยที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง แล้ะกิลุ้่มเปีราะบางตุล้อดทัี่�ง 

ห่วงโซึ่่มูล้คั่าที่ั�งหมด
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แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ่้มบริษทัี่ฯ ได้มก่ิารตุรวจสอบกิารดำเนิันักิารด้านัสิที่ธิมินุัษยช่นั 

(Human Rights Due Diligence: HRDD) เพ้�อปีระเมินั 

คัวามเส่�ยงแล้ะผล้กิระที่บดา้นัสทิี่ธิิมนัษุยช่นัตุล้อดที่ั�งหว่งโซึ่ม่ลู้คัา่ 

กิระบวนักิาร HRDD ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุั�งอยูบ่นัแนัวที่างปีฏิิบัตุิ

สากิล้ เช่่นั ปีฏิิญญาสากิล้ว่าด้วยสิที่ธิิมนัุษยช่นั (Universal 

Declaration of Human Rights: UDHR) หล้กัิกิารช่่�แนัะเร้�องสทิี่ธิิ

มนัุษยช่นัสำหรับธิุรกิิจแห่งสหปีระช่าช่าตุิ (United Nation 

Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) 

ขึ้้อตุกิล้งโล้กิแห่งสหปีระช่าช่าตุิ (United Nations Global 

Compact: UNGC) แล้ะหลั้กิกิารแล้ะสิที่ธิิขึ้ั�นัพ้�นัฐานัในักิาร

ที่ำงานัขึ้ององคั์กิารแรงงานัระหว่างปีระเที่ศ (The International 

Labor Organizations’ Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work) กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารที่บที่วนักิารปีระเมินั 

HRDD ปีระจำปีีอย่างเป็ีนัระบบ แล้ะดำเนิันักิารปีระเมินัสิที่ธิิ

มนัุษยช่นัทุี่กิปีี

กระบวนการติรวจสอบการดำำาเนินการดำ�านสิที่ธิิมีนุษย่ชนของกลุ่มีบริษ่ที่ฯ 

1. การประกาศนโยบายดั้านสิที่ธิมน่ษัยชน

4. การกำาหนดัมาติรการบรรเที่าผู้ลุ่กระที่บดั้านสิที่ธิมน่ษัยชน

2. การประเมินคุวามเส่�ยงดั้านมน่ษัยชนที่่�อาจเกิดัข้�นแลุ่ะที่่�เกิดัข้�นจริง  
 รวมถึึงผู้ลุ่กระที่บ

5. การติดิัติามแลุ่ะที่บที่วนผู้ลุ่การดัำาเนินงานดั้านสิที่ธิมน่ษัยชน

3. การบ้รณาการนโยบายเข้ากับการประเมินคุวามเส่�ยงด้ัานสิที่ธิมน่ษัยชน

6. การแก้ ไขให้ถึ้กติ้องแลุ่ะการเย่ยวยา
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1. กีารัปรัะกีาศนโยบายด้านสิที่ธุิมนุษัยชน
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วางนัโยบายด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

โดยเป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้อง HRDD แล้ะเป็ีนัไปีตุามมาตุรฐานัสากิล้ 

ด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นั กิฎหมายแล้ะระเบ่ยบที่้องถึิ�นัแล้ะสากิล้  

ซึ่้�งขึ้อบเขึ้ตุขึ้องนัโยบายด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

คัรอบคัลุ้มผู้ม่ส่วนัได้เส่ยที่ั�งหมด ที่่�รวมถ้ึงพนัักิงานัทุี่กิคันัในั 

กิารดำเนันิังานัขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ แล้ะยงัขึ้ยายไปีถึง้คู่ัคัา้ ผูร้บัเหมา 

แล้ะพนััธิมิตุรที่างธุิรกิจิที่ั�งหมด รวมไปีถ้ึงกิจิกิรรมที่างธุิรกิจิท่ี่�เกิดิ

ขึ้้�นัใหม่ (เช่่นั กิารคัวบรวมกิิจกิาร บริษัที่ร่วมทีุ่นั) นัอกิจากินั่�  

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัขึ้ยายพันัธิสัญญาด้านัสิที่ธิมินุัษยช่นัเหล่้านั่�ไปียัง

ล้กูิคัา้ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ช่มุช่นัตุา่ง ๆ  แล้ะกิลุ้ม่เปีราะบางที่ั�งหล้าย 

(เช่่นั สตุร่ เด็กิ แรงงานัข้ึ้ามช่าติุ แรงงานัรับเหมาจากิบุคัคัล้ 

ที่่�สาม ชุ่มช่นัที่้องถิึ�นั ผู้พิกิาร ผู้สูงอายุ แล้ะ LGBTQI+)  

นัอกิจากินั่� แผนักิที่รัพยากิรบุคัคัล้ระดับกิลุ้่มได้ส้�อสารนัโยบาย 

ดังกิล้่าวได้ม่ไปียังพนัักิงานัทีุ่กิคันัในัทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจด้วย

นโยบายด้านสิที่ธุิมนุษัยชน
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2. กีารัปรัะเมินความเสี�ยงด้านมนุษัยชนที่ี�อาจเกีิดข้�นและที่ี�เกีิดข้�นจรัิง รัวมถึงผ่ลกีรัะที่บ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัสิที่ธิิมนุัษยช่นั (Human Rights Risk Assessment: HRRA) ในักิารดำเนัินังานัที่ั�งหมด

ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ รวมถ้ึงถึ้อเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องกิระบวนักิารศ้กิษากิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) อ่กิด้วย

โดยกิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัคัรอบคัลุ้มสถึานัท่ี่�ปีฏิิบัตุิกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ร้อยล้ะ 100 ซ้ึ่�งแยกิตุามกิลุ้่มธิุรกิิจแล้ะ

กิิจกิรรมที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง (ตุั�งแตุ่ระยะกิารก่ิอสร้างจนัถึ้งกิารดำเนัินังานั) ในัห่วงโซึ่่คุัณ์คั่าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ดังนั่�

กลุ�มธุรีกิจ รีะดัับต้นน้ำ กิจกรีรีมการีปรีะกอบธุรีกิจ รีะดัับปลายน้ำ

ธุรีกิจพัฒนาและบรีิหารี
จัดัการีอสังหารีิมที่รีัพย์

• กิารจัดซึ่้�อที่่�ดินั
• กิารพัฒนัาอสังหาริมที่รัพย์

• กิารให้เช่่าแล้ะจำาหนั่าย
อสังหาริมที่รัพย์

• กิารบริหารจัดกิารสินัที่รัพย์

• กิารบำารุงรักิษาโคัรงกิาร
• กิารบริกิารลู้กิคั้าหล้ัง

กิารขึ้าย

ธุรีกิจพัฒนา
นิคุมอุตสาหกรีรีม

• กิารจำาหนั่ายที่่�ดินั เพ้�อกิาร
ปีระกิอบอุตุสาหกิรรม

• กิารบริหารจัดกิารสินัที่รัพย์

ธุรีกิจให้บรีิการี 
สาธารีณูปโภคุและพลังงาน

• กิารจัดหานั�ำดิบ
• กิารจัดซึ่้�อเช่้�อเพล้ิงแล้ะแผงโซึ่ล้าร์

• กิารผล้ิตุนั�ำ
• กิารบริหารจัดกิารนั�ำเส่ย
• กิารผล้ิตุไฟฟ้า 
• กิารตุิดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัา 

(Solar rooftop)

ธุรีกิจให้บรีิการี
ดั้านดัิจิที่ัล

• กิารจัดซึ่้�อจัดจ้างผล้ิตุภัณ์ฑ์์ แล้ะ
บริกิารด้านัไอที่่

• บริกิารศูนัย์ขึ้้อมูล้ (Data center) 
แล้ะบริกิารด้านักิารจัดกิารบริหาร
ขึ้้อมูล้

• บริกิารด้านัเช่้�อมตุ่อส้�อสาร
โคัรงขึ้่าย เคัเบิล้ใยแกิ้วนัำแสง 
(FTTx)

• บริกิารด้านักิารบริหารจัดกิาร 
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การิพ่จาริณาปริะเด็นด้านสิทธิมนุษัยชน
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ระบุแล้ะปีระเมินัปีระเด็นัด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัแล้ะที่่�เกิิดขึ้้�นัจริง รวมถึ้งคัวามเส่�ยงแล้ะผล้กิระที่บ  

โดยถึ้อเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องกิระบวนักิารสอบที่านัธิุรกิิจ ซ้ึ่�งปีระเด็นัด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้พิจารณ์าคัรอบคัลุ้มดังนั่�:

กล่�มเปร�ะบ�ง
กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงดังกิล้่าวคัรอบคัลุ้มถึ้งกิารพิจารณ์าตุ่อกิลุ้่มเปีราะบางดังตุ่อไปีนั่�:

• พนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ
• สตุร่
• เด็กิ
• ช่นัพ้�นัเม้อง
• แรงงานัข้ึ้ามช่าตุิ

• แรงงานัรับเหมาจากิบุคัคัล้ที่่�สาม
• ชุ่มช่นัที่้องถึิ�นั
• ผู้พิกิาร
• ผู้สูงอายุ
• ชุ่มช่นั LGBTQI+

สิที่ธิติ�อพนักงาน

สิที่ธิติ�อช่มชน สิที่ธิของลุ้่กคุ้า สิที่ธิของคุ้�คุ้าแลุ่ะพันธมิติร
ที่างธ่รกิจ

• แรงงานัผิดกิฎหมาย (เช่น่ั แรงงานับังคัับ แรงงานัเด็กิ กิารคั้ามนัุษย์)
• เสรภ่าพในักิารสมาคัม
• สิที่ธิิในักิารร่วมเจรจาตุ่อรอง
• กิารจ่ายคั่าตุอบแที่นัอย่างเท่ี่าเที่่ยม
• กิารแบ่งแยกิแล้ะกิารเล้้อกิปีฏิิบัตุิ
• กิารคัุกิคัามทุี่กิรูปีแบบ รวมถึ้งกิารคัุกิคัามที่างเพศแล้ะไม่ใช่่ที่างเพศ  

(เช่่นั กิารขึ้่มขึู้่ที่างวาจา)
• ทีุ่นัมนัุษย์ขึ้องแรงงานัขึ้้ามช่าตุิ แล้ะแรงงานัขึ้้ามช่าตุิ
• สุขึ้ภาพแล้ะคัวามปีล้อดภัยขึ้องพนัักิงานั (แล้ะคัวามเส่�ยงโคัวิด-19)
• สภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานัแล้ะคัุณ์ภาพช่่วิตุขึ้องคันังานั
• ช่ั�วโมงกิารที่ำงานั

• กิารย้ายชุ่มช่นัไปีสู่พ้�นัที่่�ใหม่
• ผล้กิระที่บด้านัเศรษฐกิิจแล้ะสังคัม
• ผล้กิระที่บด้านัสิ�งแวดล้้อม
• คัวามเปี็นัอยู่แล้ะมาตุรฐานักิาร

คัรองช่่พ
• สุขึ้ภาพแล้ะคัวามปีล้อดภัยขึ้อง

ชุ่มช่นั
• ทีุ่นัมนัุษย์ขึ้องแรงงานัขึ้้ามช่าตุิ 

• Data Privacy
• สุขึ้ภาพแล้ะคัวามปีล้อดภัยขึ้อง

ลู้กิคั้า
• กิารจัดกิารขึ้ยะ ขึ้ยะอันัตุราย แล้ะ

ขึ้ยะตุิดเช่้�อ

• สุขึ้ภาพแล้ะคัวามปีล้อดภัยในั 
ห่วงโซ่ึ่อุปีที่านั  

• เง้�อนัไขึ้กิารว่าจ้างที่่�เปี็นัธิรรม 
สำหรับคัู่คั้า

• สภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั 
สำหรับผู้รับเหมาแล้ะคัู่คั้า

• สภาพแวดล้้อมขึ้องกิารที่ำงานั 
ที่่�ไม่ปีล้อดภัยหร้อไม่ด่ตุ่อสุขึ้ภาพ
ขึ้องบริษัที่ร่วมทีุ่นั



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 113 

นัอกิจากินั่� กิลุ่้มบรษิทัี่ฯ ยงัไดค้ัรอบคัล้มุกิารระบคุัวามเส่�ยงดา้นัสทิี่ธิมินัษุยช่นัสำหรบักิจิกิรรมที่างธิรุกิจิที่่�เกิดิขึ้้�นัใหมข่ึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 

(เช่่นั กิารคัวบรวมกิิจกิารแล้ะบริษัที่ร่วมทุี่นั) ซึ่้�งได้รวมเกิณ์ฑ์์ด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัอยู่ในัรายกิารตุรวจสอบกิารคัวบรวมกิิจกิารด้วย

วิธีปริะเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษัยชน

ห้ลักเกณฑ์์ด้านสิทธิมนุษัยชน
กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ใช่้หล้ักิเกิณ์ฑ์์ปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัขึ้องเพ้�อกิำหนัด

คัวามสำคััญขึ้องแตุ่ล้ะปีระเด็นัด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นั หล้ักิเกิณ์ฑ์์ปีระเมินัคัวามเส่�ยงยังคัรอบคัลุ้มถึ้งคัวามนั่าจะเปี็นัแล้ะผล้กิระที่บขึ้อง

แตุ่ล้ะปีระเด็นัปีัญหาด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัอ่กิด้วย

ผู้ลการิดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษัยชนของกลุ่มบริิษััทฯ

ก�รระบ่ประเด็น
ด้�นสิที่ธิมน่ษัยชน

INHERENT RISK 
RANKING

RESIDUAL 
RISK

RANKING

ก�รจัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญคว�มเส่�ยง

100%
กล่�มบริษััที่ฯ ม่ก�รตรวจประเมินด้�นคว�มเส่�ยง 
และผู้ลกระที่บด้�นสิที่ธิมน่ษัยชนในสถ�นท่ี่�ปฏิิบัติง�น 
และกิจกรรมที่่�เก่�ยวข้องของกล่�มบริษััที่ฯ ที่ั�งหมด 
ร้อยละ 100 

100%
ภ�ยหลังก�รประเมินในสถ�นท่ี่�ปฏิิบัติง�นและกิจกรรม
ที่่�เก่�ยวข้องร้อยละ 100 ของกล่�มบริษััที่ฯ ถ่กระบ่ว��ม ่
คว�มเส่�ยงส่งด้�นสิที่ธิมน่ษัยชน (ประเด็นสำ�คัญ) 
ที่่�อ�จเกิดข้�นได้ดังต�อไปน่�:

 ส่ขภ�พและคว�มปลอดภัยของช่มชน ล่กค้� และ
พนักง�น

O ส่ขภ�พและคว�มปลอดภัยในห�วงโซ่�อุปที่�น

O คว�มเป็นอย่�และม�ตรฐ�นก�รครองช่พ 
ของช่มชน

100% 

ที่ั�งน่� สถ�นที่่�ปฏิิบัติง�นและกิจกรรมท่ี่�เก่�ยวข้อง 
ร้อยละ 100 ของกล่�มบริษััที่ฯ ท่ี่�ถ่กระบ่ว��ม่คว�มเส่�ยง
ส่งด้�นสิที่ธิมน่ษัยชนนั�น ม่ม�ตรก�รป้องกัน และ/หรือ
ก�รดำ�เนินก�รแก้ ไขแล้ว
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3. กีารับูรัณากีารันโยบายเข้ากัีบกีารัปรัะเมินความเสี�ยง
ด้านสิที่ธุิมนุษัยชน
เม้�อดำเนัินักิารระบุคัวามเส่�ยงแล้ะผล้กิระที่บที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัแล้้ว 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะนัำขึ้้อค้ันัพบมาใช้่เปี็นัแนัวที่างที่บที่วนันัโยบาย

สิที่ธิิมนัุษยช่นัเพ้�อให้แนั่ใจว่านัโยบายแล้ะพันัธิสัญญาด้านัสิที่ธิิ

มนุัษยช่นันัั�นัสอดคัล้้องแล้ะไปีในัที่ิศที่างเด่ยวกิับแนัวโนั้มขึ้อง 

โล้กิในัปีัจจุบันั มาตุรฐานัสากิล้ รวมถึ้งเป็ีนัไปีตุามกิฎหมายแล้ะ

ระเบ่ยบฉับับที่่�เปี็นัปีัจจุบันั

นัอกิจากินั่�ผล้ขึ้องกิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัมนุัษยช่นัยังถึูกินัำ

ไปีบูรณ์กิารเขึ้้ากัิบระบบกิารจัดกิารแล้ะแนัวที่าง รวมถ้ึงขึ้ั�นัตุอนั

แล้ะกิระบวนักิารที่ำงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะยังนัำไปีใช่้เปี็นั

แนัวที่างแล้ะกิล้ยุที่ธ์ิที่างธิรุกิจิขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ในัอนัาคัตุอก่ิด้วย

4. กีารักีำาหนดมาติรักีารับรัรัเที่าผ่ลกีรัะที่บด้านสิที่ธุิ
มนุษัยชน
ตุามลั้กิษณ์ะกิิจกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัฐานัะผู้ให้บริกิาร 

กิารพัฒนัาด้านัโล้จิสตุิกิส์แล้ะผู้พัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม ม่กิาร

ปีระเมินัว่าคัวามเส่�ยงเก่ิ�ยวกัิบสิที่ธิิมนุัษยช่นัอาจม่คัวามรุนัแรง

นั้อยกิว่าหากิเที่ย่บกิับภาคัธิุรกิิจอ้�นั ๆ  เนั้�องจากิกิารดำเนัินัธิุรกิิจ

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุ้องปีฏิิบัตุิตุามกิฎหมายท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้อง เช่่นั

กิฎหมายผังเมอ้ง ในักิารแบ่งโซึ่นัเขึ้ตุที่่�ดินัขึ้องภาคัรัฐ รวมถ้ึงตุ้อง

ปีฏิิบัตุิตุามขึ้้อกิำหนัดท่ี่�ถึูกิระบุในั EIA อ่กิทัี่�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ไม่ได้ม่กิารดำเนิันังานัที่่�ม่ส่วนัเก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบแรงงานัตุ่างช่าติุ 

อย่างม่นััยสำคััญ

อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนิันัมาตุรกิารป้ีองกิันั 

หล้ายปีระกิาร รวมที่ั�งมก่ิระบวนักิารติุดตุามแล้ะตุรวจสอบปีระเด็นั

ด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัที่่�ระบุได้ โดยสามารถึสรุปีได้ดังนั่�

ปรีะเดั็นดั้านสิที่ธิมนุษัยชีน
ผู้ที่รีงสิที่ธิและ
กลุ�มเปรีาะบาง

ที่ี�ไดั้รีับผลกรีะที่บ

มาตรีการีตรีวจสอบ ติดัตามและบรีรีเที่าผลกรีะที่บ 
และการีดัำาเนินการีแก้ไข

สุขภาพและความปลอดภัย

อุบัตุิ เหตุุที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัภายในั

นัคิัมอตุุสาหกิรรมจากิกิารดำเนันิั

งานัขึ้องโรงงานัอุตุสาหกิรรมขึ้อง

กิลุ้่มลู้กิคั้า เช่่นั ที่่อกิ๊าซึ่ระเบิด 

กิารรั�วไหล้ขึ้องสารเคัม่ รวมถึ้ง

กิารเกิิดเหตุุเพล้ิงไหม้ แล้ะ/หร้อ 

สถึานัที่่� ปีฏิิ บั ติุ งานัขึ้องกิลุ้่ ม

บริษัที่ฯ เช่น่ั โรงผล้ิตุนั�ำ แล้ะโรง

บำบัดนั�ำเสย่ เปี็นัตุ้นั

ชุ่มช่นั ลู้กิคั้า 

พนัักิงานั

• อุบตัุเิหตุทุี่่�อาจเกิดิขึ้้�นัภายในันิัคัมอตุุสาหกิรรมจากิกิารดำเนิันังานัขึ้อง

โรงงานัอตุุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่ล้กูิคัา้ เช่น่ั ที่อ่กิา๊ซึ่ระเบดิ กิารรั�วไหล้ขึ้อง

สารเคัม ่รวมถ้ึงกิารเกิดิเหตุเุพลิ้งไหม้ แล้ะ/หรอ้ สถึานัที่่�ปีฏิบัิตุงิานัขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ เช่่นั โรงผล้ิตุนั�ำ แล้ะโรงบำบัดนั�ำเส่ย เปี็นัตุ้นั ชุ่มช่นั 

ลู้กิคั้า แล้ะพนัักิงานั ปีระเมินัคัวามเส่�ยงเพ้�อระบุอันัตุรายตุ่าง ๆ  ที่่�อาจ

เกิิดขึ้้�นัได้ในักิารดำเนิันัธุิรกิิจ แล้ะใช้่มาตุรกิารคัวบคุัมเพ้�อกิำจัด

อันัตุรายแล้ะล้ดคัวามเส่�ยง โดยกิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงตุ้องม่กิาร

ที่บที่วนัปีีล้ะคัรั�งหร้อเม้�อม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งกิิจกิรรมกิารดำเนัินังานัใด

• จัดตุั�งศูนัย์คัวบคัุมภาวะฉัุกิเฉัินั (Emergency Control Center: ECC) 

ซึ่้�งกิระจายอยูตุ่ามนัคิัมอตุุสาหกิรรม 9 แหง่ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เพ้�อตุรวจ

แล้ะระงับเหตุุฉุักิเฉิันัตุ่างๆ โดยศูนัย์ถึูกิบริหารจัดกิารโดยผู้เช่่�ยวช่าญ

ดา้นัอาช่่วอนัามยัแล้ะคัวามปีล้อดภัยแล้ะได้รบักิสนัติุดตุั�งระบบคัวบคัมุ

เพล้ิงที่่�พร้อมปีฏิิบัตุิกิารทุี่กิเม้�อ

• จัดที่ำแผนัฉุักิเฉิันั กิารฝ่ึกิซึ่้อมปีระจำปีี ตุล้อดจนัช่่องที่างส้�อสารกัิบ

ชุ่มช่นัม่อยู่คัรบถึ้วนัแล้้ว ตุามที่่�กิฎหมายกิำหนัด

• รวบรวมขึ้อ้มลู้ Safety Data Sheet (SDS) ในัสว่นัขึ้องสารเคัมอ่นััตุราย 

ขึ้องโรงงานัในันัิคัมอุตุสาหกิรรมเพ้�อใช่้ในักิารระงับเหตุุกิรณ์่เกิิดเหตุุ

ฉัุกิเฉัินัได้อย่างเหมาะสม
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สุขภาพและความปลอดภัยในห้่วงโซี่อุปทาน

อุบัตุิเหตุุจากิงานักิ่อสร้าง  

ซึ่้�งอาจกิ่อให้เกิิดกิารบาดเจ็บ

หร้อเส่ยช่่วิตุจากิกิารที่ำกิิจกิรรม

กิ่อสร้าง อาที่ิ อุบัตุิเหตุุตุกิจากิ 

ที่่�สูง อุบัตุิเหตุุที่่�ส่งผล้ตุ่อร่างกิาย

จากิขึ้องม่คัม แผล้ไหม้ ฯล้ฯ

ผู้รับเหมาแล้ะคัู่คั้า • พัฒนัาคัู่ม้อผู้รับเหมาซ้ึ่�งผู้รับเหมาจำเป็ีนัตุ้องปีฏิิบัตุิตุามมาตุรฐานั

คัวามปีล้อดภัย

• ม่กิารวิเคัราะห์คัวามปีล้อดภัยขึ้องงานัแตุ่ล้ะปีระเภที่แล้ะม่กิารพัฒนัา

ขึ้ั�นัตุอนัคัวามปีล้อดภัยขึ้องกิารที่ำงานั

• กิารใช้่ระบบใบอนัุญาตุที่ำงานั เพ้�อล้งที่ะเบ่ยนักิ่อนัเขึ้้าปีฏิิบัตุิงานัขึ้อง

ผู้รับเหมาแล้ะคัู่คั้า

• สำรวจคัวามเปี็นัระเบ่ยบเร่ยบร้อยภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรมอย่าง 

ตุ่อเนั้�อง

ความเป็นอย้่และมาต่ริฐานการิคริองชีพ

กิารจัดกิารนั�ำ กิารแย่งกิารใช่้นั�ำ

จากิชุ่มช่ม แล้ะกิารปีล้่อยนั�ำเสย่

สู่ชุ่มช่นั

ชุ่มช่นั • มุ่งมั�นัอนัุรักิษ์แล้ะบริหารจัดกิารที่รัพยากิรนั�ำอย่างเตุ็มปีระสิที่ธิิภาพ 

โดยกิารปีระหยัดกิารใช่้ที่รัพยากิรนั�ำ 

• มเ่ปีา้หมายในักิารล้ดปีรมิาณ์กิารใช้่นั�ำจากิแหล้ง่นั�ำธิรรมช่าตุ ิซึ่้�งไดน้ัำ

กิระบวนักิารนัำนั�ำเส่ยกิล้ับมาใช้่ใหม่ (Recycled Water/Reclamation 

Water)

• ย้ดหล้ักิกิารณ์์ตุามมาตุรฐานัคัวบคัุมกิารระบายนั�ำทิี่�งจากิโรงงานั

อุตุสาหกิรรม นัิคัมอุตุสาหกิรรม แล้ะเขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรม

อย่างเคัร่งคัรัด

• คัวบคัุม/ ตุิดตุามคั่าตุัวแปีรที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารคัวบคัุมคัุณ์ภาพนั�ำอย่าง

สม�ำเสมอตุามที่่�กิำหนัดไว้ในัรายงานักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้อ้ม 

(EIA)พัฒนัาศักิยภาพแล้ะปีระสิที่ธิิภาพในักิารผล้ิตุนั�ำ รวมถึ้ง

กิระบวนักิารกิารบำบัดนั�ำเส่ยขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ
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5. กีารัติิดติามและที่บที่วนผ่ลกีารัดำาเนินงานด้านสิที่ธิุ
มนุษัยชน
กิารปีฏิิบัตุิงานัด้านัสิที่ธิิมนุัษยช่นัสามารถึตุิดตุามแล้ะตุรวจสอบ

ได้ผ่านัตุัวช่่�วัดผล้กิารดำเนิันังานัองค์ักิรขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

นัอกิจากินั่� เกิณ์ฑ์์ด้านัสทิี่ธิมินุัษยช่นัยงัไดถ้ึกูิรวมมาเป็ีนัสว่นัหนั้�ง

ขึ้องตุัวช่่�วัดผล้กิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัทุี่กิระดับ 

ขึ้องพนัักิงานัด้วย

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดตุั�งช่่องที่างรายงานัเบาะแส ท่ี่� 

ผู้ม่ส่วนัได้เส่ยสามารถึเขึ้้าถึ้งได้อย่างสะดวกิเพ้�อรายงานักิาร 

กิระที่ำใด ๆ ที่่�อาจเขึ้้าขึ้่ายล้ะเมิดสิที่ธิิมนัุษยช่นั หร้อขึ้ัดตุ่อ

นัโยบายด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นั กิล้ไกิกิารร้องทุี่กิข์ึ้ม่รายล้ะเอ่ยดอยู่

ในับที่จรรยาบรรณ์ในักิารดำเนิันัธิุรกิิจ

6. กีารัแกี้ ไขให้ถูกีติ้องและกีารัเยียวยา
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิว่ากิิจกิรรมที่างธุิรกิิจแล้ะกิารดำเนัินังานั

ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ อาจม่โอกิาสนัำไปีสู่กิารล้ะเมิดสิที่ธิิมนุัษยช่นั 

ตุ่อผู้ม่ส่วนัได้เส่ย แล้ะกิลุ้่มเปีราะบาง ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้ง 

มุ่งมั�นัในักิารปี้องกัินัแล้ะบรรเที่าคัวามเส่�ยงด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นั 

ที่่�เกิ่�ยวกิับกิิจกิรรมเหล่้านั่�ที่ั�วที่ั�งห่วงโซ่ึ่คัุณ์ค่ัา

ในักิรณ์่ม่กิารล้ะเมิดสิที่ธิิมนัุษยช่นั กิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้ดำเนัินั

มาตุรกิารเพ้�อให้แน่ัใจว่าม่กิารแกิ้ไขึ้ท่ี่�เหมาะสมเพ้�อฟื�นัฟ ู

กิลุ้่มที่่�ได้รับผล้กิระที่บที่่�เส่ยหายจากิกิิจกิรรมที่างธิุรกิิจตุ่าง ๆ  ให้

อยู่ในัสถึานักิารณ์์ที่่�คัวรจะเปี็นัหากิไม่ม่ผล้กิระที่บดังกิล้่าว

ซึ่้�งรวมถ้ึงกิล้ไกิกิารร้องทุี่กิขึ้์แล้ะช่่องที่างร้องเร่ยนัผ่านัโที่รศัพที่์ 

อ่เมล้ แล้ะเว็บไซึ่ตุ์ รวมถึ้งกิารแจ้งเจ้าหนั้าท่ี่�แล้ะพนัักิงานัท่ี่�

เก่ิ�ยวขึ้้องโดยตุรง กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะปีระเมินัสาเหตุุแล้ะจัดกิาร

ปีระเด็นัตุ่าง ๆ อย่างเปี็นัคัวามล้ับ นัอกิจากินั่� หล้ังกิารปีระเมินั 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะดำเนัินักิารให้แนั่ใจว่าม่กิารเย่ยวยาแล้ะช่ดเช่ยที่่�

เหมาะสม รวมถึง้กิารปีระกินััที่่�คัรอบคัล้มุผูท้ี่่�ได้รบัคัวามเสย่หายด้วย

นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ตุรวจสอบผล้ด้านัสิที่ธิมินุัษยช่นัขึ้องกิลุ้ม่

บรษิทัี่ฯ แล้ะที่บที่วนักิารปีระเมนิัแล้ะกิระบวนักิารสอบที่านัธิรุกิจิ

เปีน็ัปีระจำทุี่กิปีี เพ้�อให้แน่ัใจวา่กิารปีฏิบิตัุดิา้นัสิที่ธิมินุัษยช่นัขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ นัั�นัม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะเป็ีนัปีัจจุบันัมากิท่ี่�สุด ทัี่�งน่ั� 

ในัปีี 2564 ไม่ม่เหตุุกิารณ์์ล้ะเมิดสิที่ธิิมนุัษยช่นัเกิิดขึ้้�นั จ้งไม่ 

ม่กิารดำเนัินักิารแก้ิไขึ้ใดๆ

การิต่ริะห้นักริ้้ด้านสิทธิมนุษัยชน
เพ้�อให้สอดคัล้้องกัิบหล้ักิกิารแล้ะพันัธิสัญญาด้านัสิที่ธิิมนุัษยช่นั

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งสร้างกิารตุระหนัักิรู้แล้ะ 

เสริมสร้างคัวามเขึ้้าใจเกิ่�ยวกิับสิที่ธิิมนัุษยช่นัให้พนัักิงานัทีุ่กิคันั 

ได้ม่กิารส้�อสารนัโยบายสิที่ธิิมนุัษยช่นัเป็ีนัส่วนัหน้ั�งขึ้องกิาร

ปีฐมนัิเที่ศพนักัิงานัใหม่ตุั�งแตุ่ปีี 2563 โดยฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้

ระดับกิลุ้่ม นัอกิจากิน่ั� ในัปีี 2564 ร้อยล้ะ 100 ขึ้องพนัักิงานั 

เขึ้้าใหม่จากิทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจรวมที่ั�งสิ�นั 78 คันั ได้ผ่านัโคัรงกิาร

ปีฐมนิัเที่ศพนักัิงานั โดยสรุปี รอ้ยล้ะ 60 ขึ้องพนัักิงานักิลุ้ม่บริษทัี่ฯ 

เขึ้้ารับกิารฝ่ึกิอบรม แล้ะได้อุที่ิศเวล้าทัี่�งหมด 180 ช่ั�วโมง  

ในักิารฝ่ึกิอบรมด้านันัโยบายแล้ะขึ้ั�นัตุอนัเกิ่�ยวกัิบสิที่ธิิมนัุษยช่นั

นัอกิจากินั่� แผนักิที่รพัยากิรบคุัคัล้ไดป้ีระช่าสมัพนััธิเ์ก่ิ�ยวกิบัคัวาม

สำคััญขึ้องหัวขึ้้อตุ่อไปีนั่�: เช่้�อช่าตุิ ศาสนัา ภาษา อายุ แล้ะเพศ 

พร้อมกัิบจัดที่ำเอกิสารตุ่าง ๆ แนับไปีกัิบเอกิสารนัโยบายสิที่ธิิ

มนัุษยช่นั ผ่านัระบบกิารจัดกิารเอกิสารภายในั SharePoint  

เพ้�อเพิ�มคัวามตุระหนัักิกิรู้ด้านัสิที่ธิิมนัุษยช่นัแล้ะช่่วยกิระตุุ้นั 

ให้พนัักิงานักิล้ับมาที่บที่วนันัโยบายอ่กิคัรั�ง
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ในัช่ว่งไม่กิ่�ปีทีี่่�ผ่านัมาภาพรวมกิารจ้างงานัที่ั�วที่ั�งโล้กิเปีล้่�ยนัแปีล้ง

ไปีอย่างมากิ ที่ั�งกิฎหมาย ระเบ่ยบแล้ะขึ้้อกิำหนัดตุ่างๆ ม่กิาร

ปีรับปีรุงแก้ิไขึ้แล้ะบัญญัตุิขึ้้�นัใหม่ อ่กิที่ั�งปัีญหาอัตุรากิารกิาร 

ว่างงานัแล้ะกิารฝ่่าฝ่ืนัแนัวปีฏิิบัติุกิารใช่้แรงงานัยังเพิ�มสูงขึ้้�นัที่ั�ว

โล้กิ ปีัจจัยเหล้่านั่�สร้างแรงกิดดันัตุ่อธิุรกิิจตุ่างๆ ให้ม่กิารปีฏิิรูปี

แนัวที่างกิารปีฏิิบัตุิตุ่อแรงงานัอย่างเป็ีนัธิรรม เพ้�อป้ีองกัินักิาร

ล้ะเมิดแล้ะผล้กิระที่บในัเชิ่งล้บที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัตุ่อพนัักิงานัขึ้อง 

องคั์กิร ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอตุระหนัักิถึ้งปีระเด็นั 

ดังกิล่้าวจ้งทีุ่่มเที่คัวามพยายามอย่างสูงสุดในักิารดำเนิันักิาร

ปีฏิิบัตุิตุ่อแรงงานัให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะเป็ีนัไปีอย่างเหมาะสม

แนวที่างบริหารจัดัการ 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามมุ่งมั�นัในักิารส่งเสริมคัวามสำเร็จขึ้อง

พนัักิงานั กิารจัดสรรสภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานัที่่�หล้ากิหล้าย 

แล้ะกิารปีฏิิบัตุิตุ่อพนัักิงานัตุามแนัวที่างที่่�เหมาะสมขึ้ององค์ักิร

แล้ะตุามมาตุรฐานัสากิล้ นัอกิจากิน่ั�กิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังรับรองว่า 

กิารบริหารจัดกิารพนัักิงานัย้ดหล้ักิตุามกิฏิหมายแล้ะขึ้้อบังคัับ

ด้านัแรงงานัขึ้องปีระเที่ศ

การปฏิิบัติติิ�อ
แรงงาน

ดังท่ี่�ระบุไว้ในัคู่ัม้อระเบ่ยบแล้ะข้ึ้อปีฏิิบัติุพนัักิงานั กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ได้ให้คัวามสำคััญอย่างมากิในักิารปีรับปีรุงแนัวที่างกิารปีฏิิบัตุิ 

ตุ่อพนักัิงานัในัองคั์กิร โดยจัดให้กิารตุ่อตุ้านักิารเล้้อกิปีฏิิบัตุิแล้ะ

ส่งเสริมคัวามหล้ากิหล้ายขึ้องบุคัล้ากิร ซ้ึ่�งคัรอบคัลุ้มที่ั�งในัระดับ

ผู้บริหารแล้ะระดับพนัักิงานัม่คัวามสำคััญเปี็นัล้ำดับแรกิๆ ซึ่้�ง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้แตุ่งตุั�งคัณ์ะกิรรมกิารสรรหาแล้ะพิจารณ์า 

คั่าตุอบแที่นั (Nomination Remuneration and Compensation 

Committee: NRC) ซ้ึ่�งปีระกิอบด้วยสมาชิ่กิขึ้องคัณ์ะกิรรมกิาร

บริษัที่ โดยคัณ์ะกิรรมกิารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั่าตุอบแที่นัม่ 

หน้ัาที่่�เสนัอช่้�อบุคัล้ากิรที่่�ถ้ึงพร้อมด้วยคัุณ์สมบัตุิ โดยไม่ม ่

กิารจำกิัดหร้อเล้้อกิปีฏิิบัตุิอันัเนั้�องมาจากิเพศ อายุ ส่ผิวเช่้�อช่าตุิ 

ช่าติุพันัธิุ์ สัญช่าติุแล้ะภูมิหล้ังที่างวัฒนัธิรรมเพ้�อดำรงตุำแหนั่ง

ผู้อำนัวยกิารแล้ะผู้บริหารระดับสูง นัอกิจากินั่� คัณ์ะกิรรมกิาร

สรรหาแล้ะพิจารณ์าคั่าตุอบแที่นัยังรับผิดช่อบในักิารเสนัอหล้ักิ

เกิณ์ฑ์แ์ล้ะแนัวที่างในักิารกิำหนัดคัา่ตุอบแที่นัที่่�ช่ดัเจนั เปีน็ัธิรรม

แล้ะเหมาะสม ซ้ึ่�งสอดคัล้้องกัิบสภาวะตุล้าดแรงงานั โดย 

คัณ์ะกิรรมกิารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั่าตุอบแที่นัจะม่กิารจัด 

ปีระช่มุขึ้้�นัปีีล้ะสองคัรั�งแล้ะเสนัอรายงานัตุ่อคัณ์ะกิรรมกิารบรหิาร

บริษัที่
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ชี�วงอายุพนักงานรีะดัับผู้อำนวยการีถึึงผู้บริีหารี (คุน) 2562 2563 2564

ตุ�ำกิว่า 30 ปีี 0 0 0

30-50 ปีี 17 25 23

มากิกิว่า 50 ปีี 13 13 16

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังส่งเสริมคัวามหล้ากิหล้ายในัที่่�ที่ำงานัด้วยกิาร

สนัับสนัุนัแล้ะจัดให้ม่สภาพแวดล้้อมที่่�ทีุ่กิคันัม่ส่วนัร่วมอันัก่ิอให้

เกิิดสภาพกิารที่ำงานัที่่�ม่คัวามแตุกิตุ่างได้รับกิารเชิ่ดชู่แล้ะ 

เหน็ัคัณุ์คัา่ กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดม้อบโอกิาสที่่�เที่า่เที่ย่มกินััแกิพ่นัักิงานั 

ทีุ่กิคันัที่ั�งในั 4 กิลุ้่มธิุรกิิจ โดยไม่จำกิัดเพศ เช่้�อช่าตุิ ศาสนัา อายุ 

แล้ะสถึานัะ นัับตุั�งแตุ่ในัขึ้ั�นัตุอนักิารสรรหาว่าจ้างไปีจนัถ้ึง 

คัวามกิ้าวหนั้าในัสายอาช่่พ ที่ั�งนั่� ในักิารจัดหนั้าที่่�พนัักิงานัให้

เหมาะสม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญกิับกิารคััดเล้้อกิพนัักิงานั

จากิวัฒนัธิรรมแล้ะภูมิหล้ังอันัหล้ากิหล้าย รวมถึ้งชุ่ดที่ักิษะที่่� 

แตุกิตุ่างกิันั ปีระสบกิารณ์์ แล้ะมุมมองอันัเปี็นัปีัจเจกิ โดยม่ 

จุดมุ่งหมายเพ้�อส่งเสริมคัวามหล้ากิหล้ายในัท่ี่�ที่ำงานั ซึ่้�งสิ�ง 

เหล่้านั่�จะช่ว่ยให้กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้เพิ�มพูนัคัวามรู ้สง่เสริมคัวามคิัด

สร้างสรรค์ัภายในัองค์ักิรแล้ะส่งตุ่อสิ�งด่สูส่งัคัมในัวงกิว้าง ด้วยเหตุนุั่� 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งให้คัวามสำคััญกัิบกิารคัวบคัุมตุัวช่่�วัดคัวาม 

หล้ากิหล้ายในัที่่�ที่ำงานั
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ต่าริางท่ี 1 องค์ปริะกอบแริงงาน : เพศ

ตัวชีี้วัดัคุวามหลากหลาย รี้อยละ เป้าหมายปี 2566

สัดส่วนัพนักัิงานัหญิงตุ่อพนักัิงานัที่ั�งหมด (ร้อยล้ะจากิจำนัวนัพนักัิงานัที่ั�งหมด) 36.45% 40% 

สัดส่วนัพนัักิงานัหญิงตุ่อพนัักิงานัในัสายงานัผู้บริหารที่ั�งหมด ตุั�งแตุ่ระดับปีฏิิบัตุิกิาร  
ระดับกิล้าง ถึ้งระดับสูง (ร้อยล้ะจากิจำนัวนัพนักัิงานัในัสายงานัผู้บริหารที่ั�งหมด)

50% 60% 

สัดส่วนัพนัักิงานัหญิงตุ่อพนัักิงานัในัสายงานัผู้บริหารระดับปีฏิิบัตุิกิาร เช่่นั ผู้บริหาร 
ระดับตุ้นั (ร้อยล้ะจากิจำนัวนัพนักัิงานัในัสายงานัผู้บริหารระดับตุ้นัที่ั�งหมด)

52.50% 55% 

สัดส่วนัพนัักิงานัหญิงตุ่อพนัักิงานัในัสายงานัผู้บริหารระดับสูง เช่่นั 2 ระดับสูงสุดรอง 
จากิซึ่อ่โ่อหรอ้เที่ย่บเท่ี่า (ร้อยล้ะจากิจำนัวนัพนักัิงานัในัสายงานัผูบ้ริหารระดับสูงที่ั�งหมด)

38.46% 45% 

สัดส่วนัพนัักิงานัหญิงตุ่อพนัักิงานัในัสายงานัผู้บริหารขึ้องฝ่่ายท่ี่�ม่หน้ัาท่ี่�สร้างรายได้ให้
องคั์กิร (เช่่นั ฝ่่ายขึ้าย) โดยคิัดเปี็นัร้อยล้ะจากิจำนัวนัพนัักิงานัในัสายงานันั่�ทัี่�งหมด 
(ยกิเวน้ัฝ่า่ยที่่�มห่นัา้ที่่�สนับัสนุันั เช่น่ั ฝ่า่ยที่รพัยากิรบุคัคัล้ ฝ่า่ยระบบสารสนัเที่ศ แล้ะฝ่า่ย
กิฎหมาย เปี็นัตุ้นั)

58.97% 65% 

สดัส่วนัพนักัิงานัหญิงตุอ่พนักัิงานัในัสายงานัด้านั STEM  (ร้อยล้ะจากิจำนัวนัพนักัิงานัในั
สายงานันั่�ที่ั�งหมด)

15.71% 20% 

ต่าริางท่ี 2 องค์ปริะกอบแริงงาน: สัญชาติ่ 

สัญชีาติ
สัดัส�วนต�อจำนวนพนักงานที่ั้งหมดั 

(คุิดัเป็นรี้อยละจากจำนวนพนักงานที่ั้งหมดั)

สัดัส�วนต�อพนักงานในสายงานผูบ้รีิหารีที่ั้งหมดัตั้งแต� 
รีะดัับปฏิบิัติการี รีะดัับกลาง ถึึงรีะดัับสูง  

(คุิดัเป็นรี้อยละจากจำนวนพนักงานในสายงานผู้บรีิหารีที่ั้งหมดั)

ไที่ย 99.18% 98.33%

อ้�นัๆ 0.82% 1.67%
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ต่าริางท่ี 3 องค์ปริะกอบแริงงาน: กลุ่มย่อยอ่ืนๆ

ตัวชีี้วัดัคุวามหลากหลาย
รี้อยละจากจำนวนพนักงานปรีะจำ

ที่ั้งหมดั (Full Time Employees: FTEs)
ขอบเขต

พนักงานผู้มีคุวามบกพรี�อง 0% >75% ขึ้อง FTEs

ชี�วงอายุ:

>75%ขึ้อง FTEs
ตุ�ำกิว่า 30 ปีี 0%

30-50 ปีี 0%

มากิกิว่า 50 ปีี 0%

นัอกิจากินั่�กิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังได้ม่กิระบวนักิารสรรหาว่าจ้างท่ี่�

ยุติุธิรรมแล้ะไมเ่ล้อ้กิปีฏิบิตัุเิพ้�อที่ำใหม้ั�นัใจว่าผูส้มคััรที่กุิคันัไดร้บั

โอกิาสที่่�เที่่าเที่่ยมกัินั คั่าตุอบแที่นัที่่�เปี็นัธิรรม แล้ะกิารปีระเมินั

ผล้กิารปีฏิิบัตุิงานัด้วยผล้ล้ัพธ์ิแล้ะคัวามสำเร็จ ยิ�งไปีกิว่านัั�นั  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังปีระเมินัคั่าตุอบแที่นัพนัักิงานัร่วมกิับสถึาบันั

ภายนัอกิเพ้�อที่ำใหม้ั�นัใจวา่กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัคังแขึ้ง่ขึ้นััไดก้ิบัตุล้าด

แรงงานั

ดงัที่่�นัโยบายดา้นัสิที่ธิมินัษุยช่นัระบุไว ้กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ไดส้รา้งพนััธิะ

สัญญาเพ้�อขึ้จัดกิารล้ะเมิดสิที่ธิิมนุัษยช่นัทีุ่กิรูปีแบบ ที่ั�งกิรณ์ ่

ที่่�เข้ึ้าขึ้่ายแล้ะไม่เขึ้้าขึ้่ายกิารคัุกิคัามที่างเพศ ยิ�งไปีกิว่านัั�นั 

นัโยบายดังกิล่้าวยังระบุพนััธิะสัญญากิารไม่ที่นัตุ่อกิารเล้อ้กิปีฏิบัิตุิ 

(Zero Tolerance for Discrimination) โดยนัอกิจากิกิารตุ่อตุ้านั

กิารเล้อ้กิปีฏิบิตัุแิล้ะกิารล้ะเมดิสทิี่ธิ ิกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไดจั้ดกิารอบรม

ให้คัวามรู้เร้�องกิารเล้้อกิปีฏิิบัตุิแล้ะกิารล้ะเมิดสิที่ธิิในัที่่�ที่ำงานัให้

แกิ่พนัักิงานัที่ั�งหมด อย่างไรกิ็ตุาม หากิได้รับรายงานัเก่ิ�ยวกิับ

พฤตุิกิรรมกิารล้ะเมิดแล้ะเล้้อกิปีฏิิบัตุิขึ้องพนัักิงานั กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

จะนัำกิรณ่์ดังกิล้่าวเขึ้้าสู่ขึ้ั�นัตุอนักิารปีรับระดับเหตุุกิารณ์์แล้ะ

พิจารณ์าใช่้กิระบวนักิารท่ี่�เหมาะสม ทัี่�งกิารดำเนัินักิารที่างวินััย

แล้ะกิารแกิ้ไขึ้ขึ้้อบกิพร่อง โดยกิระบวนักิารเหล่้านั่�ได้ระบุไว ้

ในัคัู่ม้อจรรยาบรรณ์ธิุรกิิจสำหรับกิลุ้่มบริษัที่ฯ

อ่กิที่ั�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิระบวนักิารจ้างท่ี่�เป็ีนัธิรรมแล้ะโปีร่งใส 

พนักัิงานัสามารถึแสดงคัวามคัดิเหน็ัแล้ะใหข้ึ้อ้เสนัอแนัะเร้�องกิาร

ปีฏิิบัติุตุ่อแรงงานัผ่านัคัณ์ะกิรรมกิารพนักัิงานั หร้อช่่องที่างอ้�นัๆ 

ท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบกิระบวนักิารร้องทุี่กิข์ึ้ (ดังรายล้ะเอ่ยดเร้�อง

กิระบวนักิารรับขึ้้อร้องเร่ยนัที่่�ระบุในัหัวขึ้้อ “จรรยาบรรณ์ธิุรกิิจ”) 

ที่ั�งนั่� ในัปี ี2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไมพ่บกิรณ์ก่ิารล้ะเมดิกิฎหมายแล้ะ

ขึ้้อบังคัับด้านัแรงงานัแตุ่อย่างใด
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การจูงใจแลุ่ะรักษัาพนักงานที่่�ม่ศักยภาพ
แลุ่ะคุวามสามารถึ

ดว้ยสภาพแวดล้อ้มที่่�ม่กิารแขึ้ง่ขึ้นััสงูแล้ะม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งอยา่ง

รวดเร็วไม่หยุดนัิ�ง ณ์ ปัีจจุบันั ธิุรกิิจตุ่างๆ ล้้วนัตุ้องเผช่ิญกิับ

ปีัญหาในักิารสรรหาบุคัล้ากิรท่ี่�ม่ศักิยภาพพร้อมทัี่�งกิารรักิษา

พนัักิงานัที่่�ม่ที่ักิษะแล้ะคัวามสามารถึให้อยู่กิับองคั์กิรตุ่อไปี ที่ั�งนั่�

ปีระเด็นัดังกิล้่าวม่คัวามที่้าที่ายยิ�งข้ึ้�นัในัภาวะเศรษฐกิิจภายหล้ัง

จากิกิารแพรร่ะบาดขึ้องไวรสัโคัวดิ-19 ดงันัั�นับรษิทัี่ตุา่งๆ จง้ตุอ้ง

นัำกิล้ยุที่ธิ์รวมถึ้งแนัวที่างใหม่ๆ มาปีรับใช่้ในักิารบริหารจัดกิาร

ที่รัพยากิรบุคัคัล้เพ้�อรักิษาศักิยภาพที่างกิารแข่ึ้งขัึ้นั ตุล้อดจนั

สร้างแรงจูงใจแล้ะรักิษาพนัักิงานัท่ี่�ม่คัวามสามารถึทัี่�งในัปีัจจุบันั

รวมถึ้งพนัักิงานัใหม่ท่ี่�จะมาร่วมงานักัิบบริษัที่ในัอนัาคัตุ ทัี่�งนั่� 

กิระบวนักิารในักิารจูงใจแล้ะรักิษาพนัักิงานัที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพถึ้อ

เปี็นัปีัจจัยสำคััญในักิารเพิ�มโอกิาสที่างธุิรกิิจแล้ะนัับเป็ีนัหนั้�งในั

ตุัวแปีรที่่�กิำหนัดที่ิศที่างขึ้องธิุรกิิจ

นัอกิจากินั่� สถึานักิารณ์ก์ิารระบาดขึ้องไวรัสโคัวิด-19 ในัปีัจจุบันั 

ถ้ึอเป็ีนัปัีจจัยเร่งให้เกิิดกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งรูปีแบบกิารที่ำงานัแล้ะ

นัำไปีสู่วิถึ่ใหม่ภายใตุ้แนัวคัิด “Future of Work (กิารที่ำงานั 

แห่งอนัาคัตุ)” กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งที่่�สำคััญนัั�นัคัรอบคัลุ้มถึ้งกิาร

ที่ำงานัที่างไกิล้ (Remote Working) ช่ั�วโมงกิารที่ำงานัที่่�ย้ดหยุ่นั 

กิารปีระชุ่มแล้ะที่ำงานัออนัไล้น์ั ตุล้อดจนักิารจ้างงานัผ่านัระบบ

เสม้อนัจริง (Virtual Hiring) ที่ั�งนั่� กิารที่ำงานัที่างไกิล้หร้อ “work 

from home” ได้สะท้ี่อนัให้เห็นัถึ้งคัวามสำคััญขึ้องกิารสรรหา

บคุัล้ากิรท่ี่�มทั่ี่กิษะแล้ะคัวามรูท้ี่่�เหมาะสม ตุล้อดจนัคัวามสามารถึ

ในักิารปีรับตุวัตุอ่กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งที่างสงัคัมดงักิล่้าว (เช่น่ั ที่กัิษะ

เฉัพาะด้านัเที่คัโนัโล้ย่แล้ะคัวามเขึ้้าใจในัระบบดิจิทัี่ล้)

อ่กิที่ั�ง กิระแสกิารพัฒนัาไปีสู่ยุคัดิจิที่ัล้ได้ก่ิอให้เกิิดตุำแหน่ังงานั

ใหม่ๆ ซ้ึ่�งตุ้องใช้่ทัี่กิษะคัวามสามารถึที่่�นัอกิเหนั้อจากิชุ่ดทัี่กิษะ

ขึ้องบุคัล้ากิรที่่�ม่อยู่ในับริษัที่ ในัขึ้ณ์ะท่ี่�ตุำแหนั่งงานัท่ี่�ม่อยู่เดิมกิ็

ตุ้องม่กิารปีรับเปีล้่�ยนัที่ั�งแนัวคัิด เปี้าหมาย รวมถึ้งกิระบวนักิาร

ที่ำงานัดว้ยเช่น่ักินัั เพ้�อใหส้ามารถึปีฏิิบตัุงิานัใหไ้ดม้ป่ีระสทิี่ธิภิาพ

ยิ�งข้ึ้�นัในัสภาวะแวดล้้อมที่่�ม่กิารแขึ้่งขึ้ันัสูง อย่างไรก็ิตุาม 

ตุำแหน่ังงานับางปีระเภที่อาจหายไปีหร้อถูึกิจัดว่าล้้าสมัย 

เนั้�องจากิมเ่ที่คัโนัโล้ยแ่ล้ะที่างเล้อ้กิใหม่ๆ  เขึ้า้มาที่ดแที่นัหรอ้เปีน็ั

งานัที่่�ไม่ม่คัวามจำเปี็นัอ่กิตุ่อไปี อ่กิทัี่�งโคัวิด-19 ได้ส่งผล้ให้ 

ตุล้าดแรงงานัโดยที่ั�วไปีม่กิารเลิ้กิจ้างในัอัตุราที่่�สูงขึ้้�นั ในัขึ้ณ์ะที่่�

อัตุรากิารรับพนัักิงานัใหม่ช่ะล้อตัุวล้ง (Hiring Freeze) แล้ะ 

ยังที่ำให้ผู้คันัมากิมายตุ้องย้ายถึิ�นัฐานัหร้อนัำไปีสู่สถึานักิารณ์์ท่ี่�

เปี็นัอุปีสรรคัตุ่อวิถึ่กิารดำเนิันัช่่วิตุแล้ะ/ หร้อกิารที่ำงานั จ้งเปี็นั

เหตุุให้ผู้ปีระกิอบกิารตุ่างๆ ตุ้องเผช่ิญคัวามท้ี่าที่ายตุ่อกิาร 

เส่ยพนัักิงานัที่่�ม่ศักิยภาพแล้ะทัี่กิษะคัวามช่ำนัาญไปีจากิองคั์กิร
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ดว้ยเหตุนุั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ดบับล้วิเอช่เอจง้ใหค้ัวามสำคััญกิบักิารจงูใจ

บุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพแล้ะรักิษาพนัักิงานัที่่�ม่ทัี่กิษะแล้ะคัวาม

สามารถึให้ที่ำงานัร่วมกิับองคั์กิรในัระยะยาว แล้ะม่กิารพัฒนัา

ระบบที่รัพยากิรบคุัคัล้อย่างตุ่อเนั้�อง ซ้ึ่�งนับัเป็ีนัหนั้�งในัปัีจจัยหลั้กิ

ที่่�ช่่วยขัึ้บเคัล้้�อนัให้กิลุ่้มบริษัที่ฯ ปีระสบคัวามสำเร็จแล้ะบรรลุ้ 

เปี้าหมายในักิารพัฒนัาธิุรกิิจอย่างยั�งย้นั

แนวที่างบริหารจัดัการ
กิารบริหารจัดกิารเพ้�อจูงใจแล้ะรักิษาพนัักิงานัที่่�ม่ศักิยภาพแล้ะ

คัวามสามารถึเปี็นัปีระเด็นัที่่�อยู่ในัคัวามรับผิดช่อบขึ้องฝ่่าย

ที่รัพยากิรบุคัคัล้ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ซ้ึ่�งกิลุ่้มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่

ว่ากิารคัวบคัุมให้อัตุรากิารล้าออกิขึ้องพนัักิงานัอยู่ในัระดับตุ�ำจะ

สามารถึช่่วยให้ธิุรกิิจสามารถึดำเนิันัไปีได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ 

พรอ้มที่ั�งรกัิษาคัวามสามารถึในักิารแขึ้ง่ขึ้นััที่างธิรุกิจิในัระยะยาว 

รวมถ้ึงเปี็นักิารรักิษาพนัักิงานัที่่�ม่ที่ั� งคัวามสามารถึแล้ะ

ปีระสบกิารณ์์ไว้ อ่กิที่ั�งกิารสรรหาแล้ะคััดเล้้อกิบุคัล้ากิรยังเปี็นั 

ขึ้ั�นัตุอนัที่่�ม่คัา่ใช่จ้า่ยสงูแล้ะใช่ร้ะยะเวล้านัานั ดังนัั�นัเพ้�อหล้ก่ิเล้่�ยง

ปีํญหาดังกิล่้าว กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้พยายามที่่�จะล้ดอัตุรากิาร 

เล้ิกิจ้างโดยรวมให้อยู่ที่่�ร้อยล้ะ 12.61 โดยม่อัตุรากิารล้าออกิโดย 

สมัคัรใจอยู่ที่่�ร้อยล้ะ 7.39 แล้ะอัตุรากิารล้าออกิขึ้องพนัักิงานั 

ที่่�ม่ศักิยภาพที่่�ร้อยล้ะ 1.54

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัเขึ้า้ใจด่วา่กิล้ยทุี่ธ์ิดา้นักิารจดักิารที่รัพยากิรบคุัคัล้

แล้ะค่ัานิัยมองค์ักิรในัปัีจจุบันันัั�นัไม่เพ่ยงพออ่กิตุ่อไปีสำหรับกิาร

พัฒนัาไปีสู่คัวามสำเร็จที่างธุิรกิิจอย่างยั�งย้นั ดังนัั�นัจ้งได้ม่กิาร

ปีรับเปีล้่�ยนักิล้ยุที่ธิ์ในักิารบริหารจัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ โดยนัำ

กิารวางแผนักิำล้งัคันัเช่งิกิล้ยทุี่ธิ ์(Strategic Workforce Planning: 

SWP) แล้ะกิารวิเคัราะห์ข้ึ้อมูล้พนัักิงานั (People Analytics: PA) 

มาใช้่ร่วมกัิบระบบบริหารจัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ ที่ั�งนั่� กิาร

วางแผนักิำล้ังคันัเช่ิงกิล้ยุที่ธิ์หรอ้ SWP คัอ้กิระบวนักิารวางแผนั

ในัระยะยาวระหว่าง 3-5 ปีี เพ้�อที่่�จะสามารถึรองรับสถึานักิารณ์์

ที่่�จะเกิิดขึ้้�นัในัอนัาคัตุได้ ซ้ึ่�งสามารถึช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ บริหาร

จัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ให้เหมาะสมแล้ะม่ที่ิศที่างเด่ยวกิันักิับ 

คัวามตุอ้งกิารขึ้องแตุล่้ะธิรุกิจิรวมถึง้เปีน็ัไปีตุามผล้ล้พัธิท่์ี่�คัาดหวงั  

โดยมุ่งเนั้นักิารวิเคัราะห์แนัวโนั้มคัวามตุ้องกิารด้านัที่รัพยากิร

บคุัคัล้ เปีา้หมายในัเช่งิยทุี่ธิศาตุรท์ี่างธิรุกิจิในัปีจัจบุนััแล้ะอนัาคัตุ 

รวมถึ้งแนัวโนั้มกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง ตุล้อดจนักิารวางแผนัสำหรับ

แตุ่ล้ะสถึานักิารณ์์

การิวางแผู้นกำาลังคนเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC 
WORKFORCE PLANNING: SWP)
กิระบวนักิารวางแผนักิำล้ังคันัเช่ิงกิล้ยุที่ธิ์ (SWP) ม่วัตุถึุปีระสงคั์

เพ้�อวางแผนัอนัาคัตุขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยกิารวางแผนัระบบ

ที่รัพยากิรบุคัคัล้ท่ี่�คัล้่องตุัวนัั�นัม่อิที่ธิิพล้ตุ่อปีระสบกิารณ์์ขึ้อง

พนัักิงานัอย่างม่นััยสำคััญ ทัี่�งยังช่่วยให้บริษัที่จัดตัุ�งคัณ์ะที่ำงานั

ท่ี่�ที่ำงานัร่วมกัินัได้อย่างราบร้�นั เพ้�อให้บรรลุ้เป้ีาหมายในั 

ระยะยาวแล้ะยกิระดับศักิยภาพในักิารบริหารจัดกิารบุคัล้ากิรท่ี่�ม่

คัวามสามารถึ

นัอกิจากินั่� กิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังนัำกิารวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้พนัักิงานั 

(People Analytics: PA) มาใช่้ในักิระบวนักิารวางแผนักิำล้ังคันั

เช่ิงกิล้ยุที่ธิ์ เพ้�อคัาดกิารณ์์คัวามตุ้องกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัอนัาคัตุ พร้อมที่ั�งศ้กิษาปีัจจัยภายนัอกิ โดยกิาร

วิเคัราะห์ขึ้้อมูล้พนักัิงานัหร้อ PA จะเปี็นักิระบวนักิาร เคัร้�องม้อ 

หร้อระบบท่ี่�รวบรวมกิารวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้ขึ้ั�นัสูงแล้ะชุ่ดขึ้้อมูล้ที่่� 

ซึ่ับซึ่้อนัจำนัวนัมากิไว้ในัระบบเพ้�อใช่้ปีระโยช่นั์ในักิารบริหาร

จัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ขึ้ององค์ักิร ซึ่้�งจะช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

สามารถึระบุคัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสแล้ะที่ำให้เขึ้้าใจเคัร้อขึ้่าย

องค์ักิรแล้ะสามารถึใช่ป้ีระโยช่นัจ์ากิขึ้อ้มลู้ไดอ้ยา่งมป่ีระสทิี่ธิภิาพ

ยิ�งขึ้้�นั ท่ี่�จะเปี็นัปีระโยช่นั์ตุ่อกิระบวนักิารตุัดสินัใจในักิารบริหาร

จดักิารบคุัล้ากิรขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ รวมถ้ึงกิารจดักิารกิลุ้ม่พนักัิงานั

ที่่�มศ่กัิยภาพที่่�โดดเด่นัอก่ิด้วย โดยกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ จะเก็ิบขึ้อ้มลู้ผา่นั
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ระบบสารสนัเที่ศด้านัที่รัพยากิรบุคัคัล้ (Human Resource 

Information System: HRIS) เพ้�อติุดตุามข้ึ้อมูล้กิารล้งทีุ่นัที่าง

ด้านักิารพัฒนัาศักิยภาพแล้ะส่งเสริมคัวามกิ้าวหนั้าแกิ่พนัักิงานั 

แล้ะจำนัวนัพนัักิงานัขึ้ององค์ักิร เพ้�อใช้่ปีระโยช่นั์ในักิารวางแผนั

อัตุรากิำล้ังคันั รวมถึ้งเพ้�อปีรับเปีล้่�ยนัแผนักิารดำเนิันังานัให้เขึ้้า

กิับสถึานักิารณ์์ ทัี่�งนั่� ขึ้้อมูล้ตุ่างๆ เช่่นั จำนัวนัตุำแหนั่งงานัท่ี่� 

วา่งอยู่แล้ะผล้ตุอบแที่นัที่่�ไดร้บัจากิกิารล้งที่นุัดา้นัที่รัพยากิรบคุัคัล้ 

(Human Capital Return on Investment: HCROI) จะนัำมาใช่้

วิเคัราะห์คัวามค้ับหน้ัาแล้ะคัวามสำเร็จในักิารดำเนิันังานั แล้ะ

ตุรวจสอบข้ึ้อมูล้กิารล้งทุี่นัที่างด้านักิารพัฒนัาศักิยภาพแล้ะ 

ส่งเสริมคัวามกิ้าวหนั้าแกิ่พนัักิงานั เที่่ยบกิับผล้กิารดำเนัินังานั

ที่างธิุรกิิจ ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้นัำระบบกิารที่ำงานัดังกิล้่าว

มาใช่้อย่างตุ่อเนั้�อง เพ้�อเสริมกิล้ยุที่ธิ์ด้านักิารบริหารที่รัพยากิร

บคุัคัล้ในัที่กุิดา้นั โดยคัรอบคัล้มุถึง้กิารสรรหาแล้ะวา่จา้งบคุัล้ากิร 

กิารปีระเมินัผล้งานัพนักัิงานั กิารระบชุ่่องว่างขึ้องทัี่กิษะกิำลั้งคันั 

ตุล้อดจนักิารระบุคัวามเส่�ยงที่่�ส่งผล้ให้เกิิดกิารล้าออกิ เพ้�อ 

เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารรักิษาพนัักิงานัให้ที่ำงานัร่วมกิับองคั์กิร

ตุ่อไปี ด้วยเหตุุนั่� กิระบวนักิารดังกิล้่าวจ้งจะช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ดำเนิันัธุิรกิิจได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพยิ�งข้ึ้�นัแล้ะขัึ้บเคัล้้�อนัองค์ักิร

ไปีสู่กิารเตุิบโตุอย่างยั�งย้นั

ที่ั�งนั่� กิารวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้พนัักิงานั (PA) จะนัำมาใช่้สำหรับ

รวบรวมขึ้้อมูล้เพ้�อเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารจัดกิารที่รัพยากิร

บคุัคัล้ ไมว่า่จะเปีน็ักิารระบุ จงูใจ แล้ะพฒันัาบคุัล้ากิรท่ี่�มศั่กิยภาพ 

ตุล้อดจนัรักิษาพนัักิงานัที่่�ม่คัวามสามารถึเหล้่านั่�ไว้กิับองค์ักิร 

ด้วยเหตุุนั่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งสามารถึปีรับเปีล่้�ยนัรูปีแบบระบบ

จัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ให้เหมาะสมแล้ะสอดคัล้้องกิับธุิรกิิจ 

พร้อมที่ั�งยังจะสร้างคัวามสัมพันัธ์ิที่่�ด่กิับพนักัิงานัได้อ่กิด้วย

การิสริริห้าและว่าจ้างบุคลากริ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ เล้็งเห็นัคัวามสำคััญในักิารที่ำให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ เปี็นั 

ที่่�สนัใจแล้ะจงูใจตุ่อบุคัล้ากิรท่ี่�ม่ศกัิยภาพที่ั�งในักิลุ้ม่บัณ์ฑิ์ตุจบใหม่

แล้ะผู้ที่่�ม่ปีระสบกิารณ์์ในักิารที่ำงานัที่่�เปี็นักิลุ้่มเปี้าหมาย โดย 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดแล้ะส้�อสารขึ้้อเสนัอคัุณ์คั่าที่่�นัายจ้างจะ

มอบให้แกิ่พนักัิงานั (Employer Value Proposition: EVP) ที่่�

ช่ดัเจนัแล้ะมป่ีระสทิี่ธิภิาพ โดยสอดคัล้อ้งกิบัค่ัานิัยมองคัก์ิร ที่ั�งนั่� 

ขึ้ั�นัตุอนัดังกิล้่าวม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อเสริมปีระสิที่ธิิภาพในั 

กิารวางแผนัอตัุรากิำล้งัคันั เพ้�อรองรบัแผนักิารดำเนันิังานัตุล้อด

จนัเปี้าหมายที่างธิุรกิิจที่่�กิำหนัดไว้ โดยเริ�มจากิกิารรวบรวมแล้ะ

วิเคัราะห์ขึ้้อมูล้เก่ิ�ยวกัิบคัวามตุ้องกิารท่ี่�แท้ี่จริงขึ้องกิลุ้่มบุคัล้ากิร

ท่ี่�ม่ศักิยภาพจากิทัี่�งแหล้่งขึ้้อมูล้ภายในัแล้ะภายนัอกิองคั์กิร  

เพ้�อให้มั�นัใจได้ว่ากิระบวนักิารสรรหาบุคัล้ากิรนัั�นัสอดคัล้้องกิับ 

มุมมองแล้ะคัวามคัาดหวังขึ้องบุคัคัล้ภายนัอกิองคั์กิรม่ตุ่อกิลุ่้ม

บริษัที่ฯ รวมถึ้งคัวามเปี็นัจริงท่ี่�เกิิดขึ้้�นัภายในัองคั์กิร ซึ่้�ง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่เป้ีาหมายที่่�จะนัำเสนัอคัุณ์คั่าในั EVP อย่าง

สร้างสรรคั์ผ่านัช่่องที่างกิารส้�อสารปีระช่าสัมพันัธิ์ตุ่างๆ 

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้จัดที่ำโคัรงกิารปีรับภาพล้ักิษณ์์

องคั์กิรสำหรับกิระบวนักิารคััดสรรพนัักิงานั เพ้�อด้งดูดบุคัล้ากิรที่่�

ม่คัวามสามารถึแล้ะเหมาะสมท่ี่�สุด รวมถ้ึงยกิระดับภาพลั้กิษณ์์

ในักิารจ้างงานัเพ้�อจูงใจกิลุ้่มบุคัล้ากิรท่ี่�เปี็นัเปี้าหมาย โดยได้

พัฒนัาคัวามรว่มมอ้กิบัสถึาบนััที่างกิารศก้ิษาแล้ะกิลุ้ม่ผูเ้ช่่�ยวช่าญ

ในัสาขึ้าตุ่างๆ ดังตุ่อไปีนั่�

1. คุวามรี�วมมือที่างวิชีาการี

กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ได้พยายามเข้ึ้าถึง้กิลุ้ม่คันัรุน่ัใหม่ท่ี่�ม ่ คัวามศกัิยภาพ 

ผา่นัช่อ่งที่างแล้ะโคัรงกิารตุา่งๆ ได้แก่ิ กิารรบัเข้ึ้าฝ่กึิงานั กิารเปิีด

ใหส้ถึาบนััศก้ิษาตุา่งเขึ้า้เย่�ยมช่มกิารดำเนันิัธิรุกิจิขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ 

โคัรงกิารฝ่กึิอบรมผา่นักิารสอนังานั (Coaching) แล้ะกิจิกิรรมแฮ

กิกิาธิอนั (Hackathon) แล้ะโคัรงกิารส่งเสริมกิารเรย่นัรูจ้ากิกิาร

ปีฏิบิัตุิ กิารเร่ยนัรู้จากิโคัรงกิาร เป็ีนัตุ้นั

2. เคุรืีอข�ายในแวดัวงผู้เชีี�ยวชีาญ

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ที่ำร่วมม้อกิับสมาคัมวิช่าช่่พ/ ธิุรกิิจแล้ะชุ่มช่นั 

เพ้�อปีระช่าสัมพันัธิ์กิลุ้่มบริษัที่ฯ ผ่านักิารให้คัวามรู้ กิารบรรยาย 

แล้ะกิิจกิรรมที่างสังคัมเพ้�อพัฒนัาคัวามสัมพันัธ์ิกิับกิลุ้่ม 

ผู้เช่่�ยวช่าญ



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)124 

อ่กิที่ั�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ม่กิารปีรับเปีล้่�ยนักิระบวนักิารสรรหา

บุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพในัทีุ่กิขึ้ั�นัตุอนั เพ้�อให้เหมาะสมกิับคัวาม

ตุอ้งกิารที่างธุิรกิิจ ตุล้อดจนัพฤติุกิรรมขึ้องคันัรุน่ัใหม่ โดยกิารสะ

หาจะคัรอบคุัล้มถ้ึงกิิจกิรรมที่างโซึ่เช่่ยล้เน็ัตุเวิร์คั กิารนัำ

เที่คัโนัโล้ยม่าใช่เ้พ้�อเสรมิปีระสทิี่ธิภิาพในักิารสรรหาบุคัล้ากิร อก่ิ

ที่ั�งกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัมก่ิารพฒันัาระบบฐานัขึ้อ้มลู้เพ้�อที่่�จะสามารถึ

บริหารกิารสรรหาบุคัล้ากิรได้อย่างคัล้อบคุัล้มทุี่กิกิลุ้่มเป้ีาหมาย

แล้ะม่ขึ้้อมูล้ปีระกิอบกิารคััดเล้้อกิได้มากิยิ�งขึ้้�นั รวมถึ้งได้นัำ

เที่คัโนัโล้ย่ในักิารสรรหาบุคัล้ากิรมาใช้่ในัระบบคัล้าวด์แล้ะอุปีกิรณ์์

เคัล้้�อนัที่่� ภายใตุ้ระบบสารสนัเที่ศด้านัที่รัพยากิรบุคัคัล้ (HRIS)  

ที่่�พัฒนัาขึ้้�นัใหม่อ่กิด้วย ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะรวบรวมขึ้้อมูล้ 

เกิ่�ยวกิับอัตุรากิารจ้างงานัใหม่ ระยะเวล้าในักิารสรรหาพนักัิงานั 

อัตุรากิารเล้ิกิจ้าง แล้ะอัตุราคัวามสำเร็จในักิารสรรหาพนัักิงานั 

เพ้�อตุดิตุาม ตุรวจสอบ แล้ะวิเคัราะห์คัวามสำเร็จจากิกิระบวนักิาร

ข้ึ้างตุน้ั พรอ้มที่ั�งกิำหนัดแผนัเรง่กิารดำเนิันังานัสำหรับตุำแหน่ัง

งานัที่่�สำคััญแล้ะเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพกิารรองรับคัวามตุ้องกิารที่าง

ธิุรกิิจแล้ะกิารเตุิบโตุขึ้ององค์ักิร อย่างไรก็ิตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ยังคังมุ่งพัฒนัากิระบวนักิารสรรหาดังกิล้่าวอย่างตุ่อเนั้�องเพ้�อให้

เที่่าที่ันักิับสภาวะตุล้าด ตุล้อดจนัแนัวโนั้มตุ่างๆ แล้ะวิถึ่ Future 

of Work ที่่�เปีล้่�ยนัแปีล้งไม่หยุดนัิ�ง

การิปริะเมินผู้ลงานของพนักงาน
กิลุ้่มบริษัที่ฯ วัดผล้กิารปีฏิิบัติุงานัขึ้องพนัักิงานัในักิารปีระเมินั 

ผล้งานัปีระจำปีี ตุามแนัวที่างระบบบริหารกิารปีฏิิบัติุงานั 

(Performance Management System: PMS) โดยจะม ่

กิารวิเคัราะห์ผล้งานัขึ้องพนัักิงานัเที่่ยบกิับดัช่นั่ช่่�วัดผล้งานั 

(KPIs) รวมถ้ึงเที่่ยบกัิบอัตุราส่วนัขึ้องบุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพแล้ะ

คัวามสามารถึ (พนัักิงานัที่่�ม่ผล้งานัโดดเด่นั) ซึ่้�งกิระบวนักิารขึ้้าง

ตุ้นัม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อสร้างกิลุ้่มบุคัล้ากิรที่่�ม่คัวามสามารถึในั 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ (talent pool) ให้แขึ้็งแกิร่งยิ�งขึ้้�นั แล้ะยังเปี็นักิาร

สร้างคัวามผูกิพันัแล้ะคัวามพ้งพอใจขึ้องพนัักิงานัที่่�ม่ตุ่อองคั์กิร

ในัทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจ ตุล้อดจนัล้ดช่่องว่างคัวามสัมพันัธิ์ระหว่าง

หวัหน้ัางานัแล้ะพนักัิงานัใตุ้บังคับับัญช่า โดยในัปีี 2564 พนักัิงานั

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ร้อยล้ะ 100 ได้รับกิารปีระเมินัผล้งานัที่ั�งหมด 

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังนัำระบบกิารสอนังานั (Coaching)  

มาใช้่สำหรับพนัักิงานัระดับผู้จัดกิารที่ั�งหมด เพ้�อพัฒนัาที่ักิษะ

กิารสอนังานัแล้ะเสรมิศักิยภาพในักิารสอนังานัซ้ึ่�งถึอ้เปีน็ัสว่นัหนั้�ง

ขึ้องคัวามรับผิดช่อบในัฐานัะหัวหน้ัางานั เพ้�อให้คัณ์ะที่ำงานั

ปีฏิบิตัุงิานัไดอ้ยา่งมป่ีระสทิี่ธิิภาพยิ�งขึ้้�นั อ่กิทัี่�งยงัช่ว่ยให้ผูจั้ดกิาร

แล้ะพนัักิงานัใตุ้บังคัับบัญช่าสามารถึที่บที่วนัผล้งานัได้อย่าง

สม�ำเสมออ่กิด้วย ที่ั�งนั่� กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จะตุิดตุามผล้ ตุรวจสอบ 

แล้ะวิเคัราะห์ผล้สำเร็จ โดยเฝ้่าตุิดตุามคัุณ์ภาพขึ้องกิารบริหาร

จัดกิารผล้กิารปีฏิิบัติุงานัแล้ะแจ้งให้พนัักิงานัรับที่ราบ

นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัไดพ้ฒันัาระบบ Multiple-track Career 

System ซ้ึ่�งเป็ีนัระบบให้คัะแนันัผล้งานัที่่�ใช้่กิบัทุี่กิหน่ัวยงานัขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยออกิแบบมาเพ้�อให้นัำไปีใช่้ได้อย่างคัรอบคัลุ้ม

สำหรับตุำแหนั่งงานัหล้ากิหล้ายปีระเภที่ในัองคั์กิร เพ้�อส่งเสริม

ให้ม่กิารพัฒนัาที่ักิษะหร้อเร่ยนัรู้ที่ักิษะใหม่ รวมถึ้งช่่วยให้กิลุ้่ม

บรษิทัี่ฯ สามารถึตุรวจสอบขึ้อ้มลู้คัวามกิา้วหนัา้ในัสายอาช่พ่แล้ะ

โอกิาสในักิารผล้ัดเปีล้่�ยนัหนั้าที่่�คัวามรับผิดช่อบขึ้องพนัักิงานั 

ทีุ่กิคันัได้อ่กิด้วย

การิริะบุช่องว่างของทักษัะกำาลังคน
(WORKFORCE SKILLS GAPS)
กิารระบชุ่อ่งวา่งขึ้องที่กัิษะกิำล้งัคันัในัปีจัจบุนัั เช่น่ั กิารขึ้าดแคัล้นั

ที่ักิษะหร้อคัวามรู้เฉัพาะที่าง นัับเป็ีนัส่วนัหน้ั�งขึ้องกิระบวนักิาร

วางแผนักิำลั้งคันัเชิ่งกิล้ยุที่ธ์ิ (SWP) ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อให้

แนั่ใจว่ากิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึสำเร็จลุ้ล้่วง

ตุามเปีา้หมายแล้ะขึ้บัเคัล้้�อนัไปีในัที่ศิที่างที่่�ไดว้างกิล้ยทุี่ธิ์ไว ้โดย

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไดม้โ่คัรงกิาร WHA Group Development Program 

เปี็นักิรอบกิารดำเนัินังานัในัระยะสั�นั เพ้�อระบุว่าตุำแหนั่งงานัใด

กิำล้ังเปี็นัท่ี่�ตุ้องกิารแล้ะสามารถึเปีิดรับสมัคัรได้ หร้อม่ที่ักิษะ/ 

ตุำแหนั่งงานัใดที่่�เปี็นัที่่�ตุ้องกิารสำหรับแตุ่ล้ะช่่วงเวล้า จง้ช่่วยให้

สามารถึพัฒนัาหร้อเตุร่ยมพร้อมที่ักิษะหร้อคัวามรู้ที่่�จำเปี็นัเพ้�อ

รองรับกิารดำเนิันัธุิรกิิจขึ้องทัี่�งองค์ักิรทัี่�งในัปัีจจุบนััแล้ะอนัาคัตุได้

ที่ันัตุามกิำหนัด โดยในัขึ้ั�นัตุอนันั่�จะม่กิารเก็ิบรวมรวมขึ้้อมูล้ผ่านั

ระบบสารสนัเที่ศด้านัที่รัพยากิรบุคัคัล้ (HRIS) ซ้ึ่�งคัรอบคัลุ้มถึ้ง

อตัุรากิารจบหล้กัิสตูุรฝ่กึิอบรมสำหรบัแตุล่้ะฝ่า่ย กิารจบหล้กัิสตูุร

ฝ่ึกิอบรมตุามแผนั อัตุราจำนัวนัช่ั�วโมงท่ี่�ใช่้ในักิารฝ่ึกิอบรมตุ่อ

พนัักิงานัแตุ่ล้ะคันั จากินัั�นัจ้งนัำไปีปีระเมินัช่่องว่างที่ักิษะกิำล้ัง

คันั แล้ะตุ่อยอดไปีสู่กิารพัฒนัาทัี่กิษะแล้ะเร่ยนัรู้ทัี่กิษะใหม่ กิาร

รวบรวมแล้ะวิเคัราะห์ขึ้้อมูล้เหล่้านั่� ยังช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

สามารถึยกิระดับศักิยภาพขึ้องพนัักิงานัแล้ะวางแผนัคัวาม

กิ้าวหนั้าในัสายอาช่่พภายในัองค์ักิรได้อย่างเหมาะสม พร้อมกิับ

พฒันัาบคุัล้ากิรท่ี่�มค่ัวามสามารถึเพ้�อกิารสบ้ที่อดตุำแหนัง่งานัในั

อนัาคัตุสำหรับทีุ่กิกิลุ้ม่ธิุรกิิจ
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การิริะบุความเสี่ยงท่ีส่งผู้ลให้้เกิดการิลาออกเพ่่อ
ริักษัาพนักงานให้้อย้่กับองค์กริ
จากิคัวามเส่�ยงที่่�พนัักิงานับางส่วนัอาจไม่พอใจกิับคั่าตุอบแที่นั 

ที่่�ได้ แผนัคัวามกิ้าวหนั้าในัสายงานั หร้อสภาพแวดล้้อมในั 

กิารที่ำงานั แล้ะอาจสนัใจโอกิาสใหม่ๆ ดังนัั�นั กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จ้งม่

กิารเกิ็บรวบรวมข้ึ้อมูล้พนัักิงานั เช่่นั อัตุรากิารออกิจากิงานั 

(Attrition Rate) แล้ะกิารสูญเส่ยพนัักิงานัที่่�เปี็นัที่่�ตุ้องกิาร 

(Regrettable Loss) ผ่านัระบบสารสนัเที่ศด้านัที่รัพยากิรบุคัคัล้ 

(HRIS) เพ้�อวิเคัราะห์ระดับคัวามผูกิพันัที่่�พนัักิงานัม่ตุ่อกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ อ่กิที่ั�ง กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังจัดให้ม่กิารสำรวจระดับคัวาม

ผูกิพันัตุ่อองคั์กิรทีุ่กิปีี เพ้�อระบุปีระเด็นัที่่�เปี็นัปัีญหาแล้ะที่ำคัวาม

เขึ้้าใจปีัจจัยที่่�ส่งผล้ให้พนัักิงานัตุ้องกิารล้าออกิ

กิารสรา้งคัวามผกูิพนััตุอ่องคัก์ิรเปีน็ักิระบวนักิารที่่�ช่ว่ยเพิ�มคัวาม

พ้งพอใจขึ้องพนัักิงานัตุ่อกิล้่มบริษัที่ฯ แล้ะยังเปี็นักิารรักิษา

ปีระสทิี่ธิภิาพในักิารปีฏิบิตัุงิานั อก่ิที่ั�งยงัเป็ีนักิารสรา้งคัวามมั�นัใจ

ตุ่อพนัักิงานัให้รู้ส้กิว่างานัขึ้องตุนัเองม่คัุณ์คั่าแล้ะม่บที่บาที่ 

ตุ่อองคั์กิร ที่ั�งนั่� พนัักิงานัในัที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจที่่�ม่อายุงานัมากิกิว่า 

6 เดอ้นัจะตุอ้งที่ำแบบสำรวจนั่� โดยตุั�งแตุป่ี ี2563 เปีน็ัตุ้นัมา กิาร

สำรวจดงักิล่้าวจะดำเนิันักิารโดยสถึาบนัับณั์ฑ์ติุพัฒนับรหิารศาสตุร์ 

(NIDA) ซึ่้�งเป็ีนัหนั่วยงานัภายนัอกิองค์ักิร ด้วย เคัร้�องม้อในักิาร

วินัิจฉััยองค์ักิารระดับตัุวบุคัคัล้ (Employee Engagement on 

Meter: EMO Meter) อย่างไรกิ็ตุาม ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้

รว่มมอ้กิบับรษัิที่คันิัเซึ่นัที่รคิั (Kincentric) ผูใ้หค้ัำปีร้กิษาดา้นักิาร

มส่ว่นัร่วมขึ้องพนักัิงานัซ้ึ่�งมช่่้�อเสย่งระดับโล้กิในักิารสำรวจข้ึ้อมูล้ 

โดยม่เปี้าหมายท่ี่�จะพัฒนัาไปีสู่กิารเป็ีนัองค์ักิรนัายจ้างด่เด่นั 

แห่งปีระเที่ศไที่ย (Best Employers) แล้ะในัระดับภูมิภาคั ที่ั�งนั่� 

เพ้�อให้แนั่ใจว่ากิระบวนักิารที่ำงานัม่คัวามโปีร่งใส กิารเกิ็บขึ้้อมูล้ 

แล้ะกิารวิเคัราะห์ผล้ม่คัวามเป็ีนักิล้างปีราศจากิอคัติุ ที่ั�งยังเปี็นั

โอกิาสในักิารเปีรย่บเที่่ยบผล้งานักัิบบริษัที่ช่ั�นันัำอ้�นัๆ

ในัปีี 2564 บริษัที่แล้ะองค์ักิรตุ่างๆ ได้ริเริ�มแผนัพัฒนัาแล้ะ 

มุ่งดำเนัินังานัอย่างตุ่อเนั้�อง โดยม่เปี้าหมายเพ้�อคัว้ารางวัล้

นัายจา้งดเ่ดน่ัแหง่ปีระเที่ศไที่ย กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จง้ไดตุ้ดัสนิัใจเปีล้่�ยนั

มาใช้่เคัร้�องม้อขึ้อง บริษัที่ คิันัเซึ่นัที่ริคั ปีระเที่ศไที่ย สำหรับ 

กิารสำรวจคัวามผูกิพันัขึ้องพนัักิงานัที่่�ม่ตุ่อองคั์กิรเปี็นัปีีแรกิ

โดยเคัร้�องม้อดังกิล้่าวถึูกินัำมาใช้่เพ้�อมุ่งเน้ันัแกิ้ไขึ้ปีัญหา 

ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบคัวามผูกิพันัขึ้องพนัักิงานัในัองค์ักิรรวมถ้ึงปัีจจัย 

ที่่�มอิ่ที่ธิิพล้ตุ่อระดับคัวามผูกิพันั ซ้ึ่�งเป็ีนัปีระเด็นัที่่�ผ่านักิารศก้ิษา

เกิ็บขึ้้อมูล้มามากิกิว่า 20 ปีีแล้ะได้รับกิารย้นัยันัแล้้วว่าส่งผล้ในั

เช่ิงบวกิตุ่อกิารม่ส่วนัร่วมขึ้องพนัักิงานักัิบบริษัที่ในัระยะยาว 

นัอกิจากินั่� ยังช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึเปีร่ยบเที่่ยบผล้กิาร

ดำเนัินังานักิับคัู่แขึ้่งในัปีระเที่ศแล้ะตุ่างปีระเที่ศ เพ้�อหาแนัวที่าง

กิารพัฒนัาระบบจัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพท่ี่�สุด  

โดยม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อรักิษาคัวามผูกิพันัขึ้องพนัักิงานัที่่�ม่ตุ่อ

องคั์กิรให้อยู่ในัระดับที่่�เหมาะสมอย่างยั�งย้นั

คว�มผู้่กพันต�อองค์กร

ก�รสื�อส�ร

คว�มส�มัคค่ในหน�วยง�น

คว�มเป็นผู่้้นำ�

ก�รสนับสน่นในก�รที่ำ�ง�น

ค��นิยมองค์กร

สมด่ลในก�รที่ำ�ง�นและ 
ช่วิตส�วนตัว

คว�มก้�วหน้�ใน
ส�ยง�น

ทัี่�งน่ั� จากิผล้กิารสำรวจคัวามผูกิพันัขึ้องพนัักิงานัท่ี่�ม่ตุ่อองคั์กิร

สำหรับปีี 2564 ท่ี่�ได้จากิเคัร้�องม้อขึ้อง บริษัที่ คัินัเซึ่นัที่ริคั 

ปีระเที่ศไที่ย กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัะแนันัอยู่ท่ี่�ร้อยล้ะ 68 ซึ่้�งถึ้อว่า 

อยู่ในัระดับที่่�ยอมรับได้สำหรับองคั์กิรที่่�เขึ้้าร่วมโคัรงกิารเปี็นั 

คัรั�งแรกิภายในักิรอบระยะเวล้าหนั้�งปีี โดยผล้กิารปีระเมนิัจากิแบบ

สำรวจแตุกิตุ่างจากิขึ้้อมูล้ปีีกิ่อนัหน้ัาอย่างสิ�นัเช่ิง จ้งไม่สามารถึ

นัำไปีเปีรย่บเท่ี่ยบกัินัได้ อย่างไรก็ิตุาม กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้ปีระโยช่น์ั

จากิกิารระบุโอกิาสแล้ะช่อ่งว่างในักิารดำเนันิังานัในัหล้ายตุำแหน่ัง

งานั ที่ั�งยงัเปีน็ัโอกิาสสำคัญัเนั้�องจากิไดร้บัขึ้อ้คัดิเหน็ัแล้ะขึ้อ้เสนัอ

แนัะจากิพนักัิงานัมากิท่ี่�สดุ นัอกิจากินั่� คัวามคัดิเห็นัขึ้องพนักัิงานั

แตุ่ล้ะคันัจากิกิารสำรวจระดับคัวามผูกิพันัตุ่อองคั์กิรล้้วนัม่ส่วนั

สำคััญในักิารกิำหนัดกิล้ยุที่ธิ์ระยะยาวขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

โดยกิารสำรวจคัวามพ้งพอใจขึ้องพนัักิงานัที่่�ม่ตุ่อองคั์กิรแบ่งออกิเปี็นัแปีดปีระเด็นัดังตุ่อไปีนั่�
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รายงานัผล้กิารสำรวจคัวามผูกิพันัขึ้องพนัักิงานัท่ี่�ม่ตุ่อองค์ักิรจะ

ถูึกินัำไปีรายงานัตุ่อคัณ์ะผู้บริหารแล้ะพนัักิงานัระดับบริหารในั

กิลุ้่มธุิรกิิจที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง แล้ะนัำขึ้้อมูล้ไปีเผยแพร่ให้พนัักิงานัได้รับ

ที่ราบผ่านั SharePoint ขึ้องกิลุ่้มบริษทัี่ฯ โดยในัปีี 2564 พนักัิงานั

ร้อยล้ะ 93 ได้เขึ้้าร่วมที่ำแบบสำรวจ โดยม่ผล้คัะแนันัในัระดับที่่�

น่ัาพง้พอใจที่่�ร้อยล้ะ 68

อย่างไรกิ็ตุาม เพ้�อให้ได้ผล้ล้ัพที่์ที่่�แม่นัยำยิ�งขึ้้�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ม่เปี้าหมายสำรวจขึ้้อมูล้ให้คัรอบคัลุ้มพนัักิงานัปีระจำที่ั�งหมดในั 

ปีี 2565

คะแนนคว�มผู้่กพันท่ี่�พนักง�น
ม่ต�อองค์กร

คะแนนคว�มผู้่กพันที่่�พนักง�น
ม่ต�อองค์กร

คะแนนคว�มผู้่กพันท่ี่�พนักง�น
ม่ต�อองค์กร

83% 87% 68%

2562 2563 2564*

87.3% 88.2% 72%84.8% 85.2% 60%

ร้อยละของ
จำ�นวนพนักง�น
ที่ั�งหมด

ร้อยละของ
จำ�นวนพนักง�น
ที่ั�งหมด

ร้อยละของ
จำ�นวนพนักง�น
ที่ั�งหมด

67% 90% 93%

80%*
เป้�หม�ยปี 2565

คะแนนคว�มผู้่กพันที่่�พนักง�นม่
ต�อองค์กร 100%

ม�กกว��

หมายเหตุ: ม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งวิธิ่กิารให้คัะแนันัแล้ะเกิณ์ฑ์์กิารปีระเมินัในัปีี 2564 โดยเปี้าหมายขึ้องปีี 2564 ยังคังอ้างอิงจากิวิธิ่กิารให้คัะแนันัแล้ะเกิณ์ฑ์์
กิารปีระเมินัจากิปีีกิ่อนัหนั้า ที่ั�งนั่� ได้ม่กิารที่บที่วนัเปี้าหมายสำหรับปีี 2565 แล้้ว เพ้�อให้สอดคัล้้องกิับระบบกิารปีระเมินัแล้ะเกิณ์ฑ์ก์ิารให้
คัะแนันัรูปีแบบใหม่
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ที่ั�งนั่� ขึ้้อมูล้ที่่�เกิ็บรวบรวมจากิพนัักิงานัทีุ่กิคันัในักิารปีระเมินั 

ผล้งานัแล้ะกิารสำรวจคัวามผูกิพันัขึ้องพนัักิงานัตุ่อองคั์กิรจะนัำ

ไปีวิเคัราะห์เพ้�อส่งเสริมคัวามกิ้าวหนั้าในัสายงานัหร้อจัดที่ำ

โคัรงกิารพัฒนัาที่่�เปี็นัปีระโยช่น์ั โคัรงกิารหมุนัเว่ยนัหนั้าที่่�คัวาม

ดัชน่ก�รจ้�งง�นเฉล่�ยต�อค�� 
FTE (ค��เที่่ยบเที่��พนักง�น
เต็มเวล�) (บ�ที่)

ดัชน่ก�รจ้�งง�นเฉล่�ยต�อค�� 
FTE (ค��เที่่ยบเที่��พนักง�น
เต็มเวล�) (บ�ที่)

8,200 9,300

2563 2564 เป้�หม�ยปี 2565

59 44

34 34 72

จำ�นวนตำ�แหน�ง 
ก�รจ้�งง�นใหม�

จำ�นวนตำ�แหน�ง 
ก�รจ้�งง�นใหม�

จำ�นวนตำ�แหน�ง 
ก�รจ้�งง�นใหม�

จำ�นวนตำ�แหน�ง 
ก�รจ้�งง�นใหม�

จำ�นวนตำ�แหน�ง 
ก�รจ้�งง�นใหม�

ตำ�แหน�งง�นที่่�ม่ที่่�ม�จ�กก�ร
สรรห�จ�กบ่คล�กรภ�ยใน
องค์กร (Internal Hire)

ตำ�แหน�งง�นที่่�ม่ที่่�ม�จ�กก�รสรรห�จ�ก
บ่คล�กรภ�ยในองค์กร (Internal Hire)

ตำ�แหน�งง�นที่่�ม่ที่่�ม�จ�กก�รสรรห�จ�ก
บ่คล�กรภ�ยในองค์กร (Internal Hire)

ตำ�แหน�งง�นที่่�ม่ที่่�ม�จ�กก�รสรรห�จ�ก
บ่คล�กรภ�ยในองค์กร (Internal Hire)

ตำ�แหน�งง�นที่่�ม่ที่่�ม�จ�กก�รสรรห�จ�ก
บ่คล�กรภ�ยในองค์กร (Internal Hire)

8.5% 6.8%

17.7% 17.7%

15-20%

รับผิดช่อบ แผนักิารเกิษ่ยณ์ ตุล้อดจนัเตุิมเตุ็มตุำแหนั่งงานั 

ในัองคั์กิร โดยในัปีี 2564 ตุำแหนั่งงานัร้อยล้ะ 11.54 ม่ที่่�มาจากิ 

กิารสรรหาจากิบุคัล้ากิรภายในัองคั์กิร (Internal Hire)
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โคริงการิเสริิมสริ้างความผู้้กพันและความพึงพอใจ
ท่ีพนักงานมีต่่อองค์กริ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ริเริ�มโคัรงกิารตุ่างๆ เพ้�อสร้างคัวามผูกิพันักิับ

องคั์กิรแล้ะเพิ�มคัวามพ้งพอใจขึ้องพนัักิงานัตุ่อองคั์กิร เช่่นั

• กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดตุั�ง โคัรงกิาร “Advance” เพ้�อใช่้เป็ีนัช่่อง

ที่างกิารส้�อสารภายในัองคั์กิร โดยฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้จะ 

เผยแพร่ขึ้่าวสารขึ้้อมูล้แล้ะบที่สัมภาษณ์์ผู้บริหารผ่านั 

SharePoint ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ซ้ึ่�งจะช่่วยให้พนัักิงานัรับรู้

สถึานักิารณ์แ์ล้ะทิี่ศที่างธุิรกิจิจากิเน้ั�อหาในับที่สัมภาษณ์ต่์ุางๆ 

ขึ้องผู้บริหาร

• เพ้�อสร้างเสริมคัวามผูกิพันัที่่�พนัักิงานัม่ตุ่อองค์ักิร กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ได้จัดปีระชุุ่มที่าวน์ัฮอล้ (Town Hall Meeting) ในัปีี 

2564 โดยม่่ปีระธิานัเจ้าหน้ัาที่่�บริหารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เปี็นั 

ผู้บรรยาย โดยม่วัตุถึุุปีระสงคั์เพ้��อให้พนัักิงานัม่ส่วนัร่วมแล้ะ

รับที่ราบกิล้ยุุที่ธิ์์ที่างธุุิรกิิจขึ้องแตุ่ล้ะกิลุ้่มธิุุรกิิจในัปีถีึัดไปี

• ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ยกิระดับศักิยภาพด้านัเที่คัโนัโล้ย่

ดจิทิี่ลั้เพ้�อเสริมปีระสิที่ธิภิาพในักิารที่ำงานัขึ้องฝ่า่ยที่รัพยากิร

บุคัคัล้ โดยได้พัฒนัาแอปีพล้ิเคัชั่นั ‘@Work’ ขึ้้�นัสำหรับใช่้

เปี็นัช่่องที่างกิารส้�อสารระหว่างฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้กิับ

พนักัิงานัในัที่กุิกิลุ้ม่ธุิรกิจิ ช่ว่ยใหพ้นักัิงานัสามารถึดำเนิันักิาร

เกิ่�ยวกิับงานัที่รัพยากิรบุคัคัล้บางส่วนัได้ด้วยตุนัเอง แล้ะ 

เขึ้้าถ้ึงระบบ e-application รวมถึ้งปีระกิาศตุ่างๆ ขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ได้

WORK-LIFE SOLUTIONS
WHA Office Solutions โคัรงกิารอาคัารสำนักัิงานัระดับพร่เม่ยม 

เปี็นัที่่�ตุั�งขึ้องโคัรงกิาร WHA Tower, @Premium, SJ Infinite I 

แล้ะ TusPark WHA เป็ีนัตุ้นั ม่กิารออกิแบบพ้�นัที่่�ที่่�ย้ดหยุ่นัแล้ะ

ตุอบโจที่ย์รูปีแบบกิารที่ำางานัที่่�หล้ากิหล้าย สร้างสภาพแวดล้้อม

กิารที่ำงานัท่ี่�เอ้�อตุ่อกิารใช่้คัวามคัิดสร้างสรรคั์ นัวัตุกิรรม แล้ะ

กิารที่ำางานัร่วมกัินัด้วยเที่คัโนัโล้ยท่ี่่�ทัี่นัสมัย จง้เป็ีนักิารช่่วยเสริม

สร้างคัวามพง้พอใจขึ้องพนัักิงานั ตุล้อดจนัสร้างคัวามเช่้�อมั�นัให้

แกิ่บุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพ

ในัปีี 2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ได้เปิีดตุวั WHA Tower อาคัารสำนักัิงานัใหญ่ 

แห่งใหม่ ตุั�งอยู่ในัศูนัย์กิล้างธิุรกิิจย่านับางนัา โดยโคัรงกิาร 

ดงักิล่้าวได้รบัรางวัล้สุดยอด “สถึาปีตัุยกิรรมอาคัารสำนัักิงานัแบบ

ไฮไรส์ ปีระจำปีระเที่ศไที่ย (Commercial High Rise Architecture 

Thailand)” อ่กิดว้ย กิารยา้ยสำนักัิงานัใหญ่ในัคัรั�งนั่�จะเปีน็ักิารสง่

เสริม Work-Life Solution ขึ้องบุคัล้ากิรขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ด้วย

สภาพแวดล้อ้มในักิารที่ำงานัท่ี่�ปีรบัเปีล้่�ยนังา่ย พรอ้มทัี่�งสิ�งอำนัวย

คัวามสะดวกิตุ่างๆ เช่น่ั โคัเวิรค์ักิิ�งสเปีซึ่ รา้นักิาแฟ แวดล้อ้มด้วย

ภูมิที่ัศนั์ที่่�สวยงาม สวนั แล้ะนั�ำพุ ตุล้อดจนัพ้�นัที่่�อเนักิปีระสงคั์

สำหรับกิิจกิรรมอ้�นัๆ เพ้�อให้บุคัล้ากิรได้สัมผัสปีระสบกิารณ์์กิาร

ที่ำงานัที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะม่รูปีแบบช่่วิตุกิารที่ำงานัที่่�สมดุล้  

ม่สุขึ้อนัามัยที่่�ด่ ตุล้อดจนัเพล้ิดเพล้ินักัิบคัวามบันัเที่ิงที่่�คัรบคัรันั
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รวมถ้ึงเที่คัโนัโล้ย่ล้�ำสมัยพร้อมคัวามปีล้อดภัยแล้ะคัล่้องตัุว  

ซึ่้�งผสานันัวัตุกิรรมเที่คัโนัโล้ย่ภายในัอาคัารท่ี่�คัวบคุัมด้วยระบบ

ดจิทิี่ลั้ซึ่้�งมค่ัวามโดดเดน่ัในัดา้นักิารรกัิษาคัวามปีล้อดภยั มร่ะบบ

กิารสแกินัใบหนั้าในักิารเขึ้้าออกิพ้�นัที่่�สำนัักิงานั กิารคััดกิรอง

ตุรวจอุณ์หภูมิร่างกิายเพ้�อรักิษามาตุรฐานัสุขึ้อนัามัยที่่�ด่ พร้อม

พ้�นัที่่�จอดรถึที่่�รองรบัยานัพาหนัะไดถ้ึง้ 500 คัันั รวมถึง้นัวตัุกิรรม

เที่คัโนัโล้ย่ที่่�เปี็นัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อม รวมถึ้งโคัรงกิารรถึไฟฟ้า 

รางเบาที่่�คัาดว่าจะแล้้วเสร็จในัปีี 2566

ที่ั�งนั่� กิารยา้ยสำนักัิงานัแห่งใหม่ยงัเป็ีนักิารรวมทุุี่กิกิลุ้ม่ธุุิรกิจิขึ้อง

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ รวมถึง้ทีุ่กุิๆ หนัว่ยงานัมาอยู่ในัสถึานัที่่�แห่งเดย่วกัินั 

ซึ่้�งเปี็นักิารเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารที่ำงานั ล้ดกิารเดินัที่าง แล้ะ

ล้ดขึ้้อจำกิัดในักิารติุดตุ่อปีระสานังานัระหว่างกิันั

ที่ะเบ่ยนัด้วย กิารตุรวจสุขึ้ภาพปีระจำปีี เคัร้�องแบบ กิองทีุ่นั

สำรองเล้่�ยงช่่พ แล้ะกิองทุี่นัเงินัช่่วยเหล้้อ นัอกิจากินั่� พนัักิงานั

ยงัสามารถึเสนัอกิารปีรับปีรงุผล้ปีระโยช่น์ัผา่นัที่างคัณ์ะกิรรมกิาร

พนักัิงานัแล้ะฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้อ่กิด้วย

อ่กิทัี่�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังมุ่งพัฒนัาเพ้�อสร้างบรรยากิาศกิารที่ำงานั

ในัเช่ิงบวกิแล้ะกิระตุุ้นัให้เกิิดแรงจูงใจในักิารที่ำงานั ที่ั�งนั่� ได้จัด

ให้ม่กิจิกิรรมแล้ะโคัรงกิารตุา่งๆ เพ้�อมุ่งเนัน้ัส่งเสรมิคัวามเปี็นัอยู่

ที่่�ด่ขึ้องพนัักิงานั เช่่นั WHA Care แล้ะโคัรงกิาร Voice of 

Employee Program ซึ่้�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ให้คัวามสำคััญในั 

กิารพัฒนัา “คัวามเปี็นัอยู่ที่่�ด่ขึ้องพนักัิงานั” ตุามแนัวที่างกิล้ยุที่ธิ์

ใหม่ในักิารจัดกิารที่รัพยากิรบุคัคัล้ โดยให้คัวามสำคััญกิับ 

อาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยเปี็นัอันัดับแรกิ ในัปีี 2564  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดกิิจกิรรม WHAppy, Friday Fit and Firm 

balance, Stretching fit for fun แล้ะโคัรงกิารบริหารจัดกิาร

คัวามเคัร่ยด เพ้�อส่งเสริมสภาพคัวามเป็ีนัอยู่ท่ี่�ด่ขึ้องพนัักิงานั 

ผ่านักิารที่ำกิิจกิรรมร่วมกัินั โดยม่ผู้เขึ้้าร่วมร้อยล้ะ 60

ผู้ลปริะโยชน์และสวัสดิการิ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญกัิบกิารส่งเสริมมาตุรฐานัในักิาร 

คัรองช่่พที่่�ด่สำหรับพนัักิงานัแล้ะคัรอบคัรัว ซ้ึ่�งสอดคัล้้องกิับ 

เปี้าหมายในักิารจูงใจแล้ะรักิษาพนัักิงานัท่ี่�ม่ศักิยภาพแล้ะ 

คัวามสามารถึ ที่ั�งนั่� ได้มอบสวัสดิกิารแล้ะผล้ปีระโยช่นั์ให้

พนัักิงานัอย่างเหมาะสม อ่กิที่ั�งยังเกิินักิว่าขึ้้อกิำหนัดตุาม 

กิฎระเบ่ยบหากิเป็ีนัไปีได้ พนัักิงานัทุี่กิคันัจะได้รับแจ้งสิที่ธิิ�ขึ้อง

ตุนัในักิารรับสวัสดิกิารแล้ะผล้ปีระโยช่น์ัตัุ�งแตุ่กิารเริ�มงานั 

พนัักิงานัปีระจำขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งหมดจะได้รับผล้ปีระโยช่นั์

แล้ะสวสัดกิิารมาตุรฐานั ซ้ึ่�งปีระกิอบด้วยปีระกินััช่่วิตุแล้ะอบุตัุเิหตุุ 

ปีระกิันัสุขึ้ภาพซึ่้�งให้คัวามคัุ้มคัรองสมาช่ิกิในัคัรอบคัรัวท่ี่�ล้ง

นัอกิจากินั่� ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังจัดให้ม่เงินัรางวัล้พิเศษให้

กิับพนัักิงานัที่่�ม่ศักิยภาพที่่�อาสารับหนั้าที่่�ในัโคัรงกิารผู้นัำกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้ง (Change Agents) แล้ะม่บที่บาที่ขึ้ับเคัล้้�อนัให้เกิิด

กิารพัฒนัา โดยเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องเปี้าหมายกิารดำเนัินังานั 

ด้านัคัวามยั�งย้นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ภายใตุ้แผนักิารพัฒนัาไปี 

สู่ระบบดิจิที่ัล้
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ผู้ลุ่การดัำาเนินงานดั้านการบริหารจัดัการ
อัตร�ก�รเลิกจ้�งพนักง�น

หมายเหตุ: ขึ้้อมูล้ผล้กิารดำเนัินังานัคัรอบคัลุ้ม FTE (คั่าเท่ี่ยบเที่่าพนัักิงานัเตุ็มเวล้า) ทัี่�งหมด

อัตร�ก�รเลิกจ้�งพนักง�น
ที่ั�งหมด 

12.61%

64.00%

9.09%

98.67%

22.73%

1.33%

68.18%

0%

36.00%

อัตร�ก�รเลิกจ้�ง
แบ�งต�มเพศั: 

อัตร�ก�รเลิกจ้�งสำ�หรับตำ�แหน�งระดับบริห�ร

อัตร�ก�รเลิกจ้�งแบ�งต�มช�ติพันธ์ / เชื�อช�ติ/ 
ประเที่ศับ้�นเกิด/ พ่�นฐ�นด้�นวัฒนธรรม

ผู้่้บริห�ร
ระดับส่ง 

ไที่ย

ผู้่้บริห�ร
ระดับกล�ง 

เวียดน�ม

ผู้่้บริห�รระดับฝ่ึกหัด/ 
ระดับต้น 

อื�นๆ 

อัตร�ก�รล�ออกของพนักง�น
โดยสมัครใจ 

7.39%
อัตร�ก�รล�ออกของ
พนักง�นโดยสมัครใจ
แบ�งต�มเพศั: 

56.82% 43.18%
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“กิารที่ำงานัแห่งอนัาคัตุ” หร้อ “Future of Work” ได้กิล้ายเปี็นั

แรงขึ้บัเคัล้้�อนัหล้กัิที่่�ที่ำใหก้ิารเปีล้่�ยนัแปีล้งแรงงานัในัปีจัจบุนััแล้ะ

กิารบริหารจัดกิารแรงงานัในัองคั์กิรส่วนัใหญ่ถึ้อเปี็นัสิ�งจำเปี็นั 

ปีระกิอบกัิบแนัวโนั้มที่ั�วโล้กิ อ่กิที่ั�งคัวามก้ิาวหนั้าที่างเที่คัโนัโล้ย่ 

นัวัตุกิรรม กิารเปีล้่�ยนัผ่านัสู่สังคัมผู้สูงวัย แล้ะกิารพัฒนัาที่าง

สังคัม บริษัที่ตุ่างๆ จ้งตุ้องกิลั้บมาคิัดที่บที่วนัเร้�องกิารล้งทุี่นั 

ในักิารพัฒนัาศักิยภาพแล้ะส่งเสริมคัวามกิ้าวหนั้าแกิ่พนัักิงานั 

ซึ่้�งเปี็นัปีัจจัยหล้ักิที่่�ส่งผล้ตุ่อคัวามสำเร็จที่างธิุรกิิจแล้ะกิารเจริญ

เตุิบโตุที่่�ยั�งย้นั

ที่ั�งนั่� เพ้�อรับม้อกิับคัวามเปีล่้�ยนัแปีล้งขึ้้างตุ้นั กิลุ้ม่บริษัที่ดับบล้ิว

เอช่เอได้จัดที่ำกิารปีระเมินัสถึานักิารณ์์แรงงานัในัปีัจจุบันั 

พรอ้มที่ั�งล้งที่นุัเพ้�อพฒันัาศกัิยภาพแล้ะสง่เสริมคัวามก้ิาวหนัา้แกิ่

พนัักิงานัขึ้้�นัใหม่ โดยเริ�มจากิกิารระบุช่่องว่างที่างที่ักิษะ (skill 

gaps) จัดงบปีระมาณ์เพ้�อจัดกิารฝ่ึกิอบรม พัฒนัาทัี่กิษะเดิม 

(upskilling) แล้ะเพิ�มเตุิมที่ักิษะใหม่ (reskilling) เพ้�อให้มั�นัใจว่า

พนัักิงานัทัี่�งหมดม่ชุ่ดที่ักิษะสำคััญที่่�สัมพันัธิ์กิับกิล้ยุที่ธิ์แล้ะ 

วิสัยทัี่ศน์ัที่างธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ เช่้�อมั�นั

อยา่งยิ�งในัหลั้กิปีรัช่ญาที่่�ว่า มนุัษยเ์ป็ีนัที่รัพย์สนิัที่่�มค่่ัาสูงสุดขึ้อง

บริษัที่แล้ะยังตุระหนัักิด้วยว่าพนัักิงานัม่บที่บาที่สำคััญตุ่อกิาร

เจริญเตุิบโตุอย่างยั�งย้นัขึ้ององคั์กิร ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งให้

คัวามสำคััญกิับกิารล้งทีุ่นัในักิารพัฒนัาศักิยภาพพนัักิงานัเพ้�อ

การพัฒนาศักยภาพแลุ่ะส�งเสริมคุวามก้าวหน้า
แก�พนักงาน 

สนัับสนุันัให้พนัักิงานัพัฒนัาคัวามสามารถึแล้ะเสริมที่ักิษะที่าง

อาช่่พขึ้องตุนัได้อย่างเตุ็มปีระสิที่ธิิภาพ

แนวที่างการบริหารจัดัการ  
กิารบริหารด้านัที่รัพยากิรมนุัษย์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อยู่ภายใตุ้กิาร

กิำกิับดูแล้ในัระดับองคั์กิรโดยฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้ กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ตุระหนัักิด่ว่ากิารล้งทีุ่นัในักิารฝ่ึกิอบรมแล้ะพัฒนัาพนัักิงานัไม่

เพ่ยงแคั่ช่่วยสร้างแรงจูงใจให้กิับพนักัิงานัเท่ี่านัั�นั แตุ่ยังเปี็นักิาร

เสริมสร้างบุคัล้ากิรท่ี่�ม่ที่ักิษะคัวามสามารถึให้กิับองคั์กิรอ่กิด้วย 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งจัดให้ม่โคัรงกิารพัฒนัาที่ักิษะที่่�หล้ากิหล้ายแล้ะ

คัรอบคัลุ้มเพ้�อส่งเสริมคัวามก้ิาวหน้ัาทัี่�งในัด้านัทัี่กิษะส่วนับุคัคัล้

แล้ะเส้นัที่างอาช่่พขึ้องพนัักิงานั ซึ่้�งจะช่่วยเพิ�มคัวามพ้งพอใจ 

ในังานัแล้ะสร้างแรงจูงใจให้บุคัล้ากิรที่่�ปีฏิิบัติุงานัได้อย่างม่

ปีระสิที่ธิิภาพ

 

ทัี่�งน่ั� โคัรงกิารฝึ่กิอบรมแล้ะพัฒนัาที่ักิษะท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ จัดขึ้้�นั 

มุ่งเนั้นักิารพัฒนัาในั 5 ด้านัหล้ักิๆ อันัได้แกิ่ 1) กิารพัฒนัาที่ักิษะ

กิารจัดกิาร 2) กิารพัฒนัาคัวามรู้ด้านัธุิรกิิจแล้ะดิจิที่ัล้ 3)  

กิารพฒันัาล้กัิษณ์ะอุปีนัสิยัแล้ะทัี่กิษะคัวามสามารถึเชิ่งสมรรถึนัะ 

4) กิารพัฒนัาทัี่กิษะที่างเที่คันิัคั แล้ะ 5) กิารบริหารพนัักิงานั 

ที่่�ม่ศักิยภาพแล้ะคัวามสามารถึ

ที่ักีษัะกีารัจัดกีารั
ความรัู้ด้านธุุรักีิจ

และดิจิที่ัล
อุปนิสัยและ 

ความสามารัถเชิง
สมรัรัถนะ

กีารับรัิหารั
พันักีงานที่ี�มี
ศักียภาพัและ 

ความสามารัถ

ที่ักีษัะที่างเที่คนิค

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังวิเคัราะห์ผล้ตุอบแที่นัจากิกิารล้งทีุ่นัในัพนักัิงานั (HCROI) เพ้�อใช่้เป็ีนัตุัวช่่�วัดแล้ะบ่งบอกิระดับกิารล้งทุี่นัที่่�เหมาะสม 

ในัพนัักิงานัอ่กิด้วย โดยในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ มผ่ล้ตุอบแที่นัดังกิล้่าวบรรลุ้เป้ีาหมายที่่� 12 เที่่าแล้ะยังตุั�งเปี้าที่่� 14 เท่ี่าสำหรับปีี 

2568 ที่ั�งนั่� กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้ล้งทีุ่นัที่ั�งสิ�นั 1.7 ล้้านับาที่เพ้�อพัฒนัาบุคัล้ากิรในัปีี 2564 หร้อคัิดเปี็นั 2,767 บาที่ตุ่อหนั้�งอัตุรากิำล้ังเตุ็ม

เวล้า (FTE)
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ต่าริางท่ี 1: การิลงทุนในพนักงาน (HCROI) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เป้าห้มายปี 2564 เป้าห้มายปี 2568

HCROI 
(เที่��)

12 10 12 11 14

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีรับกิล้ยุที่ธิ์ด้านัที่รัพยากิรบุคัคัล้เพ้�อเร่งให้เกิิดกิารพัฒนัาแล้ะกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งบุคัล้ากิร (people transformation) 

ผ่านักิารเสริมสร้างคัวามสามารถึ กิารพัฒนัาที่ักิษะเดิมแล้ะเพิ�มทัี่กิษะใหม่ รวมถึ้งกิารสนัับสนัุนัสภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั 

อันัสร้างสรรคั์ เพ้�อส่งเสริมกิารพัฒนัาตุนัเองอย่างตุ่อเนั้�องแล้ะขัึ้บเคัล้้�อนัผล้ล้ัพธิ์ที่างธิุรกิิจ  โดยในัปีี 2565 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่แผนัที่่�จะ

แกิ้ไขึ้ขึ้้อกิำหนัดคัวามสามารถึปีระจำองคั์กิรว่าด้วยชุ่ดที่ักิษะที่่�จำเปี็นัตุ่อกิารที่ำงานัที่ั�งในัปีัจจุบันัแล้ะอนัาคัตุ ซึ่้�งสอดคัล้้องกิับแผนั

กิล้ยุที่ธิ์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะขึ้้อกิำหนัดขึ้องแตุ่ล้ะกิลุ้่มธุิรกิิจดังตุ่อไปีนั่�

กลุ�มธุรีกิจ ชีุดัที่ักษัะเฉพาะหน�วยธุรีกิจ

กิลุุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ กิารขึ้ยายธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สู่ตุล้าดโล้กิ

ธิุรกิิจพัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม (WHAID) อสังหาริมที่รัพย์เฉัพาะที่าง (Specialized Estates) ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ 
WHAID

ธิุรกิิจพัฒนัาแล้ะบริหารจัดกิารอสังหาริมที่รัพย์ สินัคั้าท่ี่�ม่มูล้คั่าเพิ�มแล้ะฟีเจอร์ขึ้องคัล้ังสินัคั้าอัจฉัริยะ(Smart Warehouse) 

ธิุรกิิจให้บริกิารสาธิารณ์ูปีโภคัแล้ะพลั้งงานั (WHAUP) สินัคั้าท่ี่�ม่มูล้คั่าเพิ�มขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP

ธิุรกิิจให้บริกิารด้านัดิจิที่ัล้ โซึ่ลู้ชั่�นัด้านัดิจิทัี่ล้สำหรับกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ 

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังให้คัวามสำคััญกิับกิารเสริมสร้าง 

คัวามรูค้ัวามสามารถึด้านัดิจทัิี่ล้ใหแ้กิพ่นักัิงานัที่ั�งหมด เริ�มตุั�งแตุ่

ที่ักิษะขึ้ั�นัพ้�นัฐานัไปีจนัถึ้งที่ักิษะขึ้ั�นัสูงขึ้้�นัไปี เช่่นั กิารวิเคัราะห์

ข้ึ้อมูล้ กิารเขึ้่ยนัโปีรแกิรม หร้อที่ักิษะด้านัดิจิที่ัล้ที่่�ซึ่ับซ้ึ่อนัยิ�งขึ้้�นั

สำหรับระดับตุ่างๆ แล้ะกิารที่ำงานัเฉัพาะที่าง โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

จะเริ�มดำเนิันักิารตุามแผนักิารเสริมทัี่กิษะด้านัดิจิที่ัล้ดังกิล่้าว 

ในัปีี 2565 เปี็นัตุ้นัไปี

โคุรงการพัฒนาที่ักษัะแก�พนักงาน
โคริงการิ WHAPPY   
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ริเริ�มโคัรงกิาร WHAppy ซ้ึ่�งเกิิดจากิ

กิารผสมกัินัระหว่าง WHA กิับ Happy โดยเป็ีนัช่่องที่างกิาร

ส้�อสารแล้ะกิิจกิรรมด้านักิารบริหารจัดกิารคัวามเปีล่้�ยนัแปีล้ง  

เพ้�อส่งเสริมที่ัศนัคัตุิเช่ิงบวกิรวมถึ้งที่ัศนัคัตุิที่่�เช่้�อว่าตุนัเองที่ำได้ 

(can-do attitude) ในัชุ่มช่นัดับบล้ิวเอช่เอ แล้ะม่กิิจกิรรมตุ่างๆ 

ที่่�ช่่วยเพิ�มพูนัคัวามรู้ คัวามสามารถึแล้ะวิธิ่คิัด ที่ั�งเร้�องสุขึ้ภาพ

แล้ะสวัสดิภาพให้แกิ่พนัักิงานั

โคัรงกิาร WHAppy จะม่กิารจัดกิิจกิรรมรูปีแบบตุ่างๆ ในัหัวขึ้้อ

ที่่�จำเปีน็ัตุอ่กิารพฒันัาที่กัิษะพนักัิงานั ที่ั�งยงัสอดคัล้อ้งกัิบกิล้ยทุี่ธิ์

กิารเปีล่้�ยนัแปีล้ง (change strategy) ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

โดยกิิจกิรรมตุ่างๆ เหล้่านั่�สามารถึจำแนักิออกิเปี็นั 4 กิลุ้่มคั้อ
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1. WHAppy Talk - เปี็นักิิจกิรรมกิารเสวนัาเพ้�อแบ่งปีันัคัวามรู้แล้ะสร้างแรงบันัดาล้ใจโดยวิที่ยากิรรับเช่ิญจากินัอกิองคั์กิร
แล้ะผู้บริหารหร้อพนัักิงานัจากิภายในัองคั์กิร เช่่นั รายกิารเสวนัากิับคัุณ์กิระทิี่งจากิ KTBG หร้อรายกิารเสวนัากัิบคัุณ์โจ้ ธินัา
จากิ SCB เปี็นัตุ้นั

2.  WHAppy Friday Activity - เปี็นักิิจกิรรมผ่อนัคัล้ายสบายๆ แตุ่ยังคังม่ 
สาระปีระโยช่นั์ซึ่้�งส่วนัมากิจะจัดขึ้้�นัในัวันัศุกิร์เพ้�อช่่วยให้พนัักิงานัคัล้าย
เคัร่ยดจากิกิารที่ำงานัท่ี่�ผ่านัมาตุล้อดทัี่�งสัปีดาห์ โดยม่หัวขึ้้อกิิจกิรรมท่ี่� 
หล้ากิหล้าย เช่่นั กิารจัดกิารคัวามเคัร่ยดโดยคัุณ์หมอจากิโรงพยาบาล้ 
กิรุงเที่พ, กิารอยู่ ร่วมกิับโคัวิด-19 โดยคุัณ์หมอจากิโรงพยาบาล้
บำรุงราษฎร์, โภช่นัากิารที่างอาหารแล้ะกิารออกิกิำล้ังกิายโดย AIA แล้ะ 
กิารจัดกิารที่างกิารเงินัโดย SCB เปี็นัตุ้นั



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)134 

3. WHAppy Cast - เปี็นัรายกิารพอดแคัสตุ์ที่่�ออกิอากิาศเฉัพาะในัองคั์กิรเพ้�อสร้างคัวามตุระหนัักิรู้แล้ะเพิ�มพูนัคัวามรู้ 

ใหแ้กิพ่นักัิงานัเกิ่�ยวกิบัเที่รนัด์ใหมข่ึ้องโล้กิแล้ะเส้นัที่างกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสูร่ะบบดจิทิี่ลั้ในัปัีจจบุนัั เช่น่ั คัวามมั�นัคังปีล้อดภยัที่างไซึ่เบอร์ 

หนัที่างสูก่ิารเป็ีนัองคัก์ิรไร้กิระดาษ (paperless organization) แล้ะกิารสรา้งองค์ักิรท่ี่�ขึ้บัเคัล้้�อนัดว้ยขึ้อ้มลู้ (data-driven organization) 

เปี็นัตุ้นั

4.  WHAppy Festival - เปี็นักิิจกิรรมที่่�จัดขึ้้�นัตุามเที่ศกิาล้สำคััญตุล้อดทัี่�งปีีเพ้�อเสริมสร้างคัวามสัมพันัธิ์แล้ะคัวามเปี็นัอันัหนั้�ง 

อันัเด่ยวกิันัในัหมู่พนัักิงานั เช่น่ั เที่ศกิาล้สงกิรานัต์ุ งานัที่ำบุญปีระจำปีี งานัเล้่�ยงปีีใหม่ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เปี็นัตุ้นั
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หลั้งจากิโคัรงกิาร WHAppy เปีดิตุวัข้ึ้�นัในัเด้อนัมน่ัาคัม มก่ิจิกิรรม

ที่่�ถูึกิจัดขึ้้�นัแล้้วที่ั�งสิ�นั 20 กิิจกิรรม โดยที่ั�งหมดได้ถึูกิปีรับให้ 

เหมาะสมแล้ะสอดคัล้้องกัิบมาตุรกิารที่ำงานัที่่�บ้านัแล้ะเว้นั 

ระยะห่างที่างสังคัมซ้ึ่�งเปี็นัสิ�งที่่�คั่อนัข้ึ้างที่้าที่ายสำหรับท่ี่มงานั 

อย่างไรกิ็ตุาม ผล้กิารดำเนัินักิารขึ้องแตุ่ล้ะกิิจกิรรมปีระสบผล้

สำเร็จเกิินักิว่าที่่�คัาดกิารณ์์ไว้ โดยรวมอัตุราคัวามพง้พอใจเฉัล้่�ย

จากิกิิจกิรรมที่ั�งหมดอยูท่ี่่�ระดับ 4.35 จากิ 5 แล้ะมากิกิว่าร้อยล้ะ 

60 ขึ้องพนัักิงานัได้เข้ึ้าร่วมทีุ่กิกิิจกิรรม ที่่�สำคััญที่่�สุดค้ัอ 

คัณ์ะที่ำงานัได้รับคัำตุิช่มแล้ะคัำแนัะนัำมากิมายจากิพนัักิงานั 

เพ้�อนัำไปีใช่้ในักิารวางแผนักิารจัดกิิจกิรรมที่่�มุ่งส่งเสริมแล้ะ

พัฒนัาศักิยภาพขึ้องพนัักิงานัตุ่อไปีในัปีี 2565 

การพัฒนาที่ักษัะการจัดัการ
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมที่างด้านั 

กิารพัฒนัาศักิยภาพแล้ะทัี่กิษะในักิารจัดกิารแล้ะบริหารงานั โดย

ม่โคัรงกิารตุ่างๆ ดังตุ่อไปีนั่� 

• ฝ่่ายที่รัพยากิรบุคัคัล้ได้จัดกิารปีระเมินัปีระสิที่ธิิภาพกิาร

ที่ำงานัช่่วงกิล้างปีีแล้ะกิารอบรมหลั้กิสูตุร “Coaching  

for Results” ในัรปูีแบบเสม้อนัจริงใหแ้กิผู่้จดักิารฝ่า่ยบุคัคัล้

ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ เป็ีนัเวล้ามากิกิว่า 6 ชั่�วโมง โดยม ่

ผู้เขึ้้าร่วมอบรมคัรบที่ั�ง 5 หล้ักิสูตุรเปี็นัจำนัวนัที่ั�งสิ�นั 161 

คันัจากิที่่�ตุั�งเปีา้ไว ้186 คันั ซ้ึ่�งกิจิกิรรมดงักิล้า่วมจ่ดุปีระสงคั์

เพ้�อให้ผู้จัดกิารในัสายงานัที่ราบถึ้งเที่คันัิคัแล้ะแนัวที่างกิาร

ให้ขึ้้อเสนัอแนัะ (feedback) รวมถ้ึงกิารนัำแบบปีระเมินั

ปีระสิที่ธิิภาพกิารที่ำงานัมาใช่้อย่างตุ่อเนั้�องเพ้�อขึ้ับเคัล้้�อนั

ที่ม่งานัสู่เปี้าหมายที่างธิุรกิิจ

• กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดจ้ดังานัสมัมนัาหล้กัิสตูุรระยะสั�นัเพ้�อผูบ้รหิาร

ในัหัวขึ้้อ “กิารพัฒนัาบุคัคัล้แบบกิ้าวกิระโดดเพ้�อกิารเจริญ

เตุิบโตุที่่�ยั�งย้นั” โดยม่ผู้บริหารแล้ะหัวหนั้าฝ่่ายจำนัวนั 

41 คันั เขึ้้าร่วมสัมมนัา เนั้�อหาขึ้องหล้ักิสูตุรเนั้นัเร้�องคัวาม

ท้ี่าที่าย คัวามสามารถึแล้ะวิธิ่พัฒนัาบุคัล้ากิรสำหรับผู้นัำ 

ในัโล้กิยคุัใหม ่โดยไดรั้บเกิย่รตุจิากิคัณุ์พรที่พิย ์อัยยมิาพนััธิ์  

ผู้กิ่อตุั�งแล้ะปีระธิานับริหารขึ้อง PacRim Group เป็ีนั

วิที่ยากิร

• กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ร่วมม้อกิับ “AMCHAM Academy” เพ้�อ

ริเริ�มโคัรงกิารฝึ่กิทัี่กิษะภาวะผู้นัำ ซ้ึ่�งม่ผู้เข้ึ้าร่วม 2 คันั  

จากิระดับผู้บริหาร (รองผู้ช่่วยกิรรมกิารผู้จัดกิาร) ท่ี่�ได้รับ

เสนัอช่้�อให้เข้ึ้าร่วมโคัรงกิาร ระหว่างโคัรงกิารฝึ่กิอบรม 

ผูเ้ข้ึ้ารว่มทัี่�งหมดไดร้ว่มแบง่ปัีนัทัี่ศนัะดา้นัธิรุกิิจขึ้องตุนั แล้ะ

ได้พัฒนัาทัี่กิษะคัวามรู้เก่ิ�ยวกัิบภาวะผู้นัำ ที่ั�งนั่� โคัรงกิาร 

ดังกิล้่าวมุ่งเนั้นักิารพัฒนัาทัี่�งด้านัที่ักิษะส่วนับุคัคัล้ อาช่่พ

กิารงานั แล้ะภาวะผู้นัำ แล้ะยังเปีิดโอกิาสให้ผู้เขึ้้าร่วมได้

สัมผัสปีระสบกิารณ์์กิารสัมมนัากิลุ้่มแบบพิเศษจากิองค์ักิร

ช่ั�นันัำตุ่างๆ ในัปีระเที่ศไที่ยแล้ะสหรัฐอเมริกิา
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การพัฒนาคุวามร้้ดั้านธ่รกิจแลุ่ะดิัจิทัี่ลุ่ 
โคัรงกิารฝึ่กิอบรมดังตุ่อไปีนั่� กิลุ่้มบริษัที่ฯ จัดข้ึ้�นัเพ้�อสร้าง 

คัวามรู้คัวามเขึ้้าใจขึ้องพนัักิงานัในัด้านัธิุรกิิจแล้ะดิจิที่ัล้

• กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ร่วมกิับบริษัที่ RISE Accel Company 

Limited จัดกิารปีระชุ่มเชิ่งปีฏิิบัตุิกิารสำหรับผู้บริหาร 

ระดับสูงจำนัวนั 24 คันั โดยแบ่งเป็ีนั 2 ช่่วง ใช่้เวล้าช่่วงล้ะ 

6 ช่ั�วโมง มค่ัณุ์อภิสทิี่ธิิ� ธิโนัปีจัย แล้ะคุัณ์ณ์ฤด่ คัริสธิานิันัที่ร์

เป็ีนัวิที่ยากิร กิิจกิรรมดังกิล้่าวม่จุดปีระสงคั์เพ้�อหาที่ิศที่าง

เช่งิกิล้ยทุี่ธิข์ึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เพ้�อขึ้บัเคัล้้�อนัองคัก์ิรสูก่ิารเปีน็ั

บรษิทัี่เที่คัโนัโล้ยภ่ายในัปี ี2567 นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ยงั

จัดปีระชุ่ม “WHA Innovation Journey Forum: Enhancing 

Innovation Power from You” สำหรับพนัักิงานัทีุ่กิระดับ 

ซึ่้�งใช้่เวล้ามากิกิว่า 3 ชั่�วโมง ม่ผู้เข้ึ้าร่วมที่ั�งสิ�นั 370 คันั  

กิารปีระช่มุดงักิล้า่วมุง่เน้ันัเร้�องคัณุ์สมบัติุสำคัญัขึ้ององคัก์ิร

แล้ะคันัแหง่นัวตัุกิรรม รวมถึง้กิารขึ้บัเคัล้้�อนัสูก่ิารเปีน็ัองคัก์ิร

แห่งนัวัตุกิรรม เริ�มตุั�งแตุ่ภาวะผู้นัำไปีจนัถ้ึงกิรอบคัวามคิัด

ขึ้องบุคัล้ากิรแล้ะวัฒนัธิรรมในัด้านันัวัตุกิรรม 

• “คัวามคัล้อ่งตุวัที่างธิรุกิจิเพ้�อนัำไปีสูค่ัวามเปีล้่�ยนัแปีล้ง” แล้ะ 

“HEM เพ้�อกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งในัอนัาคัตุ” เปี็นัหล้ักิสูตุรอบรม

ที่่�ม่จุดมุ่งหมายเพ้�อนัำหล้ักิกิารพัฒนัาคัวามคัล้่องตุัวมา

ปีระยุกิตุ์ใหเ้ขึ้า้กิบัวฒันัธิรรมแล้ะล้กัิษณ์ะที่างพฤติุกิรรมขึ้อง

องคั์กิรโดยรวมเพ้�อนัำไปีสู่กิารเปี็นัองค์ักิรที่่�สามารถึปีรับตุัว

แล้ะตุอบสนัองตุ่อสถึานักิารณ์ท่์ี่�เปีล้่�ยนัแปีล้งไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ซึ่้�งกิารอบรมดังกิล้่าวได้ให้คัำแนัะนัำอันัเป็ีนัปีระโยช่นั์ตุ่อ

กิระบวนักิารพัฒนัาในัทุี่กิขึ้ั�นัตุอนั โดยม่ผู้เขึ้้าร่วมอบรม 26 

คันัจากิที่่ม Change Agent แล้ะอ่กิ 15 คันัจากิที่่ม DTO 

ซึ่้�งกิารอบรมใช่้เวล้าที่ั�งสิ�นั 15 ช่ั�วโมง 

การพัฒนาลุ่ักษัณะอุปนิสัยแลุ่ะที่ักษัะคุวาม
สามารถึเชิงสมรรถึนะ (SOFT SKILLS  
DEVELOPMENT)
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมตุ่อไปีนั่�โดยม่จุดปีระสงค์ั 

เพ้�อพัฒนัาแล้ะเพิ�มพูนัทัี่กิษะด้านั Soft Skills 

• ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดโปีรแกิรมกิารเปีล่้�ยนัผ่านั 

เขึ้า้สูย่คุัดจิทิี่ลั้เพ้�อพฒันัาที่กัิษะเดมิ ทัี่�งยงัเพิ�มเตุมิที่กัิษะแล้ะ

คัวามรู้ใหม่ๆ ในัด้านัดิจิที่ัล้สำหรับพนัักิงานัทุี่กิระดับขึ้อง 

ที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจ 

YOUR NEXT YOU

เนั้�องจากิกิารแพรร่ะบาดขึ้องโรคัโคัวดิ-19 ในัปี ี2563 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 

ได้ปีรับเปีล้่�ยนักิารฝ่ึกิอบรมด้านักิารพัฒนัาศักิยภาพที่รัพยากิร

มนัุษย์ให้เข้ึ้ากัิบสถึานักิารณ์์ผ่านัหลั้กิสูตุรกิารเร่ยนัรู้ออนัไล้น์ั

เสม้อนัจริง กิารฝ่ึกิอบรมดังกิล้่าวม่ช่้�อว่า ‘Your Next You’  

จัดโดย SEAC Institute ม่วัตุถึุปีระสงคั์เพ้�อเพิ�มพูนัคัวามรู้ คัวาม

สามารถึแล้ะที่ัศนัคัตุิใหม่ๆ ขึ้องพนัักิงานัผ่านัหัวขึ้้ออบรมตุ่างๆ 

เช่น่ั กิารคัดิเช่งิออกิแบบ (Design Thinking) กิารขึ้จดัสิ�งกิด่ขึ้วาง

ในักิารคัิดเช่ิงสร้างสรรคั์ (Creative Thinking Blocker) ทัี่ศนัคัตุิ

ขึ้องกิารเตุิบโตุ (Growth Mindset) ทัี่ศนัคัติุในักิารเขึ้้าใจมุมมอง

ขึ้องคันัอ้�นั (Outward Mindset) กิารเตุร่ยมพร้อมตุ่อกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้ง (New Me Newland) กิารสร้างคัวามสัมพันัธิ์ในักิาร

ที่ำงานัด้วยที่กัิษะกิารส้�อสารที่่�มป่ีระสทิี่ธิิภาพ (The Four Houses 

of DISC) แล้ะภาวะผู้นัำในัตุนัเอง (Self Leadership) เป็ีนัตุ้นั 

โดยในัปีี 2564 ม่พนัักิงานัเข้ึ้าร่วมโคัรงกิารที่ั�งสิ�นั 43 คันั ม่ 

ระยะเวล้าดำเนัินัโคัรงกิาร 3 เดอ้นั ซ้ึ่�งกิำหนัดให้ผู้เขึ้้าร่วมตุ้อง

เข้ึ้าหล้ักิสูตุรออนัไล้น์ัเสม้อนัจริงเปี็นัเวล้ารวมไม่ตุ�ำกิว่า 35.5 

ช่ั�วโมง 
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ที่ักษัะที่างเที่คุนิคุแลุ่ะการที่ำางาน (TECHNICAL AND FUNCTIONAL SKILLS) 
ในัปีี 2564 กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จัดโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมด้านัคัวามสามารถึแล้ะกิารพัฒนัาตุ่างๆ สำหรับพนักัิงานัเพ้�อยกิระดับทัี่กิษะที่างเที่คันัิคั

แล้ะกิารที่ำงานัแล้ะเสริมคัวามรูท้ี่่�จำเปี็นั เช่น่ั กิารฝ่ึกิอบรมด้านัอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยภาคับังคัับ

BEYOND TRAINING
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่หล้ักิสูตุรออนัไล้น์ัสำหรับพนัักิงานัในัทุี่กิระดับขึ้องที่ั�ง  

4 กิลุ้่มธิุรกิิจ โดยม่บริษัที่ Beyond Training Plus เปี็นัผู้จัดโปีรแกิรมกิารอบรม 

ซึ่้�งมจ่ดุมุง่หมายเพ้�อปีพู้�นัฐานัแล้ะเตุรย่มคัวามพรอ้มในักิารนัำเที่คัโนัโล้ยด่จิทิี่ลั้

มาใช่้ดำเนัินัธิุรกิิจแล้ะกิารที่ำงานัที่่�รวดเร็วแล้ะย้ดหยุ่นัมากิขึ้้�นั ที่ั�งนั่� กิารอบรม

ปีระกิอบด้วยหลั้กิสูตุรตุ่างๆ เช่่นั กิารออกิแบบอนัาคัตุกิารที่ำงานั ที่ัศนัคัติุ 

ที่่�สำคััญในัยุคัดิจิที่ัล้ องคั์กิรท่ี่�ขึ้ับเคัล้้�อนัด้วยขึ้้อมูล้ ภาวะผู้นัำที่่�คัล้่องตุัว  

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งเพ้�อกิารเจริญเตุิบโตุ รูปีแบบใหม่ขึ้องกิารที่ำงานัผ่านักิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งเพ้�อคัวามคัล้่องตัุว แล้ะนัวัตุกิรรมในัองค์ักิร เปี็นัตุ้นั ม่ผู้เขึ้้าร่วม

อบรมที่ั�งสิ�นั 501 คันัจากิจำนัวนัพนัักิงานัที่ั�งหมด 585 คันั โปีรแกิรมดังกิล้่าว

ใช่้เวล้า 5 เด้อนั โดยผู้เขึ้้าร่วมอบรมจะตุ้องล้งเร่ยนัอย่างนั้อย 20 หล้ักิสูตุร
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• มก่ิารจดัโคัรงกิารอบรมคัวามปีล้อดภยัตุามข้ึ้อกิำหนัด
โดยคัรอบคัลุ้มหัวข้ึ้อดังนั่� อาช่่วอนัามัยแล้ะสภาพ
แวดล้้อมในักิารที่ำงานั กิารที่ำงานับนัที่่�สูง ท่ี่�แคับ 
เคัรนัเหนัอ้ศร่ษะ คัวามปีล้อดภยัที่างไฟฟ้า กิารฝึ่กิ
ซ้ึ่อมดับเพล้ิง สารเคัม่อันัตุราย เป็ีนัตุ้นั โคัรงกิาร 
ฝึ่กิอบรมดังกิล่้าวจัดให้พนักัิงานัที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องขึ้องบริษัที่ 
WHAUP แล้ะบรษิทัี่ WHAID ในัระดบัตุ่างๆ ตุั�งแตุ่
ระดับผูจ้ดักิารจนัถึง้พนักัิงานัระดับปีฏิบิตัุกิิาร มจ่ำนัวนั
ช่ั�วโมงฝึ่กิอบรมคัวามปีล้อดภัยที่ั�งสิ�นั 603 ช่ั�วโมง 
โดยมผู่เ้ข้ึ้าร่วมรวมทุี่กิคัรั�ง 72 คันั

• กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ได้จดัโปีรแกิรมอบรม Computer 101 
โดยแบ่งเป็ีนั 6 ช่่วงตุามที่กัิษะกิารใช้่คัอมพวิเตุอร์ เช่่นั 
กิารใช้่ Mitel, Microsoft Teams, Onedrive & VPN, 
Microsoft Outlook, คัอมพวิเตุอร์, เคัร้�อง printer, เนัท็ี่
เวิร์คั แล้ะ MRBS ใช้่เวล้าที่ั�งหมด 8 ชั่�วโมง มผู่เ้ข้ึ้า
อบรม 648 คันัจากิที่กุิช่่วง โดยหล้งัจากิจบหล้กัิสตูุร 
ผู้เข้ึ้าร่วมอบรมม่คัวามรู้คัวามเข้ึ้าใจตุ่อหัวข้ึ้อตุ่างๆ 
เพิ�มขึ้้�นัจากิเฉัล้่�ยร้อยล้ะ 58 เป็ีนัร้อยล้ะ 84

• กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ได้จดัโปีรแกิรมอบรม Computer 101 
โดยแบ่งเป็ีนั 6 ช่่วงตุามที่กัิษะกิารใช้่คัอมพวิเตุอร์แล้ะ
เคัร้�องมอ้ที่าง IT ตุ่างๆ เช่่นั กิารใช้่ Mitel, Microsoft 
Teams, Onedrive & VPN, Microsoft Outlook, 
คัอมพิวเตุอร์, เคัร้�อง printer, เน็ัที่เวร์ิคั แล้ะ MRBS 
ใช้่เวล้าที่ั�งหมด 8 ชั่�วโมง ม่ผูเ้ข้ึ้าอบรม 648 คันัจากิ
ทีุ่กิช่่วง โดยหล้ังจากิจบหล้ักิสูตุรผู้เข้ึ้าร่วมอบรม 
มค่ัวามรู้คัวามเข้ึ้าใจตุ่อหวัข้ึ้อตุ่างๆ เพิ�มข้ึ้�นัจากิเฉัล้่�ย
ร้อยล้ะ 58 เป็ีนัร้อยล้ะ 84 ซ้ึ่�งเป็ีนัไปีตุามเป้ีาหมายขึ้อง
กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ที่่�จะเป็ีนักิารสร้างคัวามเข้ึ้าใจที่างด้านักิาร

ใช้่เคัร้�องมอ้ที่างด้านัเที่คัโนัโล้ยท่ี่่�องค์ักิรมอ่ยูไ่ด้อย่างเต็ุม
ปีระสิที่ธิิภาพมากิยิ�งข้ึ้�นั ตุามแนัวคัิดกิารที่ำงานัแห่ง
อนัาคัตุ” หรอ้ “Future of Work” เพ้�อท่ี่�ให้ผล้งานัขึ้อง
พนักัิงานัมป่ีระสทิี่ธิภิาพแล้ะปีระสทิี่ธิผิล้ที่่�ดข่ึ้้�นัด้วยระยะ
เวล้าที่ำงานัขึ้องพนักัิงานัที่่�สั�นัล้ง ที่่�จะเป็ีนัสิ�งท่ี่�ช่่วยให้
องค์ักิรสามารถึพัฒนัาบคุัล้ากิรได้ที่ั�งพฒันัาที่กัิษะเดิม 
(upskilling) แล้ะเพิ�มเติุมทัี่กิษะใหม่ (reskilling)  
ส่งผล้ให้พนักัิงานัมศั่กิยภาพท่ี่�สงูขึ้้�นัได้ 

• นัอกิจากินั่�โคัรงกิารดังกิล่้าวส่งผล้ที่ำให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ 
สามารถึบรรล้แุผนักิล้ยทุี่ธ์ิหล้กัิขึ้องกิลุ่้มบรษิทัี่ฯ ในักิาร
เปีล่้�ยนัแปีล้งองค์ักิรไปีสูยุ่คัดิจทิี่ลั้ (Digital Transformation) 
ซึ่้�งกิารอบรมนั่�จะเป็ีนักิารสร้างรากิฐานัคัวามรู้คัวามเข้ึ้าใจ 
ตุ่อพนักัิงานัเพ้�อพร้อมก้ิาวสูยุ่คัใหม่แล้ะพร้อมรับมอ้กิบั
กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งที่่�จะเกิดิขึ้้�นั ทัี่�งนั่�กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้จดัที่ำ
โคัรงกิารนั่�โดยกิลุ้่มบุคัล้ากิรท่ี่�เป็ีนัผู้เช่่�ยวช่าญภายในั
องค์ักิร ซ้ึ่�งเป็ีนักิารอบรมท่ี่�ตุรงจุดแล้ะเข้ึ้าใจข้ึ้อจำกัิด
ขึ้องพนักัิงานัด้วยกัินัเองอย่างด ่รวมถ้ึงโคัรงกิารพฒันัา
บุคัล้กิารดังกิล่้าวใช้่ค่ัาใช้่จ่ายท่ี่�ไม่สูงนัักิแตุ่สามารถึ
ให้กิารที่ำงานัขึ้องพนัักิงานัที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพเพิ�มขึ้้�นั
อย่างเหน็ัได้ช่ดั ส่งผล้ให้ผล้ตุอบแที่นัจากิกิารล้งที่นุัในั
พนัักิงานั (HCROI)ปีรับตุัวเพิ�มสูงข้ึ้�นัเป็ีนั 12 เท่ี่า  
ซึ่้�งสงูข้ึ้�นัในัปีีก่ิอนัหน้ัา อ่กิทัี่�งแผนักิารอบรมนั่�

 ถึอ้ได้ว่าเป็ีนักิารบรรุเป้ีามหายตุามแผนั

 กิล้ยทุี่ธ์ิ Digital Transformation 

 ขึ้ององค์ักิรท่ี่�

 ตุั�งเป้ีาไว้
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การบริหารพนักงานที่่�ม่ศักยภาพแลุ่ะคุวามสามารถึ (TALENT MANAGEMENT) 
การิปริะเมินผู้ลงานเป็นริายบุคคล (INDIVIDUAL PERFORMANCE APPRAISAL)
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ใช่้กิิจกิรรมกิารปีระเมินัผล้กิารปีฏิิบัตุิงานัขึ้องพนัักิงานัรายบุคัคัล้ในักิารกิำหนัดที่ิศที่างกิารพัฒนัาศักิยภาพแล้ะที่ักิษะ

เพ้�อให้สอดคัล้้องกิับกิล้ยุที่ธิ์กิารเจริญเตุิบโตุขึ้ององคั์กิร ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำเคัร้�องม้อแล้ะมาตุรกิารตุ่างๆ มาใช้่ปีระเมินัผล้กิาร

ปีฏิิบัตุิงานัขึ้องพนักัิงานัเปี็นัรายบุคัคัล้ในัทีุ่กิกิลุ้่มธิุรกิิจ โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้เล้้อกิรูปีแบบกิารปีระเมินั 3 แบบในักิารช่่�วัดค่ัาตุอบแที่นั

ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับผล้กิารปีฏิิบัติุงานัขึ้องพนัักิงานัรายบุคัคัล้

รีูปแบบการีปรีะเมินผลการีปฏิิบัติงาน 
สัดัส�วนจากจำนวนพนักงานท้ัี่งหมดั 

(รี้อยละ)

กิารบริหารจัดกิารโดยย้ดเปี้าหมายในักิารที่ำงานั (MBO): ระบบกิารใช่้เปี้าหมายที่่�วัดได้

ตุามที่่�ผู้บังคัับบัญช่าแล้ะผู้ใตุ้บังคัับบัญช่าร่วมกิันักิำหนัดไว้

100%

กิารปีระเมินัผล้กิารปีฏิิบัติุงานัแบบหล้ายมิตุิ (เช่่นั กิารปีระเมินัผล้แบบ 360 องศา) ใช่้กิับกิลุ้่มบุคัล้ากิรที่่�ม่ศักิยภาพ

กิารจัดล้ำดับเปีร่ยบเท่ี่ยบอย่างเปี็นัที่างกิารระหว่างพนัักิงานัในักิลุ้่มใดกิลุ้่มหน้ั�ง 100%

ริะบบการิบริิห้าริผู้ลการิปฏิิบัต่ิงาน
(PERFORMANCE MANAGEMENT)
นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้นัำระบบกิารบริหารผล้กิารปีฏิบิติัุงานั

มาใช่เ้พ้�อเปีน็ัแนัวที่างใหก้ิบับุคัล้ากิรในัที่กุิระดบักิารจ้างงานั ทัี่�งนั่� 

ส่วนัหนั้�งขึ้องกิารวัดผล้กิารที่ำงานัขึ้องพนัักิงานั กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ได้ใช่้ดัช่นั่ช่่�วัดคัวามสำเร็จระดับองคั์กิร (corporate KPIs) ดัช่นั่ 

ช่่�วดัระดับหน่ัวยงานั (functional KPIs) แล้ะเคัร้�องมอ้วดัสมรรถึนัะ

ซึ่้�งแบ่งเปี็นัสมรรถึนัะหล้ักิแล้ะสมรรถึนัะภาวะผู้นัำ ยิ�งไปีกิว่านัั�นั 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังกิำหนัดเป้ีาหมายแล้ะให้นั�ำหนัักิกัิบกิารช่่�วัด

ทัี่ศนัคัตุิ 4 ด้านั ได้แก่ิ กิารเงินั คัวามร่วมม้อ กิระบวนักิาร  

แล้ะกิารพัฒนัาองคั์กิร
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Human Resources Department Human Resources Department

ขั้นต่อนการิปริะเมินผู้ลการิปฏิิบัต่ิงาน

บรัิษััที่ ผู่้ถูกีปรัะเมิน / หน่วยงานติ้นสังกีัด /ฝึ่ายที่รััพัยากีรับุคคล

จ่ดำเติรีย่มีแบบประเมีินผู้ลการปฎิิบ่ติิงาน

กระจาย่แบบประเมิีนผู้ลการปฏิิบ่ติิงานใหุ้�แก ่
ผู้้�ปฏิิบ่ติิงาน

ติรวจสอบข�อมี้ล

พบข�อผิู้ดำพลาดำ  

ไมี่พบข�อผิู้ดำพลาดำ 

ไมี่เห็ุ้นชอบ

ลงนามี

ลงนามีอนุมี่ติิ 

เห็ุ้นชอบ 

ไมี่อนุมี่ติิ  

ที่บที่วนประเมิีนผู้ลการปฎิิบ่ติิงานโดำย่พิจารณา  
จาก Template ที่่�แนบไว�

ผู้้�ประเมิีนและผู้้�ถ้ืกประเมีินลงนามีร่บรอง

เสนอ พิจารณาเห็ุ้นชอบ

เสนอขออนุมี่ติิ

ส่งคืนแบบประเมีินประมีวลผู้ลคะแนนและจ่ดำเก็บบแบบประเมีิน

นำาส่ง 
Training Needs 

ใหุ้�ฝ่่าย่พ่ฒนา
บุคลากร

นำาผู้ลการประเมิีน
ไปดำำาเนินการเร่�อง
การปร่บค่าจ�างและ

โบน่สประจำาปี

นำาส่งแบบประเมิีนผู้ลการปฏิิบ่ติิงาน

แก� ไขติามีท่ี่�ไดำ�ร่บแจ�ง

คณะกรรมีการกำาหุ้นดำติ่วช่�ว่ดำหุ้ล่กของบริษ่ที่ฯ
กำาหุ้นดำต่ิวช่�ว่ดำหุ้ล่กในระดำ่บบริษ่ที่ฯ
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แผู้นการิพัฒนาบุคลากริริายบุคคล (INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN) 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้เตุรย่มแผนักิารพัฒนัาบุคัล้ากิรรายบุคัคัล้ (IDP) 

ที่ั�งระยะสั�นัแล้ะระยะยาวสำหรับพนัักิงานัแตุ่ล้ะคันั เพ้�อส่งเสริม

คัวามกิ้าวหนั้าแล้ะกิารเจริญเตุิบโตุในัสายงานัเพ้�อรักิษาบุคัล้ากิร

ที่่�ม่คัวามรู้คัวามสามารถึเอาไว้ แผนั IDP ช่่วยให้สามารถึระบุ

ที่ักิษะแล้ะคัวามสามารถึด้านัตุ่างๆ ขึ้องพนัักิงานั สรุปีขึ้้อมูล้ 

ดังกิล้่าว แล้ะนัำไปีพัฒนัาศักิยภาพในักิารปีฏิิบัตุิงานั ตุล้อดจนั

เสริมที่ักิษะคัวามช่ำนัาญเฉัพาะด้านั

โคริงการิภาวะผู้้้นำาด้านนวัต่กริริม (INNOVATION 
LEADERSHIP PROGRAM)
ในัปีี 2564 กิลุ่้มบรษิทัี่ฯ ได้จดักิารปีระช่มุ WHA Innovation Journey 

Forum ซึ่้�งเป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้องกิิจกิรรม WHAppy Talk ขึ้้�นั 

โดยม่ผู้เข้ึ้าร่วมกิิจกิรรมทัี่�งสิ�นั 361 คันัจากิกิลุ้่มธิุรกิิจที่ั�งหมด  

กิารปีระชุ่มดังกิล่้าวม่จุดปีระสงคั์เพ้�อส้�อสารทิี่ศที่างกิล้ยุที่ธิ์ในั 

กิารขึ้ับเคัล้้�อนักิลุ้่มบริษัที่ฯ สู่กิารเปี็นับริษัที่เที่คัโนัโล้ย่ภายในัปีี 

2567 แล้ะเชิ่ญช่วนัให้พนัักิงานัทุี่กิคันัร่วมเดินัที่างไปีด้วยกิันั  

โดยกิารปีระช่มุนั่�ไดช้่ว่ยเสรมิคัวามสามารถึแล้ะที่กัิษะที่่�จำเปีน็ัให้ 

ผู้เขึ้้าร่วมกิิจกิรรมสามารถึนัำพาองคั์กิรผ่านัคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้ง

แล้ะกิารปีรับรูปีแบบที่างธิุรกิิจ ซึ่้�งระหว่างกิารปีระชุ่ม บุคัล้ากิร 

ท่ี่�มศั่กิยภาพสูก่ิารเป็ีนัผู้นัำได้รบัปีระสบกิารณ์์ท่ี่�มป่ีระโยช่น์ัเกิ่�ยวกิบั

โคัรงกิารนัวัตุกิรรมตุา่งๆ ซึ่้�งสง่เสรมิแนัวคิัดกิารบรหิารแบบธิรุกิจิ

สตุาร์ที่อัพแล้ะทัี่ศนัคัตุทิี่่�มุง่เน้ันัล้กูิคัา้เปีน็ัสำคัญั กิจิกิรรมดงักิล้า่ว

ช่ว่ยผล้กัิดันัให้เกิดิสภาพแวดล้อ้มแล้ะบรรยากิาศกิารที่ำงานัท่ี่�สง่

เสริมกิารสร้างสรรค์ันัวัตุกิรรม (innovative workplace) ที่ั�งยัง

เปีน็ักิารปีล้กูิฝ่งัวฒันัธิรรมนัวตัุกิรรมในัองคัก์ิรอก่ิดว้ย ซึ่้�งหล้งัจากิ

กิารปีระชุ่มเสร็จสิ�นัล้ง ผู้ท่ี่�เขึ้้าร่วมกิิจกิรรมได้ที่ำแบบสำรวจ 

คัวามพ้งพอใจ โดยผล้ที่่�ได้ คัอ้ 4.6 จากิ 5 คัะแนันั



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)142 

ผู้ลุ่การดัำาเนินงาน
ในัปีี 2564 มผ่ล้กิารดำเนัินังานัโดยพิจารณ์าจากิช่ั�วโมงฝ่ึกิอบรมเฉัล่้�ยตุ่อปีีตุ่อรายพนัักิงานัตุามรายล้ะเอย่ดในัตุารางด้านัล้่างนั่� 

การีจำแนกกลุ�ม
จำนวนชีั�วโมงฝ่ึกอบรีมเฉลี�ยต�อปี 

(ชีั�วโมง)

จำนวนชีั�วโมงเฉลี�ยต�อหนึ�งอัตรีา
กำลังเต็มเวลาในการีฝ่ึกอบรีมและ

การีพัฒนา (ชีั�วโมง)

การีลงทีุ่นเฉลี�ยต�อหนึ�งอัตรีากำลัง
เต็มเวลาในการีฝ่ึกอบรีมและ

การีพัฒนา (บาที่)

เพศ

ช�ย 27.00 27.00 2,326

หญิง 32.12 32.12 3,528

ช�วงอาย่

ตำ��กว�� 30 ปี 23.75 23.75 1,402

30-50 ปี 31.35 31.35 2,723

ม�กกว�� 50 ปี 41.63 41.63 4,942

ระดัับการบริหาร

ระดับปฏิิบัติก�ร/ระดับต้น 25.73 25.73 13,350

ระดับกล�ง 35.63 35.63 5,033

ระดับส่ง 33.88 33.88 967

เชื�อชาติิ, ชาติิพันธ่์, สัญชาติิ, ถิึ�นกำาเนิดั, ภ้มิหลุ่ังที่างวัฒนธรรม

ไที่ย 28.88 28.88 2,775

ประเภที่การฝึึกอบรม

ก�รฝ่ึกอบรมสำ�หรับบ่คล�กร
ภ�ยในองค์กร

26.75 26.75 2,132

ก�รฝ่ึกอบรมสำ�หรับบ่คคลที่ั�วไป 2.14 2.14 635
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อาช่่วอนัามัยแล้ะสภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานัเปี็นัปีระเด็นั 

พ้�นัฐานัสำหรบัองค์ักิรตุ่าง ๆ ในักิารล้ดโอกิาสแล้ะป้ีองกินััคัวามเส่�ยง 

ขึ้องช่่วิตุแล้ะที่รัพย์สินัขึ้องผู้ม่ส่วนัได้เส่ยที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบองค์ักิร 

ดังกิล้่าว ทัี่�งนั่�ด้วยล้ักิษณ์ะกิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ 

ดับบล้วิเอช่เอ คัวามปีล้อดภัยถึ้อเปีน็ัองคัป์ีระกิอบหล้กัิพ้�นัฐานัที่่�

สำคััญในักิารดำเนัินัธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อย่างไรกิ็ตุาม ยังคัง

ม่คัวามเส่�ยงด้านัอาช่ว่อนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย (Operational, 

Health and Safety: OHS) ที่่�อาจส่งผล้กิระที่บร้ายแรงที่่�เกิิดขึ้้�นั

ได้ตุ่อพนัักิงานั ลู้กิคั้า แล้ะชุ่มช่นั เช่่นั กิารรับสารเคัม่เขึ้้า 

สู่ร่างกิายหร้อเหตุุกิารณ์์สารเคัม่หกิรั�วไหล้ภายในัสถึานัท่ี่� 

ปีฏิิบัตุิงานั อุบัตุิเหตุุหร้อสถึานักิารณ์์ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับคัวาม

ปีล้อดภัยที่างถึนันั กิารกิ่อสร้างแล้ะกิิจกิรรมซึ่่อมบำรุง ดังนัั�นั 

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ จ้งมุง่มั�นัในักิารปีลู้กิฝั่งวัฒนัธิรรมคัวามปีล้อดภัยทัี่�ว

ที่ั�งองคั์กิร รวมถึ้งผู้ม่ส่วนัได้เส่ยทีุ่กิฝ่่าย โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้

ดำเนัินัมาตุรกิารเช่ิงรุกิเพ้�อรับรองคัวามปีล้อดภัยแล้ะสวัสดิภาพ

ขึ้องพนัักิงานัแล้ะผู้ม่ส่วนัได้เส่�ยทีุ่กิฝ่่ายที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับเขึ้ตุ

ปีระกิอบอุตุสาหกิรรม ซ้ึ่�งรวมถ้ึงกิารดำเนิันัมาตุรกิารปี้องกิันั 

ตุ่าง ๆ กิารจัดฝ่ึกิอบรมที่างด้านัคัวามปีล้อดภัย รวมที่ั�งกิาร 

ส่งเสริมวัฒนัธิรรมคัวามปีล้อดภัยภายในัองคั์กิรเพ้�อเสริมสร้าง

อาช่วอนามัยแลุ่ะ
สภาพแวดัลุ่้อมในการที่ำางาน

คัวามมั�นัใจแล้ะขึ้วัญกิำลั้งใจขึ้องพนัักิงานัในักิารที่ำงานักัิบ 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยม่วัตุถึุปีระสงคั์เพ้�อกิารป้ีองกิันัแล้ะล้ดจำนัวนั 

กิารเกิิดอุบัติุเหตุุ กิารบาดเจ็บ แล้ะกิารเจ็บป่ีวยจากิกิารที่ำงานั

ให้ได้มากิที่่�สุด

แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ปีฏิิบัตุิตุามพระราช่บัญญัติุคัวามปีล้อดภัย อาช่่ว

อนัามัย แล้ะสภาพแวดล้้อมในักิารที่ำงานั พ.ศ. 2554 (2011) 

แล้ะกิฎระเบ่ยบท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องทัี่�งหมดอย่างเคัร่งคัรัด รวมถึ้ง

มาตุรฐานัคัวามปีล้อดภัยระดับสากิล้ เพ้�อให้แน่ัใจว่าม่กิารจัด 

กิารคัวามปีล้อดภัยอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ ทัี่�งยังม่กิารจัดตุั�ง 

คัณ์ะกิรรมกิารคัวามปีล้อดภยั ปีระกิอบดว้ยผูบ้รหิารแล้ะพนักัิงานั

จากิกิลุ้่มธิุรกิิจทัี่�งหมด เพ้�อที่บที่วนัปีระเด็นัท่ี่�เกิ่�ยวข้ึ้องกิับ 

อาช่ว่อนัามยัแล้ะคัวามปีล้อดภยัในัสถึานัที่่�ที่ำงานัอยา่งสม�ำเสมอ 

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดตุั�งแผนักิคัวามปีล้อดภัยภายใตุ้

คัวามดูแล้ขึ้องปีระธิานัเจ้าหนั้าที่่�ฝ่่ายปีฏิิบัติุกิาร เพ้�อกิำกิับ 

ดูแล้ปีระเด็นัที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยในั 

ที่ั�งส่�กิลุ้่มธิุรกิิจ แล้ะเพ้�อให้บรรลุ้เปี้าหมายอุบัตุิเหตุุเปี็นัศูนัย์ 

ที่ั�วที่ั�งองคั์กิรสำหรับที่ั�งพนัักิงานัแล้ะผู้รับเหมาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)144 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ใช่้ระบบจัดกิารอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย

เพ้�อระบุแล้ะแก้ิไขึ้คัวามเส่�ยงแล้ะปีระเด็นัตุ่าง ๆ เก่ิ�ยวกัิบอาช่่ว

อนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยทัี่�วที่ั�ง 4 กิลุ้่มธุิรกิิจ โดยขึ้อบเขึ้ตุ 

ขึ้องระบบจัดกิารดงักิล้า่วคัรอบคัลุ้มถึง้พนัักิงานั ผูร้บัเหมา ล้กูิคัา้ 

ผู้เย่�ยมเย้อนั ตุล้อดจนัชุ่มช่นัรอบขึ้้าง จากินัั�นั แผนักิคัวาม

ปีล้อดภยัจะปีระเมนิัคัวามเส่�ยงเพ้�อระบอุนััตุรายตุา่ง ๆ  ที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง

กัิบกิิจกิรรมกิารดำเนิันังานั แล้ะใช้่มาตุรกิารคัวบคุัมเพ้�อกิำจัด

อันัตุรายแล้ะล้ดคัวามเส่�ยง คัวามเส่�ยงหลั้กิที่่�ระบุแล้ะมาตุรกิาร

บรรเที่าผล้กิระที่บที่่�ใช่้ในัปีี 2564 ม่ระบุรายล้ะเอ่ยดอยู่ในัหัวขึ้้อ

ถัึดไปี ในัขึ้ณ์ะเด่ยวกิันั กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงถึ้อเป็ีนัพ้�นัฐานั 

ขึ้องขึ้ั�นัตุอนัตุ่าง ๆ ในักิารปีฏิิบัติุงานั จากินัั�นัจ้งนัำไปีบูรณ์ากิาร

แล้ะปีรับใช่้เปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องงานัที่่�ตุ้องที่ำเป็ีนัปีระจำทีุ่กิวันั 

อย่างไรกิ็ตุาม ม่กิารบันัที่้กิกิรณ์่กิารบาดเจ็บจากิกิารที่ำงานั

จำนัวนั 1 คัรั�ง โดยผู้ปีระสบเหตุคุัอ้ผู้รับเหมาที่่�ปีฏิิบัติุงานัในันัาม

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ผู้รับเหมารายดังกิล้่าวได้รับบาดแผล้

ระหว่างกิารก่ิอสร้าง เหตุกุิารณ์์ดังกิล้่าวม่คัวามรุนัแรงปีานักิล้าง 

แตุ่ไม่ร้ายแรงแล้ะไม่เป็ีนัอันัตุรายถ้ึงช่่วิตุแตุ่อย่างใด ผู้รับเหมา 

ที่่�ได้รบับาดเจ็บได้รบักิารช่่วยเหล้อ้ที่างกิารแพที่ย์อย่างทัี่นัท่ี่วงที่ ่

ที่ั�งนั่� ไม่ม่รายงานักิรณ์่สารเคัม่หกิรั�วไหล้ในัปีี 2564 แตุ่อย่างใด 

เช่่นัเด่ยวกัินันั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งมุ่งมั�นัที่่�จะพัฒนัาระบบอาช่่ว

อนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยอย่างสม�ำเสมอแล้ะตุ่อเนั้�องเพ้�อ

ปี้องกิันัไม่ให้เหตุุกิารณ์์ในัอด่ตุเกิิดซึ่�ำ แล้ะบรรลุ้เปี้าหมาย

อุบัตุิเหตุุเปี็นัศูนัย์

การิริะบุอันต่ริายจากการิทำางานและการิปริะเมิน
ความเสี่ยง
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิระบวนักิารในักิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงที่างด้านั

อาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยตุล้อดทีุ่กิกิารดำเนัินัธิุรกิิจ 

คัรอบคัลุ้มกิิจกิรรมทัี่�งหมดในัพ้�นัท่ี่�ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�ที่ั�ง

พนักัิงานัแล้ะผูร้บัเหมาสามารถึดำเนันิักิารได ้แล้ะระบอุนััตุรายท่ี่�

เก่ิ�ยวขึ้้องกิับงานัดังกิล้่าวเพ้�อหามาตุรกิารปี้องกิันัแล้ะคัวบคัุม 

ท่ี่�เหมาะสม เพ้�อกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ สามารถึบรหิารจดักิารอาช่ว่อนัามยั

แล้ะคัวามปีล้อดภยัอยา่งมป่ีระสทิี่ธิภิาพสงูสดุ อก่ิที่ั�ง กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 

ยังดำเนัินักิารให้แนั่ใจว่ากิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงแล้ะอันัตุราย

ทัี่�งหมดเปี็นัไปีอย่างม่ระบบแล้ะเปี็นัไปีตุามมาตุรฐานัอาช่่ว

อนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย โดยดำเนัินักิารให้แนั่ใจว่าเจ้าหนั้าท่ี่�

คัวามปีล้อดภัยทีุ่กิคันัท่ี่�รับผิดช่อบกิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงนัั�นั 

ม่ใบรับรองด้านัอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย กิารปีระเมินั

คัวามเส่�ยงด้านัอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยม่กิารที่บที่วนั 

ทีุ่กิปีีหร้อเม้�อม่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งกิารดำเนัินักิาร
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• กีรัะบวนกีารัปรัะเมินความเสี�ยง
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารกิำหนัดกิระบวนักิารแล้ะขัึ้�นัตุอนั 

กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงที่างด้านัอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวาม

ปีล้อดภัย ซึ่้�งเปีน็ัสว่นัหน้ั�งขึ้องมาตุรฐานั ISO 45001 โดย

จะมก่ิารปีระเมนิัแล้ะระบกิุิจกิรรมท่ี่�มโ่อกิาสเกิดิคัวามเส่�ยง

แล้ะอาจเกิิดอันัอันัตุรายอย่างม่นััยสำคััญ เพ้�อให้แผนักิ

คัวามปีล้อดภัยสามารถึกิำหนัดมาตุรกิารคัวบคัุม 

คัวามเส่�ยงดังกิล้่าวแล้ะล้ดโอกิาสเกิิดเหตุุ รวมถึ้งดำเนัินั

กิารบรรเที่าผล้กิระที่บตุ่อไปี ที่ั�งน่ั�ในัปีี 2564 ผล้กิาร

ปีระเมนิัคัวามเส่�ยงดงักิล้า่วระบุถึง้คัวามเส่�ยงในักิารไดรั้บ

สารเคัม่ที่่�โรงบำบัดนั�ำเส่ย อุบัตุิเหตุุที่่�อาจเกิิดข้ึ้�นัในั 

งานักิ่อสร้าง รวมถึ้งคัวามปีล้อดภัยบนัที่้องถึนันั เปี็นั

กิิจกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�พิจารณ์าแล้้วว่าม่คัวามเส่�ยง

สูงด้านัอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้ง

ม่กิารดำเนิันักิารตุ่างๆ เพ้�อบริหารจัดกิารแล้ะบรรเที่า

คัวามเส่�ยงดังกิล้่าวดังนั่�

การเสริมสร้างอาช่วอนามัยแลุ่ะคุวามปลุ่อดัภัย
ในัปีี2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ม่กิารมุ่งเน้ันัเสริมสร้างระบบแล้ะวิธิ่กิารจัดกิารอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัยผ่านัแนัวคัิด ‘SMART 

Safety’ ซ้ึ่�งจะเปี็นักิารจัดกิารปีระเด็นัหลั้กิๆ ในัสามด้านั 1) กิารตุอบโตุ้ภาวะฉัุกิเฉัินั 2) คัวามปีล้อดภัยที่างถึนันั แล้ะ 3) กิารปีกิปี้อง

ที่รัพย์สินั ดังนั่�:

ก�รตอบโต้
ภ�วะฉ่กเฉิน

คว�มปลอดภัย
ที่�งที่้องถนน

ก�รปกป้อง
ที่รัพย์สิน

โดยแนัวคัิด ‘SMART Safety’ ยังจะช่่วยส่งเสริมวัฒนัธิรรมคัวามปีล้อดภัยรวมไปีถึ้งกิำกัิบดูแล้กิารเฝ่้าระวังเพ้�อคัวามปีล้อดภัยอย่าง

ม่ปีระสิที่ธิิภาพที่ั�วที่ั�งพ้�นัที่่�ดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ รวมถึ้งนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะบริเวณ์โดยรอบอ่กิด้วย

DEFINE 
SCOPE 
OF 
WORK

IDENTIFY RISK
AND HAZARDS

ASSESS
THE RISKS

PRIORITIZE
RISKS

ISSUE  
PREVENTATIVE
AND CONTROL 

MEASUR



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)146 

การจัดัการภาวะฉ่กเฉิน
พนัักิงานัคัวรปีฏิิบัตุิตุามขัึ้�นัตุอนัตุามที่่�ได้รับกิารฝ่ึกิอบรมเม้�อ 

เกิดิเหตุขุึ้้�นั แล้ะหาที่างนัำตุนัเองออกิมาใหพ้น้ัจากิสภาวะดงักิล้า่ว 

ในักิรณ์่เกิิดเหตุุร้ายแรงได้อย่างรวดเร็วที่่�สุด โดยภายหลั้งกิาร 

เกิิดกิรณ์่ฉัุกิเฉัินัขึ้้�นั พนัักิงานัสามารถึรายงานัเหตุุเกิ่�ยวกิับกิาร

ที่ำงานัที่ั�งหมดผ่านัแบบฟอร์มรายงานัเหตุุกิารณ์์ แบบฟอร์ม 

รอ้งเรย่นั หรอ้รายงานัตุอ่หัวหนัา้งานัโดยตุรง โดยจะมก่ิารสบ้สวนั

กิรณ่์เหล่้านั่�ตุามขึ้ั�นัตุอนักิารแจ้งเหตุุฉุักิเฉิันัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

นัอกิจากินั่� แผนักิคัวามปีล้อดภัยแล้ะคัวามมั�นัคังจะตุรวจสอบ

เหตุุกิารณ์์ที่ั�งหมดโดยล้ะเอ่ยดเพ้�อปีกิปี้องพนัักิงานัจากิกิารเหตุุ

รุนัแรงใด ๆ แล้ะปี้องกิันัเหตุุไม่ให้เกิิดซึ่�ำอ่กิในัอนัาคัตุ 

จากิกิระบวนักิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ซ้ึ่�งสามารถึ

ระบุได้ว่าอุบัตุิเหตุุจากิงานัก่ิอสร้างเป็ีนัคัวามเส่�ยงหลั้กิด้านั 

คัวามปีล้อดภัย ผู้รับเหมาหร้อพนัักิงานัขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ อาจได้

รับบาดเจ็บหร้อเส่ยช่่วิตุจากิกิารที่ำกิิจกิรรมกิ่อสร้าง อาที่ิ 

อุบัตุิเหตุุตุกิจากิที่่�สูง อุบัตุิเหตุุที่่�ส่งผล้ตุ่อร่างกิายจากิขึ้องม่คัม  

แผล้ไหม้ ฯล้ฯ ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้จัดที่ำแล้ะดำเนัินักิาร

ตุามแผนัปี้องกิันัดังตุ่อไปีนั่� ซ้ึ่�งรวมถึ้ง 

• พัฒนัาคัู่ม้อผู้รับเหมาซึ่้�งผู้รับเหมาจำเปี็นัตุ้องปีฏิิบัตุิตุาม

มาตุรฐานัคัวามปีล้อดภัย

• ม่กิารวิเคัราะห์คัวามปีล้อดภัยขึ้องงานัแล้ะม่กิารพัฒนัา 

ขึ้ั�นัตุอนัคัวามปีล้อดภัย

• ใช่้ระบบใบอนัุญาตุที่ำงานั

• สำรวจคัวามเปี็นัระเบย่บเร่ยบร้อยภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรม

อัคคีภัยและการิอพยพ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดตุั�งศูนัย์คัวบคัุมภาวะฉัุกิเฉัินั (Emergency 

Control Center: ECC) ซ้ึ่�งกิระจายอยู่ตุามนิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ 10 แห่ง เพ้�อตุรวจแล้ะระงับเหตุฉุุักิเฉิันัตุ่างๆ ที่ั�งนั่� 

EEC ได้รับกิารบริหารจัดกิารโดยผู้เช่่�ยวช่าญด้านัอาช่่วอนัามัย

แล้ะคัวามปีล้อดภัย แล้ะตุิดตุั�งระบบคัวบคัุมเพล้ิงที่่�พร้อมปีฏิิบัตุิ

กิารทีุ่กิเม้�อ ในัปีี 2564 EEC ได้ระงับเหตุุฉุักิเฉิันัหนั้�งคัรั�งท่ี่� 

โรงงานัแห่งหน้ั�งที่่�ตุั�งอยู่ภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ 

นัอกิจากินั่� EEC ยังได้ช่่วยเหล้้อองคั์กิรท้ี่องถึิ�นัในักิารยับยั�งเหตุุ

ฉัุกิเฉัินั 5 คัรั�งในัชุ่มช่นัรอบขึ้้างที่่�อยู่ภายนัอกิเขึ้ตุอุตุสาหกิรรม

อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารจัดฝ่ึกิซึ่้อมเหตุุฉัุกิเฉิันัปีีล้ะ 

หนั้�งคัรั�ง กิารฝ่ึกิซ้ึ่อมดังกิล้่าวคัรอบคัลุ้มกิารอบรมกิารระงับอัคัคั่

ภัยขึ้ั�นัสูง กิารปีระเมินัผล้กิารดำเนัินังานักิารฝึ่กิซึ่้อม ซึ่้�งปีระเมินั

คัวามพร้อมขึ้องพนัักิงานัสำหรับกิระบวนักิารที่ั�งหมดรวมถ้ึง

อุปีกิรณ์ป์ี้องกิันัส่วนับุคัคัล้ (Personal Protective Equipment: 

PPE) กิารตุอบสนัอง ตุล้อดจนัขึ้ั�นัตุอนักิารรายงานัแล้ะระยะเวล้า

ที่่�ใช่้ โดยได้รับคัะแนันัเตุ็ม
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เห้ตุ่สาริเคมีริั่วไห้ล
จากิกิระบวนักิารปีระเมินัคัวามเส่�ยง กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัด

ให้กิารรับสัมผัสสารเคัม่ที่่�โรงบำบัดนั�ำเส่ยเปี็นัหนั้�งในัคัวามเส่�ยง

ด้านัคัวามปีล้อดภัย กิลุ้่มบริษัที่ฯ คัาดว่าพนัักิงานัที่่�โรงบำบัด 

นั�ำเสย่อาจไดร้บัสมัผสัสารคัล้อร่นัแล้ะโซึ่เด่ยมไฮดรอกิไซึ่ด ์จง้ได้

ม่กิารระบุแล้ะใช่้มาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บดังตุ่อไปีนั่�เพ้�อจัด 

กิารคัวามเส่�ยงดังกิล้่าว:

• จัดให้ม่อุปีกิรณ์์ปี้องกิันัส่วนับุคัคัล้ (PPE) ที่่�เหมาะสมสำหรับ

พนัักิงานัทีุ่กิคันั

• ตุิดตุั�งเคัร้�องตุรวจจับคัล้อร่นั

• ตุรวจสอบสถึานัที่่�ปีฏิิบัตุิงานัทุี่กิปีี แล้ะ

• จัดให้ม่กิารตุรวจสุขึ้ภาพปีระจำปีีสำหรับพนักัิงานั

เม้�อวันัที่่� 17 กิรกิฎาคัม ปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดกิารซึ่้อม 

ตุอบสนัองภาวะฉัุกิเฉิันัสำหรับเหตุุกิารณ์์สารเคัม่รั�วไหล้ท่ี่�นัิคัม 

อุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด (WHA ESIE) โดย

ม่ผู้เข้ึ้าร่วมจากิกิารนัิคัมอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย (กินัอ.) 

กิรมป้ีองกิันัแล้ะบรรเที่าสาธิารณ์ภัย กิรมสวัสดิกิารแล้ะคัุ้มคัรอง

แรงงานั หน่ัวยงานัที่้องถึิ�นั ชุ่มช่นัที่้องถึิ�นั โรงพยาบาล้ที่้องถึิ�นั 

ลู้กิค้ัา แล้ะพนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะอ้�นั ๆ กิารฝ่ึกิซึ่้อม 

ดังกิล่้าวคัรอบคัลุ้มกิล้ไกิกิารตุอบสนัอง เช่่นั กิารรายงานัเหตุุ

ฉัุกิเฉัินั กิารปีฐมพยาบาล้ กิารเล้้อกิอุปีกิรณ์์ PPE กิารสั�งกิาร 

แล้ะกิารคัวบคัุม เป็ีนัตุ้นั
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ที่ั�งนั่�ในัปีี 2564 ได้ม่เหตุุรถึบรรทุี่กิสารเคัม่ขึ้องลู้กิค้ัาตุกิล้งไปีในัที่างระบายนั�ำแล้ะเกิิดเหตุุสารเคัม่รั�วไหล้ตุามมาที่่�เขึ้ตุปีระกิอบกิาร

อุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ ระยอง (WHARIL) โดยที่่มงานัที่างด้านัคัวามปีล้อดภัยแล้ะคัวามมั�นัคังขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้เข้ึ้าจัดกิาร

สถึานักิารณ์์ตุามมาตุรกิารแล้ะขึ้ั�นัตุอนัที่่�ไดว้างไว ้ซ้ึ่�งขึ้ณ์ะเกิดิเหตุไุมม่พ่นักัิงานัขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ไดร้บับาดเจบ็ ถึง้กิระนัั�นั กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 

ยังคังพฒันัาแล้ะปีรบัปีรงุกิารป้ีองกินััดา้นัคัวามปีล้อดภยับนัที่อ้งถึนันัอยูเ่สมอ เพ้�อใช่เ้ปีน็ัมาตุรกิารปีอ้งกินััหล้งัเกิดิเหตุแุล้ะตุอบสนัอง

ตุ่อเหตุุกิารณ์์ที่่�คัล้้ายคัล้้งกิันัในัอนัาคัตุได้อย่างรวดเร็วแล้ะม่ปีระสิที่ธิิภาพ

โควิด-19
ในัปี ี2564 ขึ้ณ์ะที่่�ไวรสัโรคัระบาดยงัคังแพรก่ิระจายอยา่งตุ่อเนั้�อง 

โคัวิด-19 ถึ้อเป็ีนัภัยคุักิคัามอย่างหน้ั�งที่่�อาจส่งผล้กิระที่บ 

ตุ่อสุขึ้ภาพขึ้องพนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ผู้รับเหมา หร้อผู้ท่ี่�ม่

คัวามเ ส่� ยง ดั งนัั� นั  ห ลั้กิปีฏิิ บัตุิ ด้ านัอาช่่ วอนัามัยแล้ะ 

คัวามปีล้อดภัยที่่�ด่จ้งม่คัวามสำคััญอย่างยิ�งโดยเฉัพาะเม้�อม่โรคั

ระบาด เนั้�องด้วยไวรัสโคัวิด-19 ที่่�แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 

พนักัิงานัแล้ะคันังานัภายในันิัคัมอตุุสาหกิรรมแล้ะสถึานัที่่� ปีฏิบัิติุ

งานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งม่คัวามเส่�ยงสูงที่่�อาจเกิิดกิารตุิดเช่้�อ  

อก่ิที่ั�งกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัเล้ง็เหน็ัคัวามสำคััญขึ้องกิารดำเนันิักิารแล้ะ

ปี้องกัินัอย่างเหมาะสมเพ้�อตุอบสนัองตุ่อคัวามเส่�ยงที่่� เกิิด 

จากิไวรัสดังกิล้่าว กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดขึ้ั�นัตุอนัที่เ่กิ่�ยวขึ้้องกิับ

โคัวิด-19 ซึ่้�งม่กิารระบุข้ึ้อปีฏิิบัตุิในักิารระมัดระวังตุ่างๆ ท่ี่�

สอดคัล้อ้งกัิบขึ้อ้กิำหนัดแล้ะกิฎระเบ่ยบขึ้องกิระที่รวงสาธิารณ์สุขึ้ 

ขึ้ั�นัตุอนัดังกิล่้าวรวมถ้ึงกิารฆ่่าเช้่�อโรคัสถึานัที่่�ตุ่างๆ เป็ีนัปีระจำ

ดว้ยแอล้กิอฮอล้ ์กิารตุรวจอณุ์หภมูริา่งกิายแล้ะกิารบนััที่ก้ิขึ้อ้มลู้

ส่วนัตุัวเม้�อเขึ้้าสู่สถึานัที่่�ที่ำงานั เป็ีนัตุ้นั ยิ�งไปีกิว่านัั�นั พนัักิงานั

ทีุ่กิคันัยังได้รับกิารส้�อสารปีระช่าสัมพันัธิ์เกิ่�ยวกิับขึ้่าวสารล้่าสุด

เก่ิ�ยวกัิบโคัวิด-19 ผ่านัช่่องที่าง SharePoint ภายในัองค์ักิร 

แล้ะอเ่มล้



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 149 

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ดำเนัินัมาตุรกิารปี้องกัินัคัวบคัุมโรคัในัพ้�นัที่่�เฉัพาะ (Bubble and Seal) ตุามเปี้าหมายขึ้องรัฐบาล้ในั 

กิารปีกิปี้องคันังานัโรงงานัแล้ะชุ่มช่นัรอบขึ้้างจากิกิารตุิดเช่้�อโคัวิด-19

คุวามปลุ่อดัภัยที่างถึนน
จากิกิารที่่�ผู้ม่ส่วนัได้เส่ยหล้ายฝ่่ายตุ่างใช่้รถึบนัท้ี่องถึนันัภายในั

นัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เปี็นัจำนัวนัมากิซึ่้�งอาจที่ำให้

กิารจราจรตุิดขึ้ัดหรอ้อุบัตุิเหตุุได้ ด้วยเหตุนุั่� คัวามปีล้อดภัยที่าง

ถึนันัจ้งเปี็นัคัวามเส่�ยงด้านัคัวามปีล้อดภัยที่่�สำคััญท่ี่�ระบุได้จากิ

กิระบวนักิารปีระเมินัคัวามเส่�ยง โดยพนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ลู้กิคั้า แล้ะผู้สัญจรไปีมาอาจปีระสบอุบัตุิเหตุุบนัที่้องถึนันัได้ 

เม้�อเดินัที่างภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรม ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

จ้งดำเนิันัมาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บดังตุ่อไปีนั่�เพ้�อจัดกิาร 

คัวามเส่�ยงดังกิล้่าว:

• กิารสร้างเนัินัช่ะล้อคัวามเร็วบนัถึนันัเส้นัหลั้กิ ที่่�กิั�นัคัอนักิร่ตุ 

ช่่องที่างกิลั้บรถึใหม่สำหรับยานัพาหนัะท่ี่�เขึ้้ามาจากิถึนันั 

ที่้องถึิ�นัเพ้�อล้ดกิารจราจรตุิดขัึ้ด

• กิารตุรวจสอบ ตุิดตุาม แล้ะปีรับปีรุงสภาพพ้�นัถึนันัอย่าง 

ตุ่อเนั้�อง

• กิารพัฒนัาระบบคัวบคัุมกิารจราจร 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ถึ้อว่าคัวามปีล้อดภัยบนัท้ี่องถึนันัเปี็นัเร้�องสำคััญ

อย่างมากิ จ้งได้ปีรับปีรุงโคัรงสร้างพ้�นัฐานัแล้ะพัฒนัาเที่คัโนัโล้ย่

อยู่เสมอเพ้�อเพิ�มคัวามปีล้อดภัยบนัท้ี่องถึนันัอย่างเต็ุมศักิยภาพ 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำระบบจัดกิารยานัพาหนัะมาใช่้ โดยตุิดตุั�งตุาม

ที่างเขึ้้าตุ่างๆ ดังที่่�ระบุไว้ในัหัวขึ้้อกิารจัดกิารด้านันัวัตุกิรรม เพ้�อ

แกิป้ีญัหาดา้นัคัวามปีล้อดภยับนัที่อ้งถึนันัแล้ะกิารจราจรตุดิขึ้ดัในั

เขึ้ตุอุตุสาหกิรรม เม้�อม่กิารนัำระบบนั่�มาใช่้ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้

รับขึ้้อมูล้จำนัวนัยานัพาหนัะรวมถ้ึงหมายเล้ขึ้ที่ะเบ่ยนัที่่�ถูึกิตุ้อง

แมน่ัยำ แยกิสแ่ล้ะปีระเภที่ขึ้องรถึ รวมทัี่�งยานัพาหนัะท่ี่�ฝ่า่ฝ่นืักิฎ

จราจร เช่น่ั ขึ้บัรถึผดิช่อ่งที่าง เพ้�อบรหิารจดักิารกิารจราจรตุดิขึ้ดั

แล้ะรับม้อกิับเหตุุช่นัแล้้วหนั่ ที่ั�งนั่� ในัปีี 2564 ม่จำนัวนัรถึเขึ้้า

ออกิบริเวณ์นิัคัมอุตุสาหกิรรม อ่สเที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด (ESIE) ปีระมาณ์

วันัล้ะ 137,754 คัันั คัิดเปี็นัปีระมาณ์ 49,185,040 คัันัตุ่อปีี 

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำระบบดิจิที่ัล้มาบูรณ์ากิารในักิาร

ศ้กิษาขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับระบบคัวบคัุมกิารจราจรอัตุโนัมัตุิ เพ้�อ 

ตุรวจสอบระดับคัวามแออัดแล้ะเปีล้่�ยนัสัญญาณ์ไฟจราจรโดย

อัตุโนัมัติุเพ้�อระบายกิารจราจร ตัุวอย่างเช่่นั เที่คัโนัโล้ย่เหล้่านั่�

ช่่วยให้นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด (WHA 

ESIE) สามารถึล้ดเวล้ากิารจราจรติุดขัึ้ดจากิ 10-15 นัาที่ล่้งเหล้อ้ 
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3-5 นัาที่่ แล้ะม่จำนัวนัผู้เส่ยช่่วิตุจากิอุบัตุิเหตุุที่างจราจรล้ดล้ง

จากิ 2 รายในัปีี 2563 เหล้้อ 1 รายในัปีี 2564 ด้วยสาเหตุุปีัญหา

สุขึ้ภาพ (หัวใจวาย) ขึ้ณ์ะขัึ้บรถึ

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ศ้กิษากิารใช่้เที่คัโนัโล้ย่โดรนัเพ้�อ 

ตุรวจสอบสภาพถึนันัแล้ะกิารจราจรในัช่ั�วโมงเรง่ด่วนั แล้ะไดเ้ริ�ม

ใช่้งานัโดรนัช่นัิดนั่�ในัปีี 2564 โดรนัจะช่่วยตุรวจสอบอุบัติุเหตุุ 

ที่างถึนันัแล้ะยังสามารถึตุรวจจับคัวามเส่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัได้ 

ข้ึ้อมูล้ดังกิล้่าวสามารถึนัำไปีวิเคัราะห์ตุ่อยอดเพ้�อคั้นัหาแล้ะ

ดำเนิันัแนัวที่างป้ีองกัินัแล้ะจำกัิดจำนัวนัอุบัติุเหตุุในัอนัาคัตุได้  

ในักิรณ่์ที่่�เกิิดอุบัตุิเหตุุ กิารใช่้โดรนัจะช่่วยให้ตุอบสนัองตุ่อเหตุุ

ฉัุกิเฉัินัได้รวดเร็วแล้ะม่ปีระสิที่ธิิภาพยิ�งขึ้้�นั เม้�อม่อุบัติุเหตุลุ้ดล้ง

จ้งส่งผล้ให้ปีริมาณ์กิารใช่้ถึนันัเบาบางล้งตุามไปีด้วย

ในัปีี 2564 ม่อุบัตุิเหตุุบนัท้ี่องถึนันัที่ั�งหมด 34 คัรั�งจากิผู้สัญจร

ไปีมาภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ อบุติัุเหตุุดังกิล้า่ว

เปี็นัผล้ให้ม่ผู้บาดเจ็บ 22 ราย แล้ะผู้เส่ยช่่วิตุ 1 ราย โดยไม่ม่

บุคัคัล้ใดเป็ีนัพนัักิงานักิลุ้่มบริษัที่ฯ อย่างไรก็ิตุาม กิลุ่้มบริษัที่ฯ 

มุ่งมั�นัที่่�จะล้ดตัุวเล้ขึ้เหล่้าน่ั�แล้ะปีฏิิบัติุตุามมาตุรกิารคัวาม

ปีล้อดภัยบนัที่้องถึนันัแล้ะมาตุรกิารคัวามปีล้อดภัยด้านัอ้�นั ๆ  

ตุ่อไปี รวมถ้ึงใช่้นัวัตุกิรรมตุ่าง ๆ เพ้�อล้ดอัตุรากิารเกิิดอุบัตุิเหตุุ

อ่กิด้วย

ก�รจัดก�รจร�จรในร่ปแบบ ADAPTIVE TRAFFIC
โคัรงกิารกิารจราจรแบบ Adaptive Traffic ได้ริเริ�มในัปีี 2564  

โดยเป็ีนัเที่คัโนัโล้ย่ใหม่ท่ี่�จะช่่วยจัดกิารจราจรให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพ 

ใช่้ระบบคัวบคัุมไฟจราจรแบบเร่ยล้ไที่ม์ท่ี่�เก็ิบขึ้้อมูล้จากิกิล้้อง

วงจรปีิดแล้ะคัำนัวณ์เวล้าที่่�ตุ้องใช่้ในักิารคัวบคุัมไฟจราจร ยิ�งไปี

กิว่านัั�นั ระบบน่ั�ยังช่่วยล้ดกิารจราจรตุิดขึ้ัด รวมถึ้งล้ดอุบัตุิเหตุุ

จากิกิารจราจร อ่กิที่ั�งยังช่่วยปีระหยัดเวล้าในักิารเดินัที่าง  

ซึ่้�งสามารถึล้ดกิารใช่้พล้ังงานัแล้ะล้ดกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ

ได้ด้วยเช่่นักัินั กิระบวนักิารดังกิล่้าวคัาดว่าจะเสร็จสิ�นัที่ั�งหมด

ภายในัไตุรมาส 2 ปีี 2565

นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้ปีระเมินัจุดที่่�เส่�ยงเกิดิอุบตัุเิหตุุรถึยนัต์ุ

ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นับ่อยคัรั�ง แล้ะได้วางแผนัเพ้�อปีรับปีรุงแกิ้ไขึ้ 

ในัปี ี2564 เพ้�อล้ดจำนัวนัอบุตัุเิหตุรุถึยนัต์ุในักิารเนิันังานัขึ้องกิลุ้ม่

บริษทัี่ฯ ให้ได้มากิท่ี่�สุด จ้งมก่ิารซ่ึ่อมแซึ่มถึนันัดับบลิ้วเอช่เอ แยกิ 

E16 ในันิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อส่เที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด (WHA 

ESIE) ซึ่้�งม่อุบัตุิเหตุุเกิิดขึ้้�นั 3 คัรั�งในัปีี 2563 โดยภายหล้ัง 

กิารแก้ิไขึ้ปีรับปีรุงดงักิล่้าว ดว้ยกิารตุดิตุั�งเนิันัช่ะล้อคัวามเร็วแล้ะ

ที่่�กิั�นัคัอนักิร่ตุ ส่งผล้ให้ไม่ม่าอุบัตุิเหตุุ ณ์ จุดดังกิล่้าวเกิิดขึ้้�นั 

ในัปีี 2564

ก�อน หลัง
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การปกป้องที่รัพย์สินของ
นิคุมอุติสาหกรรม
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำคัวามกิ้าวหนั้าที่างดิจิทัี่ล้

มาใช้่ปีระโยช่น์ัในัด้านัคัวามปีล้อดภัย ดังท่ี่�กิล่้าวถ้ึงในั

หัวข้ึ้อกิารจัดกิารนัวัตุกิรรม อาทิี่ กิารเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพ

กิล้อ้งวงจรปิีด 57 ตัุวที่่�ติุดตัุ�งอยูท่ี่่�นิัคัมอุตุสาหกิรรม ESIE 

แล้ะอาคัารให้เช่า่ที่่� WHA ESIE โดยสามารถึตุรวจจับกิาร

เคัล้้�อนัไหวแล้ะม่ระบบแจ้งเตุ้อนัเม้�อใดก็ิตุามท่ี่�ตุรวจจับ 

ผู้บุกิรุกิได้ จ้งเป็ีนักิารช่่วยปีกิป้ีองสินัที่รัพย์ภายในัเขึ้ตุ 

พ้�นัที่่�นัั�นัๆ ซึ่้�งระบบดังกิล้่าวจ้งช่่วยให้ตุิดตุามเฝ่้าระวัง 

คัวามเส่�ยงแล้ะกิารดำเนิันังานัได้อย่างอัตุโนัมัติุ รวมถ้ึง 

เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพในักิารรักิษาคัวามปีล้อดภัยให้ด่ยิ�งขึ้้�นั 

นัอกิจากิน่ั� ยังสามารถึล้ดคัวามจำเปี็นัที่่�พนัักิงานัตุ้อง

ล้งพ้�นัที่่�เพ้�อติุดตุามแล้ะตุรวจสอบ ด้วยเหตุุน่ั� กิลุ้่ม 

บรษิทัี่ฯ จง้สามารถึล้ดจำนัวนัพนักัิงานัได้ 9 คันัในักิารที่ำ

หนัา้ที่่� โดยสามารถึพฒันัาบคุัล้ากิรดงักิล้า่วเพ้�อที่ำหนัา้ที่่�

ที่่�ม่คัวามซัึ่บซ้ึ่อนัอ้�นัๆ ได้ อ่กิที่ั�งยังล้ดจำนัวนัอุบัติุเหตุุ 

ที่างถึนันั รวมถึ้งตุัดขัึ้�นัตุอนักิารตุรวจสอบที่่�ไม่จำเปี็นั 

ออกิได้

วัฒนธรรมคุวามปลุ่อดัภัย
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่โคัรงกิารฝ่ึกิอบรมให้กิับพนัักิงานัตุาม 

ขึ้อ้กิำหนัด เพ้�อปีล้กูิฝ่งัคัวามเขึ้า้ใจอันัด่แล้ะคัวามตุระหนักัิ

รู้เกิ่�ยวกิับขึ้้อปีฏิิบัติุด้านัอาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย 

กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จัดให้ม่กิารตุรวจสุขึ้ภาพที่่�เหมาะสมสำหรับ

พนักัิงานัเปีน็ัปีระจำที่กุิปีี นัอกิจากิน่ั� พนัักิงานัยงัสามารถึ

เขึ้้าถ้ึงบริกิารที่างกิารแพที่ย์ได้ผ่านัปีระกัินัสุขึ้ภาพแล้ะ

ปีระกิันัอุบัตุิเหตุุ ถ้ึงกิระนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยินัด่รับฟังแล้ะ

สนับัสนุันัใหพ้นักัิงานัเสนัอขึ้อ้แนัะนัำในักิารปีรับปีรุงสภาพ

แวดล้้อมในักิารที่ำงานัตุ่อหัวหน้ัางานั แผนักิที่รัพยากิร

บุคัคัล้ แล้ะแผนักิคัวามปีล้อดภัย แล้ะผู้เช่่�ยวช่าญด้านั

อาช่่วอนัามัยแล้ะคัวามปีล้อดภัย

เห็นัได้ช่ัดว่ากิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคัำนั้งถึ้งคัวามปีล้อดภัยขึ้อง

ผู้รับเหมาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อ่กิด้วย ที่ั�งนั่� ผู้ม่ส่วนัได้เส่ย

กิลุ้ม่ดังกิล้า่วตุอ้งปีฏิิบตัุติุามขึ้อ้กิำหนัดดา้นัคัวามปีล้อดภัย

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ อย่างเคัร่งคัรัดแล้ะสุดคัวามสามารถึ  

ดังนัั�นั กิ่อนัปีฏิิบัตุิงานัผู้รับเหมาจะได้รับกิารฝ่ึกิอบรมที่่�

คัรอบคัลุ้มสามด้านั ได้แกิ ่นัโยบายสิ�งแวดล้อ้ม กิฎระเบย่บ

ขึ้้อบังคัับที่่� เกิ่�ยวขึ้้อง แล้ะมาตุรฐานัคัวามปีล้อดภัย  

ผู้รับเหมาท่ี่�ผ่านักิารฝึ่กิอบรมแล้้วจะได้รับบัตุรปีระจำตัุว 

ผู้รับเหมาท่ี่�จะหมดอายุในั 1 ปีีนัับจากิวันัที่่�ออกิบัตุร  

กิารฝ่ึกิอบรมในัล้ักิษณ์ะเด่ยวกิันัจัดขึ้้�นัในัปีี 2564 สำหรับ

ผู้รับเหมารายใหม่ 165 ราย แล้ะผู้รับเหมา 936 รายที่่� 

บัตุรปีระจำตุัวผู้ รับเหมาหมดอายุ ผู้ รับเหมาที่่�มา 

ปีฏิิบั ติุงานัระยะสั�นัตุ้องผ่านักิารฝ่ึกิอบรมเพ้�อให้ได้ 

ใบอนุัญาตุที่ำงานัเป็ีนัรายคัรั�งตุามระยะเวล้าที่่�กิำหนัด 

เช่่นักัินั
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นัอกิจากิโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมคัวามปีล้อดภัยแล้้ว กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ยังได้จัดตุั�งช่มรมคัวามปีล้อดภัยขึ้้�นัเพ้�อร่วมกัินัเสริมสร้าง

มาตุรกิารคัวามปีล้อดภัยในัหมู่ผู้ม่ส่วนัได้เส่ย ช่มรมดังกิล้่าว

ปีระกิอบด้วยพนัักิงานั ผู้รับเหมา แล้ะลู้กิคั้าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ 

WHAID แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP วัตุถึุปีระสงค์ัขึ้องช่มรม 

คัวามปีล้อดภยันั่�คัอ้เพ้�อใหส้มาชิ่กิช่มรมแบ่งปัีนัคัวามคัดิเหน็ัแล้ะ

มุมมองตุ่าง ๆ เกิ่�ยวกิับขึ้้อปีฏิิบัตุิด้านัคัวามปีล้อดภัย เนั้�องจากิ

ม่โรคัระบาด กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งจัดปีระชุ่มออนัไล้นั์กิับลู้กิคั้า  

โดยกิารปีระช่มุคัรั�งล้า่สดุจดัขึ้้�นัเม้�อเดอ้นัตุลุ้าคัม ปี ี2564 ม่ล้กูิคัา้

เขึ้้าร่วมปีระชุ่มน่ั� 41 คันั หัวขึ้้อในักิารหาร้อคัรอบคัลุ้มถึ้ง 

กิารจัดกิารกิารจราจร คัวามปีล้อดภัยบนัที่้องถึนันั กิารคัวบคัุม

ตุิดยาเสพตุิด กิารใช่้ยาในัที่างที่่�ผิด กิารปีฐมพยาบาล้ ปีฏิิบัตุิกิาร

ช่ว่ยฟื�นัคัน้ัช่พ่ดว้ยวธิิป่ีั�มหวัใจ แล้ะปีระโยช่นัข์ึ้องวสิาหกิจิช่มุช่นั 

นัอกิจากินั่� เพ้�อเตุร่ยมตุัวรับม้ออุบัติุเหตุุใด ๆ ท่ี่�อาจเกิิดข้ึ้�นั  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดกิารฝ่ึกิซึ่้อมสำหรับพนัักิงานัทัี่�งในัสำนัักิงานั

แล้ะภาคัสนัาม.
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ความเป็นอย้่ที่ดีของพนักงาน
“คัวามเปี็นัอยู่ที่่�ด่ขึ้องพนัักิงานั” เปี็นัอ่กิเร้�องสำคััญขึ้อง

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ โดยเน้ันัด้านัอาช่่วอนัามยัแล้ะคัวามปีล้อดภัย 

โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ เล้็งเห็นัคัุณ์ค่ัาขึ้องสุขึ้ภาพพนัักิงานั

เพราะสุขึ้ภาพแล้ะคัวามปีล้อดภัยขึ้องพนัักิงานัค้ัอกุิญแจ

ที่่�จะผล้ักิดันับริษัที่ ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้ดำเนัินักิาร

เพ้�อส่งเสริมสุขึ้ภาพแล้ะคัวามปีล้อดภัยเพ้�อปี้องกิันัไม่ให้

พนัักิงานัเจ็บปี่วย นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนั

กิารส่งเสริมคัวามเปี็นัอยู่ที่่�ด่ขึ้องพนัักิงานัตุามโคัรงกิาร 

ดังตุ่อไปีนั่�:

• กิารสร้างโคัรงกิารที่่�สอดคัล้้องกิับคัวามตุ้องกิารขึ้อง

พนัักิงานัด้านัสุขึ้ภาพ กิารเงินั แล้ะอาช่่พกิารงานั

• โคัรงกิารพัฒนัาสถึานัที่่�ที่ำงานั

• ดับบล้ิวเอช่เอ แคัร์: โคัรงกิารรับฟังคัวามเห็นั

พนัักิงานั

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้สนัับสนุันักิิจกิรรมนัันัที่นัากิารขึ้อง

พนัักิงานั โดยสนัับสนุันัช่มรมพนัักิงานั เช่่นั ช่มรม

ฟิตุเนัส ช่มรมช่กิมวย ช่มรมโยคัะ ช่มรมฟุตุบอล้ แล้ะ

ช่มรมแบดมินัตุันั เปี็นัตุ้นั เพ้�อส่งเสริมสุขึ้ภาพแล้ะ 

คัวามเปี็นัอยู่ที่่�ด่ขึ้องพนักัิงานั

นัอกิเหน้ัอจากิน่ั� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สร้างกิิจกิรรมส้�อสาร

ออนัไล้น์ัที่่� เ ร่ยกิว่า “โคัรงกิาร WHAPPY” โดย 

ใช่้ Microsoft Teams ในักิารให้คัวามรู้พนักัิงานัทุี่กิคันั

เกิ่�ยวกิับหัวขึ้้อตุ่าง ๆ เช่่นั คัวามรู้ด้านัสุขึ้ภาพแล้ะ 

คัวามเป็ีนัอยู่ท่ี่�ด่ กิิจกิรรมออกิกิำล้ังกิาย ในัปีี 2564  

กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้จดักิจิกิรรมออนัไล้น์ัเก่ิ�ยวกัิบสุขึ้ภาพ เช่น่ั 

“กิารจดักิารคัวามเคัรย่ดแล้ะเบร์ินัเอาท์ี่ซึ่นิัโดรม” “สเตุรที่ชิ่�ง  

ฟิตุ ฟอร์ ฟันั” แล้ะ “สมดุล้ช่่วิตุเพ้�อฟิตุแอนัด์เฟิร์ม” 

เปี็นัตุ้นั
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ขึ้ณ์ะสถึานักิารณ์์เศรษฐกิิจที่ั�วโล้กิกิำล้ังกิ้าวเข้ึ้าสู่กิารเตุิบโตุอย่าง

ยั�งยน้ัมากิขึ้้�นั องคัก์ิรธิรุกิจิจำนัวนัมากิจง้ตุระหนักัิถึง้คัวามสำคัญั

ขึ้องกิารดำเนันิังานัท่ี่�ส่งผล้กิระที่บตุอ่ช่มุช่นัโดยรอบ ปีระเดน็ัหล้กัิ

คั้อคัวามขึ้ัดแย้งระหว่างองค์ักิรธิุรกิิจตุ่าง ๆ กิับชุ่มช่นัท้ี่องถึิ�นัที่่�

ที่ั�งสรา้งคัวามแตุกิแยกิแล้ะเปีน็ับที่เร่ยนัราคัาแพง หากิไมส่ามารถึ

เล้็งเห็นัคัวามเส่�ยงขึ้องคัวามขัึ้ดแย้งที่างสังคัม อาจนัำไปีสู่กิาร 

สูญเส่ยเม็ดเงินัจำนัวนัมากิแล้ะเกิิดคัวามล้่าช่้าในักิารล้งทีุ่นัเปี็นั

ระยะเวล้าหล้ายปีี ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอจ้งดำเนัินักิาร

ให้แนั่ใจว่าทีุ่กิชุ่มช่นัในัพ้�นัที่่�ที่่�ปีระกิอบธิุรกิิจ ตุล้อดจนักิลุ้่มผู้ม่

ส่วนัได้เสย่ เกิดิคัวามเช่้�อมั�นัวา่กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จะไม่ที่อดที่ิ�งกินััแล้ะ

รว่มขึ้บัเคัล้้�อนัใหเ้กิดิกิารเติุบโตุพฒันัาไปีดว้ยกินัั ตุามพนััธิสญัญา

ในักิารเป็ีนั “Your Ultimate Solution Partner” รวมถ้ึงให้คัวาม

สนัับสนัุนัโคัรงกิารพัฒนัาชุ่มช่นัอ่กิด้วย แม้อยู่ในัช่่วงโรคัระบาด 

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ กิ็ไม่ที่อดที่ิ�งชุ่มช่นัใด ๆ  แตุ่ช่ว่ยเหล้อ้แล้ะสร้างคัวาม

ไว้วางใจให้เกิิดขึ้้�นั หนั้�งในัสาเหตุุสำคััญที่่�ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ปีระสบคัวามสำเร็จค้ัอคัวามสามารถึในักิารผสมผสานัเข้ึ้ากัิบ

ชุ่มช่นัที่้องถึิ�นัแล้ะได้รับกิารยอมรับตุล้อดระยะเวล้า 34 ปีีที่่� 

ก่ิอตุั�งมา ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งตุระหนัักิถึ้งคัวามรับผิดช่อบ

ในักิารตุอบแที่นัสังคัมแล้ะร่วมพัฒนัาชุ่มช่นัโดยรอบอย่าง

สม�ำเสมอ

การพัฒนา
ช่มชน

แนวที่างบริหารจัดัการ
กิารรับรู้ขึ้องช่าวชุ่มช่นั ตุล้อดจนัผล้กิระที่บที่างสังคัมแล้ะ 

สิ�งแวดล้้อมในัชุ่มช่นัโดยรอบ ถึูกิระบุแล้ะปีระเมินัเปี็นัส่วนัหนั้�ง

ขึ้องปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) ที่่�จัดที่ำสำหรับกิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องบริษัที่ 

ดับบล้ิวเอช่เอ อินัดัสเตุร่ยล้ ด่เวล้ล้อปีเมนัที่์ จำกิัด มหาช่นั 

(WHAID) แล้ะบริษทัี่ ดบับล้วิเอช่เอ ยทูี่ลิ้ติุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ จำกิดั 

(มหาช่นั) (WHAUP) คัิดเปี็นัร้อยล้ะ 100 ขึ้องกิารดำเนัินังานั 

พร้อมด้วยมาตุรกิารปี้องกิันัที่่�เหมาะสม ม่กิารจัดตุั�งแนัวที่างกิาร

ม่ส่วนัร่วมขึ้องสังคัมแล้ะช่่องที่างกิารส้�อสารตุ่าง ๆ ขึ้้�นั  

รวมถึง้โที่รศพัที่ ์อ่เมล้ กิจิกิรรมท่ี่�สร้างกิารมส่ว่นัรว่ม แบบสำรวจ 

กิารแตุง่ตุั�งตุวัแที่นัช่มุช่นัในัพ้�นัท่ี่�แล้ะแพล้ตุฟอรม์กิารแจง้เบาะแส

กิารกิระที่ำผิด (ดูรายล้ะเอ่ยดได้ท่ี่�หัวขึ้้อจรรยาบรรณ์ธุิรกิิจ)  

เพ้�อรับฟังคัวามคิัดเห็นัขึ้องช่าวชุ่มช่นั โดยข้ึ้อเสนัอแนัะแล้ะ 

ขึ้อ้รอ้งเรย่นัที่ั�งหมดจะได้รบักิารที่บที่วนัโดยคัณ์ะกิรรมกิารดำเนันิั

กิิจกิรรมเพ้�อสังคัมท่ี่�จัดตุั�งขึ้้�นั ซึ่้�งจะม่กิารปีระชุ่มทีุ่กิเด้อนั 

เพ้�อกิำหนัดแนัวที่างพัฒนัาชุ่มช่นัที่่�เหมาะสมแล้ะรายงานัตุ่อ 

คัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่

EDUCATION WELL-BEING ENVIRONMENTAL 
DEVELOPMENT
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กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดกิล้ยุที่ธิ์ระดับกิลุ้่มเพ้�อสร้างผล้กิระที่บ 

เช่งิบวกิตุอ่สังคัมใกิล้เ้คัย่งผา่นัโคัรงกิารระยะยาวที่่�มุง่เน้ันั 3 ดา้นั 

ได้แกิ่ กิารพัฒนัาด้านักิารศ้กิษา ด้านัคัวามเปี็นัอยู่ท่ี่�ด่ แล้ะ 

ดา้นัสิ�งแวดล้อ้ม เพ้�อสนัับสนันุัแล้ะแกิไ้ขึ้คัวามจำเปีน็ัแล้ะขึ้อ้กิงัวล้

ขึ้องชุ่มช่นั ในัปีี 2564 กิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้ร่วมดำเนัินักิิจกิรรม 

เพ้�อสังคัมที่่�หล้ากิหล้ายให้กิับชุ่มช่นัท่ี่�อาศัยอยู่ในัรัศม่ 50 

กิโิล้เมตุรจากินัคิัมอุตุสาหกิรรม กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ จดัสรรงบปีระมาณ์

จำนัวนั 22.48 ล้้านับาที่สำหรับกิิจกิรรมเพ้�อสังคัม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) ดังปีรากิฏิในัตุารางด้านัล่้าง  

โดยใช่้เวล้าที่ำงานัขึ้องพนัักิงานักิลุ้่มบริษัที่ฯ จำนัวนั 36,410 

ช่ั�วโมง อุที่ิศให้กิับกิารดำเนิันักิิจกิรรม CSR โคัรงกิารพัฒนัา

ช่มุช่นัดงักิล้า่วไดส้รา้งปีระโยช่นั์ใหก้ิบัช่าวช่มุช่นัที่ั�งหมด 126,386 

คันัจากิ 156 ช่มุช่นั กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดตัุ้�งเปีา้หมายท่ี่�จะเขึ้า้ถึง้ช่มุช่นั

ในับรเิวณ์โดยรอบมากิกิวา่รอ้ยล้ะ 97 โดยเปีน็ัสว่นัหน้ั�งขึ้องระดบั

กิารม่ส่วนัร่วมกิับชุ่มช่นั ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ บรรลุ้เปี้าหมายดัง

กิล้่าวโดยได้ที่ำงานัร่วมกิับหมู่บ้านั 156 แห่ง จากิ 159 แห่งในั

จั งห วัดร ะยอง  ช่ล้บุ ร่  แล้ะสระ บุ ร่  เ ป้ี าหมายกิาร ม่ 

ส่วนัร่วมกิับชุ่มช่นัองบริษัที่ในัปีี 2564 จะเป็ีนัร้อยล้ะ 98

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุั�งเปี้าที่่�จะปีระเมินัคัวามตุระหนักัิรู้ขึ้องบริษัที่ตุ่าง ๆ เกิ่�ยวกัิบคั่าใช่้จ่ายที่ั�งหมดที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกัิบโคัรงกิารกิารเปี็นับรรษัที่

พล้เม้องโล้กิที่่�ด่ รวมที่ั�งคั่าใช่้จ่ายที่างอ้อมตุ่าง ๆ  เช่่นั กิารเปี็นัอาสาสมัคัรขึ้องพนักัิงานัแล้ะคั่าใช่้จ่ายในักิารดำเนัินักิารที่างธิุรกิิจขึ้อง

ฝ่่ายจัดกิาร (กิล้่าวคัอ้ คั่าใช่้จ่ายที่่�เกิ่�ยวข้ึ้องในักิารจัดงานัเร้�องชุ่มช่นั)

ประเภที่ของ
กิจกรรมเพ่�อสังคุม

ประเภที่ของ
กิจกรรมเพ่�อสังคุม

ประเภที่ของ
กิจกรรมเพ่�อสังคุม

รวม

6.54

ม่ลค�� 
(ล้�นบ�ที่)

8.64

ม่ลค�� 
(ล้�นบ�ที่)

7.30

ม่ลค�� 
(ล้�นบ�ที่)

22.48

ม่ลค�� 
(ล้�นบ�ที่)

29.10%

จำ�นวนร้อยละ
(%)

38.44%

จำ�นวนร้อยละ
(%)

32.46%

จำ�นวนร้อยละ
(%)

100%

จำ�นวนร้อยละ
(%)

1. ก�รบริจ�คเพ่�อก�รก่ศัล

3. กิจกรรมที่่�เก่�ยวข้องที่�งก�รค้�

2. ก�รลงที่่นเพ่�อช่มชน

ที่ั�งหมด
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ประเภที่ของการช�วยเหลืุ่อ

ประเภที่ของการช�วยเหลืุ่อ

ประเภที่ของการช�วยเหลืุ่อ

ประเภที่ของการช�วยเหลืุ่อ

22.48 ล้�นบ�ที่

43.50 ล้�นบ�ที่

4.52 ล้�นบ�ที่

5.63 ล้�นบ�ที่

ม่ลค��ทัี่�งหมด (ในสก่ลเงินที่้องถิ�น)

ม่ลค��ทัี่�งหมด (ในสก่ลเงินที่้องถิ�น)

ม่ลค��ที่ั�งหมด (ในสก่ลเงินที่้องถิ�น)

ม่ลค��ที่ั�งหมด (ในสก่ลเงินที่้องถิ�น)

เงินสมที่บที่ี�เป็นเงินสด

กีารัให้ติอบแที่น: กีารับรัิจาคเป็นสินค้าหรัือบรัิกีารั 
โครังกีารั/พัันธุมิติรั หรัือสิ�งทีี่�คล้ายคลึงกัีน

เวลา: พันักีงานเป็นอาสาสมัครัในชั�วโมงที่ำางานที่ี� ได้รัับ 
ค่าจ้าง

ค่าใช้จ่ายในกีารัดำาเนินกีารัที่างธุุรักีิจของฝึ่ายจัดกีารั

กลุ่ย่ที่ธ์ดั้านคุวามรับผู้ิดัชอบขององคุ์กร
ติ�อสังคุม (CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY: CSR)
เพ้�อให้แนั่ใจว่ากิิจกิรรมแล้ะกิระบวนักิารตุ่าง ๆ ที่่�ดำเนิันักิารโดย

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะม่ปีระสิที่ธิิผล้แล้ะสร้างผล้ลั้พธิ์เชิ่งบวกิแล้ะ

ปีระโยช่นั์มากิที่่�สุดตุ่อชุ่มช่นัตุ่าง ๆ  กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้จัดที่ำกิาร

ที่บที่วนักิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้เส่ยในัที่้องที่่�เพ้�อวัดคัวาม

สำเรจ็ขึ้องแตุล่้ะกิจิกิรรมกิารมส่ว่นัรว่มขึ้องผูม้ส่ว่นัไดเ้สย่ ดังนัั�นั 

จ้งจำเปี็นัอย่างยิ�งท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ตุ้องปีระเมินัแล้ะวัดผล้กิาร 

ดำเนิันังานัขึ้องกิิจกิรรมเพ้�อสังคัมตุ่าง ๆ ที่่�จัดข้ึ้�นั เนั้�องจากิ 

กิารถึอดบที่เร่ยนัจากิกิิจกิรรมเหล่้านั่�จะถึูกินัำมารวมในั

กิระบวนักิารที่างธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะเปี็นัแนัวที่างกิาร

พัฒนัากิล้ยุที่ธ์ิด้านั CSR ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ตุ่อไปี โดยจะม่ 

กิารที่บที่วนักิารม่ส่วนัร่วมขึ้องผู้ม่ส่วนัได้เส่ยปีลี้ะหนั้�งคัรั�ง

ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้นัำตุัวช่่�วัดสองตุัวมาวัดผล้กิารดำเนัินั

งานั:

• การีสำรีวจคุวามพึงพอใจของชีุมชีน (หนั่วยวัด: เปี็นั 

หนัว่ยกิารปีฏิบิติัุกิาร/รอ้ยล้ะ) ดำเนันิักิารเม้�อสิ�นัสุดโคัรงกิาร

แล้ะกิิจกิรรมกิารม่ส่วนัร่วม

• ใบอนุญาตที่างสังคุมในการีดัำเนินงาน (เช่่นั จำนัวนั 

ใบอนัุญาตุเปีิดใช่้อาคัารโรงงานั แล้ะคัลั้งสินัค้ัา ใบอนุัญาตุ

ธุิรกิิจนัิคัมอุตุสาหกิรรม) ที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับแล้ะตุ่ออายุ

• ชี�องที่างรีอ้งเรียีน (เช่น่ั ขึ้อ้รอ้งเรย่นัที่่�ไดร้บัจากิช่อ่งที่างแจง้

เบาะแสแล้ะช่่องที่างส้�อสารอ้�นั ๆ) จากิผู้ม่ส่วนัได้เส่ยในั 

ท้ี่องถึิ�นั เช่่นั ชุ่มช่นั องคั์กิรรัฐ ส้�อมวล้ช่นั สมาคัม แล้ะ

องค์ักิารนัอกิภาคัรัฐ

กิารถึอดบที่เร่ยนัแล้ะองคั์คัวามรู้ที่ั�งเร้�องเช่ิงบวกิแล้ะเช่ิงล้บที่่�ได้

จากิตุัวช่่�วัดผล้กิารดำเนัินังานัเหล้่าน่ั�ถึูกินัำไปีใช่้เพ้�อกิำหนัด

กิระบวนักิารธิรุกิจิแล้ะกิารดำเนันิังานัขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ แล้ะส้�อสาร

ไปียงักิลุ้ม่ธิรุกิจิที่ั�งหมดขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ โดยดำเนันิักิารผา่นัไซึ่ตุ์

อินัที่ราเน็ัตุท่ี่�โตุ้ตุอบได้โดยเฉัพาะ กิระบวนักิารซัึ่กิถึามที่่�เป็ีนั

มาตุรฐานั กิารพัฒนัาโมดูล้กิารฝ่ึกิอบรม กิารปีระชุ่มภายในัซึ่้�ง 

ผู้จัดกิารโรงงานัที่้องถึิ�นัได้พบปีะแล้ะแบ่งปัีนัแนัวปีฏิิบัตุิที่่�ด่  

แล้ะกิารเดินัสายตุามหนั่วยปีฏิิบัตุิกิารท้ี่องถึิ�นัเพ้�อแบ่งปีันัแนัว

ปีฏิิบัตุิที่่�ด่จากิหนั่วยปีฏิิบัติุกิารอ้�นั ๆ
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โคุรงการส�งเสริมดั้านการศึกษัา
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ดำเนิันักิิจกิรรมเพ้�อสังคัมดังตุ่อไปีน่ั�ซึ่้�งเน้ันักิารพัฒนัาด้านักิารศ้กิษาสำหรับสมาชิ่กิชุ่มช่นัในั 

ทีุ่กิช่่วงวัย

โคริงการิวาดศิลป์สำาห้รัิบนักเริียน
เนั้�องจากิกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามกิังวล้เกิ่�ยวกิับผล้กิระที่บที่่�

นัิคัมอุตุสาหกิรรมตุ่าง ๆ ม่ตุ่อชุ่มช่นั จ้งได้ตุั�งโคัรงกิาร 

เพ้�อ สังคัมเพ้�อสนัับสนุันัโรงเ ร่ยนัที่่� ตัุ� งอยู่ ใกิล้้ นิัคัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยสร้างคัวามรักิศิล้ปีะ

สำหรับเด็กิวัยเร่ยนั นัอกิจากินั่� กิารรู้รักิษ์สิ�งแวดล้้อม 

ปีระวตัุศิาสตุร ์ตุล้อดจนัวฒันัธิรรมที่อ้งถึิ�นั ยงัถึกูินัำมาเปีน็ั

ส่วนัหนั้�งขึ้องหลั้กิสูตุรผ่านักิิจกิรรมวาดศิล้ป์ีเพ้�อพัฒนัา
คัวามคัิดสร้างสรรคั์ อิสระในักิารแสดงออกิ แล้ะที่ักิษะกิาร

ส้�อสารขึ้องเด็กิ ๆ อ่กิด้วย

ในัปีี 2563 ม่นัักิเร่ยนัในัระดับช่ั�นัปีระถึมศ้กิษาตุอนัปีล้าย

จำนัวนั 560 คันั จากิ 20 โรงเร่ยนั แล้ะนัักิเร่ยนัระดับ 

ช่ั�นัมัธิยมศ้กิษาตุอนัตุ้นัจำนัวนั 30 คันัจากิ 15 โรงเร่ยนั  

เขึ้้าร่วมโคัรงกิาร แล้ะตุามผล้สำรวจ อัตุราคัวามพ้งพอใจ

ขึ้องโคัรงกิารวาดศิล้ป์ีที่่�จัดไปีสองคัรั�งคิัดเป็ีนัร้อยล้ะ 88.2 

แล้ะ 92.4 ตุามล้ำดับ นักัิเร่ยนัส่วนัใหญ่รู้ส้กิว่ากิารเขึ้้าร่วม

กิจิกิรรมที่ำให้พฒันัาที่กัิษะด้านัศิล้ปีะดข่ึ้้�นั แล้ะสามารถึนัำ

คัวามรู้ที่่�ได้รับไปีใช้่ในัช่่วิตุปีระจำวันัได้ คัวามสำเร็จจากิ

โคัรงกิารดังกิล้่าวคั้อช่่วยในักิารส่งเสริมแล้ะสร้างคัวาม 

เปี็นัเล้ิศด้านักิารศ้กิษาให้กัิบเยาวช่นัไที่ย ซึ่้�งม่คัวามสำคััญ

ตุ่อกิารพัฒนัาชุ่มช่นัแล้ะปีระเที่ศไที่ยในัองค์ัรวม
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เนั้�องด้วยวิกิฤตุิโรคัระบาด โคัรงกิารดังกิล้่าวจ้งถึูกิเล้้�อนัไปีจนัถึ้งปีี 2565 อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคังสร้าง 

คัวามเปีล้่�ยนัแปีล้งเพ้�อช่่วิตุที่่�ด่ขึ้้�นัขึ้องนัักิเร่ยนัเหล้่านั่�ในัปีี 2564 อย่างตุ่อเน้ั�อง โดยสนัับสนุันัแล้ะบริจาคัอุปีกิรณ์ ์

กิารศ้กิษา รวมถ้ึงกิระเป๋ีานัักิเร่ยนั หนัังส้อ ดินัสอ แล้ะดินัสอส่ ให้กิับนัักิเร่ยนักิว่า 20,400 คันัจากิ 66 โรงเร่ยนั 

รอบนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่

ทุนการิศึกษัา
เยาวช่นัค้ัอกิลุ้่มแรงงานัที่่�จะขึ้ับเคัล้้�อนัปีระเที่ศในัอนัาคัตุ 

อยา่งไรกิต็ุาม กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ตุระหนัักิวา่นัักิเร่ยนับางคันั แม้

จะม่คัวามสามารถึพิเศษแล้ะม่ทัี่กิษะสูงมากิ แตุ่กิ็อาจ 

ขึ้าดโอกิาสในักิารศ้กิษาเพ้�อหาคัวามรู้ได้อย่างเตุ็มท่ี่�ด้วย 

ขึ้้อจำกิัดที่างกิารเงินั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งเล้็งเห็นัว่ากิาร

สนับัสนุันัด้านักิารศ้กิษาถึอ้เปีน็ัรากิฐานัสำคััญในักิารพฒันัา

ชุ่มช่นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ มุ่งหวังที่่�จะมอบโอกิาสให้เยาวช่นัได้

พัฒนัาที่ักิษะแล้ะคุัณ์ภาพช่่วิตุ ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

จ้งสานัตุ่อกิารสนัับสนัุนัด้านักิารศ้กิษาผ่านัทีุ่นักิารศ้กิษา

สำหรับนัักิเร่ยนัเพ้�อเข้ึ้ารับกิารฝึ่กิอบรมสายอาช่่พ แล้ะ

อบรมบ่มเพาะเยาวช่นัที่่�ม่คัวามสามารถึตุั�งแตุ่แรกิเริ�ม 

ในัที่่�สุด ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้มอบทุี่นักิารศ้กิษา

จำนัวนั 26 ทุี่นั รวมที่ั�งหมด 0.7 ล้้านับาที่ โคัรงกิารทุี่นั

กิารศ้กิษาเหล้่านั่�จะเปี็นัปีระโยช่นั์กิับนักัิเรย่นั 26 คันั
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โคัรงกิารพัฒนัาระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคัตุะวันัออกิ  

(อ่อ่ซึ่่) ท่ี่�คัรอบคัลุ้มพ้�นัที่่�ยุที่ธิศาสตุร์ในัจังหวัดระยอง 

ช่ล้บุร ่แล้ะฉัะเชิ่งเที่รา ยงัคังดง้ดูดเม็ดเงินัล้งทุี่นัขึ้องภาคั

เอกิช่นั ภาคัรัฐกิำลั้งพัฒนัาโคัรงกิารสำคััญตุ่าง ๆ เช่่นั 

โคัรงกิารมอเตุอร์เวย์ ระบบรถึไฟรางคัู่ รวมถึ้งกิารขึ้ยาย

สนัามบินัอู่ตุะเภาแล้ะท่ี่าเร้อ แล้ะม่โคัรงสร้างพ้�นัฐานั 

ตุ่าง ๆ เปี็นัหนั้�งในักิารพัฒนัาหลั้กิ

คัวามตุ้องกิารแรงงานัที่่�ได้รับกิารฝ่ึกิฝ่นัมาอย่างด่แล้ะ 

ม่ฝี่ม้อเปี็นัคัวามที่้าที่ายที่่�ตุ้องแกิ้ไขึ้ในัปีัจจุบันั สำนัักิงานั

คัณ์ะกิรรมกิารอาช่่วศ้กิษาได้ริเริ�มโคัรงกิารอาช่่วศ้กิษา

ระบบที่วิภาคั่ (DVT) ด้วยคัวามร่วมม้อระหว่างภาคั 

กิารศ้กิษาแล้ะบริษัที่ภาคัเอกิช่นั ส่งเสริมให้นัักิศ้กิษาได ้

มป่ีระสบกิารณ์ป์ีฏิบัิติุงานัคัวบคู่ัไปีกัิบกิารเร่ยนัภาคัที่ฤษฎ่

ทุนการิศึกษัาที่ส่งเสริิมความสามาริถและทักษัะ
บัณ์ฑ์ิตุจากิวิที่ยาล้ัยอาช่่วศ้กิษาแล้ะมหาวิที่ยาล้ัยกิำล้ัง

เป็ีนัท่ี่�ตุ้องกิารอย่างมากิในัปีัจจุบันั อย่างไรกิ็ตุาม ยังม่

นัักิศ้กิษาที่่�ม่คัวามสามารถึจำนัวนัมากิไม่ม่โอกิาสเร่ยนั 

จนัจบหล้ักิสูตุรได้เนั้�องจากิปีระสบปีัญหาด้านักิารเงินั 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ มองเห็นัถ้ึงปีัญหานั่�แล้ะได้ร่วมม้อกัิบ

วิที่ยาล้ัยเที่คันัิคับ้านัคั่าย จังหวัดระยอง สนัับสนัุนั

นัักิศ้กิษาโคัรงกิารอาช่่วศ้กิษาระบบที่วิภาคั่ ซ้ึ่�งได้ที่ำ 

ตุอ่เนั้�องมาเป็ีนัระยะเวล้า 10 ปี ีดว้ยกิารมอบทุี่นักิารศก้ิษา

ให้แกิ่นัักิศ้กิษาท่ี่�ม่ปีระวัตุิเร่ยนัด่แตุ่ขึ้าดแคัล้นัทุี่นัที่รัพย์

เพ้�อศก้ิษาตุ่อ นัอกิจากินั่� กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัได้ช่่วยปีระสานังานั 

กิับกิลุ้่มลู้กิค้ัาในันัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องดับบล้ิวเอช่เอ  

เพ้�อมอบโอกิาสให้แกิน่ัอ้ง ๆ  ได้เขึ้า้ฝ่กึิปีฏิบัิตุงิานัระหว่าง 

เร่ยนัด้วย โดยวิที่ยาล้ัยเที่คันิัคับ้านัคั่ายเปี็นัสถึาบันัเพย่ง 

แห่งเด่ยวท่ี่�ม่คุัณ์สมบัตุิคัรบถ้ึวนัในัโคัรงกิารอาช่่วศ้กิษา

ระบบที่วิภาคั่

ดว้ยที่นุักิารศก้ิษาดงักิล้า่ว มน่ักัิศก้ิษาจำนัวนั 350 คันัเขึ้า้

รว่มโคัรงกิารนั่� แล้ะกิวา่รอ้ยล้ะ 70 ขึ้องนักัิศก้ิษาโคัรงกิาร

อาช่่วศ้กิษาระบบที่วิภาคั่ได้เขึ้้าที่ำงานักัิบกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

หร้อลู้กิคั้าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ
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สริ้างแบบอย่างท่ีดีให้้ชุมชน
วทิี่ยาลั้ยเที่คันัคิับ้านัคัา่ย แล้ะกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ รว่มกินััคัดัเล้อ้กิ

ผู้เข้ึ้าร่วมโคัรงกิารอาช่่วศ้กิษาระบบที่วิภาค่ั ตุามคัวาม

สามารถึแล้ะคัวามกิระตุอ้รอ้ร้นัในักิารเรย่นัรู ้แล้ะผูเ้ข้ึ้าร่วม

โคัรงกิารอาจเปี็นัพนัักิงานัฝ่ึกิหัดสำหรับลู้กิคั้าทีุ่กิราย 

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ กิ็ได้

วิที่ยาลั้ยเที่คันิัคับ้านัค่ัายในัจังหวัดระยองเป็ีนัสถึาบันักิาร

ศ้กิษาเพ่ยงแห่งเด่ยวที่่�ม่ คุัณ์สมบัติุคัรบถึ้วนัสำหรับ

โคัรงกิารอาช่่วศ้กิษาระบบที่วิภาค่ั นัายปีระที่่ปี จุฬาเล้ิศ  

ผู้อำนัวยกิารวิที่ยาล้ัยเที่คันัิคับ้านัคั่าย กิล้่าวแสดงคัวาม

ขึ้อบคัุณ์ที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ สนัับสนัุนัโคัรงกิารตุ่อเนั้�องทีุ่กิปีีว่า 

“โคัรงกิารนั่�ม่ปีระโยช่นั์ตุ่อนักัิศ้กิษา องคั์กิร แล้ะโคัรงกิาร

อ่อ่ซึ่่ ตุล้อดจนัสมาช่ิกิชุ่มช่นั กิารที่่�นักัิศ้กิษาได้รับกิารฝึ่กิ

อบรมแล้ะปีฏิิบัตุิงานัจริงในัสถึานัที่่�ที่ำงานั ที่ำให้ม่โอกิาส

ด้านัอาช่่พมากิขึ้้�นั บริษัที่ตุ่าง ๆ สามารถึสอนัแล้ะ 

เสริมสร้างที่กัิษะเฉัพาะที่างตุ่าง ๆ ท่ี่�นักัิศก้ิษาจำเป็ีนัตุ้องม่  

แล้ะบ่อยคัรั�งที่่�นักัิศ้กิษาได้รับบรรจุเขึ้้าที่ำงานัเม้�อเร่ยนัจบ 

นัักิศ้กิษาที่่�เข้ึ้าร่วมโคัรงกิารอาช่่วศ้กิษาระบบที่วิภาคั่ 

จนัคัรบได้กิล้ายเปี็นัแบบอย่างท่ี่�ด่สำหรับนัักิศ้กิษารุ่นันั้อง 

เพราะพวกิเขึ้าเห็นัว่าม่งานัรายได้ดท่ี่่�พวกิเขึ้าที่ำได้”

โคัรงกิารอาช่่วศ้กิษาระบบที่วิภาคั่ ถึ้อว่าเปี็นัโคัรงกิารที่่�เอ้�อปีระโยช่น์ัตุ่อทีุ่กิฝ่่ายที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง กิลุ้่มบริษัที่ฯ รู้ส้กิภาคัภูมิใจ

เปี็นัอย่างยิ�งที่่�ได้ม่ส่วนัร่วมสนัับสนัุนักิารดำเนัินักิารอันัยอดเย่�ยมที่่�ช่่วยสร้างแรงงานัที่่�ม่ทัี่กิษะขึ้ั�นัสูง โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง

สำหรับภาคัส่วนั เช่่นั ยานัยนัต์ุรุ่นัใหม่ สมาร์ที่ อิเล้็กิที่รอนิักิส์ เกิษตุรกิรรมแล้ะเที่คัโนัโล้ย่ช่่วภาพ โรโบติุกิส์ แล้ะ 

กิลุ้่มอุตุสาหกิรรมเป้ีาหมายอ้�นั ๆ สอดคัล้้องกิับนัโยบายไที่ยแล้นัด์ 4.0 ขึ้องภาคัรัฐ
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โคริงการิ TEACHER FELLOWSHIP 
ปีัจจุบันัสังคัมขึ้องเรากิำล้ังขึ้าดแคัล้นับุคัล้ากิรคัรูผู้สอนั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้สนัับสนัุนัโรงเรย่นัภายในัพ้�นัที่่�นิัคัมอุตุสาหกิรรม

ในัจังหวัดระยองแล้ะช่ล้บุร่ ด้วยกิารมอบเงินัสนัับสนุันัจำนัวนั 1,260,000 บาที่ ให้กิับคัรูผู้สอนัจากิ 7 โรงเร่ยนัในัพ้�นัท่ี่� 

จังหวัดระยองแล้ะช่ล้บุร่

จากิกิารปีระเมินัผล้กิารมอบเงินัสนัับสนุันัให้คัรูผู้สอนั พบว่าม่นัักิเร่ยนัราว 1,400 คันั จากิ 7 โรงเรย่นั ที่่�ได้รับกิารฝ่ึกิฝ่นั 

จากิคัรูขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัแตุ่ล้ะปีี

โคริงการิสอนภาษัาอังกฤษัให้้คุณคริ้
ด้วยสถึานักิารณ์์โคัวิด-19 หล้ักิสูตุรในัห้องเร่ยนัจ้งไม่

สามารถึจัดได้ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้มอบโอกิาสให้คัุณ์คัรู 4 ท่ี่านั

จากิ 4 โรงเร่ยนัได้เร่ยนัหลั้กิสูตุรภาษาอังกิฤษออนัไล้นั์  

คัิดเปี็นัมูล้คั่า 40,000 บาที่ 

List of School in English Camp - Virtual Class by VOXY 

Schools Education Level Teacher Course Area

1. Ban Klongkrum School Primary English ESIE

2. Chumchon Numtarn School Primary + Secondary English WHA ESIE 1

3. Ban Kaohin School Primary English WHA CIE 1

4. Ban Hoobbon School Primary + Secondary English WHA CIE 2
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กลุ่มบริิษััทฯ: โคริงการิมอบอุปกริณ์การิศึกษัา
กิลุ้ม่บริษัที่ฯ รว่มมอ้กิบับริษทัี่ในันิัคัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิ

เอช่เอกิว่า 70 ราย เปี็นัปีีที่่� 24 ในักิารให้คัวามช่่วยเหล้้อ

นัอ้ง ๆ  นักัิเรย่นัที่่�คัรอบคัรัวมร่ายได้น้ัอย ใหไ้ดร้บักิารศก้ิษา

ที่่�ด ่แล้ะนัำไปีพัฒนัาคุัณ์ภาพช่่วิตุขึ้องตุนัเองรวมถ้ึงสขุึ้ภาพ

แล้ะคัวามปีล้อดภัย ด้วยกิารบริจาคัสิ�งท่ี่�นัำไปีใช่้ได้จริง 

โคัรงกิารมอบอุปีกิรณ์์กิารศ้กิษาปีระจำปีีขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ยังคังสร้างผล้ด่ตุ่อชุ่มช่นัแล้ะสังคัมโดยรอบอย่างตุ่อเนั้�อง 

ผู้บริหารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้แตุ่งตุั�งตัุวแที่นั รวมที่ั�ง 

มอบหมายเจ้าหนั้าที่่�ขึ้องบริษัที่ฯ เขึ้้าเย่�ยม แล้ะมอบ

อุปีกิรณ์์กิารศ้กิษาให้กิับโรงเร่ยนั 50 แห่งแล้ะศูนัย์พัฒนัา

เด็กิเล้็กิ 15 แห่งในับริเวณ์ใกิล้้เคัย่งนิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้อง

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เปีน็ัเวล้า 5 วนัั ภายใตุน้ัโยบายรกัิษาระยะหา่ง

ในัสถึานักิารณ์์โรคัระบาดโคัวิด-19 ในัเดอ้นักิรกิฎาคัม เพ้�อ

ส่งมอบอุปีกิรณ์์กิารศ้กิษาแล้ะอุปีกิรณ์์กิ่ฬาสำหรับกิาร

พัฒนัาจิตุใจแล้ะร่างกิาย ซึ่้�งช่่วยบ่มเพาะทัี่กิษะที่างสังคัม

แล้ะคัวามรู้ด้านัวิช่ากิารให้กัิบนั้อง ๆ นัักิเร่ยนั 20,400 คันั

ที่่�เขึ้้าร่วมโคัรงกิารมอบอุปีกิรณ์์กิารศ้กิษาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

จะได้รับกิระเปี๋าเปี้ สมุด ดินัสอ ดินัสอส่ แล้ะอุปีกิรณ์์ 

พ้�นัฐานัอ้�นั ๆ รวมถึ้งเจล้แอล้กิอฮอล้์เพ้�อสร้างกิารเร่ยนัรู้

อย่างสร้างสรรคั์ทัี่�งในัแล้ะนัอกิห้องเร่ยนั อย่างไรกิ็ตุาม  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีฏิิบัตุิตุามปีฏิิบัตุิตุามมาตุรกิารปี้องกิันั 

โคัวิด-19 แล้ะรักิษาระยะห่างที่างสังคัมแล้ะที่างกิาย รวมถึ้ง

ม่กิารวัดอุณ์หภูมิ เนั้�องจากิม่โรคัระบาด ตัุวแที่นัจากิ 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้แจกิจ่ายเจล้แอล้กิอฮอล์้ให้ทีุ่กิโรงเร่ยนั

เพ้�อดแูล้ใหค้ัณ์าจารยแ์ล้ะนักัิเรย่นัสามารถึปีอ้งกินััตุนัเองจากิ

กิารระบาดขึ้องโรคัโคัวิด-19 ได้

“นับเป็็นเวลูากว�าสำองทศวรรษัที�พึนักงานแลูะทีมผู้บริหาร 
รวมไป็ถึึงลููกค้าในนิคมอ่ตสำาหกรรมต�างๆ ไดั้ร�วมแบ�งปั็น
แลูะสำนบัสำนน่โครงการอนัทรงคณ่ค�า ซึ่ึ�งตอกย์ำ�าความเช้่�อมั�น
ของเราว�าหากร�วมม่อกันแลู้ว เราสำามารถึสำร้างการ
เป็ลูี�ย์นแป็ลูงผ�านการศึกษัาได้ั เราขอขอบค่ณผู้สำนับสำน่น 
โครงการน้�ที�ช้�วย์เหลู่อเรามาตลูอดัระย์ะเวลูาหลูาย์ป็ีที�ผ�าน
มา” คัณุ์เดวดิ นัาร์โดนั ปีระธิานัเจ้าหน้ัาที่่�บริหาร ธิรุกิจินิัคัม

อุตุสาหกิรรมแล้ะกิารล้งทีุ่นัตุ่างปีระเที่ศ บริษัที่ ดับบล้ิว 

เอช่เอ อินัดสัเตุรย่ล้ ด่เวล้ล้อปีเมนัท์ี่ จำกิดั (มหาช่นั) กิล่้าว
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กลุ่มบริิษััทฯ: โคริงการิมอบทุนการิศึกษัา
ริะดับมห้าวิทยาลัย
เม้�อไม่นัานัมานั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้มอบเงินับริจาคัจำนัวนั 

100,000 บาที่ ให้จุฬาล้งกิรณ์์มหาวิที่ยาลั้ย ในังานัปิีย

มหาราช่านัุสรณ์์ที่่�จัดขึ้้�นัเปี็นัปีระจำทีุ่กิปีีเพ้�อเฉัลิ้มฉัล้อง

วันัปีิยมหาราช่ ในันัามบริษัที่ นัายวรานัล้ เหล้่าสุวรรณ์ 

ผู้อำนัวยกิารฝ่่ายพัฒนัาธิุรกิิจสาธิารณู์ปีโภคั บริษัที่  

ดับบลิ้วเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ จำกัิด (มหาช่นั) 

ได้มอบเงินับริจาคัให้นัางสาวอัจฉัรินัที่ร์ พัฒนัพันัธิ์ช่ัย  

นัายกิสมาคัมนัิสิตุเกิ่าจุฬาล้งกิรณ์์มหาวิที่ยาล้ัย ในั

พระบรมราชู่ปีถัึมภ์ แล้ะปีระธิานัคัณ์ะกิรรมกิารจัดงานั 

เพ้�อช่ว่ยเหล้อ้นิัสิตุที่่�มคุ่ัณ์สมบัติุรับที่นุัแล้ะปีระสบปัีญหา

ดา้นักิารเงินั จดัซ้ึ่�อคัอมพิวเตุอร์สำหรับกิารเร่ยนัออนัไล้น์ั 

แล้ะสนัับสนัุนัโคัรงกิารอาหารกิล้างวันั

โคุรงการพัฒนาช่มชน
กิลุ้่มบริษัที่ได้ดำเนัินัโคัรงกิารดังตุ่อไปีน่ั�ในัปีี 2564 เพ้�อพัฒนัาช่่วิตุคัวามเปี็นัอยู่ขึ้องชุ่มช่นัตุ่าง ๆ

สนับสนุนสาธาริณสุขโดยการิส่งเสริิม
เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล
กิลุ้่มบริษัที่ฯ สนัับสนัุนัสตุาร์ตุอัพไที่ยที่่�กิำล้ังพัฒนัาระบบ

ปีัญญาปีระดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่่�ช่่วยให้แพที่ย์

วิเคัราะห์ภาพเอ็กิซ์ึ่เรย์แล้ะวินิัจฉััยโรคัได้ กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ได้ตุอบแที่นัสงัคัมหล้ากิหล้ายวิธ่ิเพ้�อสรา้งคัวามเปีล้่�ยนัแปีล้ง

ที่่�ด ่กิารสง่มอบบรกิิารสาธิารณ์สขุึ้ผา่นักิารดำเนันิักิารที่่�ยั�งยน้ั

แล้ะเที่คัโนัโล้ย่ใหม่ล้า่สุดจะช่ว่ยให้ช่มุช่นัมสุ่ขึ้ภาพด ่อันัเป็ีนั

สิ�งขึ้ับเคัล้้�อนัคัวามกิ้าวหนั้าแล้ะกิารเจริญเตุิบโตุ

การิริ่วมมือกับผู้้้ปริะกอบการิ
เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ สระบุร่ แล้ะ 
เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ ระยอง แล้ะ 
กิลุ้ม่ล้กูิค้ัา ไดแ้ตุง่ตุั�งคัณ์ะกิรรมกิารช่มุช่นัสมัพนััธ์ิ โดยสมาช่กิิ
คัณ์ะกิรรมกิารร่วมกิันัจัดหาเงินัทีุ่นัสำหรับโคัรงกิารพัฒนัา
ชุ่มช่นัเพ้�อเพิ�มคัวามเปี็นัอยู่ที่่�ด่ให้กิับชุ่มช่นัโดยรอบ ปัีจจุบันั
เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ สระบุร ่มจ่ำนัวนั
สมาช่กิิ 64 คันั โดยมง่บปีระมาณ์รว่มกินััจำนัวนั 30,000 บาที่/
สมาช่ิกิ/ปีี จากิโรงงานัท่ี่�เขึ้้าร่วมโคัรงกิาร แล้ะเขึ้ตุปีระกิอบ
กิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ระยอง ม่จำนัวนัสมาชิ่กิ  
23 คันั โดยมง่บปีระมาณ์รว่มกัินัจำนัวนั 30,000 บาที่/สมาช่กิิ/
ปีี ในัปีี 2564 ม่เงินัทุี่นัที่ั�งสิ�นั 2,610,000 บาที่ที่่�นัำไปี 
จัดสรรเปี็นัทุี่นักิารศ้กิษา แล้ะดำเนัินักิิจกิรรมที่างศาสนัาแล้ะ
กิิจกิรรมเพ้�อเยาวช่นั แล้ะโคัรงกิาร “We Care Nong Kae” 
แล้ะคัณ์ะกิรรมกิารคัวามรับผิดช่อบตุ่อสังคัมขึ้องเขึ้ตุ 
ปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ระยอง
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โคริงการิปันกัน
ในัปีี 2563 กิลุ้่มบริษัที่ฯ เปิีดตุัวโคัรงกิาร ปีันักิันั ตุล้าดออนัไล้น์ัสำหรับปีระช่าสัมพันัธิ์แล้ะจำหน่ัายผล้ิตุภัณ์ฑ์์ที่ำม้อแล้ะ 

ขึ้องขึ้้�นัช่้�อในัที่้องถึิ�นัที่่�ผล้ิตุโดยช่าวชุ่มช่นัที่่�อาศัยอยูโ่ดยรอบนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ในัจังหวัดช่ล้บุร่แล้ะระยอง

ม่ช่่องที่างปีระช่าสัมพันัธิ์ผ่านัโซึ่เช่่ยล้ม่เด่ย เช่่นั เฟซึ่บุ๊กิ  

แล้ะเว็บไซึ่ตุ์ pangan.wha-industrialestate.com/en/home  

ที่่�ม่เปี้าหมายในักิารเช่้�อมโยงผู้ขึ้ายแล้ะผู้ซ้ึ่�อ เป็ีนัพ้�นัที่่�ให้นัำ

เสนัอผล้ิตุภัณ์ฑ์์หล้ากิหล้ายปีระเภที่ เช่่นั งานัฝ่ีมอ้หัตุถึกิรรม 

ผล้ติุภณั์ฑ์์จากิสมนุัไพรไที่ย ไปีจนัถึง้อาหารปีระจำที่อ้งถึิ�นัแล้ะ

จานัเด็ดปีระจำบ้านั เพ้�อให้เข้ึ้าถึง้ผูรั้บช่มที่ั�วโล้กิแล้ะเปีดิโอกิาส

ให้เพิ�มยอดขึ้ายแล้ะสนัับสนัุนัชุ่มช่นัตุ่าง ๆ

โคัรงกิาร ดับบล้ิวเอช่เอ ปัีนักิันั เปีิดรับพร้อมสนัับสนัุนัช่่อง

ที่างกิารขึ้ายให้แกิ่กิลุ้่มผู้ปีระกิอบกิารรายย่อย กิลุ้่มผู้ผลิ้ตุ

อาหาร กิลุ้่มอุตุสาหกิรรมขึ้นัาดเล้็กิ ตุล้อดจนักิลุ่้มแม่บ้านั 

เพ้�อนัำเสนัอผล้ิตุภัณ์ฑ์์ขึ้องตุนัให้เปี็นัท่ี่�รู้จักิในัวงกิว้าง  

กิารดำเนัินักิารเพ้�อสังคัมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ช่่วยส่งเสริมกิาร 

สรา้งงานัแล้ะกิารพฒันัาเศรษฐกิจิในัช่มุช่นั ทัี่�งยงัเปีน็ัโอกิาส

ในักิารเพิ�มรายได้ให้แกิ่คัรัวเร้อนัจำนัวนัมากิ ช่่วยพัฒนัา

คัุณ์ภาพช่่วิตุแล้ะเปี็นัรากิฐานัในักิารสร้างอนัาคัตุที่่�ด่กิว่าให้

ลู้กิหล้านั นัอกิจากินั่�ยังช่่วยอนัุรักิษ์มรดกิขึ้องชุ่มช่นัแล้ะ

ส้บสานัวิช่าหัตุถึกิรรมแล้ะผลิ้ตุภัณ์ฑ์์อาหารท้ี่องถึิ�นัที่่�ม่

เอกิล้กัิษณ์์โดดเด่นัจากิหล้ายช่มุช่นั เป็ีนักิารแสดงให้เหน็ัถ้ึง 



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 165 

คัุณ์ค่ัาที่างวัฒนัธิรรมแล้ะปีระเพณ์่ ที่่�ให้คัวามสำคััญกัิบ

สินัคั้าเกิษตุรแล้ะวัสดุจากิธิรรมช่าติุ พร้อมส่งเสริมกิาร

ถึา่ยที่อดคัวามรู้คัวามเช่่�ยวช่าญจากิรุ่นัสูรุ่่นั ในัปี ี2564 กิลุ้ม่

บริษัที่ฯ ปีระช่าสัมพันัธิ์แล้ะจำหน่ัายผลิ้ตุภัณ์ฑ์์เป็ีนัขึ้อง

ขึ้วัญปีีใหม่ผ่านัตุล้าดออนัไล้น์ั ปีันักิันั ให้กัิบบุคัคัล้ที่่�

เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิลุ้่มบริษัที่ฯ

เนั้�องจากิม่ตุล้าดปีันักิันั กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สนัับสนุันัแล้ะซ้ึ่�อ

ผล้ิตุภัณ์ฑ์์จากิปัีนักัินัมูล้ค่ัาเกิ้อบ 1.0 ล้้านับาที่เพ้�อเปี็นั 

กิระเช่้าขึ้องขึ้วัญปีีใหม่ แล้ะกิารซึ่้�อขึ้ายที่ั�งหมดผ่านัตุล้าด 

ปีันักิันัคัิดเปี็นัมูล้คั่าเกิ้อบ 5 ล้้านับาที่ให้กิับชุ่มช่นั โดย 

ม่ผล้ิตุภัณ์ฑ์์ 12 ช่นัิด แล้ะ 12 ชุ่มช่นั ที่่�เขึ้้าร่วมโคัรงกิารนั่�

WHA PAN GAN Community Shop
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โคริงการิห้น่วยแพทย์เคล่ือนที่
หนั่วยแพที่ย์เคัล้้�อนัที่่�คั้อแนัวที่างสำคััญด้านัสาธิารณ์สุขึ้ท่ี่�ใช่้

พัฒนัากิารเข้ึ้าถ้ึงบริกิารด้านักิารดูแล้สุขึ้ภาพสำหรับผู้ที่่�อยู่ในั

พ้�นัที่่�ห่างไกิล้ ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ เล็้งเห็นัคัวามเช่้�อมโยง

โดยตุรงระหว่างสุขึ้ภาพที่่�แขึ้็งแรงแล้ะคัวามเปี็นัอยู่ที่่�ด่ขึ้อง 

ช่าวชุ่มช่นั จ้งได้จัดบริกิารหนั่วยแพที่ย์เคัล้้�อนัที่่�ขึ้้�นัทีุ่กิปีีเพ้�อ

ให้เขึ้า้ถึง้ช่าวชุ่มช่นัรอบนัคิัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ในั

จังหวัดระยองแล้ะช่ล้บุร่ ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนั

วัคัซึ่่นัไขึ้้หวัดใหญ่จำนัวนั 320 เขึ้็ม วัคัซึ่่นัโคัวิด-19 ถุึงยังช่่พ 

อุปีกิรณ์์กิารแพที่ย์ แล้ะโรงพยาบาล้สนัาม ให้กิับช่าวชุ่มช่นั

เพ้�อช่่วยให้ม่ช่่วิตุที่่�แขึ้็งแรงยิ�งขึ้้�นั

1. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัวัคัซึ่่นัป้ีองกิันัโคัวิด-19 ดังนั่�:

• สนัับสนุันัวัคัซึ่่นั 5,615 เขึ้็ม ให้นัิคัมอุตุสาหกิรรม อส่เที่ิร์นัซึ่่บอร์ด (ระยอง)

• สนัับสนุันัวัคัซึ่่นั 2,285 เขึ้็ม ให้เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ระยอง

• สนัับสนัุนัวัคัซึ่่นั 1,808 เขึ้็ม ให้เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร่ 
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2. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัระบบเอ็กิซึ่์เรย์เคัล้้�อนัที่่� ดังนั่�:  

• สนัับสนุันัระบบเอ็กิซึ่์เรย์เคัล้้�อนัที่่�มูล้ค่ัา 1,440,000 บาที่ ให้โรงพยาบาล้ปีล้วกิแดง

3. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัถึุงยังช่่พ รวมถึ้งนั�ำด้�มแล้ะอาหาร ดังนั่�:

• สนัับสนุันัถึุงยังช่พ่ 120 ถึุง ให้หมู่บ้านัสมุที่รไที่ย

• สนัับสนุันัถึุงยังช่พ่ 210 ถึุง ให้ชุ่มช่นัตุาสิที่ธิิ�แล้ะจอมพล้เจ้าพระยา

4. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัอุปีกิรณ์ก์ิารแพที่ย์ดังนั่�:
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• สนับัสนันุัถึงุมอ้แพที่ยแ์บบใช่แ้ล้้วที่ิ�ง Face Shield 

หนั้ากิากิที่างกิารแพที่ย์ ให้กิับโรงพยาบาล้

ปีล้วกิแดง เพ้�อให้บุคัล้ากิรที่างกิารแพที่ย์แล้ะ

สาธิารณ์สุขึ้ใช่้ล้ดคัวามเส่�ยงจากิกิารปีนัเปีื�อนั

5. กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัชุ่ด PPE ดังนั่�:

• สนัับสนุันัชุ่ด PPE 1,000 ชุ่ด ให้โรงพยาบาล้

รามาธิิบด่

6. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัโรงพยาบาล้สนัาม ดังนั่�: 

• ที่ั�งหมด 3 แห่ง ได้แกิ่
- โรงพยาบาล้สนัามสมุที่รปีรากิารรวมใจ 5 ที่่�โคัรงกิารดับบล้ิวเอช่เอ เมกิกิะ โล้จิสตุิกิส์ เซึ่็นัเตุอร์ ช่ล้หาร พิจิตุร 

รองรับคันัไขึ้้ได้ 1,300 เตุ่ยง
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• โรงพยาบาล้สนัาม ซึ่่พ่ - ดับบล้ิวเอช่เอ - จุฬารัตุนั์ ท่ี่�โคัรงกิารดับบล้ิวเอช่เอ เมกิกิะ โล้จิสตุิกิส์ เซึ่็นัเตุอร์  

(ช่ล้หารพิจิตุร กิม. 4) รองรับคันัไข้ึ้ได้ 600 เตุ่ยง

• เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร ่รองรับคันัไขึ้้ได้ 400 เตุ่ยง
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7. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ สนัับสนุันัทีุ่นัจำนัวนั 10 ล้้านับาที่ ให้กัิบมูล้นัิธิิรามาธิิบด่แล้ะมูล้นัิธิิศิริราช่ 

8. กิลุ้ม่บริษัที่ฯ สนัับสนัุนัหุ่นัยนัตุ์ “ปีิ�นัโตุ” (100,000 บาที่) 

ในัโคัรงกิาร CU-RoboCovid ในัโรงพยาบาล้ที่ั�วปีระเที่ศ 

สำหรบัช่ว่ยเหล้อ้แพที่ย์แล้ะพยาบาล้ในักิารตุรวจแล้ะรักิษา

คันัไขึ้้โคัวิด-19 แล้ะล้ดคัวามเส่�ยงตุิดเช่้�อในัขึ้ณ์ะเดย่วกัินั 

นัอกิจากินั่� อาคัารดับบลิ้วเอช่เอ ที่าวเวอร์ ยังม่จุดรับ 

บริจาคัอาหารแล้ะอุปีกิรณ์์กิารแพที่ย์สำหรับส่งตุ่อไปียัง 

โรงพยาบาล้สนัามสมุที่รปีรากิาร 5 อ่กิด้วย
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คุวามที่้าที่ายจากวิกฤติิการระบาดัของไวรัสโคุวิดั-19
สถึานักิารณ์์โคัวดิ-19 ไดส้ง่ผล้กิระที่บตุอ่คันัที่ั�งโล้กิอยา่งท่ี่�ไมเ่คัยเกิดิขึ้้�นัมาก่ิอนั แล้ะยงัปีระเมนิัผล้กิระที่บดงักิล้า่วไดไ้มช่่ดัเจนั 

ในัปีระเที่ศไที่ย สุขึ้ภาพกิายแล้ะสุขึ้ภาพจิตุขึ้องบุคัคัล้ คัรอบคัรัว แล้ะชุ่มช่นัจำนัวนันัับไม่ถึ้วนัได้รับผล้กิระที่บอย่างร้ายแรง

ขึ้ณ์ะที่่�ไวรัสโคัวิด-19 คัร่าช่่วิตุผู้คันัอ่กิมากิ โรคัระบาดนั่�ยังส่งผล้กิระที่บตุ่อธิุรกิิจตุ่าง ๆ เช่น่ัเด่ยวกิับสมาช่ิกิที่่�เปีราะบางที่่�สุด

ในัสังคัม ตุั�งแตุ่เริ�มกิ่อตุั�ง กิลุ้่มบริษัที่ฯ ไม่เพ่ยงม่คัวามเปี็นัห่วงตุ่อคัวามเปี็นัอยู่ขึ้องชุ่มช่นัโดยรอบนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ เท่ี่านัั�นั แตุ่ยังห่วงใยกิลุ่้มคันัหมู่มากิอ่กิด้วย ในัช่่วงเวล้าที่่�ยากิล้ำบากินั่� บริษัที่ฯ ได้ดำเนิันักิารดังตุ่อไปีน่ั� 

เพ้�อปีรับตุัวให้เขึ้้ากิับสถึานักิารณ์์แล้ะปีระคัับปีระคัองผู้ที่่�ตุ้องกิารคัวามช่่วยเหล้้อ

• คุวามรี�วมมือรี�วมใจในการียับยั้งวิกฤติโคุวิดั-19

แม้โรคัโคัวิด-19 จะนัำมาซ้ึ่�งคัวามวิตุกิกัิงวล้แล้ะคัวาม 

ไม่แนั่นัอนั แตุ่กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคังมุง่มั�นัที่่�จะพัฒนัาคัุณ์ภาพ

ช่่วิตุขึ้องชุ่มช่นัรอบข้ึ้างโดยไม่ย่อที่้อ โดยได้บริจาคั 

ยานัพาหนัะรุ่นัใหม่ล้่าสุดให้กิับหนั่วยงานัตุำรวจที่้องถิึ�นัเพ้�อ

ให้เกิดิสภาพแวดล้อ้มที่่�ปีล้อดภยัในักิารที่ำงานัแล้ะกิารใช่ช้่ว่ติุ

ขึ้องทีุ่กิคันั นัอกิจากินั่� เพ้�อช่่วยปีกิป้ีองบุคัล้ากิรด่านัหน้ัาที่่�

รักิษาผู้ปี่วยโคัวิด-19 ที่่�โรงพยาบาล้บ้านัคั่าย กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ได้บริจาคัตุู้คัวามดันัล้บ (negative pressure cabinet)  

ซึ่้�งเปี็นัอุปีกิรณ์์ที่่�ม่คัวามจำเป็ีนัอย่างยิ�ง เน้ั�องด้วยตุู้คัวาม 

ดนััล้บได้รบักิารออกิแบบมาเพ้�อป้ีองกัินักิารแพร่เช้่�อโรคัแล้ะ

ไวรัส จง้เป็ีนัสิ�งจำเป็ีนัในักิารล้ดคัวามเส่�ยงในักิารติุดเช้่�อขึ้อง

คันัไขึ้้แล้ะบุคัล้ากิรที่างกิารแพที่ย์ ม่กิารแจกิจ่ายอาหารให้

คัรอบคัรัวกิลุ้่มเปีราะบางที่่� เข้ึ้าถ้ึงอาหารได้จำกัิดหร้อ 

ปีระสบปัีญหาที่างเศรษฐกิจิเน้ั�องมาจากิสถึานักิารณ์์โคัวิด-19 

แล้ะยังม่กิารร่วมม้อกิับเหล้่ากิาช่าดจังหวัดระยองแล้ะ 

โรงพยาบาล้ระยองเพ้�อรับบริจาคัโล้หิตุ เพ้�อให้ม่คัล้ังโล้หิตุ 

ที่่�เพ่ยงพอแล้ะพร้อมสำหรับผู้ที่่�จำเป็ีนัตุ้องใช่้อยู่เสมอ

ตุัวแที่นักิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ส่งมอบถึุงยังช่่พอันัปีระกิอบไปีด้วย 

ชุ่ดปีฐมพยาบาล้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สบู่ แล้ะยาสามัญปีระจำบ้านั 

ให้กิับผู้สูงอายุแล้ะผู้ปี่วยตุิดเตุ่ยงในัพ้�นัที่่� อบตุ. หนัองเส้อช่้าง 

พนัักิงานักิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังร่วมกิิจกิรรมปีรับปีรุงภูมิที่ัศนั์ 

ในัอำเภอบ้านัค่ัาย จงัหวัดระยอง เพ้�อเสริมสร้างคัวามสัมพันัธ์ิ

อันัด่กัิบช่าวชุ่มช่นัผ่านักิารตุระหนักัิรู้ด้านัสิ�งแวดล้้อมอ่กิด้วย
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• การีสนับสนุนบุคุลากรีดั�านหน้าและหน�วยปฏิิบัติการี
ฉุกเฉินเบื้องต้น

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้มอบชุ่ดอุปีกิรณ์์ป้ีองกิันัส่วนับุคัคัล้ (Personal 

Protective Equipment: PPE) จำนัวนั 1,000 ชุ่ด ให้กิับ 

โรงพยาบาล้รามาธิิบด่ ซึ่้�งจะถึูกินัำไปีแจกิจ่ายตุ่อให้กิับ 

โรงพยาบาล้ที่ั�วปีระเที่ศ นัอกิจากิน่ั� ม่กิารแจกิหน้ัากิากิ KN-95 

จำนัวนั 5,000 ช่ิ�นั ให้กิับหน่ัวยงานัสาธิารณ์สุขึ้จังหวัดแล้ะ 

โรงพยาบาล้ที่ั�วปีระเที่ศ เพ้�อให้บุคัล้ากิรที่างกิารแพที่ย์ 

ได้รับกิารปีกิป้ีองที่่�เพ่ยงพอจากิกิารติุดเช้่�อ ม่กิารบริจาคัเงินั

จำนัวนัมากิให้กิับบุคัล้ากิรด่านัหนั้าผู้ปีฏิิบัตุิหน้ัาที่่�ขึ้องตุนั 

อย่างกิล้้าหาญแล้ะเส่ยสล้ะ 
• ชี�วยเหลือชีุมชีนในการีปฏิิบั ติตามมาตรีการีดั้าน

สุขภาพและคุวามปลอดัภัย

ที่่มงานักิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้แจกิจ่ายหนั้ากิากิ KN-95 แล้ะเจล้ 

ล้า้งมอ้แอล้กิอฮอล์้ให้แก่ิโรงพยาบาล้ปีล้วกิแดง จงัหวัดระยอง 

ศาล้าว่ากิารเม้องพัที่ยา แล้ะสำนัักิงานับริหารส่วนัที่้องถึิ�นั 

อ้�นั ๆ ในัเขึ้ตุพ้�นัท่ี่�อ่อ่ซ่ึ่อย่างตุ่อเน้ั�อง แล้ะได้เดินัที่างไปียัง

ตุำบล้แมน่ั�ำคัูเ้พ้�อช่ว่ยเหล้อ้กิารผล้ติุหน้ัากิากิสำหรบัพระสงฆ่์ 

แล้ะช่าวชุ่มช่นัอ่กิด้วย
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กิลุ่้มบรษิทัี่ฯ ยงัไดแ้จกิจ่ายเจล้ล้า้งมอ้แอล้กิอฮอล้์ให้กัิบโรงเร่ยนัในัท้ี่องถิึ�นั 66 แหง่ รวมถึง้โรงพยาบาล้ สถึานัพยาบาล้ สำนักัิงานั

บรหิารส่วนัท้ี่องถึิ�นัอยา่งตุ่อเนั้�องตุั�งแตุ่กิารระบาดเริ�มตุน้ั นัอกิจากิกิารบริจาคันั่� ผูบ้รหิารแล้ะพนักัิงานัขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ เดนิัที่าง

ไปีเย่�ยมเย้อนัโรงเร่ยนัแล้ะศูนัย์พัฒนัาเด็กิเล้็กิเพ้�อเผยแพร่คัวามรู้คัวามเขึ้้าใจเร้�องกิารดูแล้สุขึ้อนัามัยแล้ะสุขึ้ภาพตุนัเองผ่านั 

กิารเล้่นัเกิมส์ตุอบคัำถึาม เพ้�อให้นั้อง ๆ นัักิเร่ยนัม่คัวามปีล้อดภัยหล้ังจากิที่่�โรงเร่ยนักิลั้บมาเปิีดกิารเรย่นักิารสอนัอ่กิคัรั�ง

นัอกิจากินั่�ยังม่กิารบริจาคัอาหาร ปีระกิอบด้วยอาหารห่อที่่�ม่คัุณ์คั่าที่างโภช่นัากิารแล้ะอาหารปีรุงสุกิใหม่ สำหรับจังหวัดสระบุร่ 

ผ่านัโคัรงกิารตุอบแที่นัสังคัมที่่�ช่้�อว่า คันัหนัองแคัดูแล้กัินั เพ้�อบรรเที่าผล้กิระที่บจากิโคัวิด-19 ที่่�ม่ตุ่อช่าวชุ่มช่นัใกิล้้เคัย่ง

• โคุรีงการี WHA E-Job Market

ในัปี ี2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ รว่มมอ้กิบับริษัที่มหาช่นัแล้ะผูป้ีระกิอบกิารภายในันัคิัมอุตุสาหกิรรมจังหวัดระยองแล้ะช่ล้บุร ่จดัโคัรงกิาร 

“WHA E-Job Market ตุล้าดนััดแรงงานัออนัไล้น์ั” ซึ่้�งเป็ีนัแพล้ตุฟอร์มออนัไล้นั์ท่ี่�จะจับคู่ัคัวามตุ้องกิารจ้างงานัขึ้องลู้กิคั้าเข้ึ้า 

กิับคัุณ์สมบัตุิขึ้องผู้หางานั โคัรงกิารตุล้าดนััดแรงงานันัั�นัสามารถึเขึ้้าถึ้งได้ง่ายผ่านัเว็บไซึ่ตุ์ขึ้องบริษัที่ โดยเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องกิาร

ดำเนิันักิารเพ้�อสังคัมขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ เว็บไซึ่ต์ุขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ ยงัเช่้�อมโยงกัิบเว็บไซึ่ต์ุสำนักัิงานัคัณ์ะกิรรมกิารกิารอาช่ว่ศก้ิษา 

ผู้สำเร็จกิารศ้กิษาระดับอาช่่วศ้กิษาแล้ะ/หร้อเที่คันัิคัจากิที่ั�วปีระเที่ศสามารถึหาตุำแหนั่งงานัว่างได้จากิเว็บไซึ่ตุ์ดังกิล้่าว  

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังนัำเสนัอวิธิ่ที่่�ง่ายที่่�สุดในักิารหางานัโดยใช่้คิัวอาร์โค้ัดอ่กิด้วย
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โคัรงกิารดังกิล่้าวมุ่งหวังที่่�จะช่่วยเพิ�มอัตุรากิารจ้างงานัในั

ช่มุช่นัรอบขึ้า้งที่า่มกิล้างสถึานักิารณ์แ์พรร่ะบาดขึ้องโคัวดิ-19 

โดยกิารนัำเสนัอตุำแหน่ังงานัภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรมแล้ะ 

ส่งฐานัขึ้้อมูล้ดังกิล้่าวไปีให้ลู้กิคั้าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ พิจารณ์า  

ซึ่้�งม่กิารโพสต์ุรับสมัคัรงานั 360 ตุำแหนั่ง แล้ะม่ช่าวชุ่มช่นัที่่�

สนัใจเขึ้้าร่วมย้�นัใบสมัคัรจำนัวนั 1,036 คันั

จากิโคัรงกิารตุล้าดนััดแรงงานัออนัไล้น์ั กิลุ่้มบริษัที่ฯ ได้รับ

ปีระโยช่นัจ์ากิกิารสรา้งมลู้คัา่เพิ�มใหก้ิบัล้กูิคัา้ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 

ในักิารเปีน็ัผูส้นับัสนุันัล้กูิคัา้ระหว่างช่่วงเวล้าโรคัระบาดอันัยากิ

ล้ำบากิ สถึานักิารณ์์โคัวิด-19 ส่งผล้กิระที่บตุ่ออุตุสาหกิรรม

หล้ายภาคัส่วนัรวมถึ้งพนัักิงานัในัอุตุสาหกิรรมดังกิล้่าว  

อย่างไรกิ็ตุาม ยังม่บางบริษัที่ฯ ท่ี่�ยังตุ้องกิารพนัักิงานัมา 

เตุมิเตุม็ตุำแหนัง่งานัวา่ง โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งในัสายกิารผล้ติุ  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งจัดหาแพล้ตุฟอร์มเพ้�อสร้างสถึานักิารณ์์ที่่�

เป็ีนัผล้ด่กัิบทุี่กิฝ่่ายผ่านัโคัรงกิารตุล้าดนััดแรงงานัออนัไล้น์ั 

โดยกิารจับคัู่คัวามตุ้องกิารด้านัที่รัพยากิรบุคัคัล้ขึ้องลู้กิคั้า 

เข้ึ้ากิับคัวามคัาดหวังขึ้องผู้ที่่�กิำล้ังหางานัที่ำ เพิ�มช่่อง

ที่างกิารหางานัแล้ะโอกิาสในักิารได้มาซ้ึ่�งบุคัล้ากิรใหม่ท่ี่�ม่

ที่ักิษะแล้ะคัวามสามารถึ นัอกิจากิน่ั� กิระบวนักิารทัี่�งหมด

เกิิดขึ้้�นัในัช่่องที่างออนัไล้นั์โดยไม่ใช่้กิระดาษ โคัรงกิาร 

ดังกิล้่าวสามารถึช่่วยให้ลู้กิคั้าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ล้ดจำนัวนั

กิระดาษท่ี่�ตุ้องใช่้สำหรับใบสมัคัรงานัแล้ะกิระบวนักิาร 

จ้างงานัได้
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โคุรงการด้ัแลุ่รักษั์สิ�งแวดัลุ่้อม
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิิจกิรรมหล้ากิหล้ายดังตุ่อไปีนั่�เพ้�อสร้างคัวามตุระหนัักิรู้แล้ะคัวามเขึ้้าใจที่่�ด่ขึ้้�นั รวมถึ้งคัวามสำคััญ
ขึ้องสิ�งแวดล้้อมให้กิับช่าวชุ่มช่นัได้แสดงคัวามรับผิดช่อบในัที่รัพยากิรธิรรมช่าตุิร่วมกิันั

1) กีารัจัดที่ำาหลักีสูติรัสำาหรัับนิสิติและถ่ายที่อดความรัู้ ให้กีับหน่วยงานติ่าง ๆ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ร่วมม้อกิับจุฬาล้งกิรณ์์มหาวิที่ยาล้ัย ในักิารจัดที่ำหล้ักิสูตุรอนัุรักิษ์ที่รัพยากิรนั�ำแล้ะกิารบริหารจัดกิารนั�ำเส่ย

สำหรับนัิสิตุคัณ์ะวิศวกิรรมศาสตุร์ กิลุ้่มบริษัที่ฯ มอบโคัรงกิารฝึ่กิงานัสำหรับนัิสิตุนัักิศ้กิษามหาวิที่ยาล้ัยทีุ่กิปีี เพ้�อให้นั้อง ๆ 

ได้รับคัวามรู้ใหม่จากิคัวามเช่่�ยวช่าญเฉัพาะที่างในักิารบริหารจัดกิารที่รัพยากิรนั�ำแล้ะนั�ำเส่ย โดยม่นิัสิตุนัักิศ้กิษาที่ั�งหมด  

4 คันั เขึ้้าร่วมโคัรงกิารฝึ่กิงานัในัปีี 2564 

โคริงการิ CLEAN WATER FOR 
PLANET
โคัรงกิาร Clean Water for Planet ตุั�งขึ้้�นัเม้�อปีี 2559 

โดยปีระกิอบไปีด้วยสามกิิจกิรรมหล้ักิ ม่รายล้ะเอ่ยด

ดังนั่� 
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2) ศูนย์กีารัเรัียนรัู้ดับบลิวเอชเอ CLEAN WATER 
FOR PLANET

ศูนัย์กิารเร่ยนัรู้ถึ้อเปี็นัศูนัย์ให้คัำปีร้กิษาด้านักิารบริหารจัด 

กิารนั�ำเสย่สำหรับหนั่วยงานัหร้อองค์ักิรตุ่าง ๆ นัิสิตุนัักิศ้กิษา  

แล้ะบุคัคัล้ที่ั�วไปีที่่�สนัใจ ศนูัย์กิารเร่ยนัรู้จัดแสดงนัวัตุกิรรมกิาร

จัดกิารนั�ำเส่ยขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ กิารพัฒนัาด้านัโล้จิสตุิกิส ์

แล้ะหว่งโซึ่อ่ปุีที่านั กิารพฒันัาดา้นัอตุุสาหกิรรม สาธิารณ์ปูีโภคั 

แล้ะคัวามเช่่�ยวช่าญด้านักิารพฒันัาพล้งังานั ที่่�สามารถึดำเนิันั

ธิุรกิิจร่วมกิับชุ่มช่นัได้พร้อม ๆ กิับกิารอนัุรักิษ์สิ�งแวดล้้อม 

แล้ะส่งเสริมแนัวคัิดเศรษฐกิิจหมุนัเว่ยนัไปีด้วย ในัปีี 2564  

ม่คัณ์ะบุคัคัล้ 2 กิลุ้่ม เข้ึ้าเย่�ยมช่มแล้ะศ้กิษาดูงานักิารบำบัด

นั�ำเส่ยขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�โคัรงกิารบ้งปีระดิษฐ์

3) กีารัจัดที่ำาโครังกีารั CLEAN WATER สำาหรัับ
ชุมชน

คัวามสำเร็จอันัภาคัภูมิใจที่่�สุดจากิโคัรงกิารค้ัอกิารส่งมอบ

ระบบบง้ปีระดษิฐ์ใหก้ิบัที่่�วา่กิารตุำบล้ปีล้วกิแดง จงัหวดัระยอง 

ซึ่้�งระบบดังกิล้่าวถึ้อเป็ีนัเที่คัโนัโล้ย่ธิรรมช่าติุที่่�เปี็นัมิตุร 

ตุอ่ระบบนิัเวศน์ั คัุม้ค่ัา แล้ะบำรุงรักิษาง่าย กิระบวนักิารบำบัด

นั�ำเสย่โดยรวมในัระบบบ้งปีระดษิฐอ์ยู่ในับที่เกิ่�ยวกิบักิารบรหิาร

จัดกิารนั�ำ

ระบบบง้ปีระดษิฐส์ามารถึล้ดสารปีระกิอบอนิัที่รย่์ไดถ้ึง้รอ้ยล้ะ 

80 สามารถึบำบัดนั�ำเส่ยได้ 146,000 ลู้กิบาศก์ิเมตุรตุ่อปีี  

แล้ะเปี็นัปีระโยช่นั์ตุ่อผู้คันั 4,000 คันั อพาร์ที่เมนัตุ์ 220 แห่ง 

125 คัรัวเร้อนั แล้ะตุล้าดที่้องถึิ�นั 30 แห่งในัชุ่มช่นัปีล้วกิแดง 

ดว้ยเหตุุนั่� กิระบวนักิารดงักิล้า่วจง้อาจล้ดคัวามเส่�ยงที่่�บริษทัี่ฯ 

อาจได้รับขึ้้อร้องเรย่นัเกิ่�ยวกิับมล้พิษที่างนั�ำได้

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ล้งนัามในับันัที่้กิขึ้้อตุกิล้งคัวาม

ร่วมม้อ (Memorandum of Understanding: MoU) กิับ

เที่ศบาล้เม้องบ้านัฉัาง ในักิารจัดที่ำโคัรงกิารปีรับปีรุง

คัณุ์ภาพนั�ำเสย่ กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ มบ่ที่บาที่สำคัญัในักิารสง่เสริม 

สนับัสนุันั แล้ะแบ่งปีนััคัวามรูก้ิบัผู้ดำเนิันัระบบ แล้ะที่ำหน้ัาท่ี่�

ให้คัำปีร้กิษากิารออกิแบบ บันัที่้กิข้ึ้อตุกิล้งดังกิล่้าวเป็ีนั 

ส่วนัหน้ั�งขึ้องกิารดำเนัินักิารเพ้�อสังคัมในัโคัรงกิาร Clean 

Water for Planet ขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ แล้ะเที่ศบาล้เมอ้งบา้นัฉัาง

มแ่ผนัท่ี่�จะนัอ้มรบัแนัวคัดิ “เมอ้งอจัฉัรยิะ หรอ้ Smart City” 

เม้�อได้เล้็งเห็นัคัวามจำเปี็นัในักิารม่ระบบบริหารจัดกิารนั�ำ 

ที่่�เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพแล้้ว ที่ั�งสองฝ่่ายจง้มุ่งเปี้าให้ผู้ปีระกิอบ

กิารอุตุสาหกิรรมรอบนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

หันัมาใช่้นั�ำปีรับปีรุงคัุณ์ภาพจากิชุ่มช่นัตุ่าง ๆ ในัเที่ศบาล้

เม้องบ้านัฉัางให้ได้มากิที่่�สุด
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ในัอนัาคัตุ กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดส้รา้งระบบบรหิารจดักิารนั�ำเสย่แบบยั�งยน้ัในัล้กัิษณ์ะคัล้า้ยคัล้ง้กินััที่่�เที่ศบาล้หนัองคัล้า้ จงัหวดัจนััที่บรุ่ 

ระบบดังกิล้่าวสามารถึบำบัดนั�ำเส่ยได้มากิถึ้ง 800 ลู้กิบาศกิ์เมตุรตุ่อวันั กิลุ้่มบริษัที่ฯ เห็นัว่าโคัรงกิารนั่�ม่ปีระโยช่นั์สองปีระกิาร 

ได้แกิ่ ช่่วยที่ำให้ชุ่มช่นัหนัองกิล้้าสามารถึเข้ึ้าถึ้งแหล่้งนั�ำสะอาด แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึสำรองนั�ำปีระปีาดังกิล้่าวไว้ใช่้ในั 

กิรณ์ท่ี่่�เกิิดภัยแล้้งได้

ในัปีี 2564 นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ ตุะวันัออกิ (มาบตุาพุด) ได้รับรางวัล้เม้องอุตุสาหกิรรมเชิ่งนัิเวศในัระดับ  

Eco-Excellence จากิงานั ECO Innovation Forum 2021 

นัอกิจากินัี� นิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอที่ั�งสิ�นั 5 แห่ง ภายใตุ้กิารพัฒนัาโดย บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ อนิัดัสเตุร่ยล้ ด่เวล้ล้อปี 

เมนัที่์ จำากิัด (มหาช่นั) ได้รับรางวลั้เม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศในัระดับ Eco-Champion ได้แก่ิ

1. นัิคัมอุตุสาหรรม ดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิรน์ัซึ่่บอร์ด 1 (WHA ESIE1)

2. นัิคัมอุตุสาหรรม ดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิรน์ัซึ่่บอร์ด 2 (WHA ESIE2)

3. นัิคัมอุตุสาหรรม ดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 1 (WHA CIE 1)

4. นัิคัมอุตุสาหรรม ดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 2 (WHA CIE 2)

5. นัิคัมอุตุสาหรรม อ่สเที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด (ระยอง)

นัิคัมอตุุสาหกิรรม ที่ั�ง 6 แห่ง ได้รับรางวัล้อนััที่รงเกิ่ยรตุิด้านักิารพัฒนัาอุตุสาหกิรรมเพ้�อคัวามยั่งย้นัคัรั�งนัี� นัับเปี็นัเคัร้�อง
ย้นัยันัคัวามสำาเร็จขึ้องบริษัที่ในักิารดำาเนัินัธิุรกิิจนัิคัมอุตุสาหกิรรมอัจฉัริยะที่่�เพ่ยบพร้อมด้วยนัวัตุกิรรมในักิารดูแล้รักิษา 
สิ่งแวดล้้อมอย่างม่ปีระสทิี่ธิิภาพ ร่วมสร้างสรรรคั์สังคัมที่่�น่ัาอยู่บนัรากิฐานัแห่งคัวามยั่งย้นั

โคริงการิผู้ลิต่ภัณฑ์์จากผัู้กต่บชวา
ในัปีี 2564 ดับบลิ้วเอช่เอ กิรุ๊ปีดำเนิันัโคัรงดังกิล่้าวอย่าง 

ตุ่อเนั้�อง เพ้�อให้ชุ่มช่นัโดยรอบในัตุำบล้บ้านัคั่าย จังหวัด

ระยอง ม่กิารสร้างงานัแล้ะเพิ�มรายได้ไปียังชุ่มช่นัที่้องถึิ�นั 

ผ่านักิารจ้างงานั ทีุ่กิ ๆ  เดอ้นั ชุ่มช่นัสามารถึรับผักิตุบช่วาที่่�

ไมไ่ดใ้ช่จ้ากิบอ่บำบดันั�ำเสย่ภายในันัคิัมอตุุสาหกิรรมอส่เที่ริน์ั

ซึ่่บอร์ด (ระยอง) โดยไม่เสย่คั่าใช่้จ่ายใด ๆ แล้ะนัำไปีผล้ิตุ

กิระเป๋ีาใส่คัอมพิวเตุอร์โนัตุ้บุ๊กิแล้ะตุะกิร้าจกัิสานัแล้ะจำหน่ัาย

ตุ่อไปี ที่ำให้ชุ่มช่นัสามารถึสร้างรายได้ ปีระหยัดค่ัาใช่้จ่ายในักิาร

ซึ่้�อผักิตุบช่วา ซึ่้�งสามารถึปีระหยัดได้ปีระมาณ์ 150 บาที่ตุ่อมัด 

จากิราคัารวม 300 บาที่ตุ่อมัด แล้ะม่แหล่้งวัตุถุึดิบที่่�มั�นัคัง 

ทุี่กิเดอ้นั แตุ่ล้ะปีี กิลุ้่มบริษัที่ฯ ซึ่้�อตุะกิร้าจักิสานัจากิผักิตุบช่วา

ท่ี่�ผลิ้ตุโดยชุ่มช่นัท้ี่องถิึ�นัจำนัวนั 300 ใบ แล้ะในัตุะกิร้านัั�นั 

ม่ผล้ิตุภัณ์ฑ์์ที่้องถึิ�นัจากิโคัรงกิารปีันักิันัเปี็นัขึ้องขึ้วัญปีีใหม่  

ดังนัั�นั โคัรงกิารนั่�สร้างรายได้จำนัวนั 1 ล้้านับาที่ให้กิับชุ่มช่นั  

คัิดเปี็นัรายได้เพิ�มเติุมปีระมาณ์ 10,000 บาที่/เด้อนั/คันั
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นัอกิจากินั่� ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ช่่วยเหล้้อธุิรกิิจดังกิล้่าวโดยกิารเพิ�มมูล้ค่ัาผักิตุบช่วาผ่านัคัวามร่วมมอ้กิับพ่ที่่ที่ ่โกิล้บอล้ 

เคัมิคัอล้ (PTTGC) กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้คัิดค้ันัผ้าช่นิัดใหม่ที่่�ใช้่ผักิตุบช่วาจากิบ้งปีระดิษฐ์ในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ขึ้วดพล้าสตุิกิร่ไซึ่เคิัล้ (PET) จากิแพล้ตุฟอร์ม YOUเที่ิร์นัขึ้อง PTTGC แล้ะฝ้่าย

จากิโคัรงกิารนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึสร้างงานัแล้ะรายได้กิว่า 

36,000 บาที่สำหรับชุ่มช่นัจากิกิารขูึ้ดผักิตุบช่วาให้กิล้ายเป็ีนั

เส้นัใย ก่ิอนัเข้ึ้าสู่กิารแปีรรูปีแล้ะปัี�นั เส้นัใยจากิผักิตุบช่วา 

เสน้ัใยจากิขึ้วดพล้าสตุกิิ (PET) แล้ะเส้นัใยจากิฝ้่ายจะถึกูินัำมา

ผสมกิันัเพ้�อสร้างเน้ั�อผ้า นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้สร้าง

ห้องสมุดเพ้�อเป็ีนัแหล่้งคัวามรู้สำหรับชุ่มช่นั ที่่�สามารถึใช้่ 

ที่ำเงินัตุ่อไปีได้ในัอนัาคัตุ
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กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่รายได้จากิที่างนั่�โดยกิารขึ้ายเส้นัใยให้ผู้ผล้ิตุนัำไปีแปีรรูปีเปี็นัผล้ิตุภัณ์ฑ์์ตุ่อไปี ซึ่้�งสร้างรายได้เปี็นัจำนัวนัเงินั

ปีระมาณ์ 40,000 บาที่

คัวามร่วมม้อระหว่าง PTTGC แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ฯ ใช้่ผ้าช่นิัดใหม่ในักิารผลิ้ตุกิระเป๋ีาใส่โน้ัตุบุ๊กิแล้ะตุะกิร้า จากินัั�นักิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ได้ผล้ิตุกิระเปี๋าใส่โนั้ตุบุ๊กิจำนัวนั 200 ใบ แล้ะตุะกิร้า 300 ใบ จากินัวัตุกิรรมผ้าช่นัิดใหม่ อัพไซึ่เคัิล้เป็ีนัขึ้องขึ้วัญปีีใหม่สำหรับ 

ปีี 2564 ให้ลู้กิคั้าที่รงคัุณ์คั่าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ซ้ึ่�งพอใจในัขึ้องขึ้วัญที่่�ได้รับเปี็นัอย่างมากิ
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โคริงการิอนุริักษั์พ่้นที่สีเขียว
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ร่วมกิับจิตุอาสาในัชุ่มช่นัในักิารปีลู้กิตุ้นัไม้พ้�นัเม้องจำนัวนั 300 ตุ้นั เช่่นั มะคั่าโมง ล้ำดวนั มะฮอกิกิานั่ ในัป่ีา 

เขึ้ตุร้อนั ตุำบล้เขึ้าคันััที่รง อำเภอศร่ราช่า จังหวัดช่ล้บุร่ แล้ะตุ้นันัางพญาเส้อโคัร่ง จำนัวนั 100 ตุ้นั ที่่�โรงเร่ยนับ้านัเขึ้าหินั  

ตุำบล้บ่อวินั ที่ั�งยังส่งเสริมให้นัักิเร่ยนัจากิโรงเร่ยนับ้านัเขึ้าหินั จังหวัดช่ล้บุร่ ได้เรย่นัรู้ถึ้งคัวามสำคััญขึ้องตุ้นัไม้ในัระบบนัิเวศนั์

แล้ะผล้ที่่�กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศม่ตุ่อช่่วิตุปีระจำวันั นัอกิเหน้ัอจากิให้คัวามร่มร้�นัแล้้ว ตุ้นัไม้ยังผลิ้ตุออกิซึ่ิเจนัแล้ะ 

ช่่วยล้ดปีริมาณ์กิ๊าซึ่คัาร์บอนัในัอากิาศ เป็ีนัที่่�อยู่อาศัยแล้ะแหล่้งอาหารขึ้องสัตุว์ป่ีา รวมไปีถ้ึงกิารรักิษาสภาพนั�ำแล้ะดินัให้ 

อุดมสมบูรณ์์

นัอกิจากินั่� ยังม่กิารสอนัให้เด็กิ ๆ รู้จักิกิารร่ไซึ่เคิัล้แล้ะกิารใช่้

ช่่วิตุอย่างเป็ีนัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อม พนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ส่งมอบถึังขึ้ยะแยกิส่ให้โรงเร่ยนับ้านัพันัเสด็จนัอกิ อำเภอ

ศรร่าช่า จงัหวัดช่ล้บรุ ่แล้ะอธิบิายแนัวคิัดเกิ่�ยวกิบักิารแยกิขึ้ยะ

แล้ะกิารร่ไซึ่เคัิล้ให้นั้อง ๆ นัักิเร่ยนัฟังเพ้�อช่่วยกิันัดูแล้ให้โล้กิ

สะอาด เด็กินัักิเร่ยนัตุ่างให้คัวามสนัใจกัิบวิธิ่กิารคััดแยกิวัสดุ

เหล้อ้ใช้่แล้ะรับฟังเคัล็้ดลั้บกิารล้ดปีริมาณ์ขึ้ยะแล้ะกิารคิัดหาวิธิ่

นัำกิลั้บมาใช่้ใหม่ รวมถ้ึงกิารดูแล้เอาใจใส่สิ�งแวดล้้อมรอบ ๆ 

ตุัวที่่�เริ�มตุ้นัได้ตุั�งแตุ่เยาว์วัย

การิบริิห้าริจัดการินำ้าเพ่่อชุมชน
โคัรงกิารบริหารจัดกิารนั�ำเพ้�อชุ่มช่นัม่วัตุถึุปีระสงคั์ 

ดังตุ่อไปีนั่�:

1. เพ้�อเปี็นัโรงบำบัดนั�ำเส่ยท่ี่�ม่คัวามก้ิาวหนั้าขึ้ั�นัสูงทัี่�ง 

ด้านัเที่คัโนัโล้ย่แล้ะสิ�งแวดล้้อมสำหรับชุ่มช่นัหนัองคัล้้า

2. เพ้�อบำบัดนั�ำเส่ยขึ้องชุ่มช่นัหนัองคัล้้าก่ิอนัปีล่้อยออกิ 

สู่แหล้่งนั�ำธิรรมช่าตุิ

3. เพ้�อเปี็นัพ้�นัที่่�พักิผ่อนัหย่อนัใจสำหรับชุ่มช่นัหนัองคัล้้า

4. ปีระสิที่ธิิภาพในักิารบำบัดนั�ำเส่ยขึ้องโรงบำบัดนั�ำเส่ย 

อยู่ที่่� 800 ลู้กิบาศกิ์เมตุรตุ่อวันั
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นัอกิจากินั่� บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ 

จำกิัด (มหาช่นั) ได้มอบกิารสนัับสนัุนัที่างกิารเงินัในักิาร

กิ่อสร้างระบบบำบัดนั�ำเส่ยสำหรับชุ่มช่นัตุ่าง ๆ ในัเที่ศบาล้

ตุำบล้หนัองคัล้้า แล้ะได้แบ่งปัีนัคัวามรู้เก่ิ�ยวกัิบกิารบริหาร

จัดกิารนั�ำเส่ย บ้งปีระดิษฐ์ แล้ะอ้�นั ๆ เที่ศบาล้ตุำบล้ 

หนัองคัล้้าได้มอบที่่�ดินัเปีล่้าจำนัวนั 11 ไร่ในัพ้�นัที่่�หนัองขึ้นัุนั

สำหรับโคัรงกิารดังกิล้่าว 18 กิุมภาพันัธิ์ 2564 - บริษัที่  

ดับบล้ิวเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ จำกิัด (มหาช่นั)  

รว่มกิบัเที่ศบาล้ตุำบล้บา้นัฉัาง จงัหวดัระยอง ไดล้้งนัามบนััท้ี่กิ 

ขึ้้อตุกิล้งเพ้�อร่วมม้อแล้ะแล้กิเปีล้่�ยนัคัวามรู้ด้านักิารบริหาร 

จัดกิารระบบนั�ำเส่ย โดยเฉัพาะกิารนัำนั�ำเส่ยท่ี่� ผ่านั

กิระบวนักิารบำบัดแล้้วนัำกิล้ับมาใช่้ใหม่ เร่ยกิอ่กิอย่างหนั้�ง

ว่า Wastewater Reclamation

โดยบันัที่้กิขึ้้อตุกิล้งคัวามร่วมม้อดังกิล้่าวม่ระยะเวล้าสองปีี 

แล้ะเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องกิิจกิรรมเพ้�อสังคัมที่่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้

ริเริ�มขึ้้�นัภายใตุ้โคัรงกิาร Clean Water for Planet ซึ่้�งสอดรับ

กิับแนัวคัิด โคัรงกิารเม้องอัจฉัริยะหร้อ “Smart City” ขึ้อง

เที่ศบาล้ตุำบล้บ้านัฉัาง โดยที่ั�งสองฝ่่ายได้ตุระหนัักิถ้ึงคัวาม

จำเปี็นัขึ้องกิารบริหารจัดกิารนั�ำให้ด่ยิ�งข้ึ้�นั โดยเฉัพาะ 

กิารบำบัดนั�ำเส่ยแล้ะตุ่อยอดด้วยกิารนัำนั�ำเส่ยจากิชุ่มช่นัในั

ตุำบล้บ้านัฉัางรอบขึ้้างนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�

ผ่านักิระบวนักิารบำบัดแล้้วไปีใช้่เพ้�อกิารอุตุสาหกิรรมให้เกิิด

ปีระโยช่นั์สูงสุด

นัายสชุ่นิั พลู้หริญั นัายกิเที่ศมนัตุรตุ่ำบล้บา้นัฉัาง กิล้า่ววา่ “เรา

ม่คัวามยินัด่เป็ีนัอย่างยิ�งที่่�ได้ล้งนัามคัวามร่วมม้อกัิบบริษัที่  

ดับบล้ิวเอช่เอ ยูทิี่ล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ จำกัิด ในัคัรั�งนั่� เพ้�อ

รว่มกินััขึ้บัเคัล้้�อนักิารเปีน็ัเมอ้งตุ้นัแบบที่่�มก่ิารบริหารจดักิารนั�ำ

ไดอ้ย่างยั�งยน้ั ผมมั�นัใจว่าโคัรงกิารนั่�จะเป็ีนัปีระโยช่น์ักิบัที่ั�งสอง

ฝ่่ายในักิารส่งเสริมกิารแก้ิปีัญหาด้านัสิ�งแวดล้้อมในัระยะยาว

สำหรับชุ่มช่นัขึ้องเรา”

ดร. นัิพนัธิ์ บุญเดช่านัันัที่น์ั ปีระธิานัเจ้าหน้ัาที่่�บริหาร  

บริษัที่ ดบับล้วิเอช่เอ ยทิูี่ล้ติุ่�ส ์แอนัด์ พาวเวอร ์จำกิดั (มหาช่นั)  

กิล้่าวว่า “ด้วยบันัท้ี่กิข้ึ้อตุกิล้งคัวามร่วมม้อฉับับนั่� บริษัที่ฯ 

พรอ้มถึา่ยที่อดปีระสบกิารณ์ด์า้นักิารบรหิารจดักิารนั�ำเสย่ใหก้ิบั

เที่ศบาล้ตุำบล้บ้านัฉัาง ซึ่้�งเป็ีนัตุำบล้ที่่�ม่คัวามตุ้�นัตุัวที่างสังคัม

ในัโคัรงกิารพัฒนัาระเบย่งเศรษฐกิจิพเิศษภาคัตุะวนััออกิ นั�ำเสย่

จากิชุ่มช่นับ้านัฉัางที่่�ผ่านักิารบำบัดแล้้วจะเปีล่้�ยนัเป็ีนันั�ำ

คัุณ์ภาพสูงซึ่้�งนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องดับบล้ิวเอช่เอ กิรุ๊ปี 

สามารถึนัำไปีใช่้ ในักิระบวนักิารอุตุสาหกิรรมได้อย่าง 

ม่ปีระสิที่ธิิภาพ เปี็นักิารช่่วยเพิ�มแหล้่งนั�ำดิบที่่�ม่คัวามมั�นัคัง 

ในัพ้�นัที่่�เขึ้ตุอ่อ่ซึ่่แล้ะช่่วยแก้ิปีัญหาภัยแล้้งในัระยะยาวอ่กิด้วย”
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นัางสาวจร่พร จารุกิรสกิุล้ ปีระธิานัคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่แล้ะ

ปีระธิานัเจ้าหนั้าที่่�บริหารกิลุ้่ม บริษัที่ ดับบลิ้วเอช่เอ 

คัอร์ปีอเรช่ั�นั จำกิัด (มหาช่นั) กิล้่าวเสริมว่า “กิารผนั้กิกิำล้ังกิับ

เที่ศบาล้ตุำบล้บ้านัฉัาง จะช่่วยสนัับสนุันักิารพัฒนัาโคัรงกิาร 

อ่อ่ซึ่่ ซ้ึ่�งบริษัที่ฯ พร้อมที่ำงานัร่วมกิับเที่ศบาล้แล้ะพันัธิมิตุร 

รายอ้�นัๆ ในักิารกิำหนัดมาตุรฐานั เที่คันัิคัแล้ะแนัวปีฏิิบัตุิกิาร

บรหิารจดักิารแล้ะบำบัดนั�ำที่่�ยั�งยน้ัแล้ะเปีน็ัมิตุรตุอ่สิ�งแวดล้อ้ม” 

นัางสาวจรพ่ร กิล้า่วตุ่อว่า “นับัเป็ีนัโอกิาสท่ี่�ดเ่ย่�ยมในักิารเผย

แพรข่ึ้อ้มลู้แล้ะองคัค์ัวามรูก้ิบัสมาช่กิิในัช่มุช่นั ตัุ�งแตุค่ัรวัเรอ้นั

จนัถ้ึงโรงงานั เก่ิ�ยวกัิบคัวามสำคััญขึ้องกิารอนุัรักิษ์นั�ำ  

ซึ่้� งแนัวคัิดกิารพัฒนัาแหล้่ งนั� ำที่าง เล้้อกิให้กิับภาคั

อุตุสาหกิรรมโดยใช้่นั�ำท่ี่�บำบัดแล้้วจากิชุ่มช่นัเป็ีนัแนัวที่าง

ปีฏิิบัตุิท่ี่�ด่เพ้�อสร้างสรรค์ักิารพัฒนัาท่ี่�ยั�งย้นัแล้ะสร้างคัวาม

ร่วมม้อระหว่างท้ี่องถึิ�นัแล้ะภาคัอุตุสาหกิรรม”

บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ จำกิัด (มหาช่นั) นัำเสนัอโซึ่ลู้ช่ันัเพ้�อกิารบริหารจัดกิารนั�ำที่่�มาพร้อมนัวัตุกิรรม

ที่่�ช่่วยเพิ�มมูล้คั่า เช่่นั ระบบกิารนัำนั�ำเส่ยที่่�ผ่านักิระบวนักิารบำบัดแล้้วนัำกิล้ับมาใช่้ใหม่ (Wastewater Reclamation) แล้ะ 

กิารผล้ิตุนั�ำที่่�ปีราศจากิแร่ธิาตุุ (Demineralized Water) สำหรับลู้กิคั้าภายในัแล้ะนัอกินิัคัมอุตุสาหกิรรม รวมถึ้งผู้พัฒนัาที่่�ดินั

อุตุสาหกิรรมอ้�นัๆ แล้ะเขึ้ตุเที่ศบาล้ตุ่างๆ ในัปีี 2563 บริษัที่ฯ ใช่้งบปีระมาณ์จำนัวนั 300 ล้้านับาที่ (เกิอ้บ 10 ล้้านัเหร่ยญสหรัฐ) 

ล้งทีุ่นัในัโคัรงกิาร Reclaimed Water สองแห่งที่่�นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ (มาบตุาพุด) แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรม

อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด (ระยอง)
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แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ่้มบริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญตุ่อกิารเป็ีนัส่วนัหน้ั�งขึ้องสังคัม 

จ้งไดน้ัำปีจัจยัที่างสงัคัมมาพจิารณ์าในักิารออกิแบบหรอ้กิาร

ดำเนัินัธิุรกิิจ ม่กิารพัฒนัาเกิณ์ฑ์์กิารเป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้องสังคัม 

ซึ่้�งนัำไปีใช่้เม้�อม่กิารกิ่อสร้างอาคัารใหม่ หร้อระหว่างกิาร

บรูณ์ะ ทัี่�งนั่�รวมถึง้กิารบรูณ์ากิารเกิณ์ฑ์ก์ิารเปีน็ัสว่นัหนั้�งขึ้อง

สังคัมอยู่ในัรายกิารตุรวจสอบกิารสอบที่านัธิุรกิิจ เกิณ์ฑ์ ์

กิารเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องสังคัมยังเป็ีนัส่วนัขึ้องกิารวางแผนัแล้ะ

เป็ีนัแนัวที่างระยะพัฒนัา แล้ะเป็ีนัส่วนัขึ้องคัณ์ะกิรรมกิาร 

ที่่�ปีร้กิษาสำหรบัผูท้ี่พุพล้ภาพ หร้อใหค้ัวามร่วมมอ้กิบัสมาคัม

ตุ่าง ๆ สำหรับผู้พิกิาร

ดงันัั�นั กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จง้ดำเนิันักิิจกิรรมแล้ะเกิณ์ฑ์์หล้ากิหล้ายด้านั 

กิารเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องสังคัมเพ้�อขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตุกิารช่่วยเหล้้อ

สังคัม กิารสร้างกิารม่ส่วนัในัสังคัมเปี็นัหัวขึ้้อท่ี่�สำคััญอย่างยิ�ง

ในัธุิรกิิจอสังหาริมที่รัพย์ ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนิันั

โคัรงกิารดา้นัล่้างนั่�จนัเสร็จสมบูรณ์ ์เพ้�อเป็ีนัปีระโยช่น์ัตุ่อช่มุช่นั 

โดยได้มอบโอกิาสอันัด่สำหรับบุคัคัล้ท่ี่�ม่รายได้นั้อยหร้อด้อย

โอกิาส

โคริงการิคิดค่าเช่าถ้กสำาห้รัิบชุมชน

กิลุ้่มบริษัที่ฯ สนัับสนัุนัแล้ะส่งเสริมคัุณ์คั่าแล้ะโอกิาสสำหรับ

ชุ่มช่นัที่้องถึิ�นัโดยจัดหาพ้�นัที่่�ว่างให้เช่่า โดยคัิดคั่าเช่่าถึูกิ 

ปีระมาณ์ 250-500 บาที่/ไร/่ปีี ใหใ้ช่เ้ป็ีนัพ้�นัที่่�เพาะปีล้กูิสำหรบั

ชุ่มช่นั บริเวณ์พ้�นัที่่�เช่่าค่ัาเช่่าตุ�ำนัั�นัสามารถึสร้างงานัให้กิับ

คันัในัชุ่มช่นัไปีพร้อมกัิบกิารรักิษาให้พ้�นัที่่�ดังกิล่้าวปีราศจากิ

ไฟไหม้ทีุ่ง่ กิารที่ิ�งขึ้ยะ แล้ะกิารบุกิรุกิ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้คัวาม

สำคััญตุ่อกิารช่่วยเหล้้อชุ่มช่นัตุ่าง ๆ ที่ั�งในัด้านัสังคัมแล้ะ 

สิ�งแวดล้อ้ม โดยมข่ึ้ั�นัตุอนัคัอ้ กิลุ้่มบริษทัี่ฯ ช่ว่ยเหล้อ้สนับัสนัุนั

ให้ปีระช่าช่นัในัที่้องถิึ�นัได้ปีลู้กิมันัสำปีะหล้ังหร้อสับปีะรด 

ในัพ้�นัที่่�ว่างจำนัวนัมากิขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยคิัดคั่าเช่่าถึูกิ
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ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สนัับสนัุนัแล้ะมอบพ้�นัที่่�ว่างให้เช่่าสำหรับที่ำกิารเกิษตุรดังนั่�:

1. WHA CIE1 2. WHA ESIE 4

3. WHA RY36
143.91 ไร�
พ่�นที่่�รวม 

63.04 ไร� : 250 บ�ที่/ไร�/ปี
80.87 ไร� : 500 บ�ที่/ไร�/ปี

640.6 ไร� : 500 บ�ที่/ไร�/ปี

424.96 ไ�ร� : 500 บ�ที่/ไร�/ปี
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โซีล้ชันด้านสำานักงานของกลุ่มบริิษััทฯ
อาคัารดับบล้ิวเอช่เอ ที่าวเวอร์ ได้รับกิารออกิแบบมาให้เปี็นั

มติุรตุอ่สิ�งแวดล้้อม แล้ะไดก้ิล้ายเปีน็ัสำนักัิงานัใหญแ่ห่งใหม่

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัปีี 2564 อาคัารดังกิล้่าวออกิแบบ 

ให้ม่สภาพแวดล้้อมที่่�ย้ดหยุ่นัในักิารที่ำงานั อันัจะนัำไปีสู่ 

กิารสร้างสรรค์ัคัวามคิัดแล้ะผล้งานัใหม่ ๆ ตุามหลั้กิกิาร 

“เวิร์คั-ไล้ฟ์ โซึ่ลู้ช่ันั” ใช่้เวล้าเดินัเพ่ยง 3 นัาที่่จากิปี้ายรถึ

ปีระจำที่างถ้ึงตัุวอาคัาร แล้ะยังมร่ถึรับส่งไปียังศูนัย์กิารขึ้นัส่ง

ที่่�เมกิะ บางนัา แล้ะสนัับสนัุนัให้พนัักิงานักิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่ 

บรกิิารกิารเดนิัที่างที่่�ยั�งยน้ั เช่่นั นัั�งรถึคันััเดย่วไปีกินััหล้ายคันั 

ซึ่้�งม่ขึ้อ้ดด่า้นัสงัคัมหล้ายปีระกิาร เช่่นั ล้ดกิารใช้่พล้งังานั ล้ด

กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ (Greenhouse gas: GHG)  

แล้ะล้ดกิารจราจรตุิดขึ้ัดสำหรับชุ่มช่นัที่้องถึิ�นั ช่่วยสร้าง

สภาพแวดล้้อมที่่�ด่ แล้ะสนัับสนัุนัส่งเสริมสุขึ้ภาพแล้ะ 

คัวามเปีน็ัอยูท่ี่่�ด่ขึ้องช่มุช่นั นัอกิจากิน่ั� โซึ่ล้ชู่นััดา้นัสำนักัิงานั

ขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังมอบที่างเล้้อกิกิารเช่่าที่่�ด่ที่่�สุดที่่�เอ้�อ 

ตุ่อกิารที่ำงานัร่วมกิันัแล้ะคัวามม่ช่่วิตุช่่วาในัสถึานัที่่�ที่ำงานั 

แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ฯ จัดให้ม่แผนัอพยพแล้ะกิารฝ่ึกิอบรมสำหรับ 

ผู้เช่่าพ้�นัที่่�เพ้�อให้ม่คัวามรับผิดช่อบแล้ะล้ดคัวามเส่�ยงในั 

ชุ่มช่นั กิระบวนักิารฝ่ึกิอบรมม่ผู้เช่่าพ้�นัที่่�เขึ้้าร่วม 11 ราย
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นิคมอุต่สาห้กริริมของกลุ่มบริิษััทฯ
เปี็นัคัวามร่วมม้อระหว่างกิลุ้่มบริษัที่ฯ บริษัที่ เอสเอไอซึ่่ 

มอเตุอร์-ซึ่่พ จำกิัด แล้ะบริษัที่เอ็มจ่ เซึ่ล้ส์ (ปีระเที่ศไที่ย) 

จำกิัด บริษัที่ผู้ผลิ้ตุแล้ะจำหน่ัายรถึยนัต์ุย่�ห้อเอ็มจ่ ในั

ปีระเที่ศไที่ย ที่ั�งสามฝ่่ายได้ล้งนัามในัสัญญาเพ้�อติุดตุั�งสถึานั่

ช่าร์จรถึไฟฟ้า “MG Super Charge” ห้าแห่งภายในันิัคัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ในัพ้�นัที่่�ออ่ซ่่ึ่ แล้ะจงัหวดัสระบรุ่ 

ม่รถึยนัตุ์ไฟฟ้าที่่�ใช้่งานัอยู่สำหรับกิารตุิดตุามตุรวจสอบแล้ะ 

สง่เอกิสาร กิระบวนักิารรถึยนัตุ์ไฟฟ้าที่่�ดำเนิันักิารในัห้าสถึานั ่ 

ทีุ่กิ ๆ ปีี กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารฝ่ึกิซึ่้อมอพยพหนั่ไฟ ซึ่้�งผู้ม่ส่วนั

ได้เส่ยที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องทีุ่กิราย (ได้แกิ่ พนักัิงานัทีุ่กิคันั ลู้กิคั้า แล้ะ

ตุัวแที่นัชุ่มช่นั) จำเป็ีนัตุ้องเข้ึ้าร่วม ดังนัั�นั ชุ่มช่นัโดยรอบ 

จ้งมั�นัใจได้ว่ากิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ จะไม่ส่งผล้กิระ

ที่บเช่งิล้บตุอ่ช่มุช่นั โคัรงกิารนั่�จง้เป็ีนัปีระโยช่นัต่์ุอที่ั�งพนักัิงานั

ในักิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะชุ่มช่นัโดยรวม นัอกิจากิกิารอพยพชุ่มช่นั

แล้้ว ศูนัย์คัวบคุัมภาวะฉัุกิเฉัินั (Emergency Control Center 

:ECC) ได้เข้ึ้ามาม่ส่วนัร่วมในักิารช่่วยกู้ิเหตุุฉุักิเฉิันั 1 คัรั�ง 

ในัโรงงานัแห่งหนั้�งภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มในัปีี 

2563 นัอกิจากินั่� ECC ยังได้ช่่วยเหล้้อเจ้าหนั้าที่่�ที่้องถึิ�นัในั

กิารยับยั�งเหตุุฉัุกิเฉัินัในัชุ่มช่นัโดยรอบพ้�นัที่่�เขึ้ตุอุตุสาหกิรรม

อ่กิด้วย
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มติิิ
สิ�งแวดัลุ่้อม
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การจัดัการผู้ลุ่กระที่บ
ดั้านสิ�งแวดัลุ้่อม

กิลุ้ม่บรษิทัี่ดบับล้วิเอช่เอไดก้ิำหนัดนัโยบายที่่�มุง่เนัน้ัใหก้ิารดำเนันิั

ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึอยู่ร่วมกิับชุ่มช่นัโดยรอบแล้ะ 

สิ�งแวดล้้อมได้อย่างกิล้มกิล้้นัแล้ะดำเนัินัร่วมกิันัด้วยคัวามยั�งย้นั

มาโดยตุล้อด ที่ั�งนั่�ด้วยกิารท่ี่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามมุ่งมั�นัที่่�จะให้

บรกิิารแก่ิล้กูิค้ัาด้วยโซึ่ลู้ช่ั�นัในัมาตุรฐานัระดับสากิล้แล้ะพร้อมทัี่�ง

ให้คัวามเช่้�อมั�นัแก่ิลู้กิคั้าที่่�จะส่งมอบบริกิารที่่�ม่คุัณ์ภาพสูงที่่�สุด

พร้อมไปีกิับคัวามรับผิดช่อบที่่�แนั่วแนั่ตุ่อกิารรักิษาสิ�งแวดล้้อม 

ผา่นักิารดำเนิันักิารที่่�ส่งเสริมกิารอนุัรักิษ์พลั้งงานั กิารใช้่พลั้งงานั

หมุนัเว่ยนั แล้ะกิารจัดกิารคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ ซ้ึ่�งเปี็นั

สิ�งที่่�กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดตุ้ระหนักัิถึง้คัวามสำคัญัอยา่งยิ�งแล้ะไดม้ก่ิาร

ดำเนิันักิารจัดกิารสิ�งแวดล้้อมแล้ะกิารอนุัรักิษ์ที่รัพยากิรมาอย่าง

ตุ่อเนั้�อง โดยพัฒนัาเพ้�อขึ้ับเคัล้้�อนัธิุรกิิจอย่างยั�งย้นั โดยเนั้นั

กิารนัำรูปีแบบแล้ะระบบกิารบริหารจัดกิารด้านัสิ�งแวดล้้อมที่่�ม่

ปีระสิที่ธิิภาพมาใช้่ รวมที่ั�งกิารจัดกิารเช่ิงรุกิแล้ะกิารคัวบคุัมด้วย

กิารตุรวจวดัตุวัแปีรหลั้กิที่่�มผ่ล้ตุ่อสิ�งแวดล้อ้มอยูตุ่ล้อดเวล้า เช่น่ั 

คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ คุัณ์ภาพนั�ำเสย่ กิารกิำจัดขึ้องเส่ย 

กิารปีล้่อยมล้พิษ แล้ะกิารอนัุรักิษ์ที่รัพยากิร เปี็นัตุ้นั ซ้ึ่�งตัุวแปีร

ขึ้้างตุ้นัเปี็นัไปีตุามลั้กิษณ์ะกิารดำเนัินัธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่่�ม่

ส่วนัเกิ่�ยวขึ้้องกิับ ลู้กิคั้า คัู่ค้ัา แล้ะชุ่มช่นัในัพ้�นัที่่�โดยรอบ อ่กิที่ั�ง

ยังเปี็นัปีัจจัยท่ี่�ม่อิที่ธิิพล้ตุ่อกิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

อ่กิด้วย

ทัี่�งนั่� แนัวที่างพัฒนัาไปีสู่กิารดำเนิันัธิุรกิิจอย่างยั�งย้นัขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ เป็ีนัไปีตุามกิรอบขึ้องนัโยบายคัุณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม 

กิารอนัุรักิษ์พล้ังงานั แล้ะคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพซึ่้�งได้รับ

คัวามเห็นัช่อบจากิคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ฯ ซ้ึ่�งนัโยบายดังกิล่้าว 

ช่่�ให้เห็นัเจตุนัารมณ์์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในักิารป้ีองกัินัแล้ะล้ด 

ผล้กิระที่บด้านัสิ�งแวดล้้อม คัวบคู่ัไปีกัิบกิารพัฒนัาคัุณ์ภาพ 

รวมถึ้งกิารกิำกิับดูแล้ให้กิารดำเนัินังานัเปี็นัไปีตุามขึ้้อกิำหนัด

ตุา่งๆ แล้ะแนัวปีฏิิบัตุติุามมาตุรฐานัสากิล้ ที่ั�งมาตุรฐานัระบบกิาร

จัดกิารสิ�งแวดล้้อม (ISO 14001) แล้ะมาตุรฐานัระบบบริหารงานั

คัุณ์ภาพ (ISO 9001) โดยองคั์กิรระหว่างปีระเที่ศว่าด้วยกิาร

มาตุรฐานั (International Organization for Standardization: 

ISO) ซึ่้�งถึ้อเป็ีนักิรอบในักิารปีฏิบิัตุิงานัเพ้�อให้กิารบริหารจัดกิาร

ด้านัสิ�งแวดล้้อมสอดคัล้้องไปีในัแนัวที่างเด่ยวกิันัในัทุี่กิๆ  

กิลุ้่มธิุรกิิจ

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้พัฒนัาขึ้้อกิำหนัด แนัวที่าง แล้ะ

แผนักิารจัดกิารด้านัสิ�งแวดล้้อมขึ้ององค์ักิร เพ้�อบริหารจัดกิาร 

ในักิารล้งทุี่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ซ้ึ่�งรวมถึ้งสิ�งตุ่อไปีนั่�:

• ม่กิารตุรวจสอบปีระเด็นัที่างด้านัสิ�งแวดล้้อมว่าม่กิารขึ้ัดตุ่อ

กิฎหมายหร้อไม่ในัขึ้ั�นัตุอนัก่ิอนักิารเข้ึ้าล้งทุี่นัใดๆ 

• พัฒนัาโคัรงกิารเปีน็ัไปีตุามขึ้อ้กิำหนัดที่างดา้นัสิ�งแวดล้อ้มแล้ะ

กิารใช่้ที่รัพยากิรที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพ

• กิารบำรงุรกัิษาที่รัพยส์นิัที่่�ล้งทุี่นัโดยมุง่เน้ันัในัปีระเด็นัที่างด้านั

สิ�งแวดล้้อมแล้ะกิารใช่้ที่รัพยากิรที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพสูงสุด

• กิำหนัดแนัวที่างปีฏิิบตัุ ิรวมถ้ึงจดัให้มก่ิารอบรมแล้ะส้�อสารไปี

ยงัผูดู้แล้ที่รพัยส์นิัขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ (property managers) แล้ะ

ลู้กิคั้าเพ้�อให้มั�นัใจว่าทุี่กิฝ่่ายรับที่ราบข้ึ้อมูล้ท่ี่�เป็ีนัปัีจจุบันัในั

กิารปีฏิิบัตุิตุามมาตุรฐานัแล้ะขึ้้อบังคัับที่างด้านัสิ�งแวดล้้อม
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มาต่ริฐานสิ�งแวดล้อมและผู้ลการิดำาเนินงาน
การิริับริองมาต่ริฐานริะบบการิจัดการิสิ�งแวดล้อม 
กิลุ้่มบริษัที่ WHAID แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้รับกิารรับรอง

มาตุรฐานัตุามระบบสากิล้โดยองคั์กิรระหว่างปีระเที่ศว่าด้วยกิาร

มาตุรฐานั (International Organization for Standardization: 

ISO) โดยม่ผล้งานัที่่�โดดเด่นัคั้อกิารรับรองมาตุรฐานัระบบกิาร

จัดกิารสิ�งแวดล้้อม (ISO 14001) อันัแสดงให้เห็นัถ้ึงแนัวที่าง

ดำเนัินัธิุรกิิจที่่�คัำนั้งถึ้งสิ�งแวดล้้อมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนิันักิารจัดกิารสิ�งแวดล้้อมปีระจำ

ปีผ่ีานักิารตุรวจสอบภายในัเพ้�อตุดิตุามกิารดำเนันิังานัระบบอยา่ง

สม�ำเสมอ รวมถึ้งกิารตุรวจสอบจากิภายนัอกิแล้ะกิารรับรอง

มาตุรฐานัตุ่างๆ ยังคังดำเนัินักิารอย่างตุ่อเน้ั�องเพ้�อให้เปี็นัไปี 

ตุามมาตุรฐานัสากิล้ เช่น่ั ISO 14001 เปี็นัตุ้นั

การิปริะเมินผู้ลกริะทบสิ�งแวดล้อม (EIA)
โคัรงกิารที่ั�งหมดขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุ้องม่กิารศ้กิษาขึ้้อมูล้เพ้�อจัด

ที่ำรายงานักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) เพ้�อเปี็นัไปี

ตุามขึ้้อกิำหนัดแล้ะเง้�อนัไขึ้ที่่�ระบุในัพระราช่บัญญัติุส่งเสริมแล้ะ

รกัิษาคัณุ์ภาพสิ�งแวดล้อ้มแหง่ช่าตุ ิพ.ศ. 2535 ที่่�กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ได้

ย้ดถึ้ออย่างเคัร่งคัรัด ที่ั�งน่ั�กิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม 

(EIA) จะพิจารณ์าผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัมในัพ้�นัท่ี่�

ภายในัรัศม่ 5 กิิโล้เมตุรโดยรอบโคัรงกิาร เพ้�อให้แนั่ใจว่าม ่

กิารตุรวจสอบ บรรเที่าผล้กิระที่บ แล้ะคัวบคุัมดูแล้คัวามเส่�ยงในั 

ปีระเด็นัตุ่างๆ อย่างเหมาะสม โดยกิารปีระเมินั EIA ดังกิล้่าวจะ

ตุ้องได้รับอนัุมัตุิโดยสำนัักิงานันัโยบายแล้ะแผนัที่รัพยากิร 

ธิรรมช่าติุแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม (สผ.) กิอ่นัเริ�มก่ิอสร้างแล้ะดำเนิันังานั

เป้าหมาย
ดำาเนินการิต่ามมาต่ริการิติ่ดต่าม 
ต่ริวจสอบผู้ลกริะทบสิ�งแวดล้อมต่าม EIA
คริบถ้วนคิดเป็นริ้อยละ 100

ผู้ปีระกิอบกิารในัเขึ้ตุพ้�นัที่่�อุตุสาหกิรรม เพ้�อให้มั�นัใจว่าเป็ีนัไปี

ตุามแนัวปีฏิิบัตุิที่่�เหมาะสมแล้ะสอดคัล้้องกิับขึ้้อกิำหนัดตุ่างๆ มิ

ฉัะนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะปีระสานังานัไปีที่างกินัอ. เพ้�อให้ม่กิาร

ดำเนิันัมาตุรกิารตุามคัวามเหมาะสมตุ่อไปี ที่ั�งนั่� รายล้ะเอย่ดเกิ่�ยว

กัิบแนัวปีฏิบิติัุด้านัสิ�งแวดล้อ้มท่ี่�ดำเนันิักิารรว่มกิบัล้กูิคัา้มร่ะบไุว้

ในัหัวขึ้้อที่่�เกิ่�ยวขึ้้องขึ้องรายงานัฉับับนั่�

UNIFIED CONTROL CENTER (UOC) 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำระบบศูนัย์คัวบคุัมส่วนักิล้าง (Unified Control 

Center: UOC) มาใช่้งานัเพ้�อรวบรวม บูรณ์ากิาร แล้ะแสดงผล้

จากิระบบตุรวจสอบเฝ้่าระวังในัโคัรงกิารแล้ะพ้�นัที่่�ปีฏิบัิตุงิานัขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ั�งนั่�ระบบ UOC นัั�นัเพ้�อรองรับกิารตุรวจวัดสถึานัะ

ตุ่างๆ ในัเขึ้ตุปีระกิอบกิารแบบเร่ยล้ไที่ม์ ที่ั�งระบบผล้ิตุนั�ำ ระบบ

กิารผล้ิตุพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ เปี็นัตุ้นั ตุามเจตุนัารมณ์์ขึ้องกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ท่ี่�ตุ้องกิารให้ม่กิารแสดงข้ึ้อมูล้ผล้ช่่�วัดด้านัสิ�งแวดล้้อม

อย่างโปีร่งใส แล้ะรองรับให้เปี็นัไปีตุามขึ้้อกิำหนัดโดยหนั่วยงานั

รัฐที่่�ให้ม่กิารเผยแพร่ผล้กิารตุรวจวัดตุ่อสาธิารณ์ะ 

1. ศูนย์เฝ่้ารีะวังและคุวบคุุมคุุณภาพสิ�งแวดัล้อม (EMCC)  

มุ�งเน้นไปที่ี�การีดัำเนินงาน 5 ส�วนต�อไปนี้

• สถึานั่ตุรวจวัดคุัณ์ภาพนั�ำ (Water Quality Monitoring 

Station: WQMS) จะตุรวจสอบคุัณ์ภาพนั�ำในัส่วนัขึ้องนั�ำที่่�

ผ่านักิารบำบัดกิ่อนัระบายสู่แหล้่งนั�ำธิรรมช่าตุิ ซ้ึ่�งจะม่กิาร

วัดปีริมาณ์สารอินัที่ร่ย์ตุ่างๆ ค่ัา COD (Chemical Oxygen 

Demand) แล้ะค่ัา BOD (Bio-Chemical Oxygen Demand) 

ที่ั�งนั่�ระบบจะแสดงสัญญาณ์เตุ้อนัเม้�อตุรวจพบคั่าที่่�ไม่ได้

มาตุรฐานัเพ้�อแจ้งให้พนัักิงานัท่ี่�เก่ิ�ยวขึ้้องที่ราบแล้ะจัดกิาร

แก้ิไขึ้โดยทัี่นัท่ี่ เพ้�อสบูนั�ำไปีบำบดัจนักิระทัี่�งไดค้ัณุ์ภาพตุาม

มาตุรฐานั

• ระบบตุรวจวัดคุัณ์ภาพอากิาศ (Air Quality Monitoring 

Station: AQMS) จะใช่ส้ำหรบัตุรวจวดัคัา่ปีรมิาณ์ฝุ่น่ัล้ะออง

รวม (TSP) ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดไม่เกิินั 10 ไมคัรอนั (PM-10) 

กิ๊าซึ่ซัึ่ล้เฟอร์ไดออกิไซึ่ด์ (SO2) แล้ะกิ๊าซึ่ไนัโตุรเจนั (NO2) 

ในับรรยากิาศทัี่�วไปี ตุล้อดจนักิารตุรวจสอบข้ึ้อมูล้ด้านั

อุตุุนัิยมวิที่ยา เช่่นั คัวามเร็วล้ม แล้ะที่ิศที่างล้ม เปี็นัตุ้นั

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังกิำกิับดูแล้ให้มาตุรกิารด้านัสิ�งแวดล้้อมเปี็นัไปี

ตุามแนัวที่างที่่�กิำหนัดในักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้อ้ม (EIA) 

มก่ิารตุรวจสอบแล้ะรายงานัผล้กิารดำเนิันังานัขึ้องแตุล่้ะโคัรงกิาร

ไปียังกิารนัิคัมอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย (กินัอ.) สำนัักิงานั

นัโยบายแล้ะแผนัที่รัพยากิรธิรรมช่าติุแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม หน่ัวยงานั

ที่้องท่ี่�ปีระจำจังหวัด ที่ั�งหมด 2 คัรั�งตุ่อปีี โดยแบ่งช่่วงเวล้า 

ออกิเปี็นัเด้อนัมกิราคัม -  มิถึุนัายนัแล้ะเด้อนักิรกิฎาคัม - 

ธินััวาคัม ซ้ึ่�งในัปี ี2564 ไม่พบว่ามค่่ัาช่่�วดัใดเกิินัจากิค่ัามาตุรฐานั

ที่่�กิำหนัดตุามกิฎหมายด้านัสิ�งแวดล้้อมรวมถึ้งรายงานักิาร

ปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) นัอกิจากิน่ั�กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ยังคัวบคัมุนัโยบายกิารจดักิารดา้นัสิ�งแวดล้้อมโดยรวมขึ้องล้กูิคัา้
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• เปีดิเผยผล้กิารติุดตุามแล้ะกิารเฝ่า้ระวงัคัณุ์ภาพสิ�งแวดล้อ้ม

ขึ้องนัิคัมอุตุสาหกิรรมตุามที่่�รายงานักิารปีระเมินัผล้กิระที่บ

สิ�งแวดล้้อม (EIA) กิำหนัด ซึ่้�งตุัวแปีรช่่�วัดที่่�ตุรวจสอบได้แกิ่ 

ปีริมาณ์สารอินัที่ร่ย์ที่่�ระเหยง่ายในับรรยากิาศ มล้พิษ 

ที่างเส่ยง คัุณ์ภาพนั�ำผิวดินั ฯล้ฯ

• เป็ีนัช่่องที่างให้แกิ่ผู้ปีระกิอบกิารโรงงานัอุตุสาหกิรรมฯ ท่ี่� 

อยู่ภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึนัำ

เสนัอรายงานัดา้นัสิ�งแวดล้อ้มตุามขึ้อ้กิำหนัดในักิารปีระเมนิั 

EIA ขึ้องโรงงานัแตุ่ล้ะแห่ง เช่่นั รายงานัเกิ่�ยวกิับคัุณ์ภาพ

แล้ะกิารปีล้่อยมล้พิษที่างอากิาศ ค่ัาช่่�วัดตุามกิารปีระเมินั

ผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) กิารวิเคัราะห์คัวามเส่�ยงแล้ะ

รายงานักิารตุรวจสอบกิารที่ำงานัหม้อไอนั�ำหร้อระบบกิาร

ผล้ิตุไอนั�ำ (Boiler/ Steam Generator) เป็ีนัตุ้นั กิารนิัคัม

อตุุสาหกิรรมแหง่ปีระเที่ศไที่ยจง้สามารถึตุรวจสอบรายงานั

ตุ่าง ๆ ผ่านัระบบ UOC ดังกิล้่าวได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ  

ที่ั�งยังสามารถึช่่วยล้ดปีริมาณ์กิารใช้่กิระดาษอ่กิด้วย

• บนััที่ก้ิข้ึ้อมูล้แล้ะติุดตุามเร้�องร้องเรย่นัจนัเสร็จสิ�นักิระบวนักิาร

จดักิารขึ้้อร้องเร่ยนั โดยข้ึ้อร้องเร่ยนัที่่�ได้รับผ่านัช่่องที่าง

ตุา่งๆ จะถึกูิบนััที่ก้ิในัระบบแล้ะมก่ิารแจง้เตุ้อนัไปียงับคุัล้ากิร

ที่่�มห่นัา้ที่่�รบัผดิช่อบเพ้�อดำเนันิักิารจดักิารแกิไ้ขึ้ปีญัหาตุาม

ขึ้้อร้องเร่ยนัตุ่อไปี

2. รีะบบกล้องวงจรีปิดัรีักษัาคุวามปลอดัภัย (CCTV) และรีะบบ

คุวบคุุมการีจรีาจรี (VMS)

ระบบ UOC จะเปี็นัจุดรวบรวมขึ้้อมูล้จากิกิล้้องวงจรปีิด (CCTV) 

ทัี่�งหมดท่ี่�ตุิดตัุ�งอยู่ในัพ้�นัท่ี่�เส่�ยงภายในัพ้�นัท่ี่�ส่วนักิล้างขึ้องนัิคัม

อุตุสาหกิรรม ช่ว่ยใหห้นัว่ยงานัคัวบคัมุเหตุกุิารณ์ฉ์ักุิเฉันิัสามารถึ

สังเกิตุแล้ะตุรวจพบเหตุุอันัตุรายได้ง่ายแล้ะสามารถึดำเนิันักิาร

รับม้อได้อย่างทัี่นัท่ี่วงที่่เม้�อจำเป็ีนั นัอกิจากินั่�ระบบคัวบคุัมกิาร

จราจร (VMS) ยังช่่วยรวบรวมขึ้้อมูล้ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารจราจร

ที่ั�งหมดที่่�บริเวณ์ที่างเข้ึ้าหลั้กิขึ้องนิัคัมอุตุสาหกิรรม เช่่นั  

ปีา้ยที่ะเบย่นัรถึ แล้ะเวล้าที่่�รถึเขึ้า้ออกิ เปีน็ัตุน้ั เพ้�อบรหิารจัดกิาร

กิารจราจรใหค้ัล้อ่งตัุวยิ�งขึ้้�นัแล้ะเปีน็ักิารสรา้งเสรมิคัวามปีล้อดภยั

3. ศูนย์คุวบคุุมรีะบบน้ำและรีะบบบำบัดัน้ำเสีย

ใช่้สำหรับแสดงผล้แล้ะคัาดกิารณ์์เพ้�อคัวบคัุมปีระสิที่ธิิภาพกิาร

ที่ำงานัขึ้องอุปีกิรณ์์ในัระบบกิารผล้ิตุนั�ำแล้ะระบบบำบัดนั�ำเส่ย 

เพ้�อให้แนั่ใจว่านั�ำได้คัุณ์ภาพตุามมาตุรฐานัก่ิอนัส่งมอบให้กิับ

ลู้กิคั้าร้อปีล้่อยล้งสู่ที่างระบายนั�ำรวม 
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กริะบวนการิจัดการิข้อริ้องเริียนด้านสิ�งแวดล้อม
กิลุ้่มบริษัที่ฯ มุ่งมั�นัที่่�จะพัฒนัาระบบกิารจัดกิารที่างด้านั 
สิ�งแวดล้อ้มใหม้ป่ีระสทิี่ธิภิาพที่่�ดนิัยิ�งขึ้้�นัอยา่งตุอ่เนั้�อง โดยไดจ้ดั
ให้ม่ช่่องที่างให้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึแจ้ง
เร้�องร้องเร่ยนัแล้ะข้ึ้อกิังวล้ที่างด้านัสิ�งแวดล้้อมได้ แล้ะได้ม ่
กิารส้�อสารปีระช่าสัมพันัธิ์ข้ึ้อมูล้เร้�องขึ้องช่่องที่างดังกิล้่าวให้
ที่ราบกิันัอย่างที่ั�วถึ้ง โดยกิระบวนักิารจัดกิารข้ึ้อร้องเรย่นัเปี็นัไปี
ตุามมาตุรฐานั ISO14001:2015 ที่่�จะมก่ิระบวนักิารตุรวจสอบหา
สาเหตุุที่่�แท้ี่จริง แล้ะกิำหนัดมาตุรกิารป้ีองกัินัแล้ะบรรเที่า 
ผล้กิระที่บตุามคัวามเหมาะสม เพ้�อปี้องกิันัไม่ให้ปีัญหาเดิมเกิิด
ขึ้้�นัซึ่�ำอ่กิในัอนัาคัตุ โดยช่่องที่างร้องเรย่นัดังกิล้่าวม่ดังตุ่อไปีนั่� 

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับเร้�องร้องเร่ยนัจากิโรงงานัในันัิคัม
อุตุสาหกิรรม ซ้ึ่�งเปี็นัเร้�องร้องเร่ยนัที่่�เกิิดจากิโรงงานัร้องเร่ยนั
โรงงานัในัพ้�นัท่ี่�ที่ั�งหมด 6 กิรณ์่เกิ่�ยวกิับปีัญหากิลิ้�นัรบกิวนั 
แล้ะปัีญหาฝุ่่นัล้ะอองจากิโรงงานัในัพ้�นัที่่� ที่ั�งนั่�กิลุ้่มบริษัที่ฯ  
ได้ดำเนัินักิารตุามกิระบวนักิารจัดกิารขึ้้อร้องเร่ยนัแล้ะแกิ้ไขึ้
ปีัญหาดังกิล้่าวได้อย่างลุ้ล้่วง

มาต่ริการิด้านสิ�งแวดล้อมต่ามนโยบายของรัิฐ
การิพัฒนาเมืองอุต่สาห้กริริมเชิงนิเวศ
เม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศ (Eco Industrial Town) เปี็นักิรอบ
กิารพัฒนัาโดยกิารนัิคัมอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย (กินัอ.)  
เพ้�อส่งเสริมแล้ะขึ้ับเคัล้้�อนักิารพัฒนัาเศรษฐกิิจแล้ะคัวามยั�งย้นั 
ด้านัสิ�งแวดล้้อมขึ้องนัิคัมอุตุสาหกิรรม โดยกิำหนัดเกิณ์ฑ์์ช่่�วัด
คัรอบคัลุ้ม 5 มิติุ ได้แกิ่ มิตุิกิายภาพ มิตุิเศรษฐกิิจ มิตุิสังคัม  
มิตุิสิ�งแวดล้้อม แล้ะมิตุิกิารบริหารจัดกิาร เพ้�อใช้่สำหรับ 
กิารปีระเมินัผล้กิารดำเนัินังานัขึ้องนัิคัมอุตุสาหกิรรมด้านั 
ธิรรมาภิบาล้ขึ้ององคั์กิร สิที่ธิิมนัุษยช่นั แนัวปีฏิิบัติุในักิารใช่้
แรงงานั สิ�งแวดล้้อม กิารม่ส่วนัรวมขึ้องชุ่มช่นั แล้ะกิารพัฒนัา
ชุ่มช่นั โดยผล้กิารพิจารณ์าจะม่กิารรับรองกิารเปี็นัเม้อง

อุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศ ซึ่้�งแบ่งออกิเป็ีนั 3 ระดบั ได้แก่ิ “อโ่คั- 
แช่มเปีียนั (Eco-Champion)” “ อ่ โ คั -แอกิ เซึ่ล้ เล้นั ซ์ึ่  
(Eco-Excellence)” แล้ะ “อโ่คั-เวิล้ด์คัล้าส (Eco-World Class)”

ในัปีี 2564 นัิคัมอุตุสาหกิรรม 5 ในั 11 แห่งขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  
ได้รับกิารรับรองให้เปี็นัเม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศ โดย  
นัิคัมอุตุสาหกิรรมอ่สเที่ิร์นั ซึ่่บอร์ด (ESIE) นัิคัมอุตุสาหกิรรม 
ดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 1 (WHA CIE1) นิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิว
เอช่เอ อส่เที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด 1 (WHA ESIE 1) แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรม 
ดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 2 (WHA CIE 2) ได้รับกิารรับรองให้เปี็นั 
เม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศในัระดับ “อ่โคั-แช่มเปีียนั” ส่วนั 
นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ (มาบตุาพุด) 
(WHA EIE) ยังได้ยกิระดับมาตุรฐานัเม้องอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศ
จากิระดับ “อ่โคั-แช่มเปีียนั” มาสู่ระดับ “อ่โคั-แอกิเซึ่ล้เล้นัซ์ึ่  
(Eco-Excellence)” โดยนิัคัมอุตุสาหกิรรมท่ี่�กิล่้าวมานั่�ม่ผล้กิาร
ดำเนันิังานัท่ี่�โดดเด่นัในัแงก่ิารปีระกิอบธุิรกิจิที่่�คัำนัง้ถ้ึงส่วนัรวมแล้ะ
ส่งเสริมให้เกิิดกิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั ตุามกิรอบกิารพัฒนัาเม้อง
อุตุสาหกิรรมอัจฉัริยะ 
 
การิต่ริวจสอบธริริมาภิบาลสิ�งแวดล้อม (โคริงการิ
ธงขาว-ดาวเขียว)
โคัรงกิารมอบรางวัล้ธิรรมาภิบาล้สิ�งแวดล้้อม (โคัรงกิารธิงขึ้าว-
ดาวเขึ้่ยว) เป็ีนันัโยบายขึ้องกิารนิัคัมอุตุสาหกิรรมแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย โดยม่กิารมอบรางวัล้ให้กัิบโรงงานัอุตุสาหกิรรมที่่�ม่
ผล้กิารดำเนิันังานัด้านัสิ�งแวดล้้อมแล้ะคัวามรับผิดช่อบตุ่อสังคัม
เปี็นัเล้ิศ ที่ั�งนั่�ผู้ปีระกิอบกิารโรงงานัอุตุสาหกิรรมตุ้องจัดกิิจกิรรม
เย่�ยมช่มโรงงงานัให้กิับคัณ์ะกิรรมกิารตุรวจปีระเมินักิระบวนักิาร
ผล้ิตุ กิระบวนักิารบริหารจัดกิารด้านัมล้พิษ แล้ะโคัรงกิารร่วมกิับ
ช่มุช่นั กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัไดเ้ปีน็ัคัณ์ะกิรรมกิารขึ้องโคัรงกิารร่วมกิบั
หนั่วยงานัรัฐ ชุ่มช่นั แล้ะผู้เช่่�ยวช่าญ เพ้�อตุรวจปีระเมินัโรงงานั
ในันัคิัมอตุุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ในัปี ี2564 โรงงานัที่ั�งหมด 
5 แห่งในันัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ (ได้แกิ่ โรงงานั 
2 แห่งจากินัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด  
1 (WHA ESIE 1) โรงงานั 2 แห่งจากินัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิว
เอช่เอ ช่ล้บุร่ 1 (WHA CIE1) แล้ะโรงงานั 1 แห่งจากินิัคัม 
อุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 2 (WHA CIE2)) ได้รับมอบ 
ธิงธิรรมาภิบาล้สิ�งแวดล้้อม (ธิงขึ้าว-ดาวเขึ้่ยว)
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ปีัจจุบันัรัฐบาล้ซึ่้�งเป็ีนัผู้กิำหนัดนัโยบายแล้ะนัักิล้งทุี่นั

ได้ให้คัวามสำคััญกิับผล้กิระที่บด้านักิารสูญเส่ยคัวาม

หล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพมากิขึ้้�นั อ่กิที่ั�งม่กิารปีรับปีรุง

แล้ะพัฒนัาขึ้้อกิำหนัดตุ่างๆ เพ้�อปีระเมินัแล้ะจัดกิาร

คัวามเส่�ยงดังกิล้่าว ที่ั�งนั่� ปีระเด็นัคัวามสนัใจไม่ได ้

อยูท่ี่่�กิารอนุัรกัิษ์ธิรรมช่าติุเพย่งอย่างเด่ยวอก่ิตุ่อไปี แตุ่

มุ่งเน้ันัไปีที่่� ข้ึ้อกิังวล้เก่ิ�ยวกัิบภาวะสูญพันัธิุ์ ซ้ึ่�งม ่

ผล้กิระที่บอย่างร้ายแรงตุ่อมนัุษยช่าตุิ เศรษฐกิิจ แล้ะ

สิ�งแวดล้้อม นัอกิจากินั่�หน่ัวยงานัระดับนัานัาช่าติุยัง 

ไดเ้ริ�มจดัที่ำแผนักิล้ยุที่ธิเ์พ้�อปีกิป้ีองคัวามหล้ายหล้าย

ที่างช่่วภาพเช่่นักิันั ดังนัั�นักิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ 

ในัฐานัะที่่�เป็ีนัหนั้�งในัผูพั้ฒนัานัคิัมอุตุสาหกิรรมช่ั�นันัำ

แล้ะม่โรงงานัอุตุสาหกิรรมในัคัวามดูแล้บนัพ้�นัที่่� 

ขึ้นัาดใหญ่ที่ั�วปีระเที่ศ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่ถึ้ง 

ผล้กิระที่บที่่�สำคัญัตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะคัวามหล้ากิหล้าย

ที่างช่่วภาพ ที่ั�งนั่� ถึ้อเปี็นัหนั้าที่่�คัวามรับผิดช่อบขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ในักิารรักิษาสิ�งแวดล้้อม ตุล้อดจนั

บรรเที่าผล้กิระที่บตุ่อคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ 

ในัแตุ่ล้ะที่้องที่่� เช่่นั กิารไม่ใช่้ปีระโยช่นั์ในัพ้�นัที่่�เขึ้ตุ

อนัุรักิษ์หร้ออุที่ยานัแห่งช่าตุิ รวมถึ้งกิารเล้้อกิใช่้ไม ้

ที่่�ผ่านักิารรับรองเพ้�อล้ดปีัญหากิารตัุดไม้ที่ำล้ายป่ีา 

เปี็นัตุ้นั

คุวามหลุ่ากหลุ่าย
ที่างชว่ภาพ

เป้าห้มายด้านความห้ลากห้ลายทางชีวภาพ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ มุง่มั�นัที่่�จะล้ดผล้กิระที่บจากิกิารดำเนัินัธิุรกิิจตุ่อคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ โดยม่กิารวางแนัวที่างบรรเที่าผล้กิระที่บ

ตุามระดบัคัวามรนุัแรง เพ้�อบริหารจดักิารคัวามเส่�ยงแล้ะผล้กิระที่บตุอ่คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพ เพ้�อใหแ้นั่ใจวา่กิิจกิรรมกิารปีระกิอบ

ธิุรกิิจขึ้องบริษัที่สร้างสมดุล้นัิเวศเชิ่งบวกิ (Net Positive Impact) หร้อโดยอย่างน้ัอยท่ี่�สุดไม่ก่ิอให้เกิิดคัวามสูญเส่ยคุัณ์คั่าด้านั 

คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพสุที่ธิิ (No Net Loss) ตุล้อดจนักิารตุัดไม้ที่ำล้ายปี่า ทัี่�งน่ั� กิลุ้่มบริษัที่ฯ พยายามหล้่กิเล่้�ยงไม่ให้เกิิด 

ผล้กิระที่บในัเช่ิงล้บโดยเล้้อกิพ้�นัที่่�ปีระกิอบธิุรกิิจแล้ะวางแผนัออกิแบบกิ่อสร้างอย่างเหมาะสม โดยห้ามมิให้ม่กิารปีระกิอบธิุรกิิจ 

ในัพ้�นัที่่�แหล้่งมรดกิโล้กิที่่�ขึ้้�นัที่ะเบ่ยนัโดยยูเนัสโกิ (UNESCO) หร้อพ้�นัที่่�คัุ้มคัรองปีระเภที่ IUCN Category I-IV อย่างไรก็ิตุาม  

หากิม่พ้�นัที่่�ปีระกิอบธิุรกิิจใดอยู่ใกิล้้กิับเขึ้ตุพ้�นัที่่�อนัุรักิษ์ขึ้้างตุ้นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะดำเนัินักิารตุามมาตุรกิารท่ี่�กิำหนัดเพ้�อบรรเที่า 

ผล้กิระที่บในัเช่ิงล้บ ตุล้อดจนัใช้่มาตุรกิารคัวบคัุมเพ้�อล้ดผล้กิระที่บอ้�นัๆ อ่กิที่ั�งฟื�นัฟูคัวามเส่ยหายจากิกิิจกิรรมกิารดำเนัินัธิุรกิิจแล้ะ

ช่ดเช่ยตุ่อผล้กิระที่บเช่ิงล้บใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นั
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ขอบเขต่ของเจต่นาริมณ์ด้านห้ลากห้ลายทาง
ชีวภาพ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ดำเนัินัธิุรกิิจโดยคัำนั้งถึ้งคุัณ์คั่าด้านัคัวาม 

หล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพ รวมที่ั�งวางกิล้ยทุี่ธิธุ์ิรกิจิอยา่งรอบคัอบ 

เพ้�อบริหารจัดกิารคัวามสูญเสย่ที่างธิรรมช่าตุิแล้ะล้ดผล้กิระที่บ 

ตุ่อสิ�งแวดล้้อม นัอกิจากินั่� ยังส่งเสริมแล้ะขึ้อคัวามร่วมม้อจากิ

พันัธิมิตุรที่างธิุรกิิจ เช่่นั ผู้รับเหมาแล้ะคัู่ค้ัาที่่�ที่ำธิุรกิิจกิับบริษัที่

โดยตุรง (Tier 1) ให้คัำนั้งถึ้งกิารอนัุรักิษ์ที่รัพยากิรปี่าไม้แล้ะ

คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพระหว่างกิารดำเนิันังานัใดๆ  

ร่วมกิับกิลุ้่มบริษัที่ฯ

นโยบายด้านความห้ลากห้ลายทางชีวภาพ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่เจตุนัารมณ์์ที่่�จะอนัุรักิษ์สิ�งแวดล้้อมซึ่้�งถึอ้เป็ีนั

คัวามรับผดิช่อบอันัสำคัญัยิ�งขึ้ององค์ักิร โดยกิำหนัดมาตุรกิาร

บริหารจัดกิารคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ ตุล้อดจนัดำเนัินั

ธิรุกิจิตุามรายงานักิารปีระเมนิัผล้กิระที่บตุอ่สิ�งแวดล้อ้ม (EIA) 

แล้ะกิำหนัดแผนัป้ีองกัินัแล้ะฟื�นัฟูระบบนิัเวศน์ัซึ่้�งอาจ 

ไดร้บัคัวามเสย่หายจากิกิจิกิรรมที่างธิรุกิจิขึ้องบรษิทัี่ อ่กิที่ั�งยงั

คัำนัง้ถึ้งกิารอนุัรักิษ์สิ�งม่ช่่วิตุที่่�เส่�ยงตุ่อกิารสูญพันัธิุ์อ่กิด้วย

ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารตุรวจปีระเมินัคัวามเส่�ยงในัช่่วงริเริ�ม

โคัรงกิารตุามแผนัที่่�กิำหนัด จ้งไม่ม่โคัรงกิารใดท่ี่�กิ่อให้เกิิด

คัวามเส่�ยงร้ายแรงตุ่อคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพ นัอกิจากินั่� 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังมุ่งเนั้นักิารเล้้อกิใช่้วัสดุจากิแหล้่งผล้ิตุท่ี่�ม่

คัวามยั�งย้นั เช่น่ั ไม้ที่่�ผ่านักิารรับรองแหล้่งผล้ิตุ แล้ะส่งเสริม

ให้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยทีุ่กิกิลุ้่มเกิิดคัวามตุระหนัักิถึ้งผล้กิระที่บ

ขึ้องกิิจกิรรมที่างธุิรกิิจที่่�ม่ตุ่อคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ 

แล้ะกิารที่ำล้ายที่รัพยากิรปี่าไม้
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แนวที่างบริหารจัดัการ
วิสัยที่ัศนั์ด้านักิารอนุัรักิษ์คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่เนั้�อหาระบุไว้ในันัโยบายกิารจัดกิารคุัณ์ภาพ 

สิ�งแวดล้้อม อนัุรักิษ์พล้ังงานั แล้ะคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ 

โดยนัโยบายดังกิล้่าวเนั้นัย�ำเจตุนัารมณ์์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะ

กิำหนัดแนัวที่างกิารอนัุรักิษ์คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพขึ้อง

ระบบนัิเวศนั์ ภูมิปีระเที่ศ แล้ะสายพันัธิ์ุขึ้องสิ�งม่ช่่วิตุ ในัทุี่กิพ้�นัที่่�

ที่่�แตุ่ล้ะกิลุ้่มธิุรกิิจใช่้ปีระกิอบธิุรกิิจ นัอกิจากิน่ั� ยังจัดที่ำกิาร

ปีระเมินัผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อม (EIA) ในันัิคัมอุตุสาหกิรรม 

ทีุ่กิแห่งขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัคัวาม 

หล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพตุล้อดระยะเวล้ากิารดำเนิันังานัก่ิอสร้าง

ไปีจนัถ้ึงกิารดำเนิันัธิุรกิิจ ที่ั�งยังม่กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านั

คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพที่่�เปีน็ัปีระเด็นัเฉัพาะเจาะจงสำหรบั

แตุ่ล้ะโคัรงกิาร โดยถึ้อเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องกิารปีระเมินัผล้กิระที่บ

ตุ่อสิ�งแวดล้้อม (EIA) ในักิรณ์่ที่่�โคัรงกิารตุั�งอยู่ในัพ้�นัท่ี่�ท่ี่�ม่คัวาม

เส่�ยงสงูตุอ่คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพ ตุอ้งมก่ิารตุรวจปีระเมินั

กิิจกิรรมที่างธิุรกิิจแล้ะผล้กิระที่บที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง รวมถึ้งกิำหนัด

มาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บเพ้�อล้ดคัวามสูญเส่ยด้านัคัวาม 

หล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพแล้ะผล้กิระที่บในัเช่ิงล้บตุ่อระบบนัิเวศนั์

ในัพ้�นัที่่�โดยรอบโคัรงกิาร หากิกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ไมส่ามารถึหล้ก่ิเล่้�ยง

กิารที่ำล้ายที่รัพยากิรปี่าไม้ได้ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะที่ดแที่นัคัวาม 

เสย่หายในัพ้�นัที่่�นัั�นัๆ โดยกิารปีลู้กิป่ีาที่ดแที่นัในัอก่ิพ้�นัที่่�หนั้�ง ทัี่�งนั่� 

พ้�นัที่่�ปีลู้กิปี่าที่ดแที่นัตุ้องม่ขึ้นัาดเที่่ากิับหร้อมากิกิว่าพ้�นัท่ี่�ท่ี่�เกิิด

กิารที่ำล้ายปี่าเพ้�อช่ดเช่ยคัวามสูญเส่ย กิล้่าวคั้อ ไม่กิ่อให้เกิิด

คัวามสูญเส่ยคัุณ์คั่าด้านัคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพสุที่ธิิ (No 

Net Loss) แล้ะสรา้งผล้กิระที่บดา้นัคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพ

สุที่ธิิเช่ิงบวกิ (Net Positive Impact: NPI) ตุามเจตุนัารมณ์์ด้านั 

คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่กิระบวนักิารตุรวจปีระเมินัคัวามเส่�ยงจากิ

กิิจกิรรมที่างธิุรกิิจ แล้ะจัดโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมหร้อปีระช่าสัมพันัธิ์

ขึ้้อมูล้ผ่านัวารสาร WHA Connect เพ้�อส้�อสารขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับ 

สิ�งแวดล้้อมแล้ะคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพให้กิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้

ส่วนัเส่ยทีุ่กิฝ่่ายรับที่ราบ

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้เขึ้้าร่วมกิารปีระชุ่มคัณ์ะกิรรมกิาร

ไตุรภาคั่ (Tripartite Committee) เพ้�อให้ผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย

ตุระหนักัิถึง้คัวามสำคัญัขึ้องระบบนัเิวศน์ัในัพ้�นัที่่�นัคิัมอตุุสาหกิรรม

แตุ่ล้ะแห่งขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยคัณ์ะกิรรมกิารไตุรภาคั่ได้จัดตุั�ง

ขึ้้�นัตุามมาตุรกิารด้านัคัุณ์คั่าคัุณ์ภาพช่่วิตุ (สังคัมแล้ะเศรษฐกิิจ) 

ดังท่ี่�ระบุในัรายงานั EIA อันัปีระกิอบไปีด้วยตุัวแที่นัจากิ 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุัวแที่นัภาคัรัฐ แล้ะตุัวแที่นัหนั่วยงานัราช่กิาร ซึ่้�ง

ที่ั�ง 3 ฝ่่ายจะที่ำงานัร่วมกิันัเพ้�อตุรวจสอบให้แนั่ใจว่ากิารดำเนัินั

ธิรุกิิจขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ จะไมส่ง่ผล้กิระที่บในัแงล่้บตุอ่ช่มุช่นั สงัคัม 

หร้อสิ�งแวดล้้อม ทัี่�งยังช่่วยส่งเสริมแล้ะพัฒนัาคัุณ์ภาพช่่วิตุขึ้อง

ชุ่มช่นัแล้ะสภาพแวดล้้อมในัพ้�นัท่ี่� โดยรอบ สอดคัล้้องกิับ 

เปี้าหมายหล้ักิขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ไปีสู่กิารเตุิบโตุขึ้องธิุรกิิจในัระยะ

ยาว กิารปีระชุ่มคัณ์ะกิรรมกิารไตุรภาคั่จะจัดขึ้้�นั 2 คัรั�งตุ่อปีี โดย

ขึ้้�นัอยู่กัิบมาตุรกิารที่่�กิำหนัดขึ้้�นัร่วมกัินัในันิัคัมอุตุสาหกิรรม 

แตุ่ล้ะแห่งเพ้�อปีระเมินัผล้กิารดำเนัินังานัร่วมกิันั กิารปีระชุ่ม 

ดังกิล่้าวยังเป็ีนัช่่องที่างสำหรับรับฟัง หาร้อ แล้ะแก้ิปีัญหา 

ขึ้้อร้องเร่ยนัจากิผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยแตุ่ล้ะกิลุ้่ม เพ้�อนัำข้ึ้อมูล้ไปี

ปีรับปีรุงแล้ะพัฒนัาตุ่อไปี ผล้กิารปีระชุ่มจะถูึกิบันัที่้กิในัรายงานั 

EIA เพ้�อนัำเสนัอตุ่อสำนักัิงานันัโยบายแล้ะแผนัที่รัพยากิรธิรรมช่าติุ

แล้ะสิ�งแวดล้้อม ที่ั�งนั่� คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพนัับเปี็นั

ปีระเดน็ัท่ี่�คัณ์ะกิรรมกิารไตุรภาคัตุ่อ้งตุรวจปีระเมนิัอยา่งสม�ำเสมอ  

เพ้�อป้ีองกิันัผล้กิระที่บจากิกิิจกิรรมที่างธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ
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มาติรการอน่รักษั์คุวามหลุ่ากหลุ่ายที่าง
ช่วภาพ
ผล้กิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้อ้ม (EIA) ได้ช่่�ใหเ้หน็ัว่า นัคิัม

อตุุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ 4 แหง่จากิที่ั�งหมด 10 แหง่ พ้�นัท่ี่�

รวมปีระมาณ์ 8,303 ไร่ (1,327 เฮกิตุาร์) ม่คัวามเส่�ยงด้านั 

ผล้กิระที่บที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัตุ่อคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ 

เนั้�องจากิที่ำเล้ที่่�ตุั�งอยูใ่กิล้้กัิบเขึ้ตุอนุัรกัิษ์ ได้แก่ิ นัคิัมอุตุสาหกิรรม 

ดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 2 (WHA CIE2) ขึ้นัาด 638 ไร่ (101 

เฮกิตุาร์) แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เออ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด 

2 (WHA ESIE 2) ขึ้นัาด 3,538 ไร่ (566 เฮกิตุาร์) ซึ่้�งตุั�งอยู่ใกิล้้

กิับเขึ้ตุรักิษาพันัธ์ุิสัตุว์ป่ีาเขึ้าเขึ้่ยว - เขึ้าช่มภู่ จังหวัดช่ล้บุร่  

นัคิัมอุตุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อส่เที่ริน์ัซ่ึ่บอรด์ 3 (WHA ESIE 

3) ขึ้นัาด 2,198 ไร่ (351 เฮกิตุาร์) อยู่ในับริเวณ์ใกิล้้เคั่ยงกิับ

อ่างเกิ็บนั�ำคัล้องใหญ่ รวมถึ้งนัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ  

อส่เที่ริน์ัซึ่บ่อรด์ 4 (WHA ESIE4) ขึ้นัาด 1,929 ไร ่(309 เฮกิตุาร์) 

ซึ่้�งตุั�งอยู่ใกิล้้อ่างเกิ็บนั�ำหนัองปีล้าไหล้ โดยอ่างเกิ็บนั�ำดังกิล้่าว

เปี็นัแหล่้งรับนั�ำเส่ยที่่�บำบัดแล้้วจากินิัคัมอุตุสาหกิรรม จ้งเกิิด

ขึ้้อกิังวล้เกิ่�ยวกิับคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ

 

ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ปีฏิิบัตุิตุามมาตุรกิารปี้องกิันัแล้ะบรรเที่า 

ผล้กิระที่บที่่�กิำหนัดในัรายงานั ขึ้องนัิคัมอุตุสาหกิรรม 

แตุ่ล้ะแห่งอย่างเคัร่งคัรัด

นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เออ่สเทิี่ร์นัซึ่บ่อร์ด 2 (WHA ESIE 

2) จะตุ้องเฝ้่าตุิดตุามข้ึ้อมูล้จำนัวนัสายพันัธิุ์แล้ะช่นัิดขึ้องสัตุว์

ปี่าภายในัพ้�นัที่่�โดยรอบนัิคัมอุตุสาหกิรรมในัทีุ่กิๆ 2 ปีี อ่กิทัี่�ง 

ยังกิำหนัดให้ม่กิารตุรวจวัดคุัณ์ภาพที่างอากิาศ แล้ะให้กิาร

สนัับสนัุนัโคัรงกิารวิจัยโดยองค์ักิรอนัุรักิษ์ปี่าภายในัพ้�นัที่่� 

ตุล้อดจนัสถึาบนัักิารศก้ิษา เกิ่�ยวกิบัผล้กิระที่บขึ้องกิารปีระกิอบ

อุตุสาหกิรรมตุ่อระบบนิัเวศนั์

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ วางขึ้อบเขึ้ตุขึ้องกิารดำเนันิัธิรุกิจิในันิัคัมอตุุสาหกิรรม 

ดับบล้ิวเอช่เอ อส่เที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด 3 (WHA ESIE 3) อย่างช่ัดเจนั 

แล้ะกิำหนัดให้ปีระกิอบกิจิกิรรมที่างธุิรกิิจภายในัพ้�นัท่ี่�ขึ้องนิัคัม

อุตุสาหกิรรมเท่ี่านัั�นัเพ้�อไม่ให้เปี็นักิารรบกิวนัพ้�นัที่่�ปี่าโดยรอบ 

ที่ั�งยังส่งเสริมให้ปีลู้กิพ้ช่ที่่�ม่คุัณ์สมบัตุิในักิารฟอกิอากิาศเพ้�อ

ช่ว่ยล้ดมล้พิษจากิโรงงานัอุตุสาหกิรรม เช่่นั ปีระดู ่อโศกิอินัเดย่ 

เปี็นัตุ้นั นัอกิจากินั่� ยังห้ามมิให้พนัักิงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุัด

ตุ้นัไม้ ล้่าสัตุว์ หร้อกิระที่ำกิารใดๆ ท่ี่�ขึ้ัดตุ่อกิฎหมายแล้ะ

เปี็นักิารที่ำล้ายที่่�อยู่อาศัยขึ้องสัตุว์ปี่าหร้อที่ำร้ายสัตุว์ปี่า

สำหรับนัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ อ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด 4 

(WHA ESIE4) กิำหนัดให้เฝ่้าตุิดตุามขึ้้อมูล้ระบบนัิเวศนั์ขึ้อง

สิ�งมช่่ว่ติุในันั�ำบรเิวณ์อา่งเกิบ็นั�ำที่่�เปีน็ัจดุรบันั�ำเสย่ที่่�บำบดัแล้ว้

จากินิัคัมอุตุสาหกิรรม ม่กิารเก็ิบตุัวอย่างเพ้�อศ้กิษาค่ัาช่่�วัด

มาตุรฐานัขึ้องตัุวแปีรด้านัคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ  

(เช่่นั แพล้งกิ์ตุอนัพ้ช่ แพล้งกิ์ตุอนัสัตุว์ สัตุว์นั�ำ พ้ช่นั�ำ แล้ะ

สัตุว์หนั้าดินั) แล้ะนัำไปีเปีร่ยบเท่ี่ยบกัิบผล้กิารตุรวจปีระเมินั 

ทัี่�งนั่�จะมก่ิารตุรวจปีระเมนิั 2 คัรั�งตุอ่ปีี ตุั�งแตุช่่่วงตุน้ันั�ำไปีจนัถึง้

ปีล้ายนั�ำจนัถึ้งปีล้ายนั�ำขึ้องแหล้่งนั�ำที่่�เปี็นัจุดรับนั�ำเส่ยที่่�ผ่านั

กิารบำบัดแล้้วจากิโคัรงกิาร โดยผล้จากิกิารตุรวจปีระเมินัในั 

ปีี 2563 ระบุว่าดัช่นั่ช่่�วัดคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพยังอยู่ในั 

คั่ามาตุรฐานั ช่่� ให้เห็นัว่ายังไม่พบผล้กิระที่บร้ายแรงตุ่อ 

คัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพอันัเนั้�องมาจากิกิารดำเนิันักิจิกิาร

ขึ้องนัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อส่เที่ริน์ัซึ่บ่อรด์ 4 (WHA 

ESIE4) ทัี่�งนั่� ผล้กิารตุรวจวัดตุามที่่�กิำหนัดในักิารปีระเมินั 

ผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) จะนัำไปีนัำเสนัอตุ่อหนั่วยงานั 

ในัท้ี่องท่ี่�รวมถึ้งคัณ์ะกิรรมกิารผู้ช่ำนัาญกิารพิจารณ์ารายงานั 

กิารวิเคัราะห์ผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อมขึ้องนัิคัมอุตุสาหกิรรม 

นัอกิจากินั่� นิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เออ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด  

2 (WHA ESIE 2) แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 

2 (WHA CIE2) ยังม่กิารตุรวจปีระเมินัคัวามเส่�ยงด้านัคัวาม

หล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพทีุ่กิๆ 2 ปีี ตุามมาตุรกิารที่่�กิำหนัดในั

กิารปีระเมนิัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้อ้ม (EIA) เพ้�อตุรวจสอบสภาวะ

ที่่�เปีล่้�ยนัแปีล้ง แล้ะผล้กิระที่บอ้�นัๆ จากิกิารพัฒนัาเช่ิง

อุตุสาหกิรรมตุ่อที่รัพยากิรปี่าไม้แล้ะสัตุว์ปี่า
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การจัดัการดั้านนำ�า
นั�ำเปี็นัที่รัพยากิรธิรรมช่าตุทิี่่�ม่คัวามจำเป็ีนัตุ่อกิารดำรงช่่วิตุขึ้อง

มนุัษย์ในัทุี่กิๆ ดา้นั ที่ั�งในัด้านัสุขึ้ภาพ คัวามเป็ีนัอยู่ที่่�ด ่กิารพัฒนัา

ที่างสังคัม กิารเจริญเตุิบโตุที่างเศรษฐกิิจ รวมถ้ึงระบบนัิเวศ  

ดังนัั�นั นั�ำจ้งเป็ีนัที่รัพยากิรสำคัญัที่่�ม่ส่วนัช่่วยพฒันัาสงัคัมขึ้องเรา 

ให้เจรญิก้ิาวหน้ัาอย่างยั�งย้นั อย่างไรก็ิตุาม ปัีจจบุนััน่ั�กิารขึ้ยายตัุว 

ขึ้องภาคัอุตุสาหกิรรมแล้ะกิารเปีล้่� ยนัแปีล้งขึ้องสภาพ 

ภมูอิากิาศที่่�นับัวันัจะยิ�งที่วค่ัวามรุนัแรงขึ้้�นั ได้สง่ผล้ให้ที่รพัยากิร 

ธิรรมช่าติุเส้�อมโที่รมล้ง จง้เปีน็ัสาเหตุุที่่�ที่ำใหฝ้่นัไมตุ่กิตุามฤดกูิาล้ 

แล้ะส่งผล้ให้นั�ำในัอ่างเก็ิบนั�ำอยู่ในัระดับตุ�ำกิว่าปีกิติุ ซ้ึ่�งปัีญหา

กิารขึ้าดแคัล้นันั�ำ (ภัยแล้้ง) ปีัญหานั�ำหล้ากิ (นั�ำท่ี่วม) ปัีญหา

คัุณ์ภาพนั�ำ แล้ะปีัญหากิารเขึ้้าถึ้งแหล้่งนั�ำ นัับว่าเป็ีนัปีระเด็นั

ปีญัหาสำคัญัท่ี่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบัที่รัพยากิรนั�ำ ฉัะนัั�นัจง้ถึอ้เป็ีนัปีระเดน็ั

ที่่�ที่้าที่ายสำหรับผู้ให้บริกิารด้านัสาธิารณ์ูปีโภคัในักิารจัดหานั�ำ 

มาใช้่อย่างเพย่งพอแล้ะปีล้อดภยัในักิารปีระกิอบธิรุกิิจ นัอกิจากินั่�  

ขึ้้อกิังวล้ที่างด้านัสังคัมแล้ะสิ�งแวดล้้อมในัช่่วงไม่นัานัมานั่�  

ยังเปี็นัสิ�งที่่�ผล้ักิดันัให้อุตุสาหกิรรมตุ่างๆ ล้ดปีริมาณ์กิารปีล่้อย 

นั�ำเส่ย รวมทัี่�งตุ้องตุรวจสอบคุัณ์ภาพนั�ำที่ิ�งให้อยู่ภายในั 

คั่ามาตุรฐานักิ่อนัปีล่้อยล้งสู่แหล้่งนั�ำตุามธิรรมช่าตุิ

การจัดัการ
ดั้านนำ�า

ในัฐานัะผู้ผล้ิตุนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรมแล้ะผู้ให้บริกิารบำบัดนั�ำเส่ย 

นั�ำถึ้อเปี็นัที่รัพยากิรสำคััญที่่�ตุ้องใช่้ร่วมกัินัในักิารปีระกิอบธิุรกิิจ

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ กิล้่าวค้ัอผู้ปีระกิอบกิารในันัิคัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามจำเปี็นัตุ้องใช่้นั�ำ 

เพ้�ออุตุสาหกิรรมแล้ะกิารดำเนิันัธิรุกิิจ รวมถ้ึงตุอ้งมก่ิารใช่บ้รกิิาร

บำบัดนั�ำเส่ย ซ้ึ่�งในัขึ้ณ์ะเด่ยวกัินั นั�ำท่ี่�ใช้่ดังกิล่้าวก็ิม่ที่่�มาจากิ

แหล้่งนั�ำท่ี่�ใช่้ร่วมกิันักัิบชุ่มช่นัในัพ้�นัท่ี่�ด้วยเช่่นักิันั ด้วยเหตุุนั่�  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งตุระหนัักิด่ว่ากิารคัวบคุัมคุัณ์ภาพขึ้องนั�ำเส่ยท่ี่�

บำบัดแล้้ว ปีระกิอบกิับกิารใช่้นั�ำอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะ

มาตุรกิารป้ีองกัินัผล้กิระที่บ ล้้วนัม่คัวามเก่ิ�ยวเน้ั�องกัินัแล้ะเป็ีนั

แนัวที่างท่ี่�ยั�งย้นัไปีสู่กิารอนัุรักิษ์แล้ะบริหารจัดกิารที่รัพยากิรนั�ำ

ในัห่วงโซึ่่คุัณ์คั่าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 
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แนวที่างการบริหารจัดัการ
กิารจัดกิารที่รัพยากิรนั�ำในัที่ั�ง 4 กิลุ้่มธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

เปี็นัไปีตุามแนัวที่างที่่�กิำหนัดในันัโยบายคัุณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม  

กิารอนัุรักิษ์พลั้งงานั แล้ะคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่ว่ภาพ ซึ่้�งได้รับ

กิารเห็นัช่อบจากิคัณ์ะผู้บริหาร โดยนัโยบายดังกิล้่าวได้ให้กิรอบ

ปีฏิิบัตุิ ในักิารรักิษาสมดุล้นั�ำ (Water Balance) อย่างม่

ปีระสิที่ธิภิาพ โดยไม่กิอ่ใหเ้กิดิผล้กิระที่บในัเชิ่งล้บตุ่อสิ�งแวดล้อ้ม 

แล้ะล้ดกิารพ้�งพิงกิารใช่้นั�ำจากิแหล่้งธิรรมช่าติุ ที่ั�งนั่�กิารบริหาร

จัดกิารนั�ำในักิลุ้่มบริษัที่ WHAID แล้ะกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP 

อยู่ภายใตุก้ิารกิำกิบัดแูล้ขึ้องฝ่า่ยปีระกิอบธิรุกิจินัคิัมอตุุสาหกิรรม 

(Industrial Estate Operator: IEO) สำหรับกิลุ้่มบริษัที่ WHAID 

แล้ะกิารดำเนัินักิารด้านัสาธิารณ์ูปีโภคั โดยกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP 

ซึ่้�งที่ั�งสองฝ่า่ยจะที่ำงานัร่วมกัินัในัหน้ัาที่่�ท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบกิารบริหาร

จัดกิารนั�ำแล้ะกิารล้ดผล้กิระที่บด้านัสิ�งแวดล้้อม 

กิระบวนักิารบรหิารจดักิารนั�ำขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ปีระกิอบดว้ย กิาร

จัดหาแล้ะผล้ิตุนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรม กิารบำบัดนั�ำเส่ย แล้ะ

กิระบวนักิารนัำนั�ำเส่ยกิลั้บมาใช้่ใหม่ โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วาง

แนัวที่างกิารบริหารจัดกิารที่รัพยากิรนั�ำอย่างเหมาะสมแล้ะม่

ปีระสิที่ธิิภาพ ซ้ึ่�งจะช่่วยล้ดคัวามเส่�ยงด้านันั�ำ แล้ะคัวบคุัมให้ม่

กิารปีฏิิบัติุตุามกิฎระเบ่ยบที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง

เพ้�อให้บรรลุ้เปี้าหมายด้านักิารจัดกิารที่รัพยากิรนั�ำ อ่กิที่ั�งยัง 

ถึ้อเปี็นักิารล้ดผล้กิระที่บตุ่อชุ่มช่นั กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้นัำเที่คัโนัโล้ย่

ท่ี่�ช่่วยในักิารคั้นัหาแหล้่งนั�ำใหม่มาใช่้ (งานัวิจัยแล้ะพัฒนัา

เที่คัโนัโล้ย่ที่่�ล้ดกิารพ้�งพานั�ำผิวดินั) โดยในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ได้นัำนัวัตุกิรรมแล้ะเที่คัโนัโล้ย่ใหม่ๆ เขึ้้ามาปีระยุกิตุ์ใช่้ในักิาร

บริหารจัดกิารนั�ำ ซ้ึ่�งไม่เพ่ยงแตุ่จะเป็ีนักิารตุ่อยอดพัฒนัา

เที่คัโนัโล้ย่แล้ะผล้ิตุภัณ์ฑ์์เดิมอย่าง Wastewater Reclamation 

เพ้�อสร้างมูล้ค่ัาเพิ�มแล้ะนัำเสนัอผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารด้านั 

สาธิารณ์ูปีโภคัใหม่ๆ ให้กิับผู้ปีระกิอบกิารที่่�อาจม่คัวามตุ้องกิาร

ผล้ิตุภัณ์ฑ์์แล้ะบริกิารสาธิารณ์ูปีโภคัท่ี่�หล้ากิหล้าย แตุ่ยังถึ้อ

เปีน็ักิารผลั้กิดันัโคัรงกิารท่ี่�มแ่นัวคัดิแล้ะแนัวที่างกิารจัดกิารใหม่ๆ 

โดยเปีล่้�ยนักิารให้บรกิิารแล้ะบรหิารจดักิารนั�ำดว้ยระบบดั�งเดมิมา

เป็ีนัระบบดิจทิี่ลั้ ตุวัอย่างโคัรงกิารดังกิล่้าว เช่่นั กิารติุดตุามผล้ 

แล้ะกิารคัวบคัุมระบบกิารจัดกิารนั�ำแบบเร่ยล้ไที่ม์ผ่านัระบบ 

SCADA ซ้ึ่�งให้ขึ้้อมูล้ท่ี่�เช่้�อถ้ึอได้อย่างรวดเร็ว อ่กิทัี่�งกิารจัดตุั�ง

ศูนัย์คัวบคัุมส่วนักิล้าง (Unified Operations Control Center: 

UOC) โดยผูบ้ริหารสามารถึติุดตุามผล้แล้ะสั�งกิารระบบปีฏิบิตัุกิิาร

แตุ่ล้ะหนั่วยผ่านัศูนัย์ UOC ได้จากิอาคัาร WHA TOWER,  

รวมถึง้กิารรเิริ�มโซึ่ล้ชู่นัั Smart Utilities Solution ซึ่้�งเริ�มดำเนันิักิาร 

ในัปีี 2564 ท่ี่�นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ 

(มาบตุาพุด) (WHA EIE) ด้วยกิารเปีล้่�ยนัอุปีกิรณ์์ปีระเภที่มิเตุอร์ 

เคัร้�องสูบนั�ำ รวมถึ้งมิเตุอร์วัดอัตุรากิารไหล้แบบเดิมมาเปี็นั

อุปีกิรณ์อ์ัจฉัริยะ เปี็นัตุ้นั
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การิบำาบัดนำ้าเสีย
สำหรับบริกิารบำบัดนั�ำเส่ย กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP จะตุรวจสอบ

คัุณ์ภาพนั�ำเที่่ยบกัิบคั่ามาตุรฐานัอย่างสม�ำเสมอ ม่กิารสุ่ม

ตุวัอยา่งนั�ำที่ิ�งจากิโรงงานัขึ้องล้กูิคัา้กิอ่นัที่่�จะสง่ไปีบำบดัที่กุิเดอ้นั

เพ้�อตุรวจวัดคั่าตัุวแปีรตุ่างๆ เช่่นั ปีริมาณ์โล้หะหนักัิ ค่ัากิารนัำ

ไฟฟา้ (Conductivity) ปีรมิาณ์สารแขึ้วนัล้อย (TDS) แล้ะปีริมาณ์

ออกิซิึ่เจนัล้ะล้าย (DO) โดยจะนัำคั่าช่่�วัดเหล่้านั่�ไปีเปีร่ยบเที่่ยบ

กิับมาตุรฐานัที่่�ระบุไว้ในัรายงานัปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม 

(EIA) จง้ช่ว่ยให้ตุรวจจับคัวามเส่�ยงแล้ะป้ีองกัินัผล้กิระที่บร้ายแรง

ตุอ่ปีระสทิี่ธิภิาพกิารบำบดันั�ำเสย่ขึ้องบ่อบำบดักิล้าง ที่ั�งนั่� ในักิรณ่์

ที่่�ผล้กิารสุม่ตุวัอยา่งจากิโรงงานัขึ้องล้กูิคัา้เกิินัจากิคัา่มาตุรฐานัที่่�

กิำหนัด กิลุ้ม่บริษัที่ฯ จะดำเนัินักิารตุามมาตุรกิารตุ่อไปีนั่�: 

1. ออกิจดหมายเตุ้อนัแล้ะออกิคัำสั�งให้ผูป้ีระกิอบกิารนัำนั�ำเสย่

จากิโรงงานัขึ้องตุนัไปีบำบัดซึ่�ำ

2. หากิยังไม่ได้รับกิารแกิ้ไขึ้ จะม่กิารปีิดวาล้์วรับนั�ำจากิบ่อ 

 บำบัดกิล้าง

3. หยุดกิารจ่ายนั�ำเพ้�อใช้่ในัอุตุสาหกิรรม

4. ปีระสานังานัไปียังกิารนิัคัมอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย 

 (กินัอ.) เพ้�อดำเนิันัมาตุรกิารในัขัึ้�นัตุ่อไปี (เช่่นั สั�งหยุด 

 ดำเนัินังานัจนักิว่าจะม่กิารแกิ้ไขึ้)

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้ให้บริกิารบำบัดนั�ำเส่ย 

ให้กิับนัิคัมอุตุสาหกิรรมแตุ่ล้ะแห่งตุามรูปีแบบกิารปีระกิอบ

อุตุสาหกิรรมขึ้องลู้กิคั้า เช่่นั ระบบบำบัดนั�ำเส่ยแบบตุะกิอนัเร่ง 

(AS) ระบบบำบดันั�ำเสย่แบบบอ่เติุมอากิาศ (AL) แล้ะระบบบำบดั

นั�ำเส่ยแบบแผ่นัจานัหมุนัช่่วภาพแบบไฮบริด (Hybrid-RBC)  

ซึ่้�งเป็ีนักิารผสมผสานัระหว่างระบบบำบัดนั�ำเส่ยแบบแผ่นัจานั

หมุนัช่่วภาพ (RBC) กิับระบบบำบัดนั�ำเส่ยแบบตุะกิอนัเร่ง (AS) 

ซึ่้�งม่ปีระสิที่ธิิภาพในักิารบำบัดนั�ำเส่ยท่ี่�ม่อัตุราภาระบรรทีุ่กิสาร

อินัที่ร่ย์ (Organic Loading Rate: OLR) สูงกิว่าระดับที่ั�วไปี  

เม้�อนั�ำเส่ยได้ผ่านักิารบำบัดท่ี่�บ่อบำบัดกิล้างแล้้ว จะม่กิารตุรวจ 

วัดคัุณ์ภาพนั�ำตุามมาตุรฐานัที่่�กิำหนัดในัปีระกิาศกิระที่รวง

ที่รัพยากิรธิรรมช่าตุิแล้ะสิ�งแวดล้้อม กิระที่รวงอุตุสาหกิรรม กิาร

นัิคัมอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย แล้ะกิารปีระเมินัผล้กิระที่บ 

สิ�งแวดล้้อม (EIA) ก่ิอนัระบายนั�ำออกิ ซ้ึ่�งค่ัาท่ี่�ตุรวจวดันัั�นัจะรวมถ้ึง 

ปีริมาณ์โล้หะหนักัิได้แกิ่ คั่า pH อุณ์หภูมิ คั่า BOD (Biological 

Oxygen Demand) คั่า COD (Chemical Oxygen Demand)  

ไขึ้มันัแล้ะนั�ำมันั ปีริมาณ์ขึ้องแขึ้็งแขึ้วนัล้อย (SS) แล้ะปีริมาณ์

สารแขึ้วนัล้อยที่่�ล้ะล้ายได้ (TDS) โดยในัปีี 2564 คั่าช่่�วัด 

ทุี่กิรายกิารอยู่ภายในัมาตุรฐานัที่่�กิำหนัด

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานผลติน้ําอุตสาหกรรม

WHAUP

น้ําอตุสาหกรรม

การบาํบดัน้ําเสีย

โรงบาํบดัน้ําเสยีส่วนกลาง

WHAUP 

น้ําท่ีบาํบดัจากน้ําใช้แล้วเพือ่นํากลบัมาใช้

ใหม่ (Reclamation Water)

น้ําเสยีทีบ่าํบดัแลว้ถูกระบาย

ออกจากโรงงาน ไปยงั

 น้ําผวิดนิ

 น้ําทะเล

รไีซเคลิ/ใชซ้ํ้าในนิคมอตุสาหกรรมสว่นกลาง

(เชน่ การรดน้ําตน้ไมแ้ละทาํความสะอาด)

Legend

การนําน้ํามาใช้

รไีซเคลิ

โรงงานบาํบดัน้ําเสยีเพือ่นํากลบัมาใชใ้หม่

โดยกระบวนการรเีวริส์ออสโมซสิของ WHAUP 

(Reverse Osmosis : RO)
(ความสามารถในการผลติ: 30,200 ลบ.ม./วนั)

โรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งทีม่าของน้ํา

 ผูผ้ลติและผูจ้าํหน่ายน้ําอื่น (ใชน้ํ้าจากแหล่งธรรมชาต)ิ

 อ่างเกบ็น้ําภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุม่ WHA

 น้ําทีบ่าํบดัจากน้ําใชแ้ลว้เพือ่นํากลบัมาใชใ้หม ่

(Reclamation Water) ของ WHAUP

โรงงานน้ําปราศจากแร่ธาตุของ WHAUP 
(ความสามารถในการผลติ : 12,000 ลบ.ม. /วนั)

บ่อพกัน้ํา

โรงงานน้ําอุตสาหกรรมเกรดสงูของ WHAUP 

(ความสามารถในการผลติ : 5,200 ลบ.ม./วนั)

โรงงานอุตสาหกรรม

หนา้ 199 ทาํรูปนี ้

ชดักวา่นีไ้ดม้ัย้คะ
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ที่ั�งนั่� ในัปีี 2565 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่แผนัที่่�จะตุ่อยอดกิารใช่้ 

แพล้ตุฟอรม์เที่คัโนัโล้ย ่“WHAUP Intelligence Platform เพ้�อนัำ

องค์ักิรก้ิาวเข้ึ้าสู่ยุคัดิจิที่ัล้ รวมถ้ึงเป็ีนักิารเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพแล้ะ

เพิ�มคัวามถึูกิตุ้องแม่นัยำในักิารจัดที่ำแบบกิ่อสร้างจริง (As-built 

Drawing) ขึ้องระบบบริหารจัดกิารนั�ำเส่ยในัรูปีแบบดิจิที่ัล้  

ซึ่้�งแพล้ตุฟอร์มดังกิล่้าวเป็ีนักิารนัำเที่คัโนัโล้ยก่ิารวิเคัราะห์ขึ้อ้มูล้

แล้ะกิารปีฏิิบตัุกิิารที่่�ช่าญฉัล้าด (Smart Operation Technology) 

มาใช่้ เช่่นั ระบบ GIS Hydraulic Model ระบบ Smart Meter 

เที่คัโนัโล้ย่แปีล้งภาพเป็ีนัข้ึ้อมูล้ดิจิทัี่ล้ OCR ระบบอ่านัมิเตุอร์

อัตุโนัมัตุิ AMR ระบบอุปีกิรณ์์ Pressure Transmitter แล้ะระบบ

บูรณ์ากิารฐานัขึ้้อมูล้ Data Integration โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ตุั�ง

งบปีระมาณ์สำหรบัโคัรงกิารภายใตุแ้พล้ตุฟอรม์น่ั� เปีน็ัจำนัวนัเงนิั

ที่ั�งสิ�นั 10 ล้้านับาที่/ปีี

ที่ั�งนั่� ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้เริ�มดำเนัินัโคัรงกิารฯ 

ในัเฟสแรกิที่่�นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ 

(มาบตุาพุด) (WHA EIE) โดยม่แผนัที่่�จะเปีิดดำเนิันักิารที่ั�งระบบ

ในัปีี 2565 แล้ะจะขึ้ยายผล้โคัรงกิารตุ่อยอดโซึ่ลู้ชั่นันั่�ไปียังนัิคัม

อุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซ่ึ่บอร์ด (ระยอง) (WHA 

ESIE) แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด 1 

(WHA ESIE 1) โดยม่วัตุถึุปีระสงค์ัเพ้�อยกิระดับระบบกิารบริหาร

จดักิารนั�ำในัด้านัตุา่งๆ ซ้ึ่�งจะช่ว่ยล้ดกิารสญูเสย่นั�ำจากิกิารรั�วไหล้ 

อ่กิที่ั�งเพิ�มคัวามถึูกิตุ้องแม่นัยำในักิารวัดคั่าจากิมิเตุอร์ รวมถึ้ง

เปี็นักิารช่่วยให้ตุรวจพบแล้ะแกิ้ไขึ้ปีัญหานั�ำรั�วได้อย่างที่ันัที่่วงที่่ 

เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพกิารใช่้พล้ังงานั แล้ะยังช่่วยให้กิารคัวบคุัมแล้ะ

กิระจายแรงดันัในัที่่อส่งนั�ำม่คัวามเสถึ่ยรมากิขึ้้�นั นัอกิจากินั่�  

ยังช่่วยในักิารสังเกิตุพฤตุิกิรรมกิารใช่้นั�ำขึ้องลู้กิคั้าเพ้�อกิาร 

นัำเสนัอโซึ่ลู้ช่ันัที่่�ตุอบโจที่ย์แล้ะตุรงใจลู้กิคั้ามากิยิ�งขึ้้�นั

การิจัดห้าและผู้ลิต่นำ้าเพ่่ออุต่สาห้กริริม
ในัส่วนัขึ้องบริกิารจัดหาแล้ะผล้ิตุนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรม กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ตุระหนัักิถึ้งคัวามสำคััญขึ้องกิารม่นั�ำใช่้อย่างเพ่ยงพอ 

ในักิารปีระกิอบธุิรกิิจ อ่กิที่ั�งนั�ำยังเป็ีนัที่รัพยากิรที่่�ผู้ปีระกิอบ

อุตุสาหกิรรมยังตุ้องใช่้ร่วมกิับชุ่มช่นัแล้ะสิ�งแวดล้้อม 

กริะบวนการินำานำ้าเสียกลับมาใช้ให้ม่ 
(WATER RECLAMATION PROCESS)
เพ้�อสร้างคัวามเช้่�อมั�นัให้กิบัลู้กิค้ัาแล้ะปีฏิบัิตุติุามนัโยบายล้ดกิาร

ใช้่นั�ำ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้กิำหนัดเปี้าหมายระยะยาวเพ้�อเพิ�ม

ปีระสิที่ธิภิาพในักิารนัำนั�ำเสย่กิลั้บมาใช้่ใหม่ (Water Reclamation) 

เปี็นั 2 เที่่า จากิ 30,200 ลู้กิบาศกิ์เมตุรตุ่อวันัในัปีี 2563 เปี็นั 

60,400 ล้กูิบาศก์ิเมตุรตุ่อวนััในัปี ี2568 ซ้ึ่�งเปีา้หมายข้ึ้างตุน้ั มไิด้

กิำหนัดไวเ้พย่งสำหรบัโคัรงกิารภายในันัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิ

เอช่เอเท่ี่านัั�นั หากิแตุ่ยังคัรอบคัลุ้มถึ้งโคัรงกิารอ้�นัๆ ที่ั�วที่ั�งกิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ซึ่้�งสามารถึช่่วยล้ดกิารใช่้นั�ำจากิแหล้่งธิรรมช่าตุิ ที่ั�งนั่�

กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้ริเริ�มพัฒนัาระบบนัำนั�ำเส่ยกิล้ับมาใช่้

ใหม่ (Water Reclamation) เพ้�อเปี็นัแหล้่งผล้ิตุนั�ำที่างเล้้อกิอันั

นัำไปีสู่กิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั โดยเฉัพาะในัเขึ้ตุเศรษฐกิิจพิเศษ

ภาคัตุะวันัออกิ (EEC) โคัรงกิารดังกิล้่าวได้นัำเที่คัโนัโล้ย่ที่่�ม่ 

อยูเ่ดิมมาปีระยกุิตุ์ใช่ร้ว่มกิบันัวตัุกิรรมใหมเ่พ้�อสร้างมลู้คัา่เพิ�มให้

กิับนั�ำเส่ย โดยปีรับสภาพนั�ำจากิระบบบำบัดนั�ำเส่ยมาผล้ิตุเปี็นั

นั�ำปีราศจากิแรธ่ิาตุ ุ(Demineralized Water) แล้ะนั�ำอตุุสาหกิรรม

คัุณ์ภาพสูง (Premium Clarified Water) ซึ่้�งเป็ีนักิารแปีรรูปีให้

ผลิ้ตุภัณ์ฑ์์ม่มูล้คั่าที่างกิารตุล้าดสูงขึ้้�นัในัขึ้ณ์ะที่่�ตุ้นัทีุ่นัล้ดล้ง 

กิว่าเดิม ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ที่ำรายได้จากิโคัรงกิาร Water 

Reclamation ที่ั�งสิ�นั 150 ล้้านับาที่ คิัดเป็ีนัร้อยล้ะ 8 ขึ้องรายได้

ที่ั�งหมดจากิกิารจำหนั่ายนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรม
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นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้นัำหลั้กิกิาร 3R (Reduce 

Reuse and Recycle) แล้ะหลั้กิเศรษฐกิจิหมุนัเว่ยนั (Circular 

Economy) มาใช่้เพ้�อนัำนั�ำที่่�ได้ผ่านักิารบำบัดแล้้วกิล้ับมา

ใช้่ที่ำคัวามสะอาดแล้ะปีรับปีรุงภูมิที่ศัน์ัภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรม 

ที่ั�งน่ั� ระบบ Water Reclamation ยังช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

สามารถึล้ดปีริมาณ์กิารใช้่นั�ำจากิแหล่้งนั�ำ รวมถ้ึงกิารระบาย

นั�ำที่ิ�งจากินัคิัมอตุุสาหกิรรมไดท้ี่ั�งหมด 11 ล้า้นัล้กูิบาศกิเ์มตุร  

โดยในัปีี 2563 สามารถึปีระหยัดนั�ำได้มากิขึ้้�นัถ้ึงร้อยล้ะ 32 

โดยปีระมาณ์เม้�อเที่่ยบกิับปีี 2562 อ่กิที่ั�งยังช่่วยปีระหยัด

ตุ้นัทีุ่นัในักิารจัดหาแหล้่งนั�ำดิบได้ถึ้ง 81.1 ล้้านับาที่ตุ่อปีี 

จากิคัวามมุง่มั�นัในักิารล้งที่นุัพฒันัาคัวามสามารถึในักิารผล้ติุ

นั�ำจากิกิระบวนักิาร Reclamation อย่างตุ่อเนั้�อง ส่งผล้ให้

กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึล้ดกิารพ้�งพิงกิารใช้่นั�ำจากิแหล่้ง

ธิรรมช่าตุิได้อย่างม่นััยสำคััญ โดยในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ม่กิารใช่้นั�ำจากิกิระบวนักิาร Reclamation จำนัวนั 

6,924,065 ล้กูิบาศกิเ์มตุร เพิ�มข้ึ้�นัจากิ 3,269,895 ล้กูิบาศก์ิ

เมตุร ในัปีี 2563 แสดงให้เห็นัว่ากิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึ 

ล้ดกิารพ้�งพิงกิารใช้่นั�ำจากิแหล่้งนั�ำธิรรมช่าติุได้เพิ�มขึ้้�นั 

3,654,170 ลู้กิบาศกิ์เมตุร นัอกิจากินั่� ในัปีี 2565  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังตุั�งเปี้าล้ดกิารใช่้นั�ำจากิแหล้่งนั�ำธิรรมช่าตุิ 

โดยกิารใช่้นั�ำจากิกิระบวนักิาร Reclamation จำนัวนั 

7,272,000 ลู้กิบาศกิ์เมตุร

นัอกิจากินัั�นั นัิคัมอุตุสาหกิรรม อ่สเที่ิร์นั ซึ่บ่อร์ด (ระยอง) 

(ESIE) ยังได้ล้งทีุ่นัตุ่อที่่อ HDPE เพ้�อเช่้�อมที่่อหล้ักิที่่�ใช่้ในั

กิารสง่นั�ำที่่�จะนัำกิลั้บมาใช่ซ้ึ่�ำ เขึ้า้กิบัระบบช่ำระล้า้ง เพ้�อนัำ

นั�ำกิลั้บมาใช่้ซึ่�ำในักิารช่ำระล้้างสำหรับโถึสุขึ้ภัณ์ฑ์์ ที่ั�งน่ั�

กิารนัำนั�ำที่่�บำบัดแล้้วกิล้ับมาใช่้ซึ่�ำดังกิล้่าว สามารถึ 

ล้ดปีริมาณ์กิารนัำนั�ำจากิแหล่้งธิรรมช่าติุมาใช้่ได้ถึ้ง  

1.89 ล้้านัลู้กิบาศก์ิเมตุรในัปีี 2564 ดังนัั�นัระบบ Water 

Reclamation แล้ะแนัวที่างกิารนัำนั�ำที่่�บำบดัแล้ว้กิล้บัมาใช่ซ้ึ่�ำ

จง้ช่ว่ยใหก้ิลุ้ม่บรษัิที่ฯ นัำนั�ำกิล้บัมาใช่ซ้ึ่�ำได ้6.92 ล้า้นัล้กูิบาศกิ์

เมตุร กิล้่าวคั้อสามารถึล้ดกิารใช่้นั�ำจากิแหล้่งนั�ำธิรรมช่าตุิได้

ร้อยล้ะ 9.0 ดังนัั�นัโคัรงกิารดังกิล้่าวจ้งสร้างคุัณ์ปีระโยช่นั์ให้กิับ 

สิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคัม โดยล้ดปีริมาณ์กิารปีล่้อยนั�ำเส่ยแล้ะ 

กิารด้งนั�ำจากิแหล้่งธิรรมช่าตุิมาใช่้ ตุล้อดจนัช่่วยอนัุรักิษ์

ที่รพัยากิรธิรรมช่าตุ ิแล้ะล้ดคัวามเส่�ยงท่ี่�จะเกิดิปีระเด็นัขัึ้ดแย้ง

กิับชุ่มช่นัใกิล้้เคั่ยงอ่กิด้วย

โคุรงการ DEMINERALIZED RECLAIMED 
WATER: แหลุ่�งนำ�าที่างเลุ่ือกเพ่�อการพัฒนา 
อย�างยั�งยืน  
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ล้งทุี่นัในัโคัรงกิาร Demineralized Water ซึ่้�ง

เป็ีนัโคัรงกิารขึ้นัาดใหญ่ปีระกิอบด้วยกิารดำเนัินังานั 2 ส่วนั 

โดยแตุ่ล้ะส่วนัม่กิำล้ังกิารผล้ิตุอยู่ที่่� 4.38 ล้้านัลู้กิบาศกิ์

มิล้ล้ิเมตุรตุ่อปีี คัรอบคัลุ้มร้อยล้ะ 3 ขึ้องกิำล้ังกิารผล้ิตุนั�ำ 

เพ้�ออุตุสาหกิรรมที่ั�งหมด ซึ่้�งโคัรงกิารดงักิล่้าวพฒันัาขึ้้�นัท่ี่�นัคิัม

อุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ ตุะวนััออกิ (มาบตุาพดุ) (WHA EIE) 

ม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อปีรับปีรุงคัุณ์ภาพนั�ำในัระบบบำบัดนั�ำเส่ย

ด้วยตุ้นัทุี่นัที่่�ล้ดล้งแล้ะกิระบวนักิารที่่�เป็ีนัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อม 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้พัฒนัาโคัรงกิาร Demineralized Reclaimed 

Water เพ้�อเปี็นัแหล้่งผล้ิตุนั�ำที่างเล้้อกิอันันัำไปีสู่กิารพัฒนัา

ภาคัอตุุสาหกิรรมในัปีระเที่ศอย่างยั�งยน้ั นับัว่าโคัรงกิารดังกิล้า่ว

เปีน็ักิารตุอ่ยอดเที่คัโนัโล้ยท่ี่่�มอ่ยูเ่ดมิ ไปีพรอ้มๆ กิบัสร้างสรรคั์

นัวัตุกิรรมใหม่เพ้�อเพิ�มมูล้คั่าให้กัิบผลิ้ตุภัณ์ฑ์์ โดยปีรับสภาพ

นั�ำเส่ยจากิระบบบำบัดนั�ำเส่ยมาผลิ้ตุเป็ีนันั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรม

ปีราศจากิแร่ธิาตุุ 
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กิารดำเนัินัโคัรงกิารข้ึ้างตุ้นัช่่วยสร้างผล้ล้ัพธ์ิเชิ่งบวกิตุ่อกิาร

พัฒนัาอุตุสาหกิรรมในัหล้ากิหล้ายมิติุ เช่น่ั

1. ล้ดปีริมาณ์กิารปีล่้อยนั�ำเส่ยออกิสู่สิ�งแวดล้้อมได้อย่าง

ช่ัดเจนั

2. ช่่วยล้ดงบล้งทีุ่นัขึ้องภาคัรัฐในักิารพัฒนัาพ้�นัที่่�เกิ็บนั�ำแล้ะ

ที่่อส่งนั�ำ

3. ช่่วยล้ดคัวามขัึ้ดแย้งระหว่างชุ่มช่มกัิบอุตุสาหกิรรมในั

ปีระเด็นัเร้�องกิารจัดสรรที่รัพยากิรนั�ำ  

4. ภาคัอตุุสาหกิรรมไดใ้ช่ผ้ล้ติุภัณ์ฑ์แ์ล้ะบรกิิารนั�ำคัณุ์ภาพสงู

ในัราคัาตุ้นัทีุ่นัที่่�สามารถึแข่ึ้งขึ้ันัได้

5. ผู้ปีระกิอบกิารในันัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้รับ

บริกิารสาธิารณ์ูปีโภคัที่่�คัรอบคัลุ้ม แล้ะสามารถึเขึ้้าถึ้ง

ผล้ิตุภัณ์ฑ์์ที่่�หล้ากิหล้าย 

นัอกิจากินัั�นั โคัรงกิารน่ั�ยังช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ล้ดกิารพ้�งพา 

ผู้จัดจำหน่ัายนั�ำดิบรายใหญ่ โดยหล้่กิเล่้�ยงคัวามเส่�ยงเนั้�องจากิ

สถึานักิารณ์์ที่่�ไม่แนั่นัอนั รวมถึ้งผล้กิระที่บเกิ่�ยวกิับปีริมาณ์แล้ะ

คัุณ์ภาพขึ้องแหล้่งกิำเนัิดนั�ำ อันัเปี็นัผล้จากิภัยแล้้ง มล้พิษ  

กิารปีนัเปีื�อนั ฯล้ฯ ซึ่้�งนัับเปี็นัปีัจจัยเส่�ยงหล้ักิสำหรับผู้ให้บริกิาร 

ด้านัสาธิารณู์ปีโภคั ที่ั�งนั่�เพราะหากินั�ำในัแหล่้งนั�ำม่ไม่เพ่ยงพอ

ตุ่อกิารผลิ้ตุเพ้�อรองรับคัวามตุ้องกิารนั�ำเพ้�ออุตุสาหกิรรมในั 

ช่่วงเวล้าใดเวล้าหนั้�ง กิารดำเนัินังานัขึ้องลู้กิคั้าภายในันัิคัม

อตุุสาหกิรรมยอ่มถึกูิกิระที่บอยา่งแนัน่ัอนั จนัอาจเป็ีนัเหตุุให้ธิรุกิจิ

หยุดช่ะงักิ  ไม่เพ่ยงเท่ี่านัั�นัโคัรงกิารน่ั�ยังช่่วยให้ลู้กิค้ัาในั 

ภาคัอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึเขึ้้าถึ้งผล้ิตุภัณ์ฑ์์

แล้ะบริกิารจัดหานั�ำคัุณ์ภาพสูงในัราคัาที่่�เหมาะสม โดย

นัวัตุกิรรมจากิโคัรงกิาร Demineralized Reclaimed Water 

ถึ้อว่าเป็ีนัโคัรงกิารตุ้นัแบบท่ี่�สามารถึนัำไปีตุ่อยอดในันิัคัม

อุตุสาหกิรรมแห่งใหม่ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะขึ้ยายผล้ไปีสู่

ชุ่มช่นัตุ่อไปี  เช่่นั กิารนัำนั�ำเส่ยจากิแหล้่งชุ่มช่นัที่่�บำบัดแล้้ว

มาปีรับปีรุงคุัณ์ภาพแล้ะนัำไปีผล้ิตุเปี็นันั�ำคัุณ์ภาพสูง เป็ีนัตุ้นั 

ทัี่�งนั่� ระบบ Demineralized Water ช่่วยให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

สามารถึล้ดปีริมาณ์กิารใช่้นั�ำจากิแหล้่งนั�ำ รวมถ้ึงกิารระบาย

นั�ำที่ิ�งจากินัคิัมอตุุสาหกิรรมไดท้ี่ั�งหมด 2.5 ล้า้นัล้กูิบาศกิเ์มตุร

ในัปีี 2564 อ่กิที่ั�งยังช่่วยปีระหยัดตุ้นัทีุ่นัในักิารจัดหา 

แหล้่งนั�ำดิบได้ถึ้ง 29 ล้้านับาที่ตุ่อปีี 
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ที่ั�งนั่� โคัรงกิาร Demineralized Reclaimed Water ม่อัตุราผล้ตุอบแที่นัจากิกิารล้งทีุ่นั (Return of Investment : ROI) อยูท่ี่่�ร้อยล้ะ 9

ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้รับรางวัล้ Outstanding 

Innovative Company Awards ภายในังานั SET Awards 

2021 ด้านันัวัตุกิรรม : Demineralized Reclaimed Water : 

แหล่้งนั�ำที่างเล้้อกิเพ้�อกิารพัฒนัาอย่างยั�งย้นั จากิตุล้าด 

หล้ักิที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย ซึ่้�งรางวัล้นั่�ถึ้อว่าเปี็นักิารสะที่้อนั

ให้เห็นัถึ้งคัวามมุ่งมั�นัในักิารเสริมสร้างนัวัตุกิรรมเพ้�อ 

ขึ้ับเคัล้้�อนัองค์ักิรให้เตุิบโตุอย่างยั�งย้นัในัอนัาคัตุ แล้ะจากิกิาร

ดำเนิันัโคัรงกิารนั่�ในัปี ี2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ สามารถึล้ดปีริมาณ์

กิารใช้่นั�ำจากิแหล่้งนั�ำได้ 2 ล้้านัลู้กิบาศก์ิเมตุร ในัปีี 2563 

แล้ะ 2.5 ล้้านัลู้กิบาศกิ์เมตุรในัปีี 2564  

“รางวัล้ Outstanding Innovative Company Awards เปี็นั

รางวัล้อันัที่รงเกิ่ยรตุิที่่�สะที่้อนั DNA ขึ้อง WHAUP ถ้ึงคัวาม

มุง่มั�นัทีุ่ม่เที่ที่ั�งแรงกิายแล้ะแรงใจที่่�ร่วมกัินัสรา้งสรรค์ัผล้งานัที่่�

มค่ัณุ์ภาพ สรา้งกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งให้กิบัสงัคัม จนัเป็ีนัที่่�ยอมรบั

แล้ะเป็ีนัตุ้นัแบบขึ้ององค์ักิรที่่�ปีระสบคัวามสำเร็จให้แก่ิองค์ักิร

อ้�นัๆ ซ้ึ่�งช่่วยยกิระดับมาตุรฐานัแล้ะสร้างกิารเติุบโตุขึ้อง

เศรษฐกิิจแล้ะสังคัมให้กิับปีระเที่ศได้อย่างยั�งย้นัในัระยะยาว”

- ดัรี.นิพนธ์ บุญเดัชีานันที่น์ ปรีะธานเจ้าหน้าที่ี�บรีิหารี 

บรีิษััที่ ดัับบลิวเอชีเอ ยูที่ิลิตี้ส์ แอนดั์ พาวเวอร์ี จำกัดั 

(มหาชีน) หรีือ WHAUP

Wastewater Treatment Plant
Activated Sludge Process

Effluent Tank 

WHA EIE Wastewater Treatment Plant Capacity 60,000 cmd Reclamation Plant Capacity 25,000 cmd

UF Membrane Unit
To reduce remaining turbidity in water
• Membrane Type: Submerged
• Filtration mode: Outside-in
• Operating Flux: 52 LMH
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Feed in 
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exchange column
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เที่คุโนโลุ่ย่การคุวบคุ่มกำากบัดัแ้ลุ่แลุ่ะเก็บขอ้ม้ลุ่ 
(SCADA) SUPERVISORY CONTROL 
AND DATA ACQUISITION (SCADA) ใน 
โรงบำาบัดันำ�าเส่ย
ในัปีัจจุบันั กิลุ้ม่บริษัที่  WHAUP อยู่ระหว่างกิารศ้กิษาเพ้�อนัำ

เที่คัโนัโล้ย ่SCADA มาใช้่ให้เกิิดปีระสิที่ธิิภาพสูงสุดในัโรงบำบัด

นั�ำเส่ยซึ่้�งตุั�งอยู่ภายในัเขึ้ตุนัวัตุกิรรมระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคั

ตุะวันัออกิ (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) 

ในัเขึ้ตุอำเภอวงัจนััที่ร ์จงัหวัดระยอง โดยระบบเที่คัโนัโล้ยด่งักิล้า่ว

สามารถึช่่วยตุรวจสอบผล้กิารดำเนิันักิารบำบัดนั�ำเส่ยตุล้อด  

24 ช่ั�วโมง โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึปีระหยัดคั่าใช้่จ่ายในักิาร

ดำเนัินักิารเพ้�อแตุ่งตุั�งบุคัล้ากิรปีระจำไซึ่ต์ุงานั
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เนั้�องจากิในัปัีจจุบันัปัีญหากิารขึ้าดแคัล้นัที่รัพยากิรธิรรมช่าตุ ิ

ได้ที่ว่คัวามรุนัแรงมากิขึ้้�นัเร้�อยๆ ดังนัั�นักิารอนุัรักิษ์แล้ะกิารใช้่

ที่รัพยากิรอย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ รวมถ้ึงห่วงโซ่ึ่คุัณ์คั่าหมุนัเว่ยนั 

(circular value chain) จ้งเป็ีนัเร้�องที่่�ตุ้องให้คัวามสนัใจมากิขึ้้�นั 

นัอกิจากินั่� กิารที่่�มนัุษย์ใช้่ที่รัพยากิรหมดสิ�นัไปีอย่างรวดเร็วเกิินั

กิว่าคัวามสามารถึที่่�จะฟื�นัฟูได้ที่ันั รวมถึ้งกิฎระเบ่ยบใหม่ๆ  

ที่่�ปีระกิาศออกิมา อ่กิที่ั�งกิารคัำนั้งถึ้งผล้ปีระโยช่นั์ที่างธิุรกิิจ 

จากิระบบเศรษฐกิิจหมุนัเว่ยนัส่งผล้ให้บริษัที่ตุ่างๆ ได้หันัมา

พิจารณ์าเร้�องขึ้องกิำจัดขึ้องเส่ยที่่�ตุ้องสอดรับกิับแนัวที่างธิุรกิิจ

หมุนัเว่ยนัแล้ะส่งเสริมกิารบริโภคัอย่างยั�งย้นั

นัอกิจากินั่� กิารกิำจัดขึ้ยะมูล้ฝ่อยจากิชุ่มช่นัแล้ะ/หร้อขึ้ยะ

อุตุสาหกิรรมด้วยวิธิ่กิารท่ี่�ขึ้าดปีระสิที่ธิิภาพแล้ะคัวามยั�งย้นัย่อม

จะส่งผล้เส่ยตุ่อสิ�งแวดล้้อมรวมถ้ึงสุขึ้ภาพขึ้องคันัในัพ้�นัท่ี่� 

นัั�นัๆ ด้วยเหตุุนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งใช้่คัวามพยายามอย่างตุ่อเนั้�อง

เพ้�อล้ดกิารสร้างขึ้ยะในักิารดำเนัินัธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

รวมทัี่�งกิำกิับดูแล้ให้ม่กิารนัำแนัวปีฏิิบัตุิด้านักิารจัดกิารขึ้องเส่ย

ที่่�เหมาะสมมาใช่้ในัทีุ่กิกิลุ้่มธุิรกิิจ

แนวทางการิบริิห้าริจัดการิ 
เนั้�องด้วยแตุ่ล้ะกิลุ้่มธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่ลั้กิษณ์ะกิารดำเนัินั

ธิรุกิิจที่่�แตุกิตุา่งกินัั ขึ้ยะแล้ะขึ้องเสย่ที่่�เกิดิจากิกิจิกิรรมที่างธิรุกิจิ

จ้งม่หล้ายปีระเภที่ ที่ั�งนั่�ส่วนัใหญ่เปี็นัขึ้ยะที่ั�วไปีจำพวกิขึ้ยะมูล้

ฝ่อยที่ั�วไปี กิากิตุะกิอนัขึ้องเส่ยจากินั�ำแล้ะระบบบำบัดนั�ำเส่ย 

จากิบรกิิารขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ WHAUP รวมถึง้ขึ้องเสย่อนััตุรายจากิ

อุตุสาหกิรรม เช่่นั จากิหล้อดไฟแสงสว่างภายในันัิคัม

อตุุสาหกิรรม เปีน็ัตุน้ั นัอกิจากิน่ั� กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัตุระหนักัิดว่า่กิาร

กิ่อสร้างโคัรงกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ รวมถ้ึงกิารกิ่อสร้างโคัรงสร้าง

การจัดัการ
ของเสย่

พ้�นัฐานัตุา่งๆ กิอ่ให้เกิดิขึ้ยะเปีน็ัจำนัวนัมากิ จง้ใหค้ัวามสำคัญักิบั

กิารคััดเล้้อกิคู่ัค้ัา ท่ี่�ตุ้องแน่ัใจว่าคู่ัค้ัารายนัั�นัม่กิารเล้้อกิวัสดุ

กิอ่สรา้งที่่�ผา่นักิารพจิารณ์าถ้ึงผล้กิระที่บตุอ่สิ�งแวดล้อ้มแล้ะสงัคัม

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่ว่ากิารจัดกิารขึ้องเส่ยด้วยวิธ่ิกิารท่ี่� 

ไม่เหมาะสมจะก่ิอให้เกิิดผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อม เช่่นั มล้พิษ 

ที่างอากิาศ กิารปีนัเปีื�อนัในัดินัแล้ะนั�ำใตุ้ดินั เปี็นัตุ้นั ดังนัั�นั กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ จ้งมุ่งมั�นัที่่�จะพัฒนัากิระบวนักิารจัดกิารขึ้องเส่ย 

ขึ้องที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจ ซ้ึ่�งเปี็นัไปีตุามนัโยบายคัุณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม  

กิารอนัุ รักิษ์พล้ังงานั แล้ะคัวามหล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ 

(Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity 

Policy ) รวมถึง้เป็ีนัไปีตุามกิระบวนักิารที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งด้านักิารจดักิาร

ขึ้องเสย่ ที่่�ระบุไวใ้นัผล้กิารปีระเมินัผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้อ้ม (EIA) 

นัอกิจากิน่ั� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ม่กิารจัดตัุ�งคัณ์ะที่ำงานัเพ้�อบริหาร

แล้ะจัดกิารขึ้องเส่ยเพ้�อกิำกัิบดูแล้แล้ะตุรวจสอบกิารจัดกิาร 

ขึ้องเส่ยให้เป็ีนัไปีตุามแนัวที่างท่ี่�เหมาะสมตุามข้ึ้อกิำหนัดที่าง

กิฎหมาย คัณ์ะที่ำงานัดังกิล่้าวจะตุรวจสอบแล้ะจำแนักิขึ้องเส่ย

แตุ่ล้ะปีระเภที่จากิกิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุล้อดจนั 

ส่งเสริมนัโยบายกิารจดักิารกิารจดักิารขึ้องเสย่อย่างมป่ีระสทิี่ธิภิาพ 

โดยกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ไดตุ้ั�งเปีา้หมายล้ดกิารกิำจดัขึ้ยะดว้ยกิารฝ่งักิล้บ

หร้อกิารเผา (โดยไม่ม่กิารแปีรรูปีเพ้�อเปีล้่�ยนัเปี็นัพล้ังงานั) ให้

เหล้้อเปี็นัศูนัย์ ภายในัปีี 2568

ทัี่�งนั่� ขึ้องเส่ยท่ี่�เกิิดจากิกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะท่ี่�เกิิดจากิกิารดำเนัินั

ธิุรกิิจขึ้องลู้กิค้ัาจะถึูกินัำไปีกิำจัดโดยผู้ให้บริกิารเก็ิบขึ้นัขึ้ยะ

มลู้ฝ่อยท่ี่�ม่ใบอนุัญาตุ ซ้ึ่�งข้ึ้อมูล้เก่ิ�ยวกัิบกิารกิำจัดขึ้องเสย่ที่ั�งหมด

สามารถึเรย่กิดยูอ้นัหล้งัแล้ะตุดิตุามคัวบคุัมได้โดยดจูากิใบกิำกิบั

กิารขึ้นัส่งขึ้องเส่ย
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ปริมาณข้องเส่ย
ท้ังห์มด

ข้องเส่ย
อันตราย

ของเส่ยปนเป้�อน
8.69 ตัิน

หลุ่อดัไฟฟลุ่้ออเรสเซนติ์/LED
0.06 ติัน

กากติะกอนของเส่ยจากนำ�า/
ระบบบำาบัดันำ�าเส่ย
7,566.41 ติัน 

ตัน (100%)

8,180.13 

8.75
ตัน 
(0.10%)

ข้องเส่ย
ท่ัวไป

ตัน (99.90%)

ไส้กรอง
1.49 ตัิน

ของเส่ยจากธ่รกิจการคุ้า
แลุ่ะอื�นๆ
603.48 ติัน

การเผู้า

การเก็บกัก ณ สถึานที่่�
ของผู้้้ก�อกำาเนิดัม้ลุ่ฝึอย

การฝึังกลุ่บ

การผู้ลิุ่ติสารปรับปร่งดัินจาก
กากติะกอนนำ�าเส่ย (รี ไซเคิุลุ่) /
การนำากลัุ่บมาใช้ซำ�า 

การเก็บกัก ณ สถึานที่่�ของ
ผู้้้กำาเนิดัม้ลุ่ฝึอย

การฝึังกลุ่บ

การเผู้า

8,171.38

ในักิารพฒันัาโคัรงกิารใหมข่ึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จะมก่ิารกิำหนัดใหม้่

กิารจัดที่ำแผนักิารจัดกิารขึ้องเส่ย ซึ่้�งถ้ึอเปี็นัส่วนัหน้ั�งขึ้อง

กิระบวนักิาร ปีระเมินัผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อม (EIA) โดยม่ 

จุดปีระสงคั์เพ้�อตุรวจสอบให้มั�นัใจว่ากิระบวนักิารจัดกิารขึ้องเส่ย

ท่ี่�เกิดิขึ้้�นัดำเนิันัไปีอยา่งมป่ีระสทิี่ธิภิาพตุล้อดอายโุคัรงกิาร อ่กิที่ั�ง

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ได้มก่ิารส้�อสารไปียังลู้กิค้ัาในันิัคัมอุตุสาหกิรรมตุ่างๆ 

เกิ่�ยวกิบัแผนักิารดงักิล่้าว แล้ะยงัมก่ิารกิำกิบัดแูล้ผล้กิารดำเนันิังานั 

จากิรายงานัที่่�ได้รับจากิลู้กิค้ัาอ่กิด้วย

นัอกิจากินั่� ในัปีี 2564 ม่ผู้รับเหมา 6 บริษัที่จากิฝ่่ายพัฒนัา

โคัรงกิารขึ้องนัิคัมตุ่างๆ เช่่นั นิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ  

อ่สเทิี่ร์นัซ่ึ่บอร์ด 3 (WHA ESIE3) แล้ะนัิคัมอุตุสาหกิรรม 

ดับบล้ิวเอช่เอ ระยอง 36 (WHA Rayong 36) เขึ้้าฝ่ึกิอบรม 

แนัวปีฏิิบัตุิเร้�องกิารจัดกิารขึ้องเส่ยตุามหล้ักิกิาร 3R นัอกิจากินั่� 

ยังนัำหล้ักิกิารแยกิขึ้ยะจากิโคัรงกิารกิ่อสร้างมาใช่้เพ้�อให้เกิิด

กิารนัำขึ้ยะกิล้ับมาใช่้ซึ่�ำ กิารนัำมาใช่้ใหม่ แล้ะกิารกิำจัดอย่าง 

ถึูกิตุ้องเหมาะสม ทัี่�งนั่� ขึ้องเส่ยส่วนัใหญ่ท่ี่�เกิิดระหว่างกิาร

กิอ่สรา้งจะถึกูินัำมาใช่ซ้ึ่�ำโดยนัำมาแปีรสภาพเปีน็ัวสัดปุีรบัพ้�นัดนิั  

ส่วนัขึ้องเส่ยอ้�นัๆ ที่่�เกิิดจากิผู้รับเหมานัั�นั ฝ่่ายผู้รับเหมาจะเปี็นั 

ผู้ขึ้นัย้ายไปีกิำจัดเอง

โคริงการิจัดการิของเสีย
ในัปีี 2564 กิลุ่้มบริษัที่ฯ ใช่้หล้ักิกิาร 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) เพ้�อล้ดอัตุราขึ้ยะมูล้ฝ่อยที่่�ตุ้องส่งไปีกิำจัดโดยกิาร 

ฝั่งกิล้บหรอ้กิารเผา (โดยไม่มก่ิารแปีรรูปีเพ้�อเปีล่้�ยนัเปีน็ัพล้งังานั) 

ตุอ่ปีรมิาณ์ขึ้ยะที่ั�งหมดล้งจากิร้อยล้ะ 59.5 ในัปี ี2563 เหล้้อเพย่ง

ร้อยล้ะ 23.6 ในัปีี 2564 ตุัวเล้ขึ้ที่่�ล้ดล้งนั่�เป็ีนัผล้มาจากิโคัรงกิาร

พฒันัาแล้ะคัวามพยายามมุง่มั�นัขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ เช่น่ั กิารศก้ิษา

วิจัยแล้ะพัฒนัากิระบวนักิารนัำขึ้ยะกิลั้บมาใช่้ซึ่�ำแล้ะกิารร่ไซึ่เคัิล้ 

รวมถึ้งกิารล้งทีุ่นัในัเที่คัโนัโล้ย่เพ้�อหาที่างเล้้อกิในักิารกิำจัดขึ้ยะ

นัอกิเหนั้อจากิวิธิ่ฝั่งกิล้บแล้ะกิารเผา อ่กิทัี่�งโคัรงกิารอ้�นัๆ  

ได้แก่ิ กิารจัดหาที่รัพยากิรที่่�จำเป็ีนัให้กิับลู้กิค้ัาแล้ะชุ่มช่นั  

ตุล้อดจนักิจิกิรรมกิารม่ส่วนัรว่ม เพ้�อปีล้กูิฝ่งัใหเ้กิดิคัวามตุระหนักัิ

รู้แล้ะผลั้กิดันัให้ม่กิารนัำหล้ักิคัวามยั�งย้นัไปีใช่้ในักิระบวนักิาร

จัดกิารขึ้องเสย่แล้ะระบบที่่�เกิ่�ยวข้ึ้อง ที่ั�งนั่� รายล้ะเอ่ยดเกิ่�ยวกิับ

โคัรงกิารจัดกิารขึ้องเส่ยโดยเนั้นักิารล้ดกิารใช้่ กิารนัำกิล้ับมา 

ใช่้ซึ่�ำแล้ะกิารนัำขึ้ยะกิลั้บมาใช่้ใหม่เพ้�อบรรลุ้เป้ีาหมายกิารล้ด

ปีริมาณ์ขึ้ยะเหล้้อที่ิ�งล้งสู่บ่อฝั่งกิลั้บหร้อกิารเผา (โดยไม่ม่กิาร

แปีรรูปีเพ้�อนัเปีล้่�ยนัเป็ีนัพล้ังงานั) ให้เปี็นัศูนัย์ม่ระบุอยู่ในัหัวขึ้้อ

ย่อยถึัดไปีในัรายงานัฉับับนั่� 
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การิผู้ลิต่สาริปริับปริุงดินจากกากต่ะกอนนำ้าเสีย 
กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ มองเหน็ัโอกิาสที่่�ช่ว่ยใหบ้รรล้เุป้ีาหมายดงักิล้า่วโดย

กิารนัำกิากิตุะกิอนัขึ้องเส่ยจากิโรงงานัปีรับปีรุงคุัณ์ภาพนั�ำแล้ะ

โรงงานับำบดันั�ำเสย่นั�ำขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ WHAUP มาผล้ติุเปีน็ัสาร

ปีรับปีรุงดนิัเพ้�อเพิ�มสารอาหารใหก้ิบัดนิั ซ้ึ่�งจะนัำไปีใช่ป้ีรับสภาพ

ดินัภายในัเขึ้ตุนัิคัมอุตุสาหกิรรม โดยมเ่ปี้าหมายเพ้�อล้ดปีริมาณ์

ขึ้ยะเหล้้อที่ิ�งล้งสู่บ่อฝั่งกิล้บหร้อกิารเผา ที่ั�งนั่�จะม่กิารวิเคัราะห์

คัุณ์ภาพขึ้องดินัเพ้�อตุรวจสอบให้มั�นัใจว่าจะไม่ม่สารโล้หะหนัักิ 

หร้อสารปีระกิอบอินัที่ร่ย์รวมถ้ึงเช้่�อโรคัพ้ช่ปีนัเปีื�อนัอยู่ในัดินั  

ซึ่้�งตุั�งแตุ่ปีี 2563 เปี็นัตุ้นัมา กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำกิากิตุะกิอนั 

จากิกิารบำบัดนั�ำปีริมาณ์มากิถึ้ง 23.94 ตัุนัไปีผล้ิตุเปี็นัสาร

ปีรับปีรุงดินัแที่นักิารกิำจัดด้วยวิธิ่ฝ่ังกิล้บหรอ้เผา โดยในัปีี 2564 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้นัำกิากิตุะกิอนัปีริมาณ์ 4,319.12 ตุันั ไปีผล้ิตุ 

เปี็นัสารปีรับปีรุงดินัจากิเปี้าหมายเดิมที่่�ตุั�งไว้เพ่ยง 1,000 ตุันั

ปริม�ณก�ก
ตะกอนรวม

7,566.41 ตัน

นำ�ก�กตะกอน
ไปผู้ลิตป่�ย

4,319.12 ตัน

กำ�จัดโดยก�ร
ฝั่งกลบ

1,927.67 ตัน

นำ�ก�กตะกอน
กลับไปใช้ซ่ำ��

0 ตัน

เก็บกักก�กตะกอน ณ สถ�นที่่�
ของผู้่้ก�อกำ�เนิดขยะม่ลฝ่อย

1,319.62 ตัน

61.0% 99.7% 53.7% 23.6%

สัดัส�วนการกำาจัดัขยะดั้วยการฝึังกลุ่บหร่อการเผู้า (โดยไม�ม่ก�รแปรร่ปเพ่�อเปล่�ยนเป็นพลังง�น)

2561 2562 2563 2564

ปีเป้าหมาย
ลดสัดส�วนปริม�ณก�รกำ�จัดขยะด้วยก�รฝ่ังกลบ 
หรือก�รเผู้�ให้เหลือตำ��กว��ร้อย 50 ในปี 2564 และ 
ตำ��กว��ร้อยละ 20 ภ�ยในปี 2568 (โดยไม�ม่ก�รแปรร่ป
เพ่�อเปล่�ยนเป็นพลังง�น)
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การิผู้ลิต่พลังงานทางเลือกจากขยะ
แนัวคัิดทัี่�วไปีขึ้องกิารผลิ้ตุพลั้งงานัที่างเล้้อกิจากิขึ้ยะคั้อกิารใช้่

ปีระโยช่นั์จากิขึ้องเหล้้อทีุ่กิปีระเภที่มาแปีรรูปีเปี็นัที่รัพยากิร

พล้ังงานัที่่�ม่มูล้คั่าเพิ�ม ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ เล้็งเห็นัว่ากิารนัำขึ้ยะ

มาผลิ้ตุเปีน็ัพล้งังานัไฟฟ้าเปีน็ักิารยกิระดบักิารแกิปั้ีญหาขึ้ยะ อ่กิ

ที่ั�งยังเปี็นักิารจัดกิารตุ่อข้ึ้อกิังวล้เร้�องคัวามตุ้องกิารใช้่พล้ังงานั 

ซึ่้�งสอดคัล้้องกิับแผนัพัฒนัาพล้ังงานัที่ดแที่นัแล้ะพล้ังงานั 

ที่างเล้อ้กิ พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่่�เสนัอใหเ้พิ�มสดัสว่นั

กิารใช่พ้ล้งังานัสะอาดหร้อพล้งังานัที่ดแที่นัใหอ้ยูท่ี่่�รอ้ยล้ะ 30 ขึ้อง

ปีริมาณ์กิารใช่้พล้ังงานัรวมในัปีี 2579 ด้วยเหตุนุั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

จ้งได้ร่วมล้งทีุ่นักิับอ่กิ 2 พันัธิมิตุรในัโคัรงกิารโรงไฟฟ้าขึ้ยะ

อุตุสาหกิรรมช่ล้บุร่ คัล้่นั เอ็นัเนัอร์ย่� (CCE)

โดยโคัรงกิารช่ล้บรุ ่คัล้น่ั เอน็ัเนัอรย์่� (CCE) ถึอ้เปีน็ัโรงไฟฟา้ขึ้ยะ

อุตุสาหกิรรมแห่งแรกิในัภูมิภาคัเอเช่่ยตุะวันัออกิเฉ่ัยงใตุ้ที่่� 

ได้มาตุรฐานัคัวบคัุมกิารปีล้่อยมล้พิษขึ้องยุโรปี ทัี่�งยังได้รับ 

รางวัล้จากิคัณ์ะกิรรมกิารกิำกัิบกิิจกิารพล้ังงานัแล้ะกิระที่รวง

อุตุสาหกิรรมในัฐานัะที่่�เปี็นัโรงไฟฟ้าขึ้ยะอุตุสาหกิรรมแห่งแรกิ 

ในัเขึ้ตุพ้�นัท่ี่�ระเบ่ยงเศรษฐกิิจพิเศษภาคัตุะวันัออกิ (EEC)  

นัอกิจากินั่�โคัรงกิารช่ล้บุร่ คัล้่นั เอ็นัเนัอร์ย่� (CCE) ยังม่แนัวที่าง

สอดคัล้้องกิับแนัวคัิดเศรษฐกิิจหมุนัเว่ยนัแล้ะถึ้อเปี็นัแบบอย่าง 

ท่ี่�ด่ขึ้องกิารจัดกิารขึ้ยะทัี่�วไปีจากิอุตุสาหกิรรมอย่างยั�งย้นั 

โรงไฟฟ้าแห่งนั่�สามารถึกิำจัดขึ้ยะอุตุสาหกิรรมให้เปี็นัเช่้�อเพล้ิง

ได้วันัล้ะ 400 ตุันัหร้อราว 100,000 ตุันัตุ่อปีี แล้ะม่กิำล้ัง 

ผล้ิตุกิระแสไฟฟ้าสูงสุด 8.63 เมกิะวัตุตุ์ตุ่อปีี
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102,000 ton waste

33,000t CO
2

53,000 MWh

30,000 homes

CCE 
has incinerated

CCE 
has saved around

CCE 
has generated

Sustainable electricity
for around

CCE contribution in 2021:

to the PEA
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ตุั�งแตุ่ปีี 2563 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ล้งนัามในัขึ้้อตุกิล้งกิับบริษัที่ เวสท์ี่ แมเนัจเม้นัท์ี่ สยาม จำกิัด (Waste Management Siam) ซึ่้�งเปี็นั

ผูใ้ห้บริกิารจัดกิารขึ้ยะ โดยภายใตุ้ข้ึ้อตุกิล้งดังกิล้่าว กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะส่งขึ้ยะจากิทุี่กิโรงงานัอุตุสาหกิรรมไปียังโคัรงกิาร CCE ทีุ่กิปีี 

เพ้�อผล้ิตุพล้ังงานัที่ดแที่นั ดังนัั�นันัับตุั�งแตุ่ปีี 2563 ม่ขึ้ยะปีริมาณ์ 1,896 ตุันัที่่�เปีล้่�ยนัจากิกิารกิำจัดด้วยกิารฝ่ังกิล้บหรอ้กิารเผามา

แปีรรูปีเพ้�อผล้ิตุกิระแสไฟฟ้าได้ 1,646 เมกิะวัตุต์ุตุ่อช่ั�วโมง

การิพัฒนาไปส้่การิทำางานโดยไม่ใช้กริะดาษั 
(PAPERLESS)
วิกิฤตุจากิกิารแพร่ระบาดขึ้องเช่้�อไวรัสโคัวิด-19 ที่่�ส่งผล้กิระที่บ

ไปีที่ั�วโล้กิถึ้อเป็ีนัปัีจจัยเร่งที่่�ผลั้กิดันัให้ม่กิารนัำเที่คัโนัโล้ย่ดิจิที่ัล้

มาใช้่ในักิารดำเนิันัธุิรกิิจมากิขึ้้�นั สำหรับธุิรกิิจที่ั�วโล้กิรวมถ้ึง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ เอง กิารใช่้เที่คัโนัโล้ย่ดิจิที่ัล้ในักิารช่่วยล้ดกิาร

ปีฏิิสัมพันัธ์ิแบบตุ่อหนั้าได้ถึูกินัำมาใช่้ปีระโยช่นั์เพ้�อปี้องกิันั

พนัักิงานัจากิคัวามเส่�ยงด้านัสุขึ้ภาวะ อ่กิที่ั�งกิารเปีล้่�ยนัช่่อง

ที่างกิารส้�อสาร กิารจัดขึ้้อมูล้ แล้ะกิารปีระชุ่มไปีใช้่แพล้ตุฟอร์ม

ออนัไล้นั์แที่นั ถึ้อเปี็นักิารช่่วยล้ดปีริมาณ์กิารใช่้กิระดาษไปี 

โดยปีริยาย นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดที่ำโคัรงกิาร 

“E-Paperless” ในัทุี่กิกิลุ้่มธิุรกิิจ ซ้ึ่�งเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้องเปี้าหมาย

ที่่�จะพัฒนัาองคั์กิรไปีสู่ยุคัดิจิทัี่ล้ (Digital Transformation) โดย

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่กิารรณ์รงคั์ให้บุคัล้ากิรหันัมาใช่้เที่คัโนัโล้ย่แล้ะ

อปุีกิรณ์์ตุ่างๆ ท่ี่�มอ่ยูเ่พ้�อเพิ�มศกัิยภาพในักิารดำเนิันังานัให้มากิขึ้้�นั 

อก่ิดว้ย กิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ยงัไดจ้ดัใหพ้นักัิงานัใช่แ้ที่บ็เล้ต็ุเพ้�อสง่เสรมิ

วัฒนัธิรรมกิารที่ำงานัโดยไม่ใช่้กิระดาษ แล้ะช่่วยให้สามารถึเขึ้้า

ถึ้งแล้ะเร่ยกิดูเน้ั�อหานัำเสนัอในัท่ี่�ปีระชุ่ม รายงานั แบบฟอร์ม

ตุรวจสอบ แล้ะบันัที่้กิกิารปีระชุ่มได้อย่างสะดวกิง่ายดาย โดยในั

ปีัจจุบันั โคัรงกิารดังกิล่้าวช่่วยปีระหยัดกิระดาษจากิกิารพิมพ์

เอกิสารได้ 196,363 แผน่ั ซ้ึ่�งคัดิเปีน็ักิารล้ดคัา่ใช่จ้า่ยในักิารพมิพ์

ที่ั�งสิ�นั 726,543 บาที่ ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ มเ่ปี้าหมายที่่�จะล้ดกิาร

ใช่้กิระดาษล้งร้อยล้ะ 25 ในัปีี 2565

การิลดบริริจุภัณฑ์์สาริเคมีอันต่ริาย
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามพยายามที่่�จะล้ดปีริมาณ์ขึ้องเส่ยอันัตุรายที่่�

เกิิดจากิกิารดำเนัินัธุิรกิิจ จ้งริเริ�มหันัมาจัดซ้ึ่�อสารเคัม่สำหรับ

ระบบนั�ำแล้ะระบบบำบัดนั�ำเส่ยโดยใช่้รถึแที่งคั์จัดส่งสารเคัม่ 

(loading tankers) ตัุ�งแตุ่ในัปีี 2563 เป็ีนัตุ้นัมา เพ้�อล้ดกิาร 

ใช้่บรรจุภัณ์ฑ์์สารเคัม่อันัตุราย ที่ั�งน่ั� โพล้่อลู้มิเน่ัยมคัล้อไรด ์

(PAC) ที่่�อัตุราเขึ้้มข้ึ้นัร้อยล้ะ 20 แล้ะคัล้อร่นันั�ำที่่�ยังคังม่คัวาม

จำเปี็นัตุ้องจัดซึ่้�อในัรูปีแบบที่่�ม่บรรจุภัณ์ฑ์์อยู่ อย่างไรกิ็ตุามได้ม่

ข้ึ้อตุกิล้งวา่คัูค่ัา้ตุอ้งรับผดิช่อบในักิารนัำบรรจภุณั์ฑ์ท์ี่่�ใช่แ้ล้ว้กิล้บั

ไปีใช่้ซึ่�ำหร้อกิำจัดอย่างเหมาะสม ที่ั�งน่ั�กิารจัดซ้ึ่�อสารเคัม่โดย 

รถึแที่งค์ัสามารถึช่่วยล้ดปีริมาณ์บรรจุภัณ์ฑ์์สารเคัม่ที่่�ตุ้องนัำไปี

กิำจัดด้วยกิารฝ่ังกิล้บได้ราวปีีล้ะ 2 ตุันั 

โคริงการิ SORT N’ SAVE
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้สานัตุ่อโคัรงกิาร  Sort N’ Save 

ซึ่้�งริเริ�มมาตุั�งแตุ่ปีี 2562 โดยม่ที่่�มาจากิหนั้�งในัโคัรงกิาร WHA 

Innovation Leader อนััมวั่ตุถึปุีระสงค์ัเพ้�อเสริมสร้างคัวามตุะหนักัิ

ด้านัสิ�งแวดล้้อมให้กิับบุคัล้ากิรขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ รวมถึ้งผล้ักิดันั

ให้เกิิดกิารคัิดคั้นันัวัตุกิรรมที่างธิุรกิิจภายใตุ้แนัวคัิดเศรษฐกิิจ

หมุนัเว่ยนั (Circular Economy) ที่ั�งน่ั� ม่กิารจัดที่ำโคัรงกิาร

มากิมายเพ้�อรณ์รงค์ัให้บุคัล้ากิรขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ปีรับเปีล่้�ยนั

พฤติุกิรรมแล้ะเห็นัคัวามสำคััญขึ้องกิารร่ไซึ่เคิัล้แล้ะกิารล้ด

ปีริมาณ์ขึ้ยะ โดยโคัรงกิารดังกิล้่าวจัดกิิจกิรรมโดยใช่้ส้�อในักิาร

ปีระช่าสัมพันัธ์ิหล้ายปีระเภที่ เช่่นั กิารใช้่กิารส้�อสารผ่านัภาพ 

พ้�นัหล้ังหนั้าจอ กิารส่งขึ้้อคัวามผ่านัแอปีพล้ิเคัช่ั�นั LINE อเ่มล้ 

แล้ะจดหมายขึ้่าวปีระจำเด้อนัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

การิลดการิใช้พลาสติ่ก
แม้วา่พล้าสตุกิิแบบใช่ค้ัรั�งเดย่วทิี่�งจะเปีน็ัวสัดทุ่ี่�นัำมาใช่ไ้ดง้า่ยแล้ะ

สะดวกิก็ิตุาม แตุ่หากิไม่มก่ิารจัดกิารอย่างเหมาะสม วสัดุดงักิล่้าว

จะถึ้อเป็ีนัภัยคุักิคัามตุ่อระบบนิัเวศที่่�มนุัษย์กิ่อข้ึ้�นั ซ้ึ่�งส่ง 

ผล้กิระที่บร้ายแรงทัี่�วโล้กิแล้ะไม่อาจหวนัค้ันัสู่สภาพเดิมได้ทัี่�งในั

แง่ขึ้องกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศแล้ะคัวามหล้ากิหล้าย

ที่างช่่วภาพ ทัี่�งนั่� เพ้�อรับม้อกัิบปีัญหาข้ึ้างตุ้นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ม่คัวามมุ่งมั�นัที่่�จะล้ดปีริมาณ์กิารใช่้แล้ะกิารที่ิ�งพล้าสตุิกิแบบ 

ใช้่คัรั�งเด่ยว นัับตัุ�งแตุ่ปีี 2563 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ยกิเล้ิกิบริกิาร 

นั�ำด้�มท่ี่�บรรจุในัขึ้วดพล้าสตุิกิแกิ่บุคัคัล้ภายนัอกิท่ี่�มาตุิดตุ่อ  

ซึ่้�งสามารถึล้ดขึ้ยะพล้าสติุกิมากิกิว่า 68,940 ขึ้วด โดยโคัรงกิาร

ทัี่�งหมดท่ี่�กิล่้าวมาช่ว่ยให้กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ 

ล้ดขึ้ยะพล้าสตุิกิได้ถึ้ง 0.7 ตัุนั จากิ

ปีริมาณ์กิารใช่้พล้าสตุิกิที่่�นั้อยล้ง
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การิส่งเสริิมให้้ล้กค้าเกิดความต่ริะห้นักในความสำาคัญ 
ของการิจัดการิของเสียจากอุต่สาห้กริริม
ในัฐานัะผู้พัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม กิลุ้่มบริษัที่ฯ ไม่ม่อำนัาจ

คัวบคัุมกิารบริหารจัดกิารขึ้ยะขึ้องโรงงานัอุตุสาหกิรรมภายในั 

เขึ้ตุอุตุสาหกิรรมโดยตุรง อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้แตุ่งตุั�ง

คัณ์ะที่ำงานัเพ้�อบริหารแล้ะจัดกิารขึ้องเส่ยโดยม่วัตุถุึปีระสงคั์ 

เพ้�อกิำกิับดูแล้ให้โรงงานัอุตุสาหกิรรมม่กิารบริหารจัดกิารขึ้ยะ

อย่างถูึกิตุ้องแล้ะเป็ีนัไปีตุามข้ึ้อกิำหนัดตุ่างๆ ที่ั�งยงัมห่น้ัาที่่�ดำเนิันักิาร

ตุามมาตุรกิารปี้องกิันัโดยจัดที่ำกิารตุรวจปีระเมินัโรงงานัหร้อ

เคัร้�องกิำจัดขึ้ยะ แล้ะดำเนิันักิารตุามนัโยบายกิารจัดกิารขึ้องเส่ย

อ้�นัๆ ตุามมตุิขึ้องคัณ์ะผู้บริหาร นัอกิจากิน่ั�ยังได้จัดที่ำโคัรงกิาร

แยกิขึ้ยะตุามหลั้กิกิาร 3R ภายใตุ้ช่้�อว่า “Green Industry” 

ในันัิคัมอุตุสาหกิรรมทีุ่กิแห่งขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อรณ์รงคั์ให้

โรงงานัอตุุสาหกิรรมนัำหล้กัิกิาร 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

แล้ะหล้กัิเศรษฐกิจิหมุนัเวย่นั (Circular Economy) ไปีปีฏิบัิตุ ิที่ั�งนั่�

ในัปีี 2564 ม่โรงงานัอุตุสาหกิรรมที่่�เขึ้้าร่วมโคัรงกิารดังกิล้่าว 

ที่ั�งสิ�นั 65 แห่ง

ในัปีี 2564 กิลุ่้มบรษิทัี่ฯ ยงัได้ส้�อสารเร้�องระบบกิารจดักิารขึ้องเสย่ 

ผ่านักิารปีระชุ่มกิับลู้กิคั้าในันิัคัมอุตุสาหกิรรม อ่สเทิี่ร์นัซ่ึ่บอร์ด 

(ESIE), นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด 1 

(WHA ESIE 1), นัคิัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ อ่สเทิี่รน์ัซึ่บ่อร์ด 

2 (WHA ESIE 2), นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ ช่ล้บุร่ 1 

(WHA CIE 1), นิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ช่ล้บุร่ 2 (WHA 

CIE 2), นัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ อส่เที่ริน์ัซึ่บ่อรด์ 4 (WHA 

ESIE 4), นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ระยอง (WHA RIL), 

นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร่ (WHA SIL) แล้ะ นิัคัม

อุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ตุะวันัออกิ (มาบตุาพุด) (WHA EIE) 

ซึ่้�งในัปี ี2564 ช่มรมคัวามปีล้อดภยัได้จัดกิารปีระช่มุทัี่�งสิ�นั 5 คัรั�ง 

โดยหัวข้ึ้อในักิารส้�อสารปีระกิอบด้วยเร้�องกิารล้ดขึ้ยะ วิธ่ิกิารนัำ

ขึ้ยะกิลั้บมาใช้่ใหม่ กิารขึ้นัย้ายขึ้ยะ กิารใช้่ใบกิำกิบักิารขึ้นัส่งขึ้องเสย่ 

ตุามกิฎหมายแล้ะกิารดำเนิันักิารขึ้องโคัรงกิาร CCE (เปีล่้�ยนัขึ้ยะ

เปีน็ัพล้งังานั) ที่ั�งนั่� กิารปีระช่มุดงักิล้า่วมจุ่ดปีระสงคัเ์พ้�อสง่เสรมิ

คัวามตุระหนัักิรู้แล้ะคัวามร่วมม้อในักิารปีฏิิบัตุิตุามแนัวที่างกิาร

จัดกิารขึ้องเส่ยในันิัคัมอุตุสาหกิรรม 

กจิกริริมริกัษ์ัโลก
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่คัวามมุ่งมั�นัท่ี่�จะผลั้กิดันัให้เกิิดกิารพัฒนัาอย่าง

ยั�งย้นัในัอนัาคัตุตุ่อสังคัม ด้วยกิารให้คัวามรู้แล้ะเพิ�มข่ึ้ด 

คัวามสามารถึขึ้องคันัรุ่นัหลั้งให้รู้จักิคัำนั้งถ้ึงส่วนัรวมแล้ะใส่ใจ 

สิ�งแวดล้อ้ม ในัปี ี2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดจ้ดักิจิกิรรมใหก้ิบัโรงเรย่นั

ในับริเวณ์ใกิล้เ้ค่ัยงนัคิัมอตุุสาหกิรรมดบับล้วิเอช่เอ เช่น่ั โรงเรย่นั

บ้านัพันัเสด็จนัอกิ จังหวัดช่ล้บุร่ เพ้�อให้คัวามรู้ เร้�องกิาร 

ล้ดปีริมาณ์ขึ้ยะ กิารแยกิขึ้ยะ แล้ะกิารร่ไซึ่เคิัล้ให้แกิ่นัักิเร่ยนั 

นัักิเร่ยนัท่ี่�เข้ึ้าร่วมกิิจกิรรมตุ่างให้คัวามสนัใจกัิบวิธิ่กิารคััดแยกิ

วัสดุเหล้้อใช่้แล้ะเคัล้็ดล้ับเกิ่�ยวกิับกิารล้ดปีริมาณ์ขึ้ยะแล้ะกิารคัิด

หาวิธิ่นัำกิล้ับมาใช่้ใหม่ ที่ั�งนั่� จากิกิารที่ำกิิจกิรรมร่วมกิับเยาวช่นั 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้แสดงให้เห็นัถึ้งแบบอย่างท่ี่�ด่ ตุล้อดจนัให้ 

คัวามรู้เก่ิ�ยวกัิบแนัวปีฏิิบัตุิที่่�เหมาะสม
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ความริ่วมมือภายใต่้โคริงการิจัดการิของเสีย: 
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่ะกริ้าสานและซีองใส่แล็ปท็อป
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ร่วมม้อกิับบริษัที่ พ่ที่่ที่่ โกิล้บอล้ เคัมิคัอล้ (GC) 

รวบรวมขึ้วด PET จากิโรงเร่ยนัที่่�เข้ึ้าร่วมโคัรงกิารธินัาคัาร

ที่ิ�ง-ไซึ่เคัิล้ (ThinkCycle Bank Project) แล้ะผักิตุบช่วาจากิบ่อ

ขึ้องระบบบำบดันั�ำเสย่ในันัคิัมอตุุสาหกิรรม ESIE, WHA ESIE1 

แล้ะ WHA ESIE2 เพ้�อนัำมาที่ำเปี็นัเส้นัด้ายที่่�ปีระกิอบไปีด้วย

เส้นัใยจากิขึ้สดพล้าสตุิกิ เส้นัใยจากิผักิตุบช่วาคัรูดแห้ง  

แล้ะเส้นัใจจากิฝ่้าย เพ้�อผล้ิดเปี็นัผ้นัผ้ากิ่อนัสานัเปี็นัตุะกิร้า 

Hamper แล้ะกิระเปี๋าใส่แล้็ปีที่็อปี ที่ั�งนั่�ในัปีี 2564 โคัรงกิาร 

ดังกิล่้าวได้ใช้่ขึ้วด PET จำนัวนั 8,850 ขึ้วดแล้ะผักิตุบช่วา  

4 ตุันัในักิารผลิ้ตุตุะกิร้าจำนัวนั 300 ใบแล้ะซึ่องใส่แล็้ปีที่็อปีอ่กิ 

200 ซึ่อง โดยผล้ิตุภัณ์ฑ์์ทัี่�งสองวางจำหนั่ายในัราคัาช่ิ�นัล้ะ 

600 บาที่ ซึ่้�งในัโคัรงกิารนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่หนั้าที่่�รับผิดช่อบ

รว่มกินััช่มุช่นัในักิารแปีรรูปีผกัิตุบช่วาโดยกิารนัำมาที่ำให้แหง้

แล้ะคัรูดเปี็นัเส้นัใยเล้็กิๆ เพ้�อเตุร่ยมนัำไปีใช่้เปี็นัวัตุถึุดิบในั

กิารผลิ้ตุเส้นัด้ายตุ่อไปี ซ้ึ่�งเส้นัด้ายเหล่้านั่�ปีระกิอบด้วยเส้นัใย

จากิขึ้วดพล้าสติุกิ เส้นัใยจากิผักิตุบช่วาแล้ะเส้นัใยฝ่้าย  

ทัี่�งนั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ สามารถึล้ดตุน้ัที่นุัในักิารจดักิารผกัิตุบช่วา

ดว้ยกิารสรา้งรายไดใ้หก้ิบัช่มุช่นัจากิกิารขึ้ายเสน้ัใยผกัิตุบช่วา

แห้งในัราคัาราว 40,000 บาที่ นัอกิจากินั่� ผักิตุบช่วาที่่�เหล้้อ

ในับ่อบำบัดนั�ำเสย่ขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ ยงัสามารถึนัำมาผลิ้ตุเป็ีนั 

ปีุ๋ยบำรุงดินัเพ้�อใช่้ในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

อ่กิด้วย
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ถึ้งแม้ว่าสถึานักิารณ์์โคัวิด-19 แล้ะมาตุรกิารล้็อกิดาวนั์ที่่�ผ่านัมา

จะช่ว่ยที่ำให้มล้พษิที่างอากิาศที่ั�งในัปีระเที่ศไที่ยแล้ะที่ั�วโล้กิล้ดล้ง 

อย่างไรกิ็ตุามปีัญหามล้ภาวะที่างอากิาศยังคังเป็ีนัหนั้�งในัภัย

คักุิคัามหล้กัิตุอ่ช่ว่ติุมนัษุยแ์ล้ะระบบนัเิวศ มล้พษิที่างอากิาศ เช่น่ั 

ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดเล้็กิ (เส้นัผ่าศูนัย์กิล้างไม่เกินิั 10 ไมคัรอนัแล้ะ 

2.5 ไมคัรอนั) กิ๊าซึ่ไนัโตุรเจนั (NO
2
) กิ๊าซึ่ซัึ่ล้เฟอร์ไดออกิไซึ่ด์ 

(SO
2
) แล้ะกิ๊าซึ่คัาร์บอนัมอนัอกิไซึ่ด์ (CO) ล้้วนัแตุ่เปี็นัปีัญหา 

ที่่�เกิดิขึ้้�นัอยูใ่นัปีระเที่ศไที่ยแล้ะอาจนัำไปีสูปั่ีญหาใหญ่ดา้นัสุขึ้ภาพ

แล้ะเศรษฐกิิจขึ้องปีระช่าช่นัในัอนัาคัตุ ดังนัั�นักิารร่วมม้อกัินั 

เพ้�อปีรับปีรุงแก้ิไขึ้ปีัญหาที่างด้านัคัุณ์ภาพอากิาศไม่เพ่ยงแตุ่จะ

ส่งผล้ด่ตุ่อสุขึ้ภาพขึ้องคันัในัสังคัม แตุ่ยังช่่วยรับม้อแล้ะบรรเที่า

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศซึ่้�งจะเปี็นัแนัวที่างไปีสู่กิาร

มลุ่พิษั
ที่างอากาศ
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พัฒนัาที่่�ยั�งย้นัได้ในัอนัาคัตุ

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ตุระหนักัิดถ่ึง้ผล้กิระที่บผล้กิระที่บที่่�อาจเกิดิขึ้้�นัในั

วงกิว้างส้บเนั้�องมากิจากิปีัญหามล้พิษที่างอากิาศที่่�เกิิดจากิ

กิิจกิรรมในัเขึ้ตุปีระกิอบอุตุสาหกิรรม ซึ่้�งสามารถึส่งผล้อย่าง

มากิตุ่อสิ�งแวดล้้อม ระบบนัิเวศ ชุ่มช่นัแล้ะสังคัม ที่ั�งนั่� กิลุ้่ม

บรษิทัี่ฯ รบัที่ราบถึง้ผล้กิระที่บที่่�เกิดิข้ึ้�นัที่ั�งในัระดบัโล้กิแล้ะระดบั

ที่้องถึิ�นั เช่่นั ชุ่มช่นัในับริเวณ์ใกิล้้เคั่ยง โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง 

ชุ่มช่นัที่่�เปีราะบางซึ่้�งอาจได้รับผล้กิระที่บมากิกิว่าที่่�อ้�นัๆ ที่ั�งนั่�

หากิขึ้าดกิารคัวบคัุมที่่�ม่ปีระสิที่ธิิภาพในักิระบวนักิารกิ่อสร้าง

โคัรงกิาร กิารดำเนิันังานัขึ้องโรงงานัอุตุสาหกิรรม แล้ะกิาร

สัญจรไปีมาขึ้องผู้ม่ส่วนัได้เส่ยที่ั�งภายในัแล้ะภายนัอกิองค์ักิร

แล้ว้นัั�นั อาจสง่ผล้ที่ำใหก้ิจิกิรรมที่่�กิล้า่วมาจะเป็ีนัสาเหตุใุนักิาร

กิำเนัิดมล้พิษที่างอากิาศซ้ึ่�งส่งผล้ตุ่อคัุณ์ภาพอากิาศโดยรอบ 

ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้กิำหนัดคั่านิัยมหล้ักิขึ้องธิุรกิิจไว้ในั

นัโยบายคุัณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม กิารอนัุรักิษ์พล้ังงานัแล้ะคัวาม

หล้ากิหล้ายที่างช่่วภาพ (Environmental Quality, Energy 

Conservation, and Biodiversity Policies) โดยม่สาระสำคััญ

ที่่�ว่า นัิคัมอุตุสาหกิรรม ชุ่มช่นั แล้ะธิรรมช่าตุิจะตุ้องอยู่ร่วมกิันั

อย่างเปี็นัสุขึ้แล้ะยั�งย้นั

แนวที่างบริหารจัดัการ
ที่ั�งยังได้จัดที่ำเกิณ์ฑ์์กิารคััดกิรองคัุณ์สมบัติุเพ้�อพิจารณ์าปีัจจัย

ดา้นัมล้พิษที่างอากิาศตุั�งแตุ่ขึ้ั�นัตุอนักิารล้งนัามในัข้ึ้อตุกิล้งกิาร

ใหบ้รกิิารไปีจนัถึง้กิารดำเนันิักิจิกิารขึ้องล้กูิคัา้ จง้เปีน็ัเคัร้�องมอ้

ในักิารคััดเล้้อกิเฉัพาะอุตุสาหกิรรมที่่�สร้างมล้พิษที่างอากิาศ 

เช่่นั คั่าฝุ่่นัล้ะอองรวม (TSP) ไนัโตุรเจนัออกิไซึ่ด์ (NOx) แล้ะ

กิ๊าซึ่ไนัโตุรเจนัไดออกิไซึ่ด์ (SO
2
) ในัระดับตุ�ำให้อยู่ในันิัคัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังม่

มาตุรกิารในักิารกิำกัิบดูแล้กิารระบายมล้พิษที่างอากิาศขึ้อง

โรงงานัอุตุสาหกิรรมที่่�ตุั�งอยู่ ในัเขึ้ตุนัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้อง 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้เปี็นัไปีตุามมาตุรฐานั โดยหากิพบว่าโรงงานั

ใดม่อัตุรากิารระบายมล้พิษเกินิักิว่าที่่�กิำหนัดไว้ กิลุ้ม่บริษัที่ฯ 

จะดำเนิันักิารแจ้งไปียังโรงงานัดังกิล่้าวให้มก่ิารปีรับปีรุงระบบ

คัวบคุัมมล้พิษให้อยู่ในัเกิณ์ฑ์์มาตุรฐานั รวมถ้ึงแจ้งไปียังกิาร

นัคิัมอุตุสาหกิรรม (กินัอ.) ในักิารกิำกัิบดูแล้ให้โรงงานัดังกิล่้าว

ม่กิารปีรับปีรุงแกิ้ไขึ้ อย่างไรกิ็ตุามหากิไม่สามารถึคัวบคัุมให้

เปี็นัไปีตุามมาตุรฐานัที่่�กิำหนัด กิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะกินัอ.จะม่

มาตุรกิารเพ้�อระงับกิารดำเนัินังานัขึ้องโรงงานัดังกิล้่าวตุ่อไปี 

ทัี่�งนั่� ท่ี่�ผ่านัมากิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังไม่เคัยพบปัีญหากิารปีล่้อย

มล้พิษท่ี่�เกิินักิว่ามาตุรฐานัแล้้วไม่สามารถึแก้ิไขึ้ได้จนักิระทัี่�ง

ตุ้องให้โรงงานัระงับกิารดำเนัินังานัแตุ่อย่างใด

อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ่้มบริษัที่ฯ ม่กิารตุรวจวัดคั่าฝุ่่นัล้ะอองรวม 

ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดเส้นัผ่าศูนัย์กิล้างไม่เกิินั 10 ไมคัรอนัแล้ะ 2.5 

ไมคัรอนั กิา๊ซึ่ไนัโตุรเจนัออกิไซึ่ด ์แล้ะกิา๊ซึ่ซึ่ลั้เฟอร์ไดออกิไซึ่ด ์

ในับรรยากิาศโดยทัี่�วไปีภายในัพ้�นัท่ี่�ปีระกิอบอุตุสาหกิรรม  

ซึ่้�งเปี็นัไปีตุามแนัวปีฏิบิัตุิแล้ะคัวามถ่ึ�ในักิารตุรวจวัดที่่�กิำหนัด

ในัรายงานักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) โดย 

ม่สถึานั่ตุรวจวัดตัุ�งอยู่ โดยรอบพ้�นัท่ี่�ส่วนักิล้างขึ้องนัิคัม

อุตุสาหกิรรมแล้ะพ้�นัท่ี่�รอบขึ้้างในัระยะ 5 กิิโล้เมตุร แล้ะจะ

แสดงผล้กิารตุรวจวัดแบบเร่ยล้ไที่ม์ ณ์ ศูนัย์เฝ่้าระวังแล้ะ

คัวบคุัมคัุณ์ภาพสิ�งแวดล้้อม (EMCC) ซ้ึ่�งผล้กิารตุรวจสอบคั่า

ช่่�วัดคุัณ์ภาพอากิาศในับรรยากิาศทัี่�วไปีข้ึ้างตุ้นัจะถูึกินัำไปี

เสนัอตุ่อกิารนิัคัมอุตุสาหกิรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย 2 คัรั�งตุ่อปีี 

โดยถึ้อเปี็นัส่วนัหน้ั�งขึ้องรายงานัผล้กิารปีฏิิบัติุตุามมาตุรกิาร

ปี้องกัินัแล้ะแก้ิไขึ้ผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA Monitoring)  

ทัี่�งน่ั� ในัปี ี2564 กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดบ้รรล้เุปีา้หมายตุามมาตุรกิาร

ท่ี่�กิำหนัดในักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) โดย 

คั่าช่่�วัดคุัณ์ภาพอากิาศในับรรยากิาศทัี่�วไปีอยู่ในัมาตุรฐานั 

ที่่�กิำหนัดที่ั�งหมด
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กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ขึ้อข้ึ้อมูล้ปีริมาณ์มล้พิษที่างอากิาศจากิผู้ปีระกิอบกิารในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะบันัที่้กิรวบรวม

ขึ้อ้มูล้ดังกิล่้าวไว ้เพ้�อให้มั�นัใจวา่กิารปีล่้อยมล้พษิที่างอากิาศเป็ีนัไปีตุามมาตุรฐานัที่่�กิำหนัดโดยกิรมโรงงานัอุตุสาหกิรรมแล้ะมาตุรฐานั

ที่่�กิำหนัดในักิารปีระเมินัผล้กิระที่บสิ�งแวดล้้อม (EIA) ทัี่�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะดำเนัินัมาตุรกิารปี้องกิันั เช่่นั กิารออกิปีระกิาศเตุ้อนั 

หากิพบว่ามโ่รงงานัอุตุสาหกิรรมภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สร้างมล้พิษที่างอากิาศเกิินักิว่าคั่ามาตุรฐานั

นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดที่ำกิารสุ่มตุรวจแล้ะที่ดสอบ

ปีริมาณ์ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดไม่เกิินั 2.5 ไมคัรอนั (PM 2.5) 

ภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรมทีุ่กิแห่ง ที่ั�งน่ั�หากิร่างกิายได้รับ 

ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดไม่เกิินั 2.5 ไมคัรอนัในัปีริมาณ์ท่ี่�มากิเกิินัไปี

อาจกิ่อให้เกิิดผล้กิระที่บร้ายแรงตุ่อสุขึ้ภาพได้ โดยเฉัพาะผู้อยู่

อาศัยอยู่ในัชุ่มช่นัโดยรอบท่ี่�เปี็นัโรคัเกิ่�ยวกัิบหัวใจแล้ะระบบ 

ที่างเดินัหายใจ ด้วยเหตุุน่ั� กิารตุรวจวัดคั่าฝุ่่นัล้ะอองดังกิล้่าว

จ้งช่่วยให้แน่ัใจได้ว่าผู้ท่ี่�ปีฏิิบัตุิงานัอยู่ในันิัคัมอุตุสาหกิรรมรวม

ถึง้ผูอ้าศัยในัชุ่มช่นัโดยรอบอยู่ในัสภาพแวดล้อ้มท่ี่�ปีล้อดภัยโดย

ขึ้้อมูล้ตุัวอย่างท่ี่�ที่างกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ที่ำกิารสำรวจจะนัำมา

เปีร่ยบเที่่ยบกิับมาตุรฐานัที่่�กิำหนัดในัปีระกิาศคัณ์ะกิรรมกิาร 

สิ�งแวดล้้อมแห่งช่าติุ ฉับับที่่� 36 (พ.ศ. 2553) ซ้ึ่�งในัปีี 2564  

ผล้กิารตุรวจวัดพบว่าปีริมาณ์ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดไม่เกิินั 2.5 

ไมคัรอนัอยู่ในัค่ัามาตุรฐานั อ่กิที่ั�ง กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ดำเนัินั

มาตุรกิารปี้องกิันักิารเกิิดฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดไม่เกิินั 2.5 ไมคัรอนั

อย่างตุ่อเนั้�อง เช่่นั กิำหนัดห้ามไม่ให้ม่กิารเผาภายในัโรงงานั

แล้ะพ้�นัที่่�อ้�นัๆ ในันิัคัมอุตุสาหกิรรม สำหรับกิารก่ิอสร้าง 

หรอ้กิารดำเนันิังานัที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบักิารพัฒนัานัคิัมอตุุสาหกิรรม 

ม่กิารกิำหนัดมาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บเพ้�อล้ดปีริมาณ์ 

ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดไม่เกิินั 2.5 ไมคัรอนั เช่่นั กิารงดกิารเผา 

ทุี่กิช่นัิด แล้ะกิารพ่นัล้ะอองนั�ำระหว่างกิารกิ่อสร้าง เปี็นัตุ้นั
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แนวทางการิจัดการิมลพ่ษัทางอากาศ 
ในัปีี 2564 กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้ดำเนัินัโคัรงกิารด้านักิารบริหารจัดกิารระบบจราจรในัรูปีแบบตุ่างๆ เพ้�อคัวบคัุมปีริมาณ์มล้พิษที่าง

อากิาศที่่�เกิิดจากิผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยที่ั�งภายในัแล้ะภายนัอกิองคั์กิรที่่�เดินัที่างสัญจรไปีมาภายในัพ้�นัท่ี่�นัิคัมอุตุสาหกิรรม เช่่นั  

ฝุ่่นัล้ะอองแล้ะกิ๊าซึ่คัาร์บอนัมอนัอกิไซึ่ด์ที่่�อาจกิ่อให้เกิิดผล้กิระที่บร้ายแรงตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะชุ่มช่นัใกิล้้เคั่ยง

รัะบบควบคุมไฟจรัาจรัอัติโนมัติิ
ตุั�งแตุ่ปีี 2563 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ตุิดตุั�งระบบคัวบคัุมไฟจราจร

อัตุโนัมัตุิ โดยใช่้กิล้้องวงจรปีิดตุรวจวัดปีริมาณ์จราจรแล้ะ

คัำนัวณ์ปีริมาณ์ยานัพาหนัะในันิัคัมอุตุสาหกิรรม เพ้�อคัวบคุัม

ไฟจราจรให้เหมาะสมกิับสภาพกิารจราจรในัขึ้ณ์ะนัั�นั  

เม้�อสภาพกิารจราจรคัล้่องตุัว ระยะเวล้าท่ี่�สัญญาณ์ไฟแดง

ปีรากิฏิจะสั�นัล้งตุามไปีด้วย จง้ช่่วยล้ดระยะเวล้าในักิารหยุด

รอสัญญาณ์ไฟ เวล้าท่ี่�สั�นัล้งนั่�จ้งเปี็นักิารช่่วยปีระหยัด 

เช้่�อเพลิ้งแล้ะล้ดกิารปีล่้อยมล้พิษที่างอากิาศ รวมถ้ึงกิ๊าซึ่ 

เร้อนักิระจกิไปีโดยปีริยาย เพราะเคัร้�องยนัต์ุจะยังคังที่ำงานั 

อยู่ตุล้อดขึ้ณ์ะจอดรอสัญญาณ์ไฟ โดยระบบดังกิล้่าวช่่วย

ปีระหยัดนั�ำมันัเช่้�อเพล้ิงสำหรับยานัพาหนัะท่ี่�สัญจร 

ภายในันิัคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ โดยรวมได้ถ้ึง 573 

ล้ิตุรตุ่อสัปีดาห์ หร้อคัิดเปี็นั 29,804 ล้ิตุรตุ่อปีี

เที่คโนโลยีโดรัน
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ศ้กิษากิารนัำเที่คัโนัโล้ย่โดรนั

มาปีระยุกิตุ์ใช่้สำรวจสภาพถึนันัแล้ะกิารจราจรในัช่ั�วโมง 

เรง่ด่วนัอก่ิด้วย ซ้ึ่�งช่ว่ยให้สามารถึตุรวจสอบดูแล้อุบัตุเิหตุุบนั

ที่อ้งถึนันั รวมถ้ึงระบุคัวามเส่�ยงท่ี่�สำคัญัเพ้�อนัำข้ึ้อมูล้ดังกิล่้าว

มาวิเคัราะห์แล้ะกิำหนัดมาตุรกิารปี้องกิันัเพ้�อล้ดอุบัตุิเหตุุในั

อนัาคัตุ เม้�อเกิิดอุบัตุิเหตุุกิารใช่้โดรนัจะช่่วยให้ตุอบสนัองตุ่อ

เหตุุฉุักิเฉัินัแล้ะคัวบคุัมสถึานักิารณ์์ได้อย่างรวดเร็วแล้ะ 

ม่ปีระสิที่ธิิภาพ ทัี่�งนั่� จำนัวนัอุบัตุิเหตุุที่่�ล้ดล้งจะส่งผล้ให้ 

กิารจราจรคัล้อ่งตุวัยิ�งขึ้้�นั เม้�อมก่ิารระบสุถึานักิารณ์์ที่่�มค่ัวาม

เส่�ยงตุ่อกิารเกิิดอุบัตุิเหตุุ ปีริมาณ์กิารใช้่นั�ำมันัเช่้�อเพล้ิงขึ้อง

รถึพยาบาล้ก็ิล้ดล้งตุามจำนัวนัอุบัตุิเหตุุท่ี่�น้ัอยล้งตุามไปีด้วย 

จ้งเปี็นักิารล้ดมล้พิษที่างอากิาศนัั�นัเอง
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รัะบบควบคุมกีารัจรัาจรั
สภาพกิารจราจรติุดขัึ้ดภายนัอกินิัคัมอุตุสาหกิรรมในัช่ั�วโมง

เรง่ด่วนัก่ิอให้เกิดิมล้พิษที่างอากิาศ กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ จง้ได้ทีุ่ม่งบ

ปีระมาณ์ดา้นัเที่คัโนัโล้ยแ่ล้ะระบบนิัเวศอัจฉัริยะ รวมถ้ึงระบบ

รัะบบแจ้งเติ่อนควบคุมด้วยสายเคเบิล 
กิารนัำระบบ Control Cable Alarm System มาใช่้ดังที่่�ระบุ

ในัหัวขึ้้อกิารจัดกิารด้านันัวัตุกิรรมถ้ึอเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้อง

แนัวที่างในักิารล้ดมล้พษิที่างอากิาศ เม้�อติุดตัุ�งกิล้อ้งวงจรปีดิ

พรอ้มระบบตุรวจจบักิารเคัล้้�อนัไหวที่่�สถึานัป่ีั�มนั�ำขึ้องโรงบำบดั

นั�ำเส่ย พนัักิงานัจ้งไม่จำเป็ีนัตุ้องล้งพ้�นัท่ี่�เพ้�อตุรวจสอบ 

หน้ัางานั ซ้ึ่�งเป็ีนักิารสิ�นัเปีล้้องเช้่�อเพล้ิงในักิารเดินัที่าง ที่ั�งนั่�

กิ่อนัหน้ัาที่่�จะตุิดตุั�งระบบดังกิล้่าว กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุ้องใช่้รถึยนัตุ์ 

2 คัันัสำหรับล้งพ้�นัท่ี่�ตุรวจสอบหนั้างานัทุี่กิๆ 2 ช่ั�วโมงตุล้อด 

ที่ั�งวันั กิารตุรวจสอบปีระสิที่ธิิภาพสูงด้วยระบบอัตุโนัมัตุินั่�ช่่วย 

ให้ไม่ตุ้องม่กิารเดินัที่างล้งพ้�นัที่่� จ้งช่่วยล้ดมล้พิษที่างอากิาศที่่�

เกิิดจากิกิารเผาไหม้ขึ้องนั�ำมันัเช้่�อเพลิ้งล้ง ส่งผล้ให้กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ ยังสามารถึคัวบคัุมคัุณ์ภาพอากิาศภายในันัิคัม

อุตุสาหกิรรมแล้ะบริเวณ์โดยรอบให้เปี็นัไปีตุามขึ้้อกิำหนัดแล้ะ

มาตุรฐานัท่ี่�ระบุไว้ตุามข้ึ้อกิำหนัดในักิารปีระเมินัผล้กิระที่บ 

สิ�งแวดล้้อม (EIA) อ่กิที่ั�งยังสามารถึล้ดกิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เร้อนั

กิระจกิที่างตุรง (Scope 1) กิว่า 23.9 tCO2e ตุ่อปีี เม้�อเที่่ยบ

กิับกิ่อนักิารตุิดตุั�งระบบดังกิล้่าว

ตุดิตุามแบบถึาวรสำหรบัยานัพาหนัะ ผูท้ี่่�สญัจรไปีมาแล้ะโดรนั

สำหรับกิารจัดกิารจราจร โดยม่จุดมุ่งหมายเพ้�อบรรเที่าปีัญหา

กิารจราจรติุดขึ้ัดแล้ะมล้พิษ ที่ั�งน่ั�ระบบคัวบคุัมกิารจราจร 

(Vehicle Management System: VMS) ถึ้อเปี็นัระบบสำคััญที่่�

สามารถึนัับจำนัวนัแล้ะปี้ายที่ะเบ่ยนัยานัพาหนัะท่ี่�เดินัที่าง 

เขึ้้าออกิผ่านัปีระตุูตุ่างๆ ขึ้องนัิคัมอุตุสาหกิรรม ระบบดังกิล้่าว 

ไม่เพ่ยงแค่ัจะเปี็นัปีระโยช่น์ัในัด้านักิารรักิษาคัวามปีล้อดภัย  

แตุ่ยังสามารถึนัำขึ้้อมูล้ตุ่างๆ มาวิเคัราะห์เพ้�อปีรับปีรุงกิาร

จราจรได้อ่กิด้วย ในัปีี 2564 นัิคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ 

อ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด (WHA ESIE) ได้นัำข้ึ้อมูล้จากิระบบ VMS 

(รูปีที่่� 1) มาใช้่ปีระกิอบกิารดำเนิันังานัโคัรงกิารปีรับปีรุงกิาร

จราจรในับริเวณ์นัิคัมอุตุสาหกิรรมดังกิล้่าว (รูปีท่ี่� 2 แล้ะ 3)  

แล้ะสามารถึล้ดคัวามหนัาแนั่นัขึ้องกิระแสกิารจราจรล้งได้ 

กิว่าร้อยล้ะ 30 จากิปีระมาณ์ 3,000 คัันัตุ่อช่ั�วโมงเปี็นัปีระมาณ์ 

2,000 คัันัตุ่อช่ั�วโมง 
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รูปีที่่� 2: ขึ้ยายช่่องที่างในัซึ่อย E-6 จากิ 2 ช่่อง
จราจร เปี็นั 4 ช่่องจราจรเพ้�อเพิ�มคัวามคัล้่องตุัว

รูปีที่่� 3: ปีรับปีรุงช่่องจราจรบริเวณ์ที่างแยกิจุดตุัดในัซึ่อย E-10 เพ้�อแกิ้ปีัญหากิารจราจรที่่�หนัาแนั่นั

ก�อนก�รปรับปร่ง หลังก�รปรับปร่ง

ด้วยเหตุุนั่� มล้พิษที่างอากิาศ เช่่นั กิ๊าซึ่ไนัโตุรเจนัออกิไซึ่ด์ (NOx) ก๊ิาซึ่ซัึ่ล้เฟอร์ออกิไซึ่ด์ (SOx) คั่าฝุ่่นัล้ะอองรวม (TSP) แล้ะ

ฝุ่่นัล้ะอองขึ้นัาดเส้นัผ่าศูนัย์กิล้างไม่เกิินั 10 ไมคัรอนัจ้งสามารถึปีรับตุัวล้ดล้งได้

รูปีที่่� 1: ระบบ VMS เพ้�อคัวบคัุมกิารจราจร
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ในัช่่วงไม่กิ่�ที่ศวรรษมานั่� ผล้กิระที่บจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพ

ภูมิอากิาศได้ที่ว่คัวามรุนัแรงขึ้้�นัจนัเป็ีนัที่่�สังเกิตุได้ที่ั�วโล้กิรวมทัี่�ง

ปีระเที่ศไที่ย โดยในัปีกีิอ่นัหนัา้ปีระเที่ศไที่ยได้ปีระสบภาวะภัยแล้ง้

ที่่�รุนัแรงที่่�สุดในัรอบ 40 ปีี อ่กิที่ั�งยังม่คัวามอ่อนัไหวอย่างมากิ 

ตุ่อระดับนั�ำที่ะเล้ที่่�สูงข้ึ้�นัโดยเฉัพาะพ้�นัที่่�ในักิรุงเที่พมหานัคัร  

ซึ่้�งระดับนั�ำที่่�สูงขึ้้�นัได้กิ่อให้เกิิดอุที่กิภัยในัเขึ้ตุพ้�นัที่่�ริมนั�ำในัช่่วง 

ที่่�ผ่านัมา แล้ะยังคัาดว่าในัปีี 2593 พ้�นัที่่�ที่ั�งหมดในัเขึ้ตุ

กิรุงเที่พมหานัคัรอาจจมอยู่ใตุ้นั�ำ แล้ะเนั้�องด้วยปีัญหากิาร

เปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศถ้ึอเป็ีนัวิกิฤติุที่่�ตุ้องแก้ิไขึ้อย่าง 

เร่งด่วนั ตุัวแที่นัจากินัานัาปีระเที่ศจ้งรวมตุัวกิันัเขึ้้าร่วมปีระชุ่ม

สมัช่ช่าปีระเที่ศภาคั่อนุัสัญญาสหปีระช่าช่าติุว่าด้วยกิาร 

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ คัรั�งท่ี่� 26 (COP26) เพ้�อเร่ง 

กิารดำเนันิังานัให้บรรลุ้ผล้ตุามเป้ีาหมายที่่�จะคัวบคุัมอุณ์หภูมโิล้กิ

ไม่ให้เพิ�มสูงขึ้้�นัมากิกิว่า 1.5 องศาเซึ่ล้เซึ่่ยส ตุามคัวามตุกิล้ง

ปีาร่ส (Paris Agreement) แล้ะกิรอบอนัุสัญญาสหปีระช่าช่าตุิว่า

ด้วยกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 

ซึ่้�งปีระเที่ศไที่ยไดตัุ้�งเปีา้จะล้ดกิารปีล้อ่ยกิา๊ซึ่เร้อนักิระจกิสทุี่ธิิเปีน็ั

ศูนัย์ภายในัปีี 2608

เนั้�องด้วยกิิจกิรรมที่างธุิรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ดับบล้ิวเอช่เอ 

ม่กิารพ้�งพาปัีจจัยที่างธิรรมช่าตุิ (เช่น่ั นั�ำฝ่นัสำหรับบริกิารจัดหา 

แล้ะผล้ิตุนั�ำ แล้ะแสงอาที่ิตุย์สำหรับบริกิารพล้ังงานัที่ดแที่นั)  

การเปลุ่่�ยนแปลุ่ง
สภาพภ้มิอากาศ

ผล้กิระที่บจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศจ้งอาจส่งผล้ตุ่อ

บริกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ รวมถึ้งลู้กิค้ัาได้ นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ยงัใหบ้รกิิารแกิอุ่ตุสาหกิรรมกิารผล้ติุหล้ากิหล้ายปีระเภที่ ปีญัหา

จากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ เช่่นั อุที่กิภัย จ้งส่งผล้

โดยตุรงที่ำให้กิารดำเนิันังานัในัธุิรกิิจขึ้องลู้กิคั้าตุ้องหยุดช่ะงักิ 

ดว้ยเหตุนุั่� กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศจง้เปีน็ัปีระเดน็ัที่่�กิลุ้ม่

บริษัที่ฯ ให้คัวามสำคััญสูงสุด ตุามเจตุนัารมณ์์ขึ้ององค์ักิรที่่�ได้

ปีระกิาศไว้รวมถึ้งแนัวโนั้มจากิที่ั�วโล้กิในักิารแกิ้ปีัญหาดังกิล้่าว

ทัี่�งน่ั� กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ได้เฝ้่าตุดิตุามกิารปีระชุ่ม COP26 อย่างใกิล้้ช่ดิ 

แล้ะวางแผนักิรอบกิารดำเนันิังานัใหส้อดคัล้อ้งกิบันัโยบายขึ้องรฐั 

เพ้�อล้ดผล้กิระที่บจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศ ตุล้อดจนั

ล้ดปีรมิาณ์กิารปีล้อ่ยกิา๊ซึ่เรอ้นักิระจกิ เพ้�อใหบ้รรล้เุปีา้หมายตุาม

ที่่�รัฐบาล้ได้ปีระกิาศไว้ในักิารปีระชุ่ม COP26 อ่กิที่ั�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ยงัตุระหนักัิถ้ึงผล้กิระที่บในัเชิ่งล้บขึ้องกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศ ไมว่า่จะเปีน็ัอทุี่กิภยัแล้ะภยัแล้ง้ จง้ไดม้ก่ิารตุรวจปีระเมนิั

แล้ะเสนัอมาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บจากิคัวามเส่�ยงเนั้�องด้วยกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศตุ่อฝ่่ายที่่�เกิ่�ยวขึ้้องในัห่วงโซึ่่คัุณ์คั่า 

ตุล้อดจนัชุ่มช่นัโดยรอบ ในัฐานัะผู้พัฒนัานัิคัมอุตุสาหกิรรม 

ช่ั�นันัำ กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ จะมุง่เน้ันัสง่เสริมกิารใช่พ้ล้งังานัที่ดแที่นั เช่น่ั 

ระบบพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ ล้ดปีริมาณ์ก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิ พร้อมที่ั�ง

อนัุรักิษ์สิ�งแวดล้้อมเพ้�ออนัาคัตุในัวันัขึ้้างหนั้า
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แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่ถึ้งคัวามเร่งด่วนัขึ้องปีัญหาจากิกิาร

เปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศแล้ะได้เร่งดำเนิันักิารตุามแผนังานั

ที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง โดยได้นัำกิรอบกิารเปีิดเผยขึ้้อมูล้คัวามเส่�ยง 

ที่างกิารเงินัที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบสภาพภูมิอากิาศ (Task Force on 

Climate-Related Financial Disclosure: TCFD) มาใช่้ในักิาร

บริหารจดักิารคัวามเส่�ยงท่ี่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบักิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภมูิ

อากิาศ ตุั�งแตุ่ขึ้ั�นัตุอนักิารระบุปีัญหา บริหารจัดกิาร ตุิดตุามผล้ 

แล้ะวิเคัราะห์คัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสจากิข้ึ้อมูล้ที่างกิารเงินั ทัี่�งน่ั� 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ให้ขึ้้อมูล้เกิ่�ยวกิับคัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสที่าง 

กิารเงินัอันัเนั้�องมาจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศตุาม

แนัวที่างขึ้อง TCFD ไว้ในัรายงานัคัวามยั�งย้นัฉับับนั่�เปี็นัปีีแรกิ 

อย่างไรกิ็ตุาม ยังนัับว่าเปี็นัเพ่ยงกิ้าวแรกิเที่่านัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ  

จะตุรวจสอบแล้ะปีรับปีรุงขึ้้อมูล้ให้เปี็นัปีัจจุบันัในัทีุ่กิๆ ปีีเพ้�อให้

เกิิดคัวามโปีร่งใสแล้ะเป็ีนัไปีตุามคัวามคัาดหวังขึ้องผู้ม่ส่วนัได้ 

ส่วนัเส่ย อ่กิที่ั�งแสดงให้เห็นัว่าผล้กิารดำเนัินังานัด้านักิาร

เปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ปีระสิที่ธิิภาพ

แล้ะม่กิารพัฒนัาอย่างตุ่อเนั้�อง

การกำากับด้ัแลุ่
ที่ั�งนั่� คัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ได้กิำหนัดให้คัณ์ะกิรรมกิารบริหาร

คัวามเส่�ยงจดัตัุ�งคัณ์ะที่ำงานัสำหรับกิารบรหิารจัดกิารคัวามเส่�ยง

แล้ะโอกิาสท่ี่�เก่ิ�ยวขึ้้องกิับกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ 

โดยเฉัพาะ อันัปีระกิอบไปีด้วยคัณ์ะผู้บริหารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

โดยคัณ์ะที่ำงานัจะม่กิารหาร้อร่วมกิันัแล้ะปีระเมินัคัวามเส่�ยงในั

องคัก์ิรอยา่งสม�ำเสมอในัปีระเดน็ัคัวามเส่�ยงจากิที่ั�งปีจัจยัภายนัอกิ

แล้ะภายในั เช่่นั คัวามเส่�ยงด้านักิล้ยุที่ธ์ิ คัวามเส่�ยงด้านั 

กิารดำเนัินัธิุรกิิจ คัวามเส่�ยงด้านักิารเงินั คัวามเส่�ยงด้านักิาร

ปีฏิิบัตุิตุามขึ้้อกิำหนัด ตุล้อดจนัคัวามเส่�ยงที่่� เกิิดขึ้้�นัใหม ่

(Emerging Risk) ซึ่้�งไดแ้กิ ่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศแล้ะ

กิารปีรับเปีล้่�ยนัไปีสู่ยุคัดิจิทัี่ล้(Digital Transformation)

คัณ์ะที่ำงานับริหารคัวามเส่�ยงดังกิล้่าวจะเฝ้่าตุิดตุามปีัจจัยเส่�ยง 

ซึ่้�งไดร้บักิารสนัับสนันุัจากิหนัว่ยงานัตุา่งๆ ที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้ง แล้ะนัำผล้

ที่่�ไดร้ายงานัให้คัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเส่�ยงรบัที่ราบ จากินัั�นั

คัณ์ะกิรรมกิารบริหารคัวามเส่�ยงจะปีระเมินัปีระสิที่ธิิภาพขึ้อง 

กิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงแล้ะรายงานัผล้ตุ่อคัณ์ะกิรรมกิาร

บริษัที่อย่างนั้อยส่�คัรั�งตุ่อปีี เพ้�อให้ม่กิารเฝ่้าติุดตุามผล้อย่าง 

ใกิล้้ช่ิด รวมถึ้งกิำกิับดูแล้คัวามเส่�ยงให้อยู่ในัระดับคัวามเส่�ยง 

ท่ี่�ยอมรับได้ (Risk Appetite) แล้ะนัำไปีสู่กิารบรรลุ้เปี้าหมายที่่�

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้วางไว้

คณะกีรัรัมกีารับรัิษััที่

คณะกีรัรัมกีารับรัิหารัความเสี�ยง คณะกีรัรัมกีารับรัรัษััที่ภิบาลและ
กีารัพััฒนาอย่างยั�งย่น 

คณะที่ำางานบรัิหารัความเสี�ยง
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ต่าริาง 1: ห้น่วยงานกำากับดแ้ลความเสี่ยงด้านการิเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศและขอบเขต่ความริับผู้ิดชอบ

ตำแหน�ง ขอบเขตคุวามรีับผิดัชีอบ

คัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ กิำหนัดวิสัยที่ัศนั์ พันัธิกิิจ ทิี่ศที่างธิุรกิิจ แล้ะกิล้ยุที่ธิ์ในักิารดำเนัินังานั  

จากิกิารเฝ่้าตุิดตุามผล้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพแล้ะระบบกิารตุรวจปีระเมินัผล้

กิารดำเนัินังานัท่ี่�เปี็นัอิสระจากิคัณ์ะผู้บริหาร

คัณ์ะกิรรมกิารบรรษัที่ภิบาล้แล้ะกิารพัฒนัาที่่�ยั�งย้นั พัฒนัากิล้ยุที่ธิ์ท่ี่�เก่ิ�ยวขึ้้องกัิบกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ ซ้ึ่�งเปี็นั 

ส่วนัหนั้�งขึ้องแผนักิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เพ้�อกิารพัฒนัาอย่าง

ยั�งย้นั

ปีระธิานัเจ้าหนั้าที่่�บริหารกิลุ้่มบริษัที่ฯ (CEO) บริหารองคั์กิรตุามนัโยบาย แผนักิารดำเนัินังานั แล้ะงบปีระมาณ์ท่ี่�กิำหนัด 

ภายใตุ้กิารอนุัมัตุิจากิคัณ์ะกิรรมกิารบริษัที่ ตุล้อดจนักิำหนัดแผนัยุที่ธิศาตุ

ร์เพ้�อกิำกิับดูแล้คัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพ

ภูมิอากิาศ แล้ะบริหารจัดกิารให้ม่ที่รัพยากิรเพ่ยงพอตุ่อกิารบรรเที่า 

ผล้กิระที่บจากิคัวามเส่�ยงดังกิล้่าว

คัณ์ะที่ำงานับริหารคัวามเส่�ยง คัณ์ะที่ำงานัเพ้�อกิาร

พัฒนัาที่่�ยั�งย้นั ร่วมกัิบหนั่วยงานัแล้ะกิลุ้่มธิุรกิิจที่่�

เกิ่�ยวขึ้้อง

วางกิรอบนัโยบายแล้ะแนัวที่างปีฏิิบัตุิสำหรับกิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงที่่�

เกิ่�ยวขึ้้องกัิบกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ รวมถ้ึงปีระเมินัแล้ะ 

ตุรวจสอบปีัจจัยคัวามเส่�ยง โดยพิจารณ์าที่ั�งปีัจจัยภายในัแล้ะภายนัอกิที่่�อาจ

เปี็นัอุปีสรรคัตุ่อกิารบรรลุ้เปี้าหมายขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ พร้อมทัี่�งกิำกัิบดูแล้

ให้ม่กิารดำเนัินัมาตุรกิารท่ี่�เหมาะสมแล้ะสอดคัล้้องกิับธุิรกิิจในักิารรับม้อกิับ

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ

นัอกิจากินั่� เพ้�อแสดงถึ้งเจตุนัารมณ์์ในักิารแสดงคัวามรับผิดช่อบตุ่อปีัญหากิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้

ม่นัโยบายสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคัล้ากิรที่ั�งในัระดับผู้บริหารแล้ะพนัักิงานัที่ั�วไปี เพ้�อเสริมสร้างคัวามตุระหนัักิถึ้งเปี้าหมาย 

กิารดำเนันิังานัที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งกิบักิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภมูอิากิาศภายในัองคัก์ิร แล้ะสะที่อ้นัให้เห็นัว่าฝ่า่ยบรหิารมบ่ที่บาที่สำคัญัในักิาร

บรรลุ้เปี้าหมายเหล่้านั่�
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นัอกิจากินั่� กิลุ่้มบริษทัี่ฯ  ตุระหนักัิดถ้่ึงคัวามเส่�ยงอันัเนั้�องมาจากิ

กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศที่่�ม่ตุ่อกิารดำเนัินัธิุรกิิจภายในั

โคัรงกิารขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ แล้ะธิรุกิจิขึ้องล้กูิคัา้ดว้ยเช่น่ักินัั ซึ่้�งอาจ

นัำไปีสู่กิารหยุดช่ะงักิขึ้องธิุรกิิจหร้อกิ่อให้เกิิดคัวามเส่ยหาย 

ตุ่อสินัที่รัพย์ได้ ดังนัั�นั จ้งกิำหนัดให้ม่กิารปีระเมินัคัวามเส่�ยงท่ี่�

เกิ่�ยวข้ึ้องกัิบกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมอิากิาศโดยถึอ้เป็ีนัปีระเด็นั

หนั้�งในักิารบรหิารคัวามเส่�ยงองคัก์ิรแล้ะมว่ตัุถึปุีระสงคัด์งัตุอ่ไปีนั่�

• ระบุคัวามเส่�ยงท่ี่�สำคััญตุามระดับคัวามรุงแรง โอกิาสท่ี่� 

จะเกิิดขึ้้�นั แล้ะคัวามเกิ่�ยวขึ้้องตุ่อกิารดำเนัินังานั

• ที่ำคัวามเข้ึ้าใจผล้กิระที่บจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศที่่�ม่ตุ่อกิารดำเนัินัธิุรกิิจ

• ปีระเมินัปีระสิที่ธิิภาพขึ้องมาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บที่่�ม ่

อยู่เดิม

• กิำหนัดแนัวที่างแกิ้ไขึ้ปัีญหาจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัในัอนัาคัตุ

ที่ั�งนั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดก้ิำหนัดกิรอบระยะเวล้าสำหรบัคัวามเส่�ยงที่่�

เก่ิ�ยวขึ้้องกิับกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศในัเช่ิงกิายภาพ 

(Physical Risk) แล้ะคัวามเส่�ยงจากินัโยบายด้านัสิ�งแวดล้อ้มขึ้อง

ที่างกิาร (Transition Risk) โดยแบ่งออกิเปี็นัระยะสั�นั (1-3 ปีี) 

ระยะกิล้าง (3-10 ปีี) แล้ะระยะยาว (10 ปีีขึ้้�นัไปี) ดังรายล้ะเอ่ยด

ตุ่อไปีนั่�

กลุ่ย่ที่ธ์แลุ่ะกระบวนการบริหารจัดัการ
คุวามเส่�ยง
กิลุ้่มบริษัที่ฯ เช่้�อว่าหากิขึ้าดกิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงท่ี่�เกิิด

จากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภมูอิากิาศที่่�มป่ีระสทิี่ธิภิาพ อาจนัำไปี

สู่ปัีญหาที่่�ส้บเนั้�องมาจากิสภาพอากิาศแปีรปีรวนั (เช่่นั ภัยแล้้ง

แล้ะอุที่กิภัย) ที่่�ร้ายแรงกิว่าเดิมแล้ะบ่อยคัรั�งยิ�งขึ้้�นั ฉัะนัั�นั กิลุ้่ม

บริษัที่ฯ จ้งให้คัวามสำคััญในักิารพิจารณ์าผล้กิระที่บจากิกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศตัุ�งแตุ่กิระบวนักิารวางแผนักิาร

พฒันัาโคัรงกิารพฒันัานิัคัมอตุุสาหกิรรมแล้ะระบบสาธิารณ์ปูีโภคั

ตุ่างๆ อ่กิที่ั�ง ในักิระบวนักิารพิจารณ์าเล้้อกิพ้�นัที่่�ตุั�งโคัรงกิารในั

กิารพัฒนัาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะม่กิารพิจารณ์า 

ข้ึ้อกิำหนัดแล้ะกิฎหมายที่่�เกิ่�ยวกิับกิารใช่้ปีระโยช่นั์ท่ี่�ดินัอย่าง

เคัร่งคัรัด แล้ะมากิไปีกิว่านัั�นักิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังพิจารณ์าถึ้ง

โคัรงสร้างภูมิปีระเที่ศขึ้องโคัรงกิารแตุ่ล้ะแห่งที่่�จะม่กิารพัฒนัา 

เพ้�อให้แนั่ใจว่าจะสามารถึบริหารจัดกิารผล้กิระที่บที่่�สำคััญจากิ

กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ ณ์ พ้�นัที่่�นัั�นั ๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม อ่กิที่ั��งได้ม่กิารกิำหนัดมาตุรกิารป้ีองกิันัตุ่างๆ ซึ่้�งจะ 

ถูึกินัำไปีใช่้ตุล้อดกิารดำเนัินังานัขึ้องโคัรงกิาร เช่น่ั กิารกิำหนัด

ให้ม่แหล่้งกิักิเก็ิบนั�ำที่่�เพ่ยงพอตุ่อคัวามตุ้องกิารใช้่ รวมถ้ึง 

กิารเพิ�มกิำลั้งกิารผลิ้ตุนั�ำจากิกิระบวนักิาร Reclamation เพ้�อล้ด

กิารพ้�งพิงแหล้่งนั�ำจากิธิรรมช่าตุิ แล้ะกิารกิำหนัดกิระบวนักิาร

ตุรวจสอบคัวามเส่�ยงที่่�ม่อยู่อย่างตุ่อเนั้�อง เปี็นัตุ้นั เพ้�อเป็ีนั 

กิาร ป้ีอง กัินัผล้กิระที่บที่่� อาจ เกิิดขึ้้� นั กัิบ โรงงานัภายในั 

นิัคัมอุุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ อันัเน้ั�องมากิจากิกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ 
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ความเส่ียงด้านกายภาพ (PHYSICAL RISK) และความเส่ียงจากการิเปล่ียนผู้่าน (TRANSITION RISK) 
อันเน่ืองมาจากการิเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ระบุคัวามเส่�ยงด้านักิารเงินัที่่�เกิ่�ยวเนั้�องกิับกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศดังรายล้ะเอ่ยดในัตุารางด้านัล้่างนั่�

คุวามเสี�ยงดั้านกายภาพ (Physical Risk) ผลกรีะที่บดั้านการีเงิน

คุวามเสี�ยงแบบเฉียบพลัน: สภาพอากิาศแปีรปีรวนัท่ี่�

ที่ว่คัวามรุนัแรงยิ�งขึ้้�นัแล้ะกิ่อให้เกิิดอุที่กิภัย ที่ั�งนั่� 

นัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ม่คัวามเส่�ยงจากิ

อุที่กิภัยในัระดับตุ�ำ

กรีอบรีะยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นัไปี

• กิารพัฒนัาโคัรงกิารแล้ะกิารกิ่อสร้างอาจเกิิดคัวามล้่าช่้า ซึ่้�งอาจส่งผล้

ให้ม่คั่าใช่้จ่ายสูงขึ้้�นั ที่ั�งยังกิระที่บกิับภาพล้ักิษณ์์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะ

เส่ยคัวามไว้วางใจจากิลู้กิคั้าหากิไม่สามารถึส่งมอบงานัได้ตุามกิำหนัด

• กิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องลู้กิคั้าในันัิคัมอุตุสาหกิรรมตุ้องหยุดช่ะงักิเนั้�องจากิ

อุที่กิภัย ส่งผล้ตุ่อคัวามเช้่�อมั�นัขึ้องลู้กิคั้าท่ี่�ม่ตุ่อกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุล้อดจนั

ภาพล้ักิษณ์์ขึ้องธุิรกิิจขึ้องลู้กิคั้า

• ตุ้นัทีุ่นัท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นัจากิคั่าใช่้จ่ายในักิารบริหารจัดกิารแล้ะปี้องกิันัอุที่กิภัย

คุวามเสี�ยงแบบเฉียบพลัน: สภาพอากิาศแปีรปีรวนัท่ี่�

ที่ว่คัวามรุนัแรงยิ�งขึ้้�นัแล้ะกิ่อให้เกิิดภัยแล้้ง ที่ั�งนั่� นัิคัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ม่คัวามเส่�ยงจากิภัยแล้้ง

ในัระดับตุ�ำ

กรีอบรีะยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นัไปี

• ปีริมาณ์นั�ำท่ี่� ไม่เพ่ยงพอตุ่อคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้าภายในันัิคัม

อุตุสาหกิรรมจะส่งผล้ตุ่อคัวามนั่าเช่้�อถึ้อขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ รวมถึ้ง 

คัวามไว้วางใจจากิลู้กิคั้า

• ตุ้นัทีุ่นัท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นัจากิคั่าใช่้จ่ายในักิารจัดหาที่รัพยากิรนั�ำ 

คุวามเสี�ยงแบบเฉียบพลัน: สภาพอากิาศแปีรปีรวนั

ที่่�ที่ว่คัวามรุนัแรงยิ�งขึ้้�นัแล้ะกิ่อให้เกิิดพายุแล้ะฟ้าผ่า 

กรีอบรีะยะเวลา: 1-5 ปีี

• พายุแล้ะฟ้าผ่าอาจกิ่อให้เกิิดคัวามเส่ยหายตุ่อสินัที่รัพย์ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ 

ซึ่้�งอาจส่งผล้ตุ่อกิารดำเนิันังานัโดยรวม เช่่นั คั่าใช่้จ่ายในักิารซึ่่อมบำรุง 

เบ่�ยปีระกิันัภัยที่่�สูงข้ึ้�นั

คุวามเสี�ยงแบบเรีื้อรีัง: คั่าปีริมาณ์นั�ำฝ่นัที่่�ผันัผวนัแล้ะ

สภาพอากิาศแปีรปีรวนั เช่่นั อุณ์หภูมิโดยเฉัล่้�ยสูงขึ้้�นั 

ที่ั�งนั่� ยังไม่พบคัวามเส่�ยงดังกิล้่าว

กรีอบรีะยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นัไปี

• อณุ์หภูมิเฉัล่้�ยที่่�เพิ�มสงูขึ้้�นัอาจส่งผล้ให้อากิาศภายในัคัลั้งสนิัคัา้ไม่ถึา่ยเที่ 

ผู้เช่่าจ้งอาจขึ้อปีรับปีรุงอาคัารหร้อติุดตุั�งอุปีกิรณ์์เพิ�มเติุม เพ้�อเพิ�ม

ปีระสิที่ธิิภาพในักิารระบายคัวามร้อนั ซ้ึ่�งจะที่ำให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ อาจม ่

คั่าใช่้จ่ายในักิารดำเนัินังานั/ ซึ่่อมบำรุงสูงขึ้้�นั

• วสัดุกิอ่สร้างที่่�ใช้่ในัตัุวอาคัาร (หลั้งคัาเมที่ล่้ช่ท่ี่) อาจช่ำรุดเสย่หายเร็วขึ้้�นั 

แล้ะกิ่อให้เกิิดผล้กิระที่บด้านักิารเงินั เช่่นั คั่าใช่้จ่ายในักิารซึ่่อมบำรุงที่่� 

สูงขึ้้�นั

• ตุ้นัทีุ่นัที่่�สูงขึ้้�นัในัโคัรงกิารกิ่อสร้าง
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คุวามเสี�ยงจากการีเปลี�ยนผ�าน (Transition Risk) ผลกรีะที่บดั้านการีเงิน

นโยบายและข้อกฎหมาย: กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งในั

กิฎหมายแล้ะขึ้้อกิำหนัดตุ่าง ๆ  ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารล้ด

ปีริมาณ์กิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ เช่่นั กิารปีระกิาศให้ใช่้วัสดุ

กิ่อสร้างที่่�ไม่กิ่อให้เกิิดกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ 

โดยกิลุ้่มบริษัที่ฯ คัาดว่าในัปีี 2573 รัฐบาล้จะบังคัับ

ใช่้กิฎหมายว่าด้วยกิารล้ดปีริมาณ์กิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ 

กิับกิลุ้่มอุตุสาหกิรรมหนัักิเปี็นัอันัดับแรกิ

กรีอบรีะยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นัไปี

• กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งขึ้องกิฎหมายแล้ะข้ึ้อกิำหนัดเก่ิ�ยวกัิบกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนั

กิระจกิอาจส่งผล้ให้คั่าวัสดุกิ่อสร้างปีรับสูงขึ้้�นั

• อย่างไรก็ิตุาม คัาดว่าจะเกิิดผล้กิระที่บตุ่อธุิรกิิจแล้ะกิารเงินัไม่มากินัักิ 

เน้ั�องจากิกิฎหมายดังกิล้่าวยังไม่บังคัับใช่้ในัปีี 2568 อ่กิทัี่�งมาตุรกิาร 

แล้ะแนัวที่างกิารดำเนิันังานัในักิารบริหารคัวามเส่�ยงในัปัีจจุบันัถึ้อว่าม ่

ปีระสิที่ธิิภาพเพ่ยงพอ

เที่คุโนโลยี: กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งในัแนัวโนั้มแล้ะกิาร

พัฒนัาเที่คัโนัโล้ย่ด้านัพล้ังงานัหมุนัเว่ยนัอาจนัำไปี 

สู่คัวามตุ้องกิารแล้ะคัวามคัาดหวังใหม่ ๆ จากิลู้กิคั้า 

ที่ั� งนั่�  ยัง ถ้ึอว่าเปี็นัปีัจจัยท่ี่�ม่ผล้กิระที่บไม่มากิ 

เนั้�องจากิเที่คัโนัโล้ยท่ี่่�มอ่ยูส่ามารถึรองรบัคัวามตุ้องกิาร

ด้านัพล้ังงงานัหมุนัเว่ยนัขึ้องลู้กิคั้าได้เพ่ยงพอ

กรีอบรีะยะเวลา: 1-5 ปีี

• กิลุ้่มบริษัที่ฯ เล้็งเห็นัโอกิาสที่างธุิรกิิจแล้ะกิารเงินัจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งในั

แนัวโนั้มแล้ะกิารพัฒนัาเที่คัโนัโล้ย่ด้านัพล้ังงานัหมุนัเว่ยนั โดยขึ้ยายธิุรกิิจ

ในัตุล้าดพลั้งงานัหมุนัเวย่นัเพ้�อเพิ�มศักิยภาพที่างกิารแข่ึ้งขัึ้นัแล้ะตุอบสนัอง

ตุ่อคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้าที่่�สนัใจนัำพล้ังงานัหมุนัเว่ยนัไปีใช่้ในัธิุรกิิจ

• คัวามตุ้องกิารตุิดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์ผล้ิตุพลั้งงานัไฟฟ้าสำหรับใช้่งานัภายในั

อาคัารแล้ะคัล้ังสินัคั้าเพิ�มขึ้้�นัอย่างนััยสำคััญ

คุวามต้องการีของตลาดั: เนั้�องด้วยเที่คัโนัโล้ย่ 

ที่่�พัฒนัาไปีอย่างรวดเร็ ว ลู้กิคั้ าจากิบางกิลุ้่ม

อุ ตุสาหกิรรมได้พัฒนัากิระบวนักิารผล้ิ ตุ โดย 

นัำเคัร้� องจักิรหร้อหุ่นัยนัตุ์มาใช่้มากิขึ้้�นั เ พ้�อ 

เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพแล้ะล้ดคั่าใช่้จ่าย อ่กิที่ั�งอาจม่คัวาม

ตุ้องกิารอาคัารท่ี่�เปี็นัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อมมากิขึ้้�นั  

(ที่ั�งในัเช่ิงกิระบวนักิารกิ่อสร้างอาคัารแล้ะกิารคัวบคุัม

ปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ)

กรีอบรีะยะเวลา: 1-5 ปีี

• เน้ั�องด้วยเที่คัโนัโล้ย่ท่ี่�พัฒนัาไปีอย่างรวดเร็ว ลู้กิคั้าอาจตุ้องกิารพ้�นัท่ี่� 

น้ัอยล้งในักิารสร้างโรงงานั

• นัอกิจากินั่� ลู้กิคั้าอาจตุ้องกิารย้ายฐานักิารผล้ิตุไปียังปีระเที่ศใกิล้้เคั่ยง  

เนั้�องด้วยนัโยบายส่งเสริมกิารล้งทุี่นัขึ้องปีระเที่ศนัั�นั ๆ ดังนัั�นั กิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งเหล้่านั่�จ้งอาจม่ผล้ตุ่อยอดขึ้ายที่่�ดินัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้

• อาจม่คัวามตุ้องกิารอาคัารที่่�ช่่วยปีระหยัดพล้ังงานั ม่กิารรับรองมาตุรฐานั

ด้านัพลั้งงานั ฯล้ฯ เพิ�มขึ้้�นั ซ้ึ่�งอาจเป็ีนัคัุณ์สมบัตุิที่่�ลู้กิคั้าให้คัวามสำคััญ 

ในัอนัาคัตุ ที่ั�งนั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ อาจเส่ยศักิยภาพที่างกิารแขึ้่งขึ้ันัที่างธิุรกิิจ 

แล้ะม่ผล้ปีระกิอบกิารล้ดล้ง หากิไม่สามารถึตุอบสนัองตุ่อคัวามตุ้องกิาร 

ดังกิล้่าวได้

ภาพลักษัณ์และชีื�อเสียง: กิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยขึ้อง

กิลุ้่มบริษัที่ฯ อาจม่คัวามสนัใจในัปีระเด็นัสิ�งแวดล้้อม

มากิขึ้้�นั แล้ะเร่ยกิร้องให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่มาตุรกิารล้ด

ปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ

กรีอบรีะยะเวลา: 1-5 ปีี

• หากิกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ ไมส่ามารถึตุอบสนัองตุอ่คัวามคัาดหวงัแล้ะคัวามตุอ้งกิาร

ขึ้องกิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ย (เช่น่ั ลู้กิคั้า นัักิล้งทีุ่นั ชุ่มช่นั แล้ะสังคัม) ได้ 

อาจสง่ผล้กิระที่บตุอ่ภาพล้กัิษณ์ช์่้�อเสย่ง แล้ะนัำไปีสูผ่ล้กิระที่บที่างกิารเงนิั

ในัระยะยาว ถึ้ากิลุ้่มผู้ม่ส่วนัได้ส่วนัเส่ยสูญเส่ยคัวามเช่้�อมั�นัในักิลุ้่มบริษัที่ฯ
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โอกาสดำ�านกาย่ภาพและโอกาสจากนโย่บาย่ดำ�านสิ�งแวดำล�อมีของที่างการ อ่นเนื�องมีาจากการเปล่�ย่นแปลงสภาพ
ภ้มีิอากาศ
โอกิาสที่างกิารเงินัสำหรับกิลุ้่มบริษัที่ฯ จากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศม่รายล้ะเอย่ดดังในัตุารางตุ่อไปีนั่�

โอกาส รีายละเอียดั/ ผลกรีะที่บต�อธุรีกิจ

ปรีะสิที่ธิภาพในการีจัดัการีที่รัีพยากรีและแหล�ง

พลังงาน: กิารเพิ�มสัดส่วนักิารผล้ิตุพล้ังงานัหมุนัเว่ยนั

คัรอบคัลุ้มถึ้งกิารตุิดตุั�งระบบแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัาซึ่้�งจะช่่วยปีระหยัด 

คั่าใช่้จ่ายในัพล้ังงานัไฟฟ้าแล้ะล้ดปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ  

จ้งเปี็นัโอกิาสที่างกิารเงินัให้แกิ่กิลุ้่มบริษัที่ฯ

ดังนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้วางแผนักิล้ยุที่ธ์ิตุามหลั้กิเศรษฐกิิจหมุนัเว่ยนั  

โดยม่วัตุถึุปีระสงคั์กิำหนัดขึ้อบเขึ้ตุดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ให้สอดคัล้้อง

กิบัแนัวที่างเศรษฐกิจิหมนุัเวย่นัดงักิล้า่ว แล้ะสรา้งคัวามตุระหนักัิใหก้ิบับคุัล้ากิร

ทุี่กิภาคัสว่นัเกิ่�ยวกิบัที่รพัยากิรที่่�มจ่ำกิดั โดยใหค้ัวามรูผ้า่นักิจิกิรรมหล้ากิหล้าย

ปีระเภที่ อก่ิที่ั�งกิลุ้ม่บริษัที่ฯ ยงัได้กิำหนัดแผนัแล้ะกิล้ยุที่ธ์ิสำหรับบริหารจัดกิาร

กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ ซ้ึ่�งมุ่งเน้ันัไปีที่่�กิารใช้่พลั้งงานัให้เกิิด

ปีระสทิี่ธิภิาพสงูสดุแล้ะกิารล้งทุี่นัในัเที่คัโนัโล้ยป่ีระหยดัพล้งังานั เช่่นั โคัรงกิาร

พล้งังานัที่างเล้อ้กิแล้ะพล้งังานัที่ดแที่นั ตุล้อดจนัเฝ่า้ตุดิตุามผล้กิารดำเนันิังานั

เพ้�อล้ดปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิตุามเปี้าหมายที่่�วางไว้

กรีอบรีะยะเวลา: 5 ปีีขึ้้�นัไปี

ตลาดั: คัวามตุ้องกิารที่่�เพิ�มสูงขึ้้�นัในัพล้ังงานัที่ดแที่นั 

รวมถ้ึงอาคัารที่่�เปี็นัมิตุรตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะเอ้�อตุ่อ

กิารปีระหยัดพล้ังงานั จะเปี็นัโอกิาสที่่�ช่่วยขึ้ับเคัล้้�อนั

ให้ธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ เตุิบโตุยิ�งขึ้้�นั

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่บริกิารที่่�หล้ากิหล้ายแล้ะคัรอบคัลุ้มคัวามตุ้องกิารขึ้องลู้กิคั้า ไม่

ว่าจะเป็ีนัคัวามตุ้องกิารเฉัพาะสำหรับตุัวอาคัาร (เช่่นั กิารรับรองมาตุรฐานั 

ระดับสากิล้) แล้ะผล้กิระที่บที่่�ม่ตุ่อสิ�งแวดล้้อม

อ่กิที่ั�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังให้บริกิารตุิดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัา เพ้�อรองรับลู้กิคั้าที่่�

ตุ้องกิารใช่้พล้ังงานัหมุนัเว่ยนัอ่กิด้วย

กรีอบรีะยะเวลา: 1-5 ปีี

กิล้ยุที่ธิ์ที่างธิุรกิิจแล้ะแนัวที่างกิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ ยังคัรอบคัลุ้มถ้ึงปีระเด็นัคัวามเส่�ยงแล้ะโอกิาสจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง

สภาพภูมิอากิาศ เพ้�อให้รูปีแบบกิารดำเนัินัธิุรกิิจม่คัวามย้ดหยุ่นัแล้ะขึ้ับเคัล้้�อนัองคั์กิรให้พัฒนัาอย่างตุ่อเนั้�อง
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การวิเคุราะห์สถึานการณ์ในอนาคุติ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดให้ม่กิารวิเคัราะห์สถึานักิารณ์์ในัอนัาคัตุ 

(Scenario Analysis) ที่่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศโดยคัรอบคัลุ้มในัสองปีระเด็นั ได้แกิ่ คัวามเส่�ยงที่าง

กิายภาพแล้ะคัวามเส่�ยงจากินัโยบายด้านัสิ�งแวดล้อ้มขึ้องที่างกิาร 

อันัเนั้�องมาจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศรวมถ้ึง 

ผล้กิระที่บท่ี่�ตุามมา แล้ะโอกิาสที่างกิารเงินัในักิรณ์ป่ีกิติุ (อุณ์หภูมิ 

สูงขึ้้�นั 4 องศาเซึ่ล้เซึ่่ยส) แล้ะในักิรณ์่กิารเปีล้่�ยนัผ่านัไปีสู่ระบบ

เศรษฐกิิจคัาร์บอนัตุ�ำ (อุณ์หภูมิสูงขึ้้�นั 1.5 องศาเซึ่ล้เซึ่่ยส)  

โดยพิจารณ์าถ้ึงขึ้้อกิำหนัดที่่�อาจนัำมาบังคัับใช่้ในักิารวิเคัราะห์ 

เช่่นั กิารปีระกิาศล้ดปีริมาณ์ก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิในัปีี 2573

หากิไมม่ก่ิารบรหิารจดักิารคัวามเส่�ยงที่่�เกิดิจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง

สภาพภูมอิากิาศอย่างมป่ีระสิที่ธิิภาพ อาจนัำไปีสูปั่ีญหาที่่�สบ้เนั้�อง

มาจากิสภาพอากิาศแปีรปีรวนั (เช่่นั ภัยแล้้งแล้ะอุที่กิภัย)  

ที่่�ร้ายแรงกิว่าเดิมแล้ะบ่อยคัรั�งยิ�งขึ้้�นั ฉัะนัั�นั กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งให้

คัวามสำคัญัในักิารพจิารณ์าผล้กิระที่บจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพ 

ภูมิอากิาศในักิารพิจารณ์าโคัรงกิารพัฒนัานิัคัมอุตุสาหกิรรมแล้ะ

ระบบสาธิารณ์ูปีโภคัในันิัคัมอุตุสาหกิรรม ที่ั�งน่ั� นัอกิเหน้ัอจากิ 

ข้ึ้อกิำหนัดเกิ่�ยวกิบักิารใช้่ปีระโยช่นัท์ี่่�ดนิั กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ยงัพจิารณ์า

ถ้ึงโคัรงสร้างภูมปิีระเที่ศขึ้องนิัคัมอุตุสาหกิรรมแตุ่ล้ะแห่ง เพ้�อให้

แนั่ใจว่าจะสามารถึบริหารจัดกิารผล้กิระที่บที่่�สำคััญจากิกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ ณ์ พ้�นัที่่�นัั�นั ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

อ่กิที่ั�งมาตุรกิารปี้องกิันัตุ่างๆ จะถูึกิวางแผนัแล้ะนัำไปีใช่ ้

ตุล้อดวงจรกิารดำเนัินังานัขึ้องโคัรงกิาร เพ้�อปี้องกิันัโรงงานั

ภายในันัคิัมอตุุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้ม่บริษทัี่ฯ จากิผล้กิระที่บจากิกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ เช่่นั กิารม่แหล้่งกิักิเกิ็บนั�ำที่่� 

พย่งพอตุ่อคัวามตุอ้งกิารใช่แ้ล้ะกิระบวนักิารตุรวจสอบคัวามเส่�ยง

ที่่�ม่อยู่อย่างตุ่อเนั้�อง เปี็นัตุ้นั

หมายเหตุ : สามารถึดูรายล้ะเอ่ยดกิารวิเคัราะห์สถึานักิารณ์์ในัอนัาคัตุ (Scenario Analysis) ท่ี่�เกิ่�ยวขึ้้องกิับกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ 

เพิ�มเตุิมในัภาคัผนัวกิ

WHA GROUP’S RISK MANAGEMENT PROCESS

• ก�รระบ่คว�มเส่�ยง
ภ�ยในและภ�ยนอก  
รวมถึงผู้ลกระที่บ 
ที่�งธ่รกิจ

• ก�รจัดประเภที่ 
คว�มเส่�ยงที่่�ระบ่ได้เป็น  
4 ประเภที่ : กลย่ที่ธ ์
ก�รเงิน ก�รปฏิิบัติก�ร
และก�รปฏิิบัติต�ม
ระเบ่ยบและกฎหม�ย

• ก�รคำ�นวณระดับ 
คว�มเส่�ยงต�มเกณฑ์ ์
ก�รประเมินท่ี่�ได้ม�ตรฐ�น

• ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
ของคว�มเส่�ยงต�มผู้ัง
คว�มเส่�ยงองค์กรและ
คว�มเส่�ยงที่่�ยอมรับได้

• กำ�หนดก�รดำ�เนินก�ร
เพ่�อตอบสนอง ป้องกัน
ผู้ลกระที่บที่่�อ�จเกิดข้�น
และลดระดับคว�มเส่�ยง
จ�กระดับส่งม�เป็น 
ระดับที่่�ยอมรับได้ในที่่�ส่ด

• ก�รสื�อส�รคว�มเส่�ยงไปยัง 
ผู้่้บริห�รและพนักง�นที่ั�งหมด
เพ่�อสร้�งวัฒนธรรม 
คว�มเส่�ยงที่่�แข็งแกร�ง

• คณะที่ำ�ง�นคว�มเส่�ยง
ร�ยง�นก�รดำ�เนินก�ร
บริห�รคว�มเส่�ยง  
แผู้นผู้ลลัพธ์และคว�มคืบหน้� 
ไปยังคณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเส่�ยงที่่กไตรม�ส 

• เพิ�มประสิที่ธิภ�พช�องที่�ง 
ก�รสื�อส�รภ�ยใน  
เพ่�อเผู้ยแพร�ข้อม่ล 
คว�มเส่�ยงที่่�เก่�ยวข้อง

ก�รระบ่คว�มเส่�ยง ก�รประเมินคว�มเส่�ยง ม�ตรก�รตอบสนองและ
ป้องกันคว�มเส่�ยง

ก�รร�ยง�นคว�มเส่�ยง
ก�รตรวจสอบและ
ก�รสื�อส�ร
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กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิด่ถ้ึงคัวามเส่�ยงอันัเน้ั�องมาจากิกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภมูอิากิาศท่ี่�ม่ตุอ่กิารดำเนันิัธิรุกิิจภายในันัคิัม

อุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ แล้ะธิุรกิิจขึ้องลู้กิคั้าด้วยเช่่นักิันั 

ซึ่้�งอาจนัำไปีสู่กิารหยุดช่ะงักิขึ้องธุิรกิิจหร้อก่ิอให้เกิิดคัวามเส่ย

หายตุ่อสนิัที่รัพย์ได ้ดังนัั�นั จ้งกิำหนัดให้มก่ิารปีระเมินัคัวามเส่�ยง

ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศโดยถ้ึอเป็ีนั

ปีระเด็นัหนั้�งในักิารบรหิารคัวามเส่�ยงองค์ักิรแล้ะมวั่ตุถึปุีระสงค์ัดงั

ตุ่อไปีนั่�

• ระบุคัวามเส่�ยงที่่�สำคััญตุามระดับคัวามอันัตุราย โอกิาสที่่�จะ

เกิิดขึ้้�นั แล้ะคัวามเกิ่�ยวข้ึ้องตุ่อกิารดำเนัินังานั

• ที่ำคัวามเขึ้้าใจผล้กิระที่บจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศที่่�ม่ตุ่อกิารดำเนัินัธิุรกิิจ

• ปีระเมินัปีระสิที่ธิภิาพขึ้องมาตุรกิารบรรเที่าผล้กิระที่บท่ี่�มอ่ยู่

เดิม

• หาแนัวที่างแกิ้ไขึ้ปัีญหาจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพ 

ภูมิอากิาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัในัอนัาคัตุ

ที่ั�งนั่� ผล้กิารปีระเมนิัระบวุา่กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภมูอิากิาศเปีน็ั

คัวามเส่�ยงตุ่อพ้�นัที่่�ปีระกิอบอุตุสาหกิรรม เนั้�องจากิระดับนั�ำ 

ที่่�ตุ�ำล้งอย่างมากิในัปีระเที่ศไที่ย รวมถึ้งระยะเวล้าท่ี่�นัิคัม

อตุุสาหกิรรมได้ปีระสบกัิบภัยแล้ง้ในัช่ว่งไตุรมาสแรกิขึ้องปี ี2563 

ด้วยเหตุุนั่� กิลุ่้มบริษัที่ฯ จ้งได้จัดให้ม่กิระบวนักิารปีระเมินั 

คัวามเส่�ยงอยา่งถึ่�ถึว้นัในันัคิัมอตุุสาหกิรรมที่่�เกิ่�ยวขึ้อ้งเพ้�อบรหิาร

จัดกิารผล้กิระที่บจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศอย่างม่

ปีระสิที่ธิิภาพ

กลุ่ย่ที่ธ์ ในการรับมือกับการเปลุ่่�ยนแปลุ่ง
สภาพภ้มิอากาศ
การิปรัิบต่ัวต่่อสถานการิณ์การิเปล่ียนแปลงสภาพ
ภ้มิอากาศ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้พัฒนัากิระบวนักิารบริหารจัดกิารคัวามเส่�ยงเพ้�อ

รับม้อกัิบคัวามเส่�ยงด้านักิายภาพจากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิ

อากิาศ ซ้ึ่�งอาจที่ำให้กิารดำเนัินัธิุรกิิจขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุ้องหยุด

ช่ะงักิแล้ะส่งผล้กิระที่บไปียังส่วนัอ้�นั ๆ ในัห่วงโซึ่่คุัณ์คั่า (เช่่นั 

ลู้กิคั้าในันิัคัมอุตุสาหกิรรมแล้ะชุ่มช่นัโดยรอบ) 

ที่ั�งนั่� นัิคัมอุตุสาหกิรรมขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังไม่เคัยม่คัวามเส่�ยง

หร้อได้รับผล้กิระที่บเนั้�องจากิอุที่กิภัย เพราะกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

มก่ิระบวนักิารเล้อ้กิสรรที่ำเล้ที่่�ตุั�งที่่�มป่ีระสทิี่ธิภิาพ โดยจะตุ้องผา่นั

กิารวิเคัราะห์แล้้วว่าพ้�นัที่่�นัั�นั ๆ ไม่เคัยม่ปีระวัติุกิารเกิิดอุที่กิภัย

มาก่ิอนั นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังได้ดำเนัินัมาตุรกิารบรรเที่า

คัวามเส่�ยงมากิมาย แมว้า่จะเกิดิภยัแล้ง้เม้�อไมน่ัานัมานั่� แตุก่ิลุ้ม่

บริษัที่ฯ กิ็สามารถึบริหารคัวามเส่�ยงได้ด้วยมาตุรกิารที่่�ม่

ปีระสิที่ธิภิาพ คัวามเส่�ยงด้านักิายภาพเนั้�องจากิกิารเปีล่้�ยนัแปีล้ง

สภาพภูมิอากิาศจ้งถ้ึอเปี็นัคัวามเส่�ยงที่่�ม่คัวามรุนัแรงไม่มากิ

สำหรับกิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัปีี 2564 อย่างไรกิ็ตุาม กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะ

ยงัคังปีรับตุวัตุอ่สถึานักิารณ์ก์ิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภมูอิากิาศแล้ะ

ดำเนิันัมาตุรกิารเพ้�อรับม้อกัิบคัวามเส่�ยงด้านักิายภาพจากิกิาร

เปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศตุ่อไปีในัอนัาคัตุ
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โครังกีารัที่ี�มีผ่ลงานโดดเด่น

โคุรีงการี คุวามเสี�ยงและมาตรีการีบรีรีเที่าผลกรีะที่บ

แผนักิารปีรับตุัวตุ่อ
คัวามเส่�ยงด้านักิายภาพ

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากอุที่กภัย
• ตุรวจวัดปีริมาณ์นั�ำในัอ่างเกิ็บนั�ำบริเวณ์นิัคัมอุตุสาหกิรรมอ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ดแล้ะพ้�นัท่ี่�ตุอนัเหน้ัอ 

ตุามกิำหนัด นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังขึุ้ด/ ล้อกิบ่อสำหรับระบายนั�ำในักิรณ์่ที่่�เกิิดอุที่กิภัย
• ตุรวจสอบแล้ะบำรุงรักิษาคัันักิั�นันั�ำแล้ะปีั�มนั�ำตุามกิำหนัดเพ้�อให้ม่สภาพพร้อมใช่้งานัตุล้อดเวล้า
• ตุิดตุั�งอุปีกิรณ์์ระบบอัล้ตุราโซึ่นัิกิที่่�เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร่ (WHA SIL) 

เพ้�อตุรวจวัดระดับนั�ำในับ่อรับนั�ำแล้ะอ่างกิักิเกิ็บนั�ำดิบ
• ตุิดตุั�งอุปีกิรณ์์ระบบอัล้ตุราโซึ่นัิกิแล้ะระบบ SCADA เพ้�อตุรวจสอบระดับนั�ำอย่างใกิล้้ช่ิด พร้อมที่ั�ง

จดัสรรปีริมาณ์นั�ำดิบในับ่อรับนั�ำดิบแล้ะบ่อกัิกิเก็ิบนั�ำในันิัคัมอุตุสาหกิรรมอส่เทิี่รน์ั ซึ่บ่อร์ด (ระยอง) 
(ESIE) แล้ะนิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่่บอร์ด 1 (WHA ESIE 1)

• เล้อ้กิพ้�นัที่่�ที่่�มค่ัวามเส่�ยงตุ�ำตุ่อกิารเกิดิอุที่กิภัยหรอ้ไม่มร่ายงานักิารเกิดิอุที่กิภัยในัอดตุ่สำหรับพฒันัา
โคัรงกิาร ที่ั�งนั่� โคัรงกิารส่วนัใหญ่ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุั�งอยู่ในัย่านับางนัา-ตุราดหร้อเขึ้ตุพ้�นัที่่�ระเบย่ง
เศรษฐกิิจพิเศษภาคัตุะวันัออกิ (ECC) ซึ่้�งม่คัวามเส่�ยงตุ�ำตุ่อกิารเกิิดภัยพิบัตุิ

• กิำหนัดแผนั/ ขึ้ั�นัตุอนักิารดำเนิันังานัในักิรณ์่ฉัุกิเฉัินั
• ปีระเมินักิารเปีล่้�ยนัแปีล้งขึ้องสภาพแวดล้้อมแล้ะบริเวณ์โดยรอบขึ้องเขึ้ตุพ้�นัที่่�ในัแตุ่ล้ะโคัรงกิาร

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากภัยแล้ง
• ตุรวจวัดปีริมาณ์นั�ำในัอ่างเก็ิบนั�ำบริเวณ์นิัคัมอุตุสาหกิรรมอ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ดแล้ะพ้�นัท่ี่�ตุอนัเหนั้อตุาม

กิำหนัด
• นัำโคัรงกิาร Natural Water SCADA มาใช้่เพ้�อใช่้นั�ำจากิแหล้่งธิรรมช่าตุิให้เกิิดปีระสิที่ธิิภาพสูงสุด
• ตุรวจสอบแล้ะปีระเมินักิารใช้่นั�ำจากิแหล่้งธิรรมช่าติุ แล้ะรายงานัให้ฝ่่ายท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้องรับที่ราบอย่าง

นั้อยเด้อนัล้ะคัรั�ง
• ดูแล้ซึ่่อมแซึ่มดินัรอบ ๆ คัันักิั�นันั�ำในับริเวณ์ระบบจ่ายนั�ำ เพ้�อปี้องกิันัไม่ให้เกิิดกิารที่รุดตุัว
• จัดเตุร่ยมบ่อนั�ำบาดาล้
• สร้างบ่อแล้ะอ่างกิักิเกิ็บนั�ำเพิ�มเพ้�อให้พ้�นัที่่�ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่นั�ำใช่้อย่างเพย่งพอ

• สร้างอ่างกิักิเกิ็บนั�ำเพิ�มที่่�เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ สระบุร่ (WHA SIL) โดย
ม่ปีริมาณ์คัวามจุนั�ำเพิ�มขึ้้�นัเป็ีนั 383,000 ลู้กิบาศก์ิเมตุร หร้อคิัดเปี็นัปีริมาณ์นั�ำท่ี่�เพ่ยงพอ 
ตุ่อกิารใช่้งานัขึ้องลู้กิคั้าตุล้อดปีี

• สร้างปีั�มนั�ำแบบทีุ่่นัล้อย (Floating Pump) ม่ปีระสิที่ธิิภาพในักิารสูบนั�ำ 250,000 ลู้กิบาศกิ์เมตุร
จากิคัวามจุระดับตุ�ำสุด

• ปีรับปีรุงบ่อนั�ำบาดาล้ที่่�เขึ้ตุปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ ระยอง (WHA RIL) เพ้�อ
เพิ�มปีระสิที่ธิิภาพกิารจัดหานั�ำภายในัพ้�นัที่่�ขึ้้�นัวันัล้ะ 1,121 ลู้กิบาศกิ์เมตุร คัิดเป็ีนัร้อยล้ะ 10 
ขึ้องคัวามตุ้องกิารใช่้นั�ำ

• กิลุ้่มบริษัที่ฯ ใช่้ระบบนัำนั�ำเส่ยกิล้ับมาใช่้ใหม่ (Water Reclamation) ซ้ึ่�งช่่วยล้ดกิารพ้�งพาแหล้่งนั�ำ
ธิรรมช่าตุิ โดยล้ดปีริมาณ์นั�ำที่่�ด้งมาใช่้รวมถึ้งนั�ำที่ิ�ง โคัรงกิารดังกิล้่าวยังช่่วยล้ดคั่าใช่้จ่ายในั 
กิารจัดหานั�ำดิบแล้ะหล้่กิเล้่�ยงโอกิาสเกิิดข้ึ้อขัึ้ดแย้งจากิกิารใช่้ที่รัพยากิรร่วมกิับชุ่มช่นัในัพ้�นัที่่�  
จ้งได้รับพิจารณ์าตุ่ออายุใบอนัุญาตุให้ดำเนัินัธุิรกิิจได้อย่างตุ่อเนั้�อง

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากพายุและฟ้้าผ�า
• อาคัารขึ้องกิลุ่้มบริษัที่ฯ กิ่อสร้างข้ึ้�นัภายใตุ้มาตุรฐานัขัึ้�นัสูง จ้งม่คัวามที่นัที่านัแล้ะสามารถึรองรับ

สภาวะอากิาศที่่�รุนัแรงได้
• เฝ่้าตุิดตุามสถึานักิารณ์์กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศอย่างใกิล้้ช่ิดผ่านัช่่องที่างรับขึ้่าวสาร 

ตุ่าง ๆ แล้ะแจ้งเตุ้อนัลู้กิคั้าเพ้�อเตุร่ยมคัวามพร้อม

อุณหภูมิโลกที่ี�เพิ�มสูงขึ้น การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากอุณหภูมิที่ี�เพิ�มสูงขึ้น
• เล้อ้กิใช่ว้สัดทุี่่�พัฒนัาจากินัวตัุกิรรมใหม่ในักิารกิอ่สรา้งคัล้งัสนิัคัา้ เพ้�อล้ดอณุ์หภมูภิายในัอาคัาร แล้ะ

เสริมปีระสิที่ธิิภาพขึ้องตุัวโคัรงสร้างรวมถึ้งกิารระบายอากิาศ
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โคุรีงการี คุวามเสี�ยงและมาตรีการีบรีรีเที่าผลกรีะที่บ

แผนักิารปีรับตุัวตุ่อ 
คัวามเส่�ยงจากิกิารออกิกิฎ
ระเบ่ยบด้านัสิ�งแวดล้้อม

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากนโยบายและข้อกฎหมาย
• ตุรวจสอบกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งด้านักิฎหมายแล้ะกิำหนัดแนัวที่างเพ้�อบรรเที่าผล้กิระที่บอย่างม่

ปีระสิที่ธิิภาพ
• วางแผนัเพิ�มกิำล้งักิารผล้ติุพล้งังานัที่ดแที่นัเพ้�อล้ดปีริมาณ์กิารปีล้อ่ยกิา๊ซึ่เรอ้นักิระจกิแล้ะล้ดกิระที่บ

ตุ่อสิ�งแวดล้้อม ตุล้อดจนัคัวบคัุมปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ
• มุง่เนัน้ักิารเล้อ้กิใช่ว้สัดกุิอ่สรา้งที่่�ช่ว่ยล้ดกิารปีล้อ่ยกิา๊ซึ่เรอ้นักิระจกิ รวมถึง้วสัดทุี่่�มป่ีระสทิี่ธิภิาพสงู

เพ้�อล้ดกิารสร้างขึ้ยะ ตุล้อดจนัส่งเสริมให้นัำวัสดุกิ่อสร้างกิล้ับมาใช้่ซึ่�ำแล้ะร่ไซึ่เคัิล้

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากเที่คุโนโลยี
• ขึ้ยายธุิรกิจิกิารให้บริกิารด้านัพลั้งงานัที่างเล้อ้กิ ดว้ยคัวามพร้อมตัุ�งแตุ่ในัขัึ้�นัตุอนักิารออกิแบบอาคัาร

จ้งสามารถึติุดตุั�งแผงโซึ่ล้าร์บนัหลั้งคัาได้ที่ันัที่่ ทัี่�งนั่� บริกิารตุิดตุั�งระบบแผงโซึ่ล้าร์บนัหลั้งคัา 
ดำเนัินังานัภายใตุ้กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ซ้ึ่�งเปี็นัผู้เช่่�ยวช่าญในับริกิารด้านัพล้ังงานัคัรบวงจร

• ศ้กิษาเที่คัโนัโล้ย่ที่่�เก่ิ�ยวข้ึ้องกัิบกิารดูดซัึ่บแล้ะกัิกิเก็ิบก๊ิาซึ่คัาร์บอนัไดออกิไซึ่ด์ เพ้�อล้ดผล้กิระที่บ 
จากิกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศในัอนัาคัตุ

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากคุวามต้องการีในตลาดั
• นัำเที่คัโนัโล้ย่สมัยใหม่มาใช่้อย่างตุ่อเนั้�องเพ้�อส่งเสริมแนัวคัิดนัิคัมอุตุสาหกิรรมเช่ิงนัิเวศอัจฉัริยะ 

(SMART ECO Industrial Estates) ซ้ึ่�งช่่วยสนัับสนุันัในัด้านักิารผล้ิตุขึ้องโรงงานั ระบบโล้จิสตุิกิส์ 
แล้ะธิุรกิิจอ้�นัๆ ให้เปี็นัไปีอย่างราบร้�นั

• ออกิแบบแล้ะกิ่อสร้างอาคัารที่่�เปี็นัมิตุรกิับสิ�งแวดล้้อมแล้ะสอดคัล้้องกิับมาตุรฐานัสากิล้
• นัำเสนัอบริกิารด้านัพล้ังงานัที่างเล้้อกิ โดยเฉัพาะพล้ังงานัจากิแสงอาที่ิตุย์ ซ้ึ่�งสามารถึตุิดตุั�งระบบ

ร่วมกัิบอาคัารคัลั้งสินัค้ัาขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ แล้ะจะช่่วยให้ลู้กิค้ัาปีระหยัดค่ัาใช้่จ่ายด้านัพลั้งงานั 
รวมถึ้งล้ดผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อมอ่กิด้วย

การีจัดัการีคุวามเสี�ยงจากผลกรีะที่บต�อชีื�อเสียง
• วางกิล้ยุที่ธ์ิเพ้�อล้ดอัตุรากิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิสุที่ธิิเป็ีนัศูนัย์ (Net Zero) แล้ะส่งเสริม 

ให้ลู้กิคั้าแล้ะพันัธิมิตุรที่างธิุรกิิจหันัมาใช่้พล้ังงานัที่างเล้้อกิมากิขึ้้�นั
• กิลุ่้มบริษัที่ฯ ม่คัวามตุั�งใจท่ี่�จะร่วมม้อกิับลู้กิคั้าแล้ะพันัธิมิตุรที่างธิุรกิิจเพ้�อบรรเที่าผล้กิระที่บจากิ 

กิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศตุล้อดที่ั�งห่วงโซึ่่คัุณ์คั่า
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เกณฑ์์ช่�วัดัผู้ลุ่การดัำาเนินงานแลุ่ะเป้าหมาย
เกณฑ์์ชี้วัดผู้ลการิดำาเนินงานด้านการิเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ

ข้อมูลกีารัปล่อยกี๊าซเรัือนกีรัะจกี

ผลการีดัำเนินงาน Unit 2561 2562 2563 2564

กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ
ที่างตุรง (Scope 1)

Metric tons 
CO2e

667 693 645 1,146

กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ
ที่างอ้อม (Scope 2)

14,696 19,419 18,670 18,104

กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิที่าง
ตุรงแล้ะที่างอ้อม 
(Scope 1 แล้ะ Scope 2)

15,363 20,112 19,315 19,250

ดัช่นั่กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ 
(Scope 1 แล้ะ Scope 2)

Tons CO2e/
THB

 0.0000015 0.0000015 0.0000021 0.0000016

คัรอบคัลุ้ม % 100 100 100 100

เป้าห้มายด้านการิเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ 
1. เปี้าหมายกิารล้ดปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เรอ้นักิระจกิ (เช่่นั Scope 1, Scope 2 แล้ะ Scope 3)
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171,000

ส่วนติ่างของปรัิมาณกีารัปล่อยกี๊าซ 
เรัือนกีรัะจกีเที่ียบกีับกีารัใช้ ไฟฟ้าจากี
รัะบบปกีติิ (GRID) ติ่อปี (TCO2E)

(กีรัณีมีกีารัดำาเนินกีารัเติ็มกีำาลังกีารัผ่ลิติเติ็มปี)

ปี เป้าหมาย
2566

กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดตุ้ั�งเปีา้หมายระยะยาวในักิารใหบ้รกิิารระบบพล้งังานัไฟฟา้จากิแสงอาที่ติุยอ์ยา่งตุอ่เนั้�อง โดยไดล้้งนัามในัขึ้อ้ตุกิล้งซึ่้�อ

ขึ้ายคัิดเปี็นัปีริมาณ์ที่ั�งสิ�นั 300 เมกิะวัตุต์ุ ซ้ึ่�งช่่วยล้ดกิารปีล้่อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิ (Scope 2) ได้ถึ้งปีีล้ะ 171,000 tCO2e ไปีจนัถึ้ง 

ปีี 2566

เป้าห้มายด้านการิเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศอ่ืน ๆ
• เป้าหมายด้านกีารัจัดกีารันำ�า

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่แผนัที่่�จะเพิ�มปีริมาณ์กิารนัำนั�ำเส่ยจากิอุตุสาหกิรรมกิล้ับมาใช่้ใหม่เป็ีนัสองเท่ี่า จากิ 30,200 ลู้กิบาศกิ์เมตุรตุ่อวันัเปี็นั 

60,400 ลู้กิบาศกิ์เมตุรตุ่อวันัในัปีี 2568

ปี เป้าหมาย ปี เป้าหมาย
25682563

ปรัิมาณนำ�าเสียที่ี�ผ่่านกีารับำาบัดกีลับมาใช้ ใหม ่
ในอุติสาหกีรัรัม (ลูกีบาศกี์เมติรัติ่อวัน)

ปรัิมาณนำ�าเสียที่ี�ผ่่านกีารับำาบัดกีลับมาใช้ ใหม ่
ในอุติสาหกีรัรัม (ลูกีบาศกี์เมติรัติ่อวัน)

30,200 60,400
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พร้อมกิันันั่� บริษัที่ฯ ยังให้คัวามสำคััญกิับกิารขึ้ับเคัล้้�อนักิาร

ดำเนิันังานัด้านักิารล้ดคัาร์บอนัภายในัองค์ักิรผ่านักิารผลิ้ตุแล้ะ

จำหนั่ายไฟฟ้าที่ดแที่นั โดยจะเห็นัได้ว่าบริษัที่ฯ สามารถึล้ด 

กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เรอ้นักิระจกิสู่ช่ั�นับรรยากิาศจากิโคัรงกิารพล้ังงานั

พล้ังงานัแสงอาทิี่ตุย์ดั งกิล้่าวเพิ�มขึ้้�นัเปี็นั 26,378 ตุันั

คัารบ์อนัไดออกิไซึ่ด์เที่ย่บเท่ี่า ในัปี ี2564 หากิเที่ย่บกัิบกิารปีล่้อย

กิา๊ซึ่เรอ้นักิระจกิจากิกิิจกิรรมทัี่�งหมดขึ้องกิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ในัช่ว่งเวล้า

เด่ยวกัินั จำนัวนั 19,250 ตุันัคัาร์บอนัไดออกิไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า  

จง้ถึอ้ไดว้า่กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ สามารถึบรรล้กุิารเปีน็ักิล้างที่างคัารบ์อนั 

(Carbon Neutrality) ได้แล้้วภายในัปีี 2564 อย่างไรก็ิตุาม  

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ยังคังมุ่งมั�นัล้ดผล้กิระที่บที่างสิ�งแวดล้้อมแล้ะเปี็นั

ส่วนัหนั้�งในักิารแกิ้ปีัญหาจากิภาวะกิารเปีล้่�ยนัแปีล้งที่าง 

ภูมิอากิาศเพ้�อมุ่งสู่กิารปีล้่อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิสุที่ธิิเปี็นัศูนัย์ (Net 

Zero Emission) ตุ่อไปี ซ้ึ่�งกิลุ้่มบริษัที่ฯ อยู่ระหว่างกิารที่ำแผนั

ระยะยาวเพ้�อบรรลุ้เป้ีาหมายกิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิสุที่ธิิเป็ีนั

ศูนัย์ (Net Zero Emission) ซึ่้�งจะปีระกิาศแผนัโดยล้ะเอย่ดแล้ะ

ระยะเวล้าที่่�ช่ัดเจนัตุ่อไปี

• เป้าหมายด้านพัลังงานและพัลังงานที่ดแที่น
กิลุ่้มบริษัที่ฯ ตุั�งใจท่ี่�จะล้ดกิารใช้่ไฟฟ้าจากิระบบปีกิตุิในักิาร

ดำเนัินัธิุรกิิจล้งร้อยล้ะ 3 ภายในัปีี 2565 โดยเที่่ยบจากิขึ้้อมูล้ในั 

ปีี 2562

• เป้าหมายด้านกีารัจัดกีารัของเสีย
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่เปี้าหมายที่่�จะปีรับสัดส่วนักิารกิำจัดขึ้ยะด้วยกิาร

ฝั่งกิล้บหร้อกิารเผาโดยไม่ม่กิารแปีรรูปีเพ้�อเปีล้่�ยนัเปี็นัพล้ังงานั

ในัปีี 2568

การิผู้ลักดันและการิจูงใจในการิบริิห้าริจัดการิ 
การิเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ
กิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ไดก้ิำหนัดดัช่นัช่่่�วัดคัวามสำเร็จ (KPI) เพ้�อสรา้งแรง

จูงใจในักิารบริหารจัดกิารกิารเปีล่้�ยนัแปีล้งสภาพภูมิอากิาศ เช่่นั 

กิำหนัดอัตุรากิารเพิ�มกิำล้ังกิารผล้ิตุไฟฟ้าจากิแหล้่งพล้ังงานั

ที่ดแที่นัให้เป็ีนั KPI สำหรับกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP โดยคิัดเป็ีนั 

รอ้ยล้ะ 10 ขึ้อง KPI สำหรบัที่ั�งกิลุ้ม่ธิรุกิจิ นัอกิจากินั่� ยงัพจิารณ์า

ผล้กิารดำเนัินังานัเปี็นัส่วนัหนั้�งขึ้อง KPI ด้านักิารเงินัขึ้องกิลุ้่ม

ธิรุกิจิอ่กิด้วย ที่ั�งนั่� ดชั่นั ่KPI ขึ้องกิลุ้ม่ธุิรกิจิถึอ้เป็ีนัตัุวช่่�วัดสำคัญั

ในักิารปีระเมินัผล้งานัขึ้องคัณ์ะผูบ้ริหาร โดยมสั่ดส่วนัแตุกิตุ่างกินัั 

ไปีสำหรับแตุ่ล้ะตุำแหนั่งตุามหนั้าที่่�แล้ะคัวามรับผิดช่อบ
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การจัดัการ
พลุ่ังงาน

ในัขึ้ณ์ะที่่�โล้กิกิำล้ังกิ้าวสู่ ‘เปี้าหมายกิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ

สุที่ธิิเปี็นัศูนัย์ (Net Zero)’ แล้ะ ‘สังคัมคัาร์บอนัตุ�ำ (Low Carbon 

Society)’ ปัีจจัยตุ่างๆ อันัได้แกิ่ กิล้ไกิแล้ะสภาวะตุล้าด แผนังานั

รัฐบาล้แล้ะ กิฎระเบ่ยบที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง โอกิาสที่างธิุรกิิจ รวมถึ้ง

อุปีสงคั์ขึ้องสังคัม ที่ั�งหมดนั่�ตุ่างกิ็ม่ส่วนัขึ้ับเคัล้้�อนัในักิารเปีล้่�ยนั

ผา่นัเขึ้า้สูโ่ล้กิส่เขึ้ย่ว ทัี่�งยังช่่วยเรง่ใหเ้กิดิกิารนัำโซึ่ล้ชู่นััเที่คัโนัโล้ย่

สมัยใหม่ท่ี่�ช่่วยล้ดคัาร์บอนัแล้ะเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพมาใช้่ในั 

กิารดำเนัินัธิุรกิิจ กิระนัั�นักิ็ตุาม อ่กิปีระเด็นัที่่�สำคััญไม่แพ้กิันั 

กิ็คั้อปีัญหากิารขึ้าดแคัล้นัที่รัพยากิรธิรรมช่าตุิท่ี่�ที่ว่คัวามรุนัแรง 

มากิขึ้้�นั ซ้ึ่�งนับัวา่มส่่วนัอยา่งมากิในักิารผล้กัิดันัใหท้ี่ั�งภาคัรฐัแล้ะ 

ภาคัเอกิช่นัตุ้องหันัมาคิัดคั้นัแล้ะพัฒนัา SMART Solutions โดย

รฐับาล้ในัปีระเที่ศตุ่างๆ ที่ั�วโล้กิรวมถ้ึงปีระเที่ศไที่ยได้ออกินัโยบาย

ส่งเสริมแล้ะจูงใจให้ทีุ่กิภาคัส่วนัหันัมาผล้ิตุแล้ะใช่้พล้ังงานั

ที่ดแที่นั แล้ะในัส่วนัขึ้องภาคัเอกิช่นักิ็ได้นัำคัวามกิ้าวหนั้าที่าง

เที่คัโนัโล้ย่มาใช่้สร้างรากิฐานัในักิารใช้่พล้ังงานัสะอาด เพ้�อให้

มั�นัใจได้ว่าปีระเที่ศจะม่คัวามมั�นัคังที่างพลั้งงานั

ทัี่�งนั่�เม้�อเท่ี่ยบกิบัพล้งังานัเช่้�อเพล้งิฟอสซึ่ลิ้ พล้งังานัสะอาดยอ่ม

ม่ผล้ด่ตุ่อโล้กิแล้ะมวล้มนัุษยช่าตุิมากิกิว่า เพราะกิารใช่้พล้ังงานั

สะอาดช่่วยล้ดกิารปีล้่อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิ รวมถ้ึงช่่วยให้คัุณ์ภาพ

อากิาศด่ขึ้้�นั ทัี่�งยังช่่วยล้ดกิารพ้�งพิงที่รัพยากิรธิรรมช่าตุิที่่�ม่อยู่

อยา่งจำกิดั ดว้ยเหตุนุั่� กิลุ้ม่บรษิทัี่ดบับล้วิเอช่เอจง้ใหค้ัวามสำคัญั

ตุ่อกิารบริหารจัดกิารพล้ังงานัในักิารดำเนัินังานัขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ 

ให้ม่ปีระสิที่ธิิภาพพร้อมกัิบม่สำนั้กิรับผิดช่อบ เพ้�อล้ดผล้กิระที่บ

เชิ่งล้บที่่�อาจเกิิดตุ่อสิ�งแวดล้้อมแล้ะผู้ม่ส่วนัได้เส่ยที่่�เกิ่�ยวขึ้้อง 

ทุี่กิกิลุ้่ม นัอกิจากินั่� กิลุ้่มบริษัที่ฯ ในัฐานัะที่่�เปี็นั “Your Ultimate 

Solution Partner” ได้นัำเสนัอบริกิารแก่ิลู้กิค้ัาที่่�ตุ้องกิารช่ดเช่ย

ผล้กิระที่บจากิรอยเท้ี่าคัาร์บอนั (Carbon Footprint) ด้วยบริกิาร

ด้านัพล้ังงานัที่ดแที่นัอันัหล้ากิหล้ายขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ซ้ึ่�งกิารนัำ

พล้ังงานัที่ดแที่นัมาใช่้ปีระโยช่น์ัจะช่่วยให้ลู้กิคั้าสามารถึบริหาร

จัดกิารพล้ังงานัได้อย่างเต็ุมปีระสิที่ธิิภาพ ล้ดกิารพ้�งพิงระบบ 

จ่ายพล้ังงานัไฟฟ้า แล้ะล้ดผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อม 
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แนวที่างบริหารจัดัการ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ตุระหนัักิถึ้งคัวามสำคััญขึ้องกิารบริหารจัดกิาร

พล้ังงานั จ้งได้กิำหนัดนัโยบายอนุัรักิษ์พลั้งงานัขึ้้�นั เพ้�อ 

แสดงให้เห็นัถ้ึงคัวามจำเป็ีนัขึ้องโคัรงกิารอนุัรักิษ์พลั้งงานัในั

กิลุ้ม่บริษัที่ฯ ซ้ึ่�งนัโยบายดังกิล้า่วคัรอบคัล้มุถึง้กิารปีฏิิบัตุขิึ้อง

พนัักิงานั รวมไปีถึ้งกิารจัดกิารสิ�งปีลู้กิสร้างหร้อระบบ

สาธิารณ์ูปีโภคัขึ้องที่ั�ง 4 กิลุ้่มธิุรกิิจให้เป็ีนัไปีตุามพระราช่

บญัญตัุคิัวบคัมุอาคัาร พ.ศ. 2540 แล้ะพระราช่บญัญตัุสิง่เสรมิ

แล้ะรักิษาคัุณ์ภาพสิ�งแวดล้้อมแห่งช่าตุิ ฉับับที่่� 2 พ.ศ. 2550 

โดยในัส่วนัขึ้องกิารตุรวจสอบกิารบริหารจัดกิารพลั้งงานันัั�นั 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ จะดำเนิันักิารโดยคัณ์ะกิรรมกิารพล้ังงานั 

ซึ่้�งปีระกิอบไปีด้วยตัุวแที่นัจากิทุี่กิกิลุ่้มธุิรกิิจเพ้�อร่วมกัินัให้

ขึ้้อมูล้ที่่�ถึูกิตุ้องเกิ่�ยวกิับกิลุ้่มธิุรกิิจแตุ่ล้ะกิลุ้่ม เพ้�อเป็ีนัขึ้้อมูล้

ในักิารสนัับสนัุนัระหว่างกิันั

การอน่รักษ์ัพลัุ่งงานในการดัำาเนินงานของ 
กลุ่่�มบริษััที่ฯ 
แมว่้ากิลุ้ม่บรษิทัี่ฯ ในัฐานัะผูพ้ฒันัานิัคัมอตุุสาหกิรรม จะไมม่่

อำนัาจคัวบคุัมให้ผู้ปีระกิอบกิารอุตุสาหกิรรมในัเขึ้ตุ

อุตุสาหกิรรมล้ดกิารใช่้พล้ังงานั แตุ่กิลุ้่มบริษัที่ฯ สามารถึ

คัวบคัุมแล้ะตุั�งเป้ีาหมายท่ี่�จะล้ดกิารใช้่พลั้งงานัไฟฟ้าจากิ

ระบบจา่ยพล้งังานัอันัเกิดิจากิกิารดำเนันิังานัขึ้องกิลุ้ม่บรษัิที่ฯ 

ให้ล้ดล้งร้อยล้ะ 3 ภายในัปีี 2565 เม้�อเที่่ยบกัิบฐานักิารใช้่ 

พล้ังงานัไฟฟ้าปีี 2562 ที่ั�งนั่� เพ้�อสนัับสนัุนักิารบรรลุ้ 

เปี้าหมายขึ้้างตุ้นั ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งได้ดำเนัินั

โคัรงกิารอนัุรักิษ์พล้ังงานัดังตุ่อไปีนั่�

ริะบบพลังงานแสงอาทิต่ย์บนห้ลังคา 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ มุ่งเนั้นัที่่�จะตุิดตัุ�งแผงโซึ่ล้าร์เพ้�อเพิ�มกิารใช่้

พล้ังงานัที่ดแที่นัในักิารดำเนิันังานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดยในัปีี 

2564 พล้ังงานัสะอาดที่่�ผล้ิตุได้จากิแผงโซึ่ล้าร์บนัหล้ังคัา 

โรงบำบัดนั�ำเสย่ในันิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ ตุะวันัออกิ 

(มาบตุาพุด) (WHA EIE) สามารถึล้ดกิารใช่้พลั้งงานัไฟฟ้าที่่�

ผล้ิตุจากิเช้่�อเพล้ิงพาณ์ิช่ย์ได้ราว 315,857 กิิโล้วัตุตุ์ช่ั�วโมง 

ตุ่อปีี จ้งช่่วยล้ดปีริมาณ์กิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิที่างอ้อม

ปีระเภที่ที่่� 2 (Scope 2) ได้ถึ้ง 177 tCO2e นัอกิจากินั่� ระบบ

พล้งังานัแสงอาทิี่ตุย์ท่ี่�ติุดตัุ�งบริเวณ์พ้�นัที่่�ล้านัจอดรถึในับริเวณ์ 

WHA Plaza 1 แล้ะ WHA Plaza 2 ณ์ นัิคัมอุตุสาหกิรรม 

ดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด (WHA ESIE) รวมถ้ึงพ้�นัที่่�

ล้านัจอดรถึในันิัคัมอุตุสาหกิรรมดับบลิ้วเอช่เอ อ่สเทิี่ร์นัซึ่่

บอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ม่ปีระสิที่ธิิภาพในักิารผล้ิตุพล้ังงานั

แสงอาที่ติุย์เพ้�อที่ดแที่นักิารใช้่ไฟฟ้าจากิระบบจา่ยพล้งังานัได้ 

รวมที่ั�งสิ�นัถึ้ง 352,015 กิิโล้วัตุต์ุช่ั�วโมง จ้งปี้องกิันักิารปีล่้อย

ก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิที่างอ้อมได้กิว่า 197 tCO2e

ที่ั�งนั่� บริษัที่ ดับบล้ิวเอช่เอ ยูที่ิล้ิตุ่�ส์ แอนัด์ พาวเวอร์ จำกิัด 

(WHAUP) เริ�มดำเนิันัโคัรงกิารนัำร่องตุดิตุั�งแผงโซึ่ล้ารร์ว่มกิบั

ระบบกัิกิเกิบ็พล้งังานัดว้ยแบตุเตุอร่� (Battery Energy Storage 

System: BESS) บนัหล้ังคัาโรงบำบัดนั�ำในันิัคัมอุตุสาหกิรรม

อ่สเทิี่ร์นัซึ่่บอร์ด (ระยอง) (ESIE) ซ้ึ่�งได้ดำเนิันักิารแล้้วเสร็จ

แล้ะเปีิดใช่้งานัในัเด้อนัพฤศจิกิายนั 2564 ทัี่�งนั่�เพ้�อเพิ�มขึ้่ด

คัวามสามารถึในักิารผล้ิตุพล้ังงานัที่ดแที่นัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

โดยระบบพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ท่ี่�ตุิดตัุ�งน่ั�ม่กิำล้ังกิารผล้ิตุตุิดตัุ�ง

รวม 813.2 กิิโล้วัตุตุ์ ขึ้ณ์ะที่่�ระบบ BESS ม่กิำล้ังกิารผล้ิตุ

พล้ังงานัไฟฟ้าอยู่ที่่� 550 กิิโล้วัตุตุ์ช่ั�วโมง โคัรงกิารนั่�จ้งช่่วยให้ 

กิลุ้ม่บรษัิที่ WHAUP ล้ดกิารใช่ไ้ฟฟา้จากิระบบจา่ยพล้งังานัในั

แตุ่ล้ะปีีได้ราว 1,150 เมกิะวัตุตุ์ช่ั�วโมง หร้อเท่ี่ยบเท่ี่ากิาร 

ล้ดตุ้นัทีุ่นัคั่าไฟฟ้าปีระมาณ์ 4 ล้้านับาที่ตุ่อปีี ทัี่�งยังช่่วยให้ 

กิลุ้่มบริษัที่ฯ ล้ดกิารปีล่้อยก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิปีระเภที่ท่ี่� 2  

ตุล้อดอายุโคัรงกิารได้ 15,000 tCO2e จากิกิารใช่้พล้ังงานั

ที่ดแที่นัไฟฟ้าจากิระบบจ่ายพล้ังงานั
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การิปริะห้ยัดพลังงานภายในนิคมอุต่สาห้กริริม 
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนิันักิารเปีล้่�ยนัโคัมไฟในันิัคัมอุตุสาหกิรรม

แล้ะคัล้ังสินัคั้าขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ มาเปี็นัโคัมไฟ LED จนัถึ้ง 

ทีุ่กิวันันั่�เปี็นัจำนัวนัรวมที่ั�งสิ�นั 8,182 หล้อด โดยม่วัตุถึุปีระสงค์ั

เพ้�อเพิ�มปีระสิที่ธิิภาพอุปีกิรณ์์แล้ะสนัับสนัุนัเป้ีาหมายกิาร 

ล้ดกิารใช่้พล้ังงานัขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ นัอกิจากินั่� ในัปีี 2564 ยัง

ได้ม่กิารปีรับปีรุงแล้ะเปีล้่�ยนัอุปีกิรณ์์เคัร้�องใช่้ไฟฟ้าให้ปีระหยัด

พลั้งงานัมากิขึ้้�นัอย่างตุ่อเนั้�อง เช่น่ั กิารปีรับขึ้นัาด UF Feed 

เปล่�ยนใช้โคมไฟ ไหลที่�งชนิด LED แที่น 
โคมประเภที่เดิม ใช้สัญญ�ณไฟกระพริบ จ�กพลังง�นแสงอ�ที่ิตย์

Pump Fan กิารเปีล้่�ยนัแปีล้งเวล้าเปิีดปิีดอุปีกิรณ์์ กิารตุรวจสอบ 

แล้ะบำรุงรักิษาเคัร้�องใช้่ไฟฟ้าอย่างสม�ำเสมอ กิารใช้่งานัระบบ

แสงอาที่ิตุย์ไฟจราจรอัจฉัริยะ เพ้�อสะท้ี่อนัให้เห็นัถึ้งคัวามมุ่ง

มั�นัตุั� ง ใจในักิารล้ดกิารใช้่พล้ังงานั ทัี่�งหมดนั่�ส่ งผล้ให้ 

กิลุ้ม่บริษทัี่ฯ สามารถึล้ดกิารใช้่ไฟฟ้าโดยรวมได้ที่ั�งสิ�นั 32,253  

กิิโล้วัตุตุ์ช่ั�วโมง จ้งช่่วยล้ดปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิ

ได้ถึ้ง 18.77 tCO2e

การิปริะห้ยัดพลังงานภายในอาคาริสำานักงาน 

นัอกิจากิกิารดำเนัินัโคัรงกิารปีระหยัด

พลั้งงานัภายในันัิคัมอุตุสาหกิรรม ทีุ่กิกิลุ้่ม

ธิุรกิิจยังร่วมกิันัช่่วยสนัับสนัุนัในัด้านักิาร

ปีระหยัดพล้ังงานัอย่างเตุ็มที่่� โดยโคัรงกิาร 

“Let’s Save the World Together” ได้ริเริ�ม

ขึ้้�นัโดยม่วัตุถุึปีระสงค์ัเพ้�อกิระตุุ้นัใหพ้นักัิงานั

มแ่รงบันัดาล้ใจในักิารเปีล่้�ยนัแปีล้งวิธิป่ีฏิบัิติุ

เล้็กิๆ นั้อยๆ เพ้�อช่่วยกิันัปีระหยัดพล้ังงานั 

เช่น่ั กิารปิีดเคัร้�องใช่ไ้ฟฟา้ กิารใช่บั้นัไดแที่นั

ล้ิฟตุ์ เปี็นัตุ้นั ซึ่้�งโคัรงกิารนั่�ส่งผล้ให้เกิิดกิาร

ปีรับเปีล้่�ยนัพฤติุกิรรมในัเชิ่งบวกิไปีสู่กิาร 

ล้ดกิารใช่้พล้ังงานั

การประหยัดัพลัุ่งงานภายในนิคุมอุติสาหกรรม
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การิปริะห้ยัดพลังงานภายใน DATA CENTER 
ศนูัยข์ึ้อ้มลู้ (Data Center) ขึ้องกิลุ้ม่บริษัที่ฯ อยู่ในัคัวามดูแล้

ขึ้องบริษทัี่ ดบับลิ้วเอช่เอ อนิัโฟนิัที่ จำกัิด ซ้ึ่�งเป็ีนับริษทัี่ย่อย

ขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ โดย Data Center ได้นัำระบบกิารคัวบคัุม

ล้มแบบตุ่างๆ (ได้แก่ิ ล้มร้อนัแล้ะล้มเย็นั) มาใช้่เป็ีนัมาตุรกิาร

ในักิารบริหารจัดกิารกิารใช่้พล้ังงานัภายในั Data Center  

ให้เตุ็มปีระสิที่ธิิภาพ ซ้ึ่�งกิล้ยุที่ธิ์กิารคัวบคัุมล้มเช่่นันั่�ช่่วย 

ให้อุณ์หภูมิล้มจ่าย (Supplied Temperature) ถูึกิตุั�งค่ัาไว ้

ท่ี่�อุณ์หภูมิสูง จ้งช่่วยปีระหยัดพล้ังงานั ทัี่�งยังเพิ�มขึ้นัาด

ที่ำคัวามเย็นัได้ (Cooling Capacity) โดยไม่กิระที่บตุ่อกิาร

ที่ำงานัขึ้องระบบ ด้วยเหตุุนั่�ระบบดังกิล่้าวจ้งช่่วยให้ 

กิารบริหารจัดกิารพล้ังงานัที่ำได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ แล้ะ 

ล้ดค่ัาใช้่จ่ายพลั้งงานัในัส่วนัขึ้องระบบที่ำคัวามเย็นัรวมที่ั�งปีี

ได้ถึ้งร้อยล้ะ 21 สอดคัล้้องกิับคั่าปีระสิที่ธิิผล้ขึ้องกิารใช่้ 

พล้งังานัไฟฟา้ (PUE) รวมทัี่�งปีท่ีี่�ล้ดล้งรอ้ยล้ะ 15 นัอกิเหนัอ้

ไปีจากิกิารพัฒนัากิารออกิแบบอาคัาร Data Center ให้

ปีระหยัดพล้ังงานัแล้้ว กิารใช่้พล้ังงานัท่ี่�ผล้ิตุจากิแผง 

โซึ่ล้ารบ์นัหล้งัคัาอาคัารยงัมป่ีระสทิี่ธิภิาพมากิ ดงัเห็นัไดจ้ากิ

ขึ้้อมูล้ปีี 2564 ท่ี่�ม่กิารใช่้พล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์รวมที่ั�งสิ�นั 

270,673 กิิโล้วัตุต์ุชั่�วโมง เพ้�อที่ดแที่นักิารใช่้ไฟฟ้าจากิ 

ระบบจ่ายพล้ังงานัถ้ึงร้อยล้ะ 17

การิใช้พลังงานทดแทนและการิผู้ลิต่พลังงานในโคริงการิ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ม่กิารใช่้พล้ังงานัจากิแหล้่งพล้ังงานัที่ดแที่นั (ล้ม, นั�ำ, แสงอาที่ิตุย์, กิ๊าซึ่ช่่วภาพ) เพ้�อกิารดำเนัินังานัในัตุัวอาคัารที่่�อยู่

ภายใตุ้กิารดูแล้จัดกิารแล้ะโคัรงกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ ดังแสดงในัตุารางด้านัล้่างนั่�

ตัวช่�วัด 2562 2563 2564

ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�จ�กแหล�งพลังง�นที่ดแที่น (ลม, นำ��, แสงอ�ทิี่ตย์, ก๊�ซ่
ช่วภ�พ) ในตัวอ�ค�รภ�ยใต้พอร์ตก�รลงที่่นของกล่�มบริษััที่ฯ (kWh)

623,105 555,990 863,029 
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โคุรงการการใช้พลุ่ังงานอย�างม่ประสิที่ธิภาพ
กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้ดำเนัินักิารเปีล้่�ยนัเคัร้�องสูบนั�ำเส่ยจากิบ่ออุ้มนั�ำ

เขึ้้าอ่างเกิ็บนั�ำ ในักิระบวนักิารผล้ิตุนั�ำใช่้อุตุสาหกิรรมในันิัคัม

อุตุสาหกิรรมดับบล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซึ่บ่อร์ด (WHA ESIE) โดย

เปีล้่�ยนัขึ้นัาดมอเตุอร์เคัร้�องสูบนั�ำ 1 ตุัว จากิเดิม 30 กิิโล้วัตุตุ์ 

เป็ีนั 15 กิิโล้วัตุตุ์ ส่งผล้ให้ตัุ�งแตุ่ปีี 2562 ถึ้ง 2564 สามารถึ

ปีระหยัดพล้ังงานัได้ถึ้งร้อยล้ะ 32.69 (0.17 กิิโล้วัตุต์ุช่ั�วโมง/

ลู้กิบาศกิ์เมตุร หร้อ 0.00017 เมกิะวัตุตุ์ช่ั�วโมง)  

การิเสริิมสริ้างจิต่สำานึกด้านอนุริักษั์พลังงาน
ในัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ฯ ได้จัดกิารฝึ่กิอบรมเชิ่งปีฏิิบัตุิกิารเร้�อง

จิตุสำนั้กิด้านัอนัุรักิษ์พล้ังงานัแล้ะเที่คันิัคักิารปีระหยัดพล้ังงานั 

ให้กิับพนัักิงานัในันัิคัมอุตุสาหกิรรม อส่เที่ิร์นั ซึ่่บอร์ด (ESIE) 

ซึ่้�งกิิจกิรรมกิารฝึ่กิอบรมแบบออนัไล้น์ัในัคัรั�งนั่�ได้รับเก่ิยรติุจากิ 

ดร. ว่ระ ศร่อริยะกุิล้ ผู้เช่่�ยวช่าญด้านัพลั้งงานั จากิบริษัที่  

เอนัเนัอร์ย่� คัวอล้ิตุ่� เซึ่อร์วิส จำกิัด มาเป็ีนัวิที่ยากิร ม่ผู้เขึ้้าร่วม

กิารฝ่ึกิอบรมรวมที่ั�งสิ�นั 56 คันั โดยผูเ้ข้ึ้าอบรมจะตุ้องที่ำแบบ

ที่ดสอบคัวามรู้ Pre-test แล้ะ Post-test เพ้�อวัดคัวามรู้ที่ั�งกิ่อนั

แล้ะหล้ังกิารอบรม แล้ะจะม่กิารออกิใบปีระกิาศนั่ยบัตุรให้เม้�อ

จบหล้ักิสูตุร ที่ั�งนั่�พบว่าร้อยล้ะ 87.5 ขึ้องผู้เขึ้้าอบรมสอบผ่านั

แบบที่ดสอบคัวามรู้ Post-test แล้ะได้รับใบปีระกิาศนั่ยบัตุร

บริการติิดัติั�งระบบพลัุ่งงานแสงอาที่ิติย์แบบคุรบวงจรสำาหรับลุ้่กคุ้า
ปีัจจุบันันั่�ผู้ปีระกิอบกิารในันัิคัมอุตุสาหกิรรมตุ่างให้คัวามสนัใจในักิารเปีล้่�ยนัมาใช่้พล้ังงานัสะอาดเพิ�มมากิขึ้้�นั เน้ั�องจากิที่างเล้้อกินั่� 

ไม่เพ่ยงแตุ่ช่่วยล้ดตุ้นัทีุ่นัในักิารปีระกิอบธิุรกิิจ แตุ่ยังม่ส่วนัช่่วยพิทัี่กิษ์สิ�งแวดล้้อมร่วมกิันั ด้วยเหตุุนั่�กิารตุิดตุั�งระบบพล้ังงานัแสง

อาที่ิตุย์บนัหล้ังคัา (Solar Rooftop Service) จ้งกิล้ายมาเปี็นัโซึ่ลู้ช่ันัที่่�ตุอบโจที่ย์ผู้ปีระกิอบกิาร แล้ะด้วยช่้�อเส่ยงขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ  

ในัเร้�องคัวามสามารถึที่างวศิวกิรรมขัึ้�นัสงู มาตุรฐานัคัวามปีล้อดภยั แล้ะคัวามช่ำนัาญในักิารตุดิตุั�งระบบพล้งังานัแสงอาที่ติุยบ์นัหล้งัคัา 

กิลุ้่มลู้กิคั้าจง้ตุ่างให้คัวามเช่้�อมั�นัแล้ะไว้วางใจให้กิลุ้่มบริษัที่ฯ ร่วมเปี็นัส่วนัหนั้�งในักิารมุ่งสู่วิถึ่กิารใช่้พล้ังงานัที่ดแที่นั ผ่านับริกิารจากิ

กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP
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ด้วยคัวามตุระหนัักิถึ้งผล้กิระที่บด้านัสิ�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นัจากิผู้ม่ส่วนัได้เส่ยท่ี่�อยู่ในัห่วงโซึ่่คุัณ์คั่า กิลุ้่มบริษัที่ฯ จ้งมุ่งท่ี่�จะบรรลุ้ 

เปี้าหมายระยะยาวในักิารที่ำสัญญาแล้ะให้บริกิารระบบพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์บนัหล้ังคัาให้คัรบ 300 เมกิะวัตุตุ์ภายในัปีี 2566 โดย ณ์  

สิ�นัปีี 2564 กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้ดำเนัินักิารติุดตุั�งระบบพล้ังงานัแสงอาทิี่ตุย์บนัหล้ังคัาให้กิับลู้กิคั้า ม่กิำล้ังกิารผล้ิตุติุดตุั�งรวม 92 

เมกิะวัตุตุ์ ซึ่้�งสูงกิว่าเป้ีาหมายปีระจำปีีขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ฯ สำหรับพล้ังงานัไฟฟ้าท่ี่�ผลิ้ตุได้จากิแผงโซึ่ล้าร์นั่�สามารถึใช้่ที่ดแที่นัไฟฟ้า 

จากิระบบจ่ายพล้ังงานั จ้งช่่วยล้ดปีริมาณ์กิารปีล้่อยกิ๊าซึ่เร้อนักิระจกิปีระเภที่ที่่� 2 สู่สิ�งแวดล้้อมได้ราว 64,400 tCO2e ตุ่อปีี

ก�รประหยัดพลังง�น
กำ�ลังก�รผู้ลิต เป้�หม�ย

2564 2564 2565 2566

กำ�ลังก�รผู้ลิตของระบบที่่�ติดตั�งแล้วเสร็จ (สิ�นปี) (เมกะวัตต์)1 92 90 150 300
ปริม�ณก๊�ซ่เรือนกระจกที่่�ลดลงจ�กก�รที่ดแที่นก�รใช้ ไฟฟ้�
จ�กระบบจ��ยพลังง�น (tCO2e) ต�อปี (ตัวเลขคำ�นวณจ�ก
กรณ่ม่ก�รดำ�เนินก�รเต็มกำ�ลังก�รผู้ลิตเต็มปี)2

64,400 63,000 105,000 210,000

หมายเหตุ:  1/ รวมจำนัวนัเมกิะวัตุตุ์ที่่�เปีิดดำเนิันักิารเช่ิงพาณิ์ช่ย์แล้้วแล้ะอยู่ระหว่างกิารพัฒนัาโคัรงกิาร โดย ณ์ สิ�นัปีี 2564 ม่กิำล้ังกิารผล้ิตุดำเนัินักิาร 
 เช่ิงพาณ์ิช่ย์แล้้วจำนัวนั 57 เมกิะวัตุตุ์ แล้ะอยูร่ะหว่างพัฒนัาจำนัวนั 35 เมกิะวัตุตุ์ 

 2/ ปีริมาณ์กิา๊ซึ่เรอ้นักิระจกิท่ี่�ล้ดล้งจากิกิารที่ดแที่นักิารใช่ไ้ฟฟา้จากิระบบจา่ยพล้งังานั (tCO2e) ตุอ่ปีทีี่่�คัาดกิารณ์์ไว ้อาจมก่ิารเปีล้่�ยนัแปีล้ง 
 ได้ขึ้้�นัอยู่กิับสมมตุิฐานัด้านักิารดำเนัินักิารที่่�เกิิดขึ้้�นัจริงแล้ะมาตุรฐานักิารคัำนัวณ์ kg CO2e/kwh ขึ้องระบบจ่ายพล้ังงานั (Grid) 

ที่ั�งนั่� กิำล้ังกิารผล้ิตุขึ้องระบบพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ที่่�เปิีดดำเนัินักิารเช่ิงพาณ์ิช่ย์เพิ�มขึ้้�นัจากิ 40 เมกิะวัตุต์ุ เป็ีนั 57 เมกิะวัตุตุ์ในัปีี 2564 

โดยเปี็นัพลั้งงานัท่ี่�จ่ายให้กิับลู้กิคั้าที่ั�งหมดจำนัวนั 52,800 เมกิะวัตุตุ์ตุ่อช่ั�วโมง ซึ่้�งสามารถึคัำนัวณ์เปี็นัปีริมาณ์ก๊ิาซึ่เร้อนักิระจกิที่่� 

ล้ดล้งจากิกิารที่ดแที่นักิารใช่้ไฟฟ้าจากิระบบจ่ายพล้ังงานัจำนัวนั 26,378  ตัุนัคัาร์บอนัไดออกิไซึ่ด์เที่ย่บเท่ี่า

กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP ได้นัำเสนัอบริกิารระบบพลั้งงานัแสงอาทิี่ตุย์บนัหลั้งคัาแบบคัรบวงจรแก่ิลู้กิค้ัาภายใตุ้สัญญาซ้ึ่�อขึ้ายพลั้งงานั

ระยะยาว โดยไม่ม่คั่าใช้่จ่ายล้่วงหนั้า ไม่ว่าจะเปี็นับริกิารด้านักิารออกิแบบ กิารขึ้อใบอนัุญาตุ กิารตุิดตุั�ง กิารดำเนัินักิารระยะยาว แล้ะ

กิารซึ่่อมบำรุง ซึ่้�งเม้�อลู้กิคั้าไม่ม่คัวามจำเปี็นัที่่�จะตุ้องจัดเตุร่ยมเงินัล้งทีุ่นัแล้ะคั่าซึ่่อมบำรุงระบบ บริกิารขึ้องกิลุ้่มบริษัที่ WHAUP จ้ง

นัับว่าม่ส่วนัช่่วยสนัับสนัุนัธุิรกิิจให้กิล้ายเป็ีนัส่วนัหนั้�งขึ้องวงจรพล้ังงานัสะอาด อ่กิที่ั�งระบบพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์บนัหล้ังคัายังถึ้อได้ว่า

ม่คัวามคัุ้มคั่า แล้ะส่งผล้กิระที่บตุ่อสิ�งแวดล้้อมน้ัอยกิว่าระบบกิารผล้ิตุไฟฟ้าแบบดั�งเดิม
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ริะบบผู้ลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์บน
ห้ลังคาที่จอดริถที่ให้ญ่ท่ีสุดในไทย 
นัับตุั�งแตุ่ปีี 2563 กิลุ้่มบริษัที่ WHAUP เริ�มดำเนิันักิารส่งมอบ

ระบบผลิ้ตุไฟฟา้จากิพล้งังานัแสงอาที่ติุยบ์นัหล้งัคัาล้านัจอดรถึ 

ณ์ บริษัที่ เอสเอไอซึ่่ มอเตุอร์-ซึ่่พ่ จำกิัด (SAIC MOTOR-CP) 

อยา่งเปีน็ัที่างกิาร โดยมก่ิำล้งักิารผล้ติุติุดตัุ�งอยูท่ี่่� 4.8 เมกิะวตัุต์ุ  

แล้ะไดด้ำเนันิัโคัรงกิารระยะที่่�สองจนัแล้ว้เสรจ็ภายในัสิ�นัปี ี2564  

รวมกิำล้ังผล้ิตุขึ้องระบบผลิ้ตุไฟฟ้าฯ จากิโคัรงกิารที่ั�งสองระยะ

ได้ 6.2 เมกิะวัตุตุ์ สำหรับโคัรงกิารนั่�คัรอบคัลุ้มพ้�นัที่่�หล้ังคัา

ล้านัจอดรถึที่ั�งหมด 40,000 ตุร.ม. แล้ะมป่ีระสทิี่ธิภิาพในักิาร

ผล้ิตุพล้ังงานัสะอาดได้ราว 7,750 เมกิะวัตุตุ์ช่ั�วโมง นัับเปี็นั

โคัรงกิารผล้ิตุไฟฟ้าจากิพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์บนัหล้ังคัาล้านั

จอดรถึที่่�ใหญ่ท่ี่�สุดในัปีระเที่ศไที่ยจนัถึ้งปีัจจุบันั นัอกิจากินั่�

ระบบดังกิล้่าวยังช่่วยให้ลู้กิคั้าปีระหยัดตุ้นัทีุ่นัด้านัพล้ังงานั 

แล้ะช่่วยให้ภารกิิจขึ้องลู้กิค้ัาในัด้านักิารอนุัรักิษ์สิ�งแวดล้้อม

บรรลุ้เปี้าหมายอ่กิด้วย

โคริงการิ SOLAR PV ECO บนพ่้นท่ีโริงงาน “บริิษััท คอนติ่เนนทอล ไทริ์ส (ปริะเทศไทย) จำากัด” ในนิคม
อุต่สาห้กริริมดับบลิวเอชเอ อีสเทิริ์นซีีบอริ์ด

Solar Carparks

Solar Rooftop Floating Solar System
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โคัรงกิาร Solar PV ECO System เป็ีนัโคัรงกิารพล้ังงานัไฟฟ้าพล้ังงานัแสงอาทิี่ตุย์สำหรับโรงงานั ซ้ึ่�งปีระกิอบไปีด้วยทัี่�ง Solar 

Rooftop, Solar Car park, แล้ะ Solar Floating บนัพ้�นัที่่�โรงงานั “บรษัิที่ คัอนัติุเนันัที่อล้ ไที่ร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) จำกิดั” ในันิัคัมอตุุสาหกิรรม 

ดบับล้ิวเอช่เอ อ่สเที่ิร์นัซ่ึ่บอร์ด โดยกิารติุดตัุ�ง Solar บนัหล้ังคัาโรงงานั 2 อาคัารขึ้องคัอนัตุิเนันัที่อล้ ไที่ร์ส (ปีระเที่ศไที่ย)  

จำนัวนั 27,400 ตุารางเมตุร โดยอาคัารแรกิ ม่ขึ้นัาดติุดตุั�ง 482 กิิโล้วัตุต์ุ แล้ะอาคัารที่่� 2 ม่ขึ้นัาดตุิดตุั�ง 2,275 กิิโล้วัตุต์ุ รวมที่ั�งกิาร

ตุิดตุั�งระบบผล้ิตุไฟฟ้าจากิพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์บนัหล้ังคัาล้านัจอดรถึ (Solar Carpark) พ้�นัที่่�ขึ้นัาด 8,400 ตุารางเมตุร กิำล้ังกิารผล้ิตุ

ไฟฟ้า 958 กิโิล้วตัุต์ุ ระบบผล้ติุไฟฟ้าจากิพล้งังานัแสงอาทิี่ตุย์แบบล้อยนั�ำ (Solar Floating) บนัพ้�นัท่ี่�บ่อนั�ำ จำนัวนั 7,000 ตุารางเมตุร  

กิำลั้งกิารผล้ิตุไฟฟ้า 475 กิิโล้วัตุต์ุ ที่ั�งนั่�กิารตุิดตุั�งระบบผล้ิตุไฟฟ้าจากิพล้ังงานัแสงอาที่ิตุย์ที่ั�งหมดขึ้องคัอนัตุิเนันัที่อล้  

ไที่ร์ส (ปีระเที่ศไที่ย) คิัดเปี็นัพ้�นัที่่�รวม 42,800 ตุารางเมตุร โดยม่ขึ้นัาดกิำล้ังผล้ิตุไฟฟ้าคัิดเปี็นั 4.2 เมกิะวัตุตุ์ ภายใตุ้สัญญาในั 

กิารให้บริกิาร 15 ปีี
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สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิปี 2564

ECONOMIC PERFORMANCE
GRI

 STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

201-1

Direct economic value generated

Revenue Million Baht 11,622 13,386 9,407 11,964

Economic value distributed

Annual dividend payment Million Baht 1,299 2,398 1,348 1,348

Operating cost 5,356 7,262 4,282 6,306

Employee expenses 884 870 855 961

Tax 371 301 293 679

Social investment 30 26 41 7

Economic value retained 3,683 2,529 2,588 2,663

205-2

Communication and training on anti-corruption policy to governance body members 

WHA Industrial Development % 90 100 100 100

WHA Utilities and Power 90 100 100 100

WHA Logistics 100 100 100 100

WHA Digital Platform 90 100 100 100

Communication and training on anti-corruption policy to employees 

WHA Industrial Development % 100 100 100 100

WHA Utilities and Power 100 100 100 100

WHA Logistics 100 100 100 100

WHA Digital Platform 100 100 100 100

205-3

Confirmed incidents of corruption

Total number of confirmed incidents of corruption Case 0 1 0 0

Number of employees who dismissed due to  
corruption

Person 0 1 0 0

Total number of confirmed incidents when  
contracts with business partners were  
terminated or not renewed due to violations  
related to corruption

Case 0 0 0 0

Public legal cases regarding corruption Case 0 1 0 0

Anti-competitive practice 

Total amount of fines and settlements Baht 0 0 0 0

Total amount of fines and settlements % of revenues 0 0 0 0

Corruption and Bribery Cases

Total number of confirmed incidents of corruption Case 0 0 0 0

Employees who were dismissed due to corruption Person 0 0 0 0

Business partners who were terminated or not 
renewed due to corruption

Number 0 0 0 0

Public legal cases regarding corruption 
(public investigations, prosecution or close cases)

Case 0 0 0 0

Violations of Business Ethics

Violations received from grievance mechanisms 
specified by the company

Case 0 0 0 0

Violations that are in the process of being resolved Case 0 0 0 0

Violations that have been resolved Case 0 0 0 0
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GRI
 STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

205-3

‘Written Acknowledge (%)

Employees 100

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Contractors/ Suppliers/ Service Providers

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Subsidiaries % 100

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Joint Ventures (including stakes above 10%) 100

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Training Provided 

Employees % 100

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Contractors/ Suppliers/ Service Providers

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Subsidiaries 100

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

Joint Ventures (including stakes above 10%) 100

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities & Power 100

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

418-1

Customer privacy

Total number of substantiated complaints received 
concerning breaches of customer privacy from  
outside parties and substantiated by the  
organization

case 0 0 0 0

Total number of substantiated complaints received 
concerning breaches of customer privacy from 
regulatory bodies

0 0 0 0

Total number of identified leaks, thefts, or losses of 
customer data 0 0 0 0
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GRI
STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

308-1

Supplier Environmental Assessment

New suppliers

Number

0 0 1 1

WHA Industrial Development 0 0 0 1

WHA Utilities and Power 0 0 1 0

WHA Logistics 0 0 0 0

WHA Digital Platform 0 0 0 0

New suppliers that were screened using environmental criteria

New suppliers that were screened using environmental 
criteria

Number 0 0 1 2

Percentage NA NA 100 200

WHA Industrial Development 0 0 0 1

WHA Utilities and Power 0 0 0 0

WHA Logistics 0 0 1 0

WHA Digital Platform 0 0 0 1

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

Number of suppliers assessed for environmental impacts

Number

0 0 9 29

WHA Industrial Development 0 0 0 9

WHA Utilities and Power 0 0 9 16

WHA Logistics 0 0 0 1

WHA Digital Platform 0 0 0 3

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

New suppliers that were screened using social criteria Number 0 0 1 2

Percentage NA NA 100 100

WHA Industrial Development

Number

0 0 0 1

WHA Utilities and Power 0 0 0 0

WHA Logistics 0 0 1 0

WHA Digital Platform 0 0 0 1

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

Number of suppliers assessed for social impacts

Number

0 0 9 29

WHA Industrial Development 0 0 9

WHA Utilities and Power 0 0 9 16

WHA Logistics 0 0 1

WHA Digital Platform 0 0 3

Total tier 1 supplier

Absolute number of suppliers

Number

745 638

WHA Industrial Development 224

WHA Utilities and Power 215

WHA Logistics 138

WHA Digital Platform 61

Share of total procurement spent

%

100 100

WHA Industrial Development 35.11

WHA Utilities and Power 33.70

WHA Logistics 21.63

WHA Digital Platform 9.56

Critical tier 1 suppliers

Absolute number of suppliers

Number

35 29

WHA Industrial Development 9

WHA Utilities and Power 16

WHA Logistics 1

WHA Digital Platform 3

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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GRI
STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

414-2

Share of total procurement spent

%

5 100

WHA Industrial Development 31.03

WHA Utilities and Power 55.17

WHA Logistics 3.45

WHA Digital Platform 10.34

Critical non-tier 1 suppliers

Absolute number of suppliers

Number

0 0

WHA Industrial Development 0

WHA Utilities and Power 0

WHA Logistics 0

WHA Digital Platform 0

Supply chain risk exposure 

Tier 1 suppliers

Number

Number of tier 1 suppliers assessed (for sustainability 
risks) in the last 3 years

0

WHA Industrial Development 0

WHA Utilities and Power 0

WHA Logistics 0

WHA Digital Platform 0

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).

%

0

WHA Industrial Development 0

WHA Utilities and Power 0

WHA Logistics 0

WHA Digital Platform 0

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 
as high-risk (based on total number of suppliers in that 
category provided in “Awareness” question).

0

WHA Industrial Development 0

WHA Utilities and Power 0

WHA Logistics 0

WHA Digital Platform 0

Critical non-tier 1 suppliers

Number of critical non-tier 1 suppliers assessed  
(for sustainability risks) in the last 3 years

Number

0

WHA Industrial Development 0

WHA Utilities and Power 0

WHA Logistics 0

WHA Digital Platform 0

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).

%

0

WHA Industrial Development 0

WHA Utilities and Power 0

WHA Logistics 0

WHA Digital Platform 0



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 245 

GRI
STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

414-2

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 
as high-risk (based on total number of suppliers in that 
category provided in “Awareness” question).

%

0

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  
(ongoing sustainability monitoring) annually

72 100

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  
assessed (ongoing sustainability monitoring) annually

%

0

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 
Supplier Code of Conduct

Number 29

Percentage 4.55

WHA Industrial Development

Number

9

WHA Utilities and Power 16

WHA Logistics 1

WHA Digital Platform 3
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Customer Relationship Management

Customer Privacy

GRI
STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

Satisfaction Measurement

Satisfied Respondents

% of satisfied  
respondents out of 

total number of  
respondents to survey

90 97 89 90

WHA Industrial Development

WHA Utilitises and Power

WHA Logistics

WHA Digital Platform

Data coverage: % of customers/consumers  
surveyed (both respondents and non-respondents) 
out of total number of customers/ 
consumers, % of revenues, etc..

%

75.64 61.11 73.75 87.21

WHA Industrial Development 100

WHA Utilities and Power 48.83

WHA Logistics 100

WHA Digital Platform 100

GRI
STANDARD PERFORMANCE UNIT 2018 2019 2020 2021

418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data

Total number of substantiated complaints  
received concerning breaches of customer 
privacy

0 0 0 0

Complaints received from outside parties and 
substantiated by the organization

Incident

0 0 0 0

WHA Industrial Development 0 0 0 0

WHA Utilities and Power 0 0 0 0

WHA Logistics 0 0 0 0

WHA Digital Platform 0 0 0 0

Complaints from regulatory bodies

Incident

0 0 0 0

WHA Industrial Development 0 0 0 0

WHA Utilities and Power 0 0 0 0

WHA Logistics 0 0 0 0

WHA Digital Platform 0 0 0 0

Total number of identified leaks, thefts, of losses 
of customer data

Incident

0 0 0 0

WHA Industrial Development 0 0 0 0

WHA Utilities and Power 0 0 0 0

WHA Logistics 0 0 0 0

WHA Digital Platform 0 0 0 0
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SOCIAL PERFORMANCE
EMPLOYMENT

GRI
STANDARD PERFORMANCE Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female 

102-8

Total number of employees Persons 552 571 613 615

Number of employees by business units
WHA Industrial Development

Persons

193 103 199 108 207 114 199 111
WHA Utilities and Power 83 18 92 18 106 23 121 31
WHA Logistics 54 66 58 68 59 76 57 81

WHA Digital Platform 29 6 23 5 23 5 13 2
Employee by gender
Total number of employees by 
gender

Persons 359 193 372 199 395 218 390 225

Permanent employees by business units
WHA Industrial Development

Persons

193 103 199 108 207 114 199 111
WHA Utilities and Power 83 18 92 18 106 23 121 31

WHA Logistics 54 66 58 68 59 76 57 81

WHA Digital Platform 29 6 23 5 14 2 13 2

Total temporary employees
12 3 11 3 9 3 3 1

15 14 12 4

Temporary employees by business units
WHA Industrial Development

Persons

0 0 0 0 0 0 0 0
WHA Utilities and Power 0 0 0 0 0 0 0 0
WHA Logistics 1 0 1 0 0 0 1 0
WHA Digital Platform 11 3 10 3 9 3 2 1

Total temporary employees
12 3 11 3 9 3 3 1

15 14 12 4

Employee with disabilities 
Total Persons 1 0 1 0 1 0 0 0

401-1

New Employee

Total new employee Persons
37 27 46 24 59 34 44 34

64 70 93 78

New hire rate % 11.92 12.57 15.17 12.77
New employee by business units

WHA Industrial Development
Persons 5 14 16 14 23 12 10 12

% 2.59 13.59 8.04 12.96 11.11 10.53 5.03 10.81

WHA Utilities and Power
Persons 17 4 19 1 25 9 24 7

% 20.48 22.22 20.65 5.56 23.58 39.13 19.83 22.58

WHA Logistics
Persons 6 8 10 9 7 12 7 14

% 11.32 15.09 17.54 13.24 11.86 15.79 12.50 17.28

WHA Digital Platform
Persons 9 1 1 0 4 1 3 1

% 50.00 33.33 7.69 0.00 28.57 50.00 27.27 100.00
New employee by age

Below 30 years old
Persons 14 9 23 15 29 14 21 17

% 2.61 1.68 4.13 2.69 4.83 2.33 3.44 2.78

30-50 years old
Persons 22 18 23 9 30 20 23 16

% 4.10 3.35 4.13 1.62 4.99 3.33 3.76 2.62

Over 50 years old
Persons 1 0 0 0 0 0 1

% 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
Turnover rate
Dismissal of Employess Persons 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntary Leave Persons 22 17 28 16 22 10 25 19

Total employee turnover Persons
22 17 28 16 22 10 25 19

39 44 32 44

Turnover rate % 7.26 7.90 5.32 7.20
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GRI
STANDARD PERFORMANCE Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female 

401-1

Employee turnover by business unit

WHA Industrial Development
Persons 7 9 8 10 8 4 8 12

% 1.30 1.68 1.44 1.80 1.33 0.67 1.31 1.96

WHA Utilities and Power
Persons 3 1 11 1 8 3 4 1

% 0.56 0.19 1.97 0.18 1.33 0.50 0.65 0.16

WHA Logistics
Persons 7 6 6 4 4 2 10 5

% 1.30 1.12 1.08 0.72 0.67 0.33 1.64 0.82

WHA Digital Platform
Persons 5 1 3 1 2 1 3 1

% 0.93 0.19 0.54 0.18 0.33 0.17 0.49 0.16

Employee turnover by age

Below 30 years old
Persons 4 0 8 6 4 2 4 8

% 0.74 0.00 1.44 1.08 0.67 0.33 0.65 1.31

30-50 years old
Persons 16 17 20 10 16 8 20 11

% 2.98 3.17 3.59 1.80 2.66 1.33 3.27 1.80

Over 50 years old
Persons 2 0 0 0 2 0 1 0

% 0.37 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.16 0.00

Turnover by management level

WHA Industrial Development
Persons 0 1 1 0 0 0 0 2

%

WHA Utilities and Power
Persons 0 0 0 0 1 0 0 0

%

WHA Logistics
Persons 0 0 3 0 0 0 2 0

%

WHA Digital Platform
Persons 1 0 0 0 0 0 0 0

%

Percentage of open positions filled by internal candidates (internal hires)

WHA Industrial Development
Persons 1 1 0 0 0 0 0 1

% 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

WHA Utilities and Power
Persons 1 1 1 0 1 0 0 3

% 0.19 0.19 0.18 0.00 0.17 0.00 0.00 0.49

WHA Logistics
Persons 0 0 0 1 1 1 1 1

% 0.00 0.00 0.00 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16

WHA Digital Platform
Persons 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Employee training

Total number of training hours 
provided to employees

Hours 8,348.85 2,030.40 9,724.50 5,929.00 3,987.00 1,872.500 10,450.07 7,195.91

Total number of training hours provided to employees by business units

WHA Industrial Development

Hours

5,576.75 959.50 5,230.00 2,686.00 935.000 864.00 5,526.91 4,079.22

WHA Utilities and Power 1,474.10 121.90 1,346.50 408.00 2,187.00 276.00 3,144.93 725.86

WHA Logistics 1,013.00 874.00 2,632.00 2,755.00 832.00 729.50 1,599.97 2,359.87

WHA Digital Platform 285.00 75.00 516.00 80.00 33.00 3.00 178.26 30.96

Average training hours by 
gender

24.06 10.69 26.94 30.25 10.3 8.75 27 32.12

Average training hours by business units

WHA Industrial Development

Hours

28.90 9.32 26.28 24.87 4.35 7.00 27.77 36.75

WHA Utilities and Power 17.76 6.77 14.64 22.67 20.63 12.00 25.99 23.41

WHA Logistics 19.11 13.24 46.18 40.51 16.00 11.22 28.57 29.13

WHA Digital Platform 15.83 25.00 39.69 40.00 2.36 1.50 16.21 30.96
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GRI
STANDARD PERFORMANCE Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female 

Average hours of training by employee category

Total number of executives

Persons

34 30 43 39

WHA Industrial Development 15 14 20 17

WHA Utilities and Power 7 7 8 7

WHA Logistics 10 8 14 14

WHA Digital Platform 2 1 1 1

Total number of training hours 
provided to executives

Hour

470 280 306 149

WHA Industrial Development 0 0 0 45

WHA Utilities and Power 470 280 360 28

WHA Logistics 0 0 0 76

WHA Digital Platform 0 0 0 0

Average hours of training for 
executives

Hour

13.82 9.33 7.12 3.82

WHA Industrial Development 0 0 0 2.65

WHA Utilities and Power 67.14 40 38.25 4

WHA Logistics 0 0 0 5.43

WHA Digital Platform 0 0 0 0

Total number of middle  
management

Persons

129 139 140 152

WHA Industrial Development 74 80 77 77

WHA Utilities and Power 14 17 19 28

WHA Logistics 36 40 43 45

WHA Digital Platform 5 2 1 2

Total number of training  
hours provided to middle  
management

Hour

140 58 62 3424.5

WHA Industrial Development 0 0 0 1465

WHA Utilities and Power 140 58 62 668.5

WHA Logistics 0 0 0 1219.5

WHA Digital Platform 0 0 0 71.5

Average hours of training for 
middle management

Hour

1.09 0.42 0.44 22.53

WHA Industrial Development 0 0 0 19.03

WHA Utilities and Power 10.00 3.41 3.26 23.88

WHA Logistics 0 0 0 27.10

WHA Digital Platform 0 0 0 35.75

Total number of staff

Person

389 402 430 424

WHA Industrial Development 207 213 224 216

WHA Utilities and Power 80 86 102 117

WHA Logistics 74 78 78 79

WHA Digital Platform 28 25 26 12

Total number of training hours 
provided to staffs

Hour

1063 1258 5812.5 5876.5

WHA Industrial Development 0 0 1752 2470

WHA Utilities and Power 1063 1258 2463 1672.5

WHA Logistics 0 0 1561.5 1626.5

WHA Digital Platform 0 0 36 107.5

Average hours of training for staffs

Hour

2.73 3.13 13.52 13.86

WHA Industrial Development 0 0 7.82 11.44

WHA Utilities and Power 13.29 14.63 24.15 14.29

WHA Logistics 0 0 20.02 20.59

WHA Digital Platform 0 0 1.38 8.96
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GRI
STANDARD PERFORMANCE Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female 

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
Total number of employees

Person

359 193 372 199 395 218 390 225
WHA Utilities and Power 193 103 199 108 207 114 199 111
WHA Logistics 83 18 92 18 106 23 121 31
WHA Digital Platform 54 66 58 68 59 76 57 81
Total number of employees 
receiving regular performance 
and career development  
reviews by gender Person

359 193 372 199 395 218 390 225

WHA Utilities & Power 193 103 199 108 207 114 199 111
WHA Logistics 83 18 92 18 106 23 121 31
WHA Digital Platform 54 66 58 68 59 76 57 81
Performance review
Percentage of employee  
received performance review % 100.00 100.00 100.00 100

Total number of executives 
who received regular  
performance and career  
development reviews

Person

32 30 43 39

- WHA Industrial Development 15 14 20 17
- WHA Utilities & Power 7 7 8 7
- WHA Logistics 8 8 14 14
- WHA Digital Platform 2 1 1 1
Percentage of executive  
receiving regular performance 
and career development reviews 
by employee category

% 100.00 100.00 100.00 100.00

Total number of middle  
management who received 
regular performance and career 
development reviews

Person 129 139 140 152

- WHA Industrial Development 74 80 77 77
- WHA Utilities & Power 14 17 19 28
- WHA Logistics 36 40 43 45
- WHA Digital Platform 5 2 1 2
Percentage of middle  
management who received  
regular performance and career  
development reviews

%

100 100 100 100

- WHA Industrial Development 100 100 100 100
- WHA Utilities & Power 100 100 100 100
- WHA Logistics 100 100 100 100
- WHA Digital Platform 100 100 100 100
- WHA Industrial Development 100 100 100 100
Total number of staffs who  
received regular performance 
and career development reviews

Person

391 402 430 424

- WHA Industrial Development 207 213 224 216
- WHA Utilities & Power 80 86 102 117
- WHA Logistics 76 78 78 79
- WHA Digital Platform 28 25 26 12
Percentage of staffs who  
received regular performance 
and career development reviews

%

100 100 100 100

- WHA Industrial Development 100 100 100 100
- WHA Utilities & Power 100 100 100 100
- WHA Logistics 100 100 100 100
- WHA Digital Platform 100 100 100 100

405-1

Diversity of Director to executives level by age
Below 30 years old

Persons
0 0 0 0

30-50 years old 20 17 25 25
Over 50 years old 14 13 13 13
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GRI
Standard Performance Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female

405-1 Total number of governance 
bodies members Persons 359 193 372 199 395 218 390 225

WHA Industrial Development

Persons

193 103 199 108 207 114 199 111

WHA Utilities and Power 83 18 92 18 106 23 121 31

WHA Logistics 54 66 58 68 59 76 57 81

WHA Digital Platform 29 6 23 5 23 5 13 2

Diversity of governance  
bodies by gender

%

0.65 0.35 0.65 0.35 0.64 0.36 0.63 0.37

- WHA Industrial Development 1 1 1 1 1 1 1 1

- WHA Utilities and Power 1 1 1 1 1 1 1 1

- WHA Logistics 1 1 1 1 1 1 1 1

- WHA Digital Platform 1 1 1 1 1 1 1 1

Diversity of governance  
bodies by age group

%

0.3 0.25 0.38 0.37

<30 0 0 0 0

30-50 0.06 0.05 0.06 0.06

>50 0.04 0.03 0.05 0.04

Total workforce by Age group

Below 30 years old
Person 69 37 65 28 75 35 78 42

% FTEs 0 0 0 0 0 0 0 0

30-50
Person 247 136 243 136 263 148 258 154

% FTEs 0 0 0 0 0 0 0 0

>50
Person 43 20 64 35 57 35 54 28

% FTEs 0 0 0 0 0 0 0 0

Share of women in total workforce

Share of women in total 
workforce

Person

395 218 390 225

- WHA Industrial Development 207 114 199 111

- WHA Utilities and Power 106 23 121 31

- WHA Logistics 59 76 57 81

- WHA Digital Platform 23 5 13 2

Share of women in total 
workforce

% of total  
force

-  0.36 -  0.36 

- WHA Industrial Development -  0.18 -  0.20 

-WHA Utilities and Power -  0.56 -  0.59 

- WHA Logistics -  0.18 -  0.13 

Target (Target year)

Share of women in all  
management positions, 
including junior, middle and 
top management

Person

- 88 - 90

- WHA Industrial Development 42 39 40 35

- WHA Utilities and Power 17 7 22 9

- WHA Logistics 29 42 25 46

- WHA Digital Platform 4 0 3 0

Share of women in all  
management positions,  
including junior, middle and 
top management

% of total 
management 

positions

- 50 - 50

- WHA Industrial Development -  0.48 -  0.47 

- WHA Utilities and Power -  0.29 -  0.29 

- WHA Logistics -  0.59 -  0.65 

- WHA Digital Platform - - - -

LABOR PRACTICE INDICATORS
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GRI
Standard Performance Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female

405-1

Share of women in junior  
management positions, i.e. 
first level of management

Person
- 21 - 21

-WHA Industrial Development 7 7 7 7

-WHA Utilities and Power 5 1 7 1

-WHA Logistics 3 13 4 13

-WHA Digital Platform 2 0 1 0

Share of women in junior 
management positions, i.e. 
first level of management

% of total junior 
management 

positions

- 0.49 - 0.46

-WHA Industrial Development -  0.50 -  0.50 

-WHA Utilities and Power -  0.17 -  0.13 

-WHA Logistics -  0.81 -  0.76 

-WHA Digital Platform - - - -

Share of women in top 
management positions, i.e. 
maximum two levels away 
from the CEO or comparable 
positions

Person

- 17 - 15

-WHA Industrial Development 10 10 10 7

-WHA Utilities and Power 6 1 6 1

-WHA Logistics 9 6 7 7

-WHA Digital Platform 1 0 1 0

Share of women in top 
management positions, i.e. 
maximum two levels away 
from the CEO or comparable 
positions

As % of total 
top  

management 
positions 

- 0.35 - 0.35

-WHA Industrial Development - 0.50 - 0.41 

-WHA Utilities and Power - 0.14 - 0.14 

-WHA Logistics - 0.40 - 0.50 

-WHA Digital Platform - - - -

Share of women in  
management positions in 
revenue-generating functions 
(e.g. sales)

Person

- 25 - 23

-WHA Industrial Development 1 17 1 14

-WHA Utilities and Power 5 3 9 4

-WHA Logistics 7 5 6 5

-WHA Digital Platform 0 0 0 0

Share of women in 
management positions 
in revenue-generating  
functions (e.g. sales)

% of all such 
managers  

(i.e. excluding  
support  

functions such 
as HR, IT, 
Legal,etc))

- 0.58 - 0.57

-WHA Industrial Development - 0.94 - 0.93 

-WHA Utilities and Power - 0.38 - 0.31 

-WHA Logistics - 0.42 - 0.45 

-WHA Digital Platform - - - -

Share of women in  
STEM-related positions Person - 10 - 11

-WHA Industrial Development 39 10 38 10

-WHA Utilities and Power 0 0 0 0

-WHA Logistics 9 0 10 1

-WHA Digital Platform 14 0 11 0
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GRI
Standard Performance Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female

405-1

Share of women in  
STEM-related positions

% of total STEM  
positions

- 0.20 - 0.23

-WHA Industrial Development - 0.20 - 0.21 

-WHA Utilities and Power - - - -

-WHA Logistics - - - 0.09 

-WHA Digital Platform - - - -

Breakdown based on Nationality: Thailand 

Share in total workforce

Person

384 215 383 221

- WHA Industrial Development 205 114 195 108

- WHA Utilities and Power 105 23 120 31

- WHA Logistics 60 76 57 81

- WHA Digital Platform 14 2 11 1

Share in total workforce

% of total 
workforce

0.90 0.85 0.95 0.87

- WHA Industrial Development 0.99 1.00 0.98 0.97

- WHA Utilities and Power 0.99 1.00 0.99 1.00

- WHA Logistics 1.02 1.00 1.00 1.00

- WHA Digital Platform 0.61 0.40 0.85 0.50

Share in all management 
positions, including junior, 
middle and senior  
management

Person

89 88 87 90

- WHA Industrial Development 40 39 38 35

- WHA Utilities and Power 16 7 21 9

- WHA Logistics 29 42 25 46

- WHA Digital Platform 4 0 3 0

Share in all management 
positions, including junior, 
middle and senior  
management

0.25 0.3 0.26 0.29

- WHA Industrial Development 0.19 0.34 0.19 0.32

- WHA Utilities and Power 0.15 0.30 0.17 0.29

- WHA Logistics 0.49 0.55 0.44 0.57

- WHA Digital Platform 0.17 0.00 0.23 0.00

Breakdown based on Nationality: Others

Share in total workforce

Person

3 1 4 1

- WHA Industrial Development 2 1 3 1

- WHA Utilities and Power 1 0 1 0

- WHA Logistics 0 0 0 0

- WHA Digital Platform 0 0 0 0

Share in total workforce

% of total 
workforce

18 39 16.83 35

- WHA Industrial Development 20.00 39.00 12.67 35.00

- WHA Utilities and Power 16.00 0 21.00 0

- WHA Logistics 0 0 0 0

- WHA Digital Platform 0 0 0 0

Share in all management 
positions, including junior, 
middle and senior  
management

Person

3 0 3 0

- WHA Industrial Development 2 0 2 0

- WHA Utilities and Power 1 0 1 0

- WHA Logistics 0 0 0 0

- WHA Digital Platform 0 0 0 0
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GRI
Standard Performance Unit

2018 2019 2020 2021

Male Female Male Female Male Female Male Female

Share in all management 
positions, including junior, 
middle and senior 
management As % of total 

management 
workforce

2 0 3 0

- WHA Industrial Development 0.00 0 0.00 0

- WHA Utilities and Power 2.00 0 3.00 0

- WHA Logistics 0 0 0 0

- WHA Digital Platform 0 0 0 0

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Average pay for executives Baht 512,000.00 339,200.00 467,300.00 316,000.00 495,500.00 352,000.00

Average pay for middle  
management Baht 115,500.00 140,000.00 115,100.00 134,500.00 119,400.00 143,000.00

Average pay for staffs Baht 35,900.00 42,500.00 36,300.00 42,500.00 44,500.00 46,500.00

Equal pay analysis

Executive level 
(base salary only) Baht 413,300.00 272,500.00 405,000.00 270,000.00 440,000.00 320,000.00

Management level 
(base salary only) Baht 93,200.00 108,000.00 98,900.00 97,000.00 94,500.00 100,800.00

Non-Management level 
(base salary only) Baht 24,200 .00 35,700.00 24,900.00 35,500 .00 37,500 .00 38,800.00 
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COMMUNITY ENGAGEMENT
GRI  

Standard Performance Unit 2018 2019 2020 2021

413-1 

Industrial estates with community engagement

Total number of industrial estate Operation unit 32 35 35 34

- Industrial estates involved with local  
community engagement

Operation unit 30 33 33 33

% 100 100 100 100

- Industrial estates involved with social impact 
assessment

Operation unit 10 10 10 10

% 100 100 100 100

- Industrial estates with environmental impact 
assessments and ongoing monitoring

Operation unit 10 10 10 10

% 100 100 100 100

- Industrial estates involved with public disclosure 
of results of environmental and social impact 
assessments 

Operation unit 10 10 10 10

% 100 100 100 100

- Industrial estates involved with local community 
development programs based on local  
communities’ needs

Operation unit 10 10 10 10

% 100 100 100 100

- Industrial estates involved with broad based 
local community consultation committees and 
processes that include vulnerable groups

Operation unit
%

9 9 10 10

90 90 100 100

- Industrial estates involved with works councils, 
occupational health and safety committees

Operation unit 10 11 11 10

% 31.25 31.43 31.43 28.57

- Revenue

Million Baht

10054.0 13386.0 0 0

- WHA Industrial Development

- WHA Utilities & Power 3,569.86 3755.7 3738.37

- WHA Logistics

- WHA Digital Platform

- Economic value distributed

- Operating cost 1088.31 1127.08 0 0

- WHA Industrial Development

- WHA Utilities & Power 1088.31 1127.08

- WHA Logistics

- WHA Digital Platform

- Employee wages and benefits 91.63 106.37 0

- WHA Industrial Development

- WHA Utilities & Power 91.63 106.37

- WHA Logistics

- WHA Digital Platform

- Payments to providers of capital 778.01 1162.8 0

- Payments to government by country 65.01 62.63 0

- Community investment 1.07 0.3 0

- Economic value retained 8029.97 10926.82 0 0

- WHA Industrial Development 0 0 0 0

- WHA Utilities & Power 1731.67 1279.19 0 0

- WHA Logistics 0 0 0 0

- WHA Digital Platform 0 0 0 0

Type of Philanthropic Activities

Total type of philanthropic activities
% of total cost 
(A+B+C) must 
equal to 100

0 100 100
100

A) Charitable Donations

% of total costs

0 25.15% 26.51% 29.10%

- WHA Industrial Development 7.55% 7.69% 8.73%

- WHA Utilities & Power 17.61% 18.82% 20.37%

- WHA Logistics 0.00% 0.00% 0.00%

- WHA Digital Platform 0.00% 0.00% 0.00%
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GRI  
Standard Performance Unit 2018 2019 2020 2021

B) Community investment

% of total 
costs

0 25.56% 18.64% 32.46%

 - WHA Industrial Development 3.49% 5.41% 7.86%

 - WHA Utilities & Power 8.13% 13.24% 18.33%

 - WHA Logistics 13.94% 0.00% 6.27%

 - WHA Digital Platform 0.00% 0.00% 0.00%

C) Community initiatives

% of total 
costs

0 49.28% 54.85% 38.44%

 - WHA Industrial Development 14.79% 8.76% 11.53%

 - WHA Utilities & Power 34.50% 21.44% 26.91%

 - WHA Logistics 0.00% 24.66% 0.00%

 - WHA Digital Platform 0.00% 0.00% 0.00% 

Philanthropic Contributions

Baht

Total amount of Cash contributions 53.05 42.59 22.48

- WHA Industrial Development 15.65 9.31 6.32

- WHA Utilities & Power 36.4 22.78 14.75

- WHA Logistics 1 10.5 1.41

- WHA Digital Platform

Total amount of Time: employee volunteering 
during paid working hours

Baht

 5,219,357  5,513,978  4,517,921 

- WHA Industrial Development 2,755,898 2,864,822 1,016,989

- WHA Utilities & Power 1,181,091 1,227,781 2,372,974

- WHA Logistics 1,276,549  1,415,462  1,120,865 

- WHA Digital Platform 5,836 5,913  7,094 

Total amount of In-kind giving: product or services 
donations, projects/partnerships or similar

Baht

5,000,000  588,975.00  43,497,315.00 

- WHA Industrial Development  2,000,000.00  588,975.00  588,975.00 

- WHA Utilities & Power  2,000,000.00 

- WHA Logistics  1,000,000.00  42,908,340.00 

- WHA Digital Platform

Total amount of Management overheads

Baht

 5,463,688 5,194,328 5,632,153 

- WHA Industrial Development  4,414,994 4,040,634  3,914,123  

- WHA Utilities & Power  661,738  818,910  1,108,809  

- WHA Logistics 356,244 302,535 609,221 

- WHA Digital Platform  30,713 32,248 -
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GRI 
Standard Performance Unit 2018 2019 2020 2021

403-9

The number of hours worked

Employee

Hour

1,077,504 1,110,024 562,845 1726988

WHA Industrial Development  577,792  596,808 1188194

WHA Utilities & Power  197,152  213,840 333,189 320746

WHA Logistics  234,240  244,944 229,656 185768

WHA Digital Platform  68,320  54,432 32280

Contractor  866,784 1,195,996  386,174 1045239

WHA Industrial Development  460,824  571,236 74750

WHA Utilities & Power  397,200  616,000  386,174 391993

WHA Logistics  -    -    -   578496

WHA Digital Platform  8,760  8,760 0

Lost time injury frequency rate (LTIFR) - Employee

Employee

Case per 1,000,000 
hours worked

0 0 0.90 0

WHA Industrial Development 0.00 0.00 0.00 0

WHA Utilities and Power 0.00 4.68 0.00 0.579042819

WHA Logistics 0.00 0.00 0.00 0.579042819

WHA Digital Platform 0.00 0.00 0.00 0

Lost time injury frequency rate (LTIFR) - Contractor

WHA Industrial Development

Case per 1,000,000 
hours worked

0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Utilities and Power 0.00 0.00 0.93 0.00

WHA Logistics 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Digital Platform 0.00 0.00 0.00 0.00

Number of high consequence work related injuries

Employee

Case/ 1,000,000  
hours worked

0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Industrial Development 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Utilities and Power 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Logistics 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Digital Platform 0.00 0.00 0.00 0.00

Contractor 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Industrial Development 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Utilities and Power 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Logistics 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Digital Platform 0.00 0.00 0.00 0.00

Number of recordable work related injuries

Employee

Case

0 1 0 0

WHA Industrial Development 0 0 0

WHA Utilities and Power 0 1 0 1

WHA Logistics 0 0 0 1

WHA Digital Platform 0 0 0 0

Contractor 0 0 0 1

WHA Industrial Development 0 0 0 0

WHA Utilities and Power 0 0 0 1

WHA Logistics 0 0 0 0

WHA Digital Platform 0 0 0 0

Fatalities

Employee
Persons

0.00 0.00 0.00 0

Contractor 0.00 0.00 0.00 0

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)258 

PERFORMANCE SUMMARY 
ENVIRONMENT PERFORMANCE
MATERIALS

GRI
Standard

Performance Unit 2018 2019 2020 2021

301-1
Total renewable materials used

Total renewable materials used m3 15,989,684.00 21,180,880.00 46,879,806.00 39,131,671.77

301-2

Recycled input materials used

Total input materials used to manufacture the 
organization’s primary products and services

m3 64,943,944.20 67,343,639.00 64,830,392.00 69,233,393.00

Total recycled input materials used to manufacture 
the organization’s primary products and services

m3 3,239,548.45 4,477,501.95 6,812,568.00 4,583,126.50

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

% 4.99 6.65 10.51 6.62

WASTE
GRI

Standard Performance Unit 2018 2019 2020 2021

306-3

Waste composition

Total waste Tons 4,605.16 5,492.90 9234.94 8180.13

- Hazardous waste 7.17 6.93 8.31 8.75

- Non-hazardous waste 4,597.99 5,485.97 9,226.63 8,171.38 

306-4

Hazardous waste diverted from disposal by recovery option

Total Tons 5.53 5.93 7.48 7.08

- Preparation for reuse - - - 0

- Recycling 0 0 0 0.06

- On-site storage 5.53 5.93 7.48 7.02

Non-hazardous waste diverted from disposal by recovery option

Total Tons 1,674.06 487.12 3,732.12 6,242.22

- Preparation for reuse  2,000  603.48 

- Recycling 0.00 0.00 23.94 4,319.12 

- On-site storage 1,674.06 487.12 1,708.18 1,319.62 

306-5

Hazardous waste directed to disposal by disposal operation

Total Tons 1.64 1.00 0.83 1.67

- Incineration (with energy recovery) - - -

- Incineration (without energy recovery) 0.00 0.00 0.83 1.67

- Landfilling 1.64 1.00 0.00 0

- Other disposal operations 0.00 1.00 0.00

- WHA Utilities & Power 0.20 0.64 0.40 1.67

Non-hazardous waste directed to disposal by disposal operation

Total Tons 2,923.93 4,998.85 5,494.51 2,532.64

- Incineration (with energy recovery) - - -

- Incineration (without energy recovery) - - -

- Landfilling 2,923.93 4,998.85 5,494.51 2,532.64

WHA Industrial Development 466.00 544.00 588.00 603.48 

WHA Utilities & Power 2,558.00 2,380.00 4,411.00 1,929.16 

- Other disposal operations 229.0 1,674.00 13.00 0

Total weight of waste directed to disposal Tons 2,925.57 4,999.85 5,495.34 2,534.31
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ENERGY
GRI

Standard
Performance Unit 2018 2019 2020 2021

302-1

Energy consumption from non-renewable sources

Diesel / Petrol/gasoline KWh 253,148.00 235,425.00 571,453.00 4,034,794.44 

Grid electricity consumption KWh 33,360,027.00 32,074,405.00 30,937,402.00 46,569,512

Energy consumption from renewable source

Solar power KWh N/A 623,105 555,990 863,029

Percentage of electricity from renewable 
sources (wind, water, solar, biogas) used in 
buildings in portfolio

% N/A 2.45 2.05 1.85

GHG EMISSION
GRI

Standard
Performance Unit 2018 2019 2020 2021

305-1

Scope 1 emissions by business unit ton CO
2
e 693.18 644.93 1,562.91 1,146

WHA Industrial Development ton CO
2
e 573.58 555.66 748.00 639

WHA Utilities and Power 119.60 89.27 559.58 274

WHA Logistics N/A N/A 255.33 228

WHA Digital Platform N/A N/A N/A 5

305-2

Scope 2 emissions by business unit 19,418.87 18,670.51 16,388.77 18,104

WHA Industrial Development ton CO
2
e 2,376.38 2,295.75 1,911.96 3,041

WHA Utilities and Power 14,758.82 15,730.07 13,553.65 13,458

WHA Logistics 262.67 260.34 240.28 956

WHA Digital Platform 2,021.00 384.35 682.88 649

WATER AND EFFLUENTS
GRI

Standard
Performance Unit 2018 2019 2020 2021

303-3

Water withdrawal by source

Total water withdrawal

Ml

64,943.94 67,343.64 64,830.39 131,611.59

- Surface water 7,369.52 3,811.91 15,555.50 119,465.57

- Third party water 57,574.43 63,531.73 49,274.89 11,650.88

303-4

Water discharge by destination

Total water discharge

Ml

48,954.26 46,162.76 17,950.59 58,538.05

- Surface water 47,185.82 44,292.55 16,117.38 44,918.63

- Seawater 1,768.44 1,870.21 1,833.20 13,619.42

Water discharge by category

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

Ml

47,185.82 44,292.55 16,117038 24,711.40

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

1,768.44 1,870.21 1,833.20 33,826.65
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EFFLUENTS QUALITY
GRI

Standard Performance Unit Standard 2018 2019 2020 2021

306-1

Water discharge by quality and location*

WHA CIE1

pH - 5.5 - 9.0 7.30 7.20 7.40 7.42

Temperature °C ≤ 40.00 32.50 32.40 30.40 30.17

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 13.00 11.00 8.75 8.50

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 44.00 44.00 37.00 37.64

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 < 3.00 <3.00 <3.00 <3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 16.00 12.00 9.00 7.43

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 864.00 965.00 1011.00 1,139.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 4.60 5.20 6.52 6.88

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na -

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.003 0.001 0.005 0.007

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 Na Na Na -

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.05 0.1 0.08 0.05

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.21 0.31 0.33 0.22

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

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 Na Na Na -

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na -

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

WHA CIE 2

pH - 5.5 - 9.0 8.40 8.30 8.50 8.32

Temperature °C ≤ 40.00 30.60 29.7 30.35 28.58

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 3.00 5 3.3 3.83

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 27.00 51.00 26.00 33.25

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 < 3.00 <3.00 <3.00 <3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 11.00 12.00 14.3 13.83

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,764.00 2,160.00 1,634.00 1,603.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.30 2.30 1.86 1.90

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na -

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

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.009 0.01 0.007 0.008

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 Na Na Na -

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.02 0.02 0.006 0.006
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GRI
Standard Performance Unit Standard 2018 2019 2020 2021

306-1

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.003 0.00 0.004 0.022

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.13 0.16 0.05 0.04

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 Na Na Na -

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na -

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

ESIE Phase 1

pH - 5.5 - 9.0 8.04 7.69 7.60 7.8

Temperature °C ≤ 40.00 29.6 29.80 29.60 29

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 6.00 3.00 4.00 4.30

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 49.00 44.00 31.00 31.67

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 < 3.00 <3.00 <3.00 <3.0

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

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 685.00 890.00 1,105.00 736

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.20 2.70 2.50 8.9

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 0.0004 0.0004 0.0002 <0.0001

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

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.004 0.005 0.005 0.0020

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

Hexavalent Chromium (Cr+6) mg/L ≤ 0.25 <0.01 <0.01 <0.01 0.042

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.27 0.11 0.11 0.06

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.02 0.07 0.07 0.0005

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.006 0.003 0.003 0.11

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.17 0.12 0.12 <0.5

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.005

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

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na

ESIE Phase 2B

pH - 5.5 - 9.0 7.80 7.60 7.60 8.2

Temperature °C ≤ 40.00 29.90 30.10 29.80 29.29

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 7.00 5.00 4.00 4.7

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 35.00 45.00 24.00 41.45

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 < 3.00 <3.00 <3.00 <3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 12.00 9.00 11.00 15.45

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 841.00 905.00 744.00 593.5

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.30 2.50 1.50 1.36

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

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

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003
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GRI
Standard Performance Unit Standard 2018 2019 2020 2021

306-1

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.002 0.002 0.002 0.0025

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

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

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

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.009 0.009 0.016 0.035

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.001 0.001 0.0013 0.0019

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.08 0.05 0.073 0.033

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

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

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

WHA ESIE 1 Phase 1

pH - 5.5 - 9.0 7.60 7.70 7.50 8.0

Temperature °C ≤ 40.00 29.85 30.00 30.00 30.7

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 11.00 10.16 6.80 6.4

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 40.75 50.26 30 51.25

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 3.00 3.00 3.00 <3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 10.90 17.16 12.16 7.5

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 572.00 626.00 647.00 1391

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 6.80 7.80 8.9 2.8

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

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

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

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.0083 0.0055 0.0023 0.005

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.065 0.035 0.033 <0.01

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.074 0.07 0.10 0.14

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.0011 0.0007 0.0009 0.09

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.04 0.04 0.04 0.002

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 0.50 0.50 0.60 0.14

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 0.005 0.005 0.005 <0.5

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na <0.005

WHA ESIE 1 Phase 3

pH - 5.5 - 9.0 7.7 7.5 7.5 8.7

Temperature °C ≤ 40.00 29.4 29.36 29.60 -

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 8.4 8.1 5.8 2.1

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 39.25 49.17 33 28.8

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 3 3 4 3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 10.83 8.7 7.6 -

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 282 319 294 291

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

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



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 263 

GRI
Standard Performance Unit Standard 2018 2019 2020 2021

306-1

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

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

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.0053 0.0059 0.0035 0.002

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.046 0.06 0.07 0.01

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.001 0.002 0.002 0.0011

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

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.019 0.02 0.03 0.01

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 0.5 0.7 0.5 -

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

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A -

WHA ESIE 2

pH - 5.5 - 9.0 7.70 8.75 8.37 8.2

Temperature °C ≤ 40.00 29.0 31.00 29.95 29.29

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 8.00 5.00 5.59 4.7

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 31.00 52.00 35.50 41.45

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 <3 <3 <3 <3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 15.00 17.00 15.32 15.45

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 470.00 668.00 629.45 593.5

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 1.9 3 2.26 1.36

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 N/A N/A N/A -

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 Not detected Not detected Not detected ND

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.003 0.004 0.004 0.0025

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 - - - -

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.002 0.008 0.02 0.035

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.002 0.001 0.001 0.0019

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.04 0.02 0.02 0.033

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A -

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 N/A N/A N/A -

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A -

WHA ESIE 4

pH - 5.5 - 9.0 NA 7.4-8.9 8 8.0

Temperature °C ≤ 40.00 NA 26.8-32.3 30.5 30.8

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 NA 4-13 5 4.8

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 NA 19-64 37 34.1

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 NA <3 <3 <3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 NA 6-50 21 17.5
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Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 NA 152-260 256 295

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 NA 1.4-5.7 2 1.7

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 NA ND, <0.0001 0.0002 0.0006

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

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 NA 0.0008-0.002 0.0011 0.0010

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 NA 0.02-0.04 0.04 0.05

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 NA 0.0006-0.001 0.001 0.002

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 NA 0.001-0.006 0.007 0.0059

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 NA 0.01-0.13 0.10 0.03

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 NA <0.05 <0.05 <0.5

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

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 NA N/A N/A -

WHA EIE

pH - 5.5 - 9.0 8.00 8.00 8.50 8.45

Temperature °C ≤ 40.00 33.00 34.00 34.30 34.60

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

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 45.00 49.00 20.00 42.58

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 3.00 3.00 3.00 <3.0

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 26.00 22.00 17.00 11.16

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 2,065.00 2,405.00 2,430.00 2,417.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 3.00 3.00 2.50 2.27

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 0.00 0.00 0.0007 0.0008

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 0.00 0.00 0.0012 0.0020

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.00 0.00 0.0011 0.0006

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.00 0.00 0.007 0.006

Chromium (Cr) mg/L ≤ 0.25 N/A N/A N/A ND

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.017 0.17

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.034 0.023

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.00 0.00 0.011 0.004

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.00 0.00 0.49 0.36

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

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 0.00 0.00 0.015 0.016

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 N/A N/A Na Notanalyzed
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WHA RIL

pH - 5.5 - 9.0 7.00 7.00 6.80 7.00

Temperature °C ≤ 40.00 30.00 31.00 32.25 29.50

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 12.00 8.00 8.00 7.83

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 36.00 49.00 37.00 37.16

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 3.00 3.00 4.00 <3.0

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 11.00 10.00 11.00 10.83

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,193.00 1,083.00 1,211.00 1,224.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 10.00 11.00 5.00 9.10

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 N/A N/A N/A 0.0004

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 N/A N/A N/A 0.0010

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 N/A N/A N/A 0.0065

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A 0.0650

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.0013 0.013

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 N/A N/A 0.004 0.003

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.00 0.00 0.24 0.15

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

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 N/A N/A N/A 0.0060

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A Notanalyzed

WHA SIL

pH - 5.5 - 9.0 8.00 8.00 7.4 7.5

Temperature °C ≤ 40.00 31.00 30.00 31.00 34.6

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 4.00 4.00 3.00 3

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 45.00 41.00 40.00 35

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 4.00 3.00 3.00 3

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 13.00 11.00 12.00 10.6

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,084.00 1,073.00 1,207.00 1,263

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 3.00 3.00 1.52 1.94

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 N/A N/A N/A N/A

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

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

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 N/A N/A N/A N/A

Chromium (Cr) mg/L ≤ 0.25 N/A N/A N/A N/A

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A N/A

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.01 0.009

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.00 0.00 0.06 0.004

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.00 0.00 0.013 0.06

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

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 N/A N/A N/A -

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 N/A N/A N/A -

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



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน)266 

AIR EMISSION
GRI

Standard Performance Unit Standard 2018 2019 2020 2021

305-7

Ambient air quality monitoring by industrial estate operation*

WHA ESIE

Location 1: Chompon ChaoPhraya Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.002-0.008 0.007-0.016 0.014-0.052 **0.004-0.011

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0123-0.0138 0.0100-0.0120 0.0039-0.0100 **0.0185-**0.0204

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.024-0.069 0.028-0.053 0.031-0.061 **0.065-0.080

Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - - - **0.004-0.011

Location 2: Klong Gram Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.009-0.025 0.007-0.019 0.004-0.027 **0.006-0.008

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0258-0.0269 0.0097-0.0106 0.0031-0.0072 **0.0217-0.0253

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.025-0.102 0.026-0.074 0.027-0.106 **0.051-0.092

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

Location 3: Ras Asadaram Temple

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

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0094-0.0357 0.0035-0.0040 0.0012-0.0232 **0.0124-0.0146

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.039-0.074 0.026-0.123 0.047-0.216 **0.114-0.236

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

Location 4: Ban Wang Ta Pin

NOx ppm ≤ 0.17 0.004-0.048 0.007-0.019 0.012-0.050 **0.003-0.007

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0093-0.0097 0.0047-0.0053 0.0036-0.0138 **0.0088-0.0096

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.038-0.118 0.040-0.129 0.035-0.307 **0.059-0.282

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

Location 5: Ban Map Lang School

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.011 0.007-0.019 0.009-0.054 **0.007-0.012

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0039-0.0042 0.0092-0.0103 0.0015-0.0145 **0.0060-0.0067

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.030-0.095 0.015-0.051 0.040-0.118 **0.065-0.077

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

Location 6: Sri Sattanaram Monk Center 

NOx ppm ≤ 0.17 0.003-0.015 0.003-0.016 0.020-0.055 **0.005-0.011

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0039-0.0042 0.0050-0.0354 0.0029-0.0111 **0.0045-0.0060

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.015-0.031 0.018-0.030 0.022-0.105 **0.056-0.078

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

WHA ESIE1

Location 1: Eastern Sugar Company Community School

NOx ppm ≤ 0.17 0.015-0.028 0.004-0.016 0.001-0.022 **0.001-0.030

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.012-0.016 0.0035-0.004 0.0020-0.0231 **0.0045-0.0060

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.059-0.107 0.023-0.049 0.028-0.178 **0.030-0.231

Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.054-0.086 0.014-0.021 0.015-0.076 **0.011-0.120

Location 2: Surasak School

NOx ppm ≤ 0.17 0.067-0.086 0.008-0.014 <0.001-0.0250 **0.004-0.065

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.024-0.026 0.0003-0.004 0.0009-0.0119 **0.0003-0.0052

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.090-0.149 0.038-0.068 0.023-0.223 **0.021-0.251

Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.042-0.097 0.018-0.028 0.009-0.071 **0.010-0.093
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Location 3: Weather Station

NOx ppm ≤ 0.17 0.015-0.028 0.031-0.038 0.004-0.084 **0.011-0.018

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.012-0.016 0.002-0.012 0.001-0.0080 **0.002-0.013

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.059-0.107 0.021-0.030 0.023-0.087 **0.020-0.087

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.054-0.086 0.013-0.018 0.008-0.071 **0.018-0.042

Location 4: Klong Gram Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.015-0.028 0.031-0.038 0.004-0.084 **0.002-0.015

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.012-0.016 0.002-0.012 0.001-0.0080 **0.005-0.023

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.059-0.107 0.021-0.030 0.023-0.087 **0.024-0.082

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.054-0.086 0.013-0.018 0.008-0.071 **0.010-0.044

Location 5: Ban Tai Sun

NOx ppm ≤ 0.17 0.008-0.035 0.008-0.012 <0.001-0.017 **0.009-0.033

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.010-0.012 0.002-0.003 0.0023-0.0057 **0.0047-0.012

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.034-0.041 0.019-0.039 0.017-0.071 **0.019-0.052

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.027-0.036 0.014-0.020 0.008-0.042 **0.013-0.044

Location 6: Khao Kan Song Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.019-0.043 0.005-0.013 0.001-0.022 **0.003-0.023

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.037-0.052 0.004-0.0097 0.0084-0.0225 **0.007-0.021

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.074-0.088 0.034-0.082 0.023-0.097 **0.023-0.097

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.029-0.050 0.019-0.050 0.014-0.055 **0.017-0.050

Location 7: Ta Kien Ku Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.007-0.024 0.004-0.010 <0.001-0.019 **0.002-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.017-0.023 0.001-0.003 0.0012-0.0036 **0.0003-0.006

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.044-0.069 0.019-0.037 0.019-0.105 **0.018-0.062

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.029-0.053 0.016-0.029 0.01-0.068 **0.010-0.043

Location 8: Ban Som

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.016 0.003-0.010 <0.001-0.055 **0.002-0.020

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0053-0.007 0.0019-0.0042 0.0018-0.0055 **0.0004-0.007

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.041-0.120 0.023-0.035 0.022-0.074 **0.014-0.102

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.020-0.048 0.015-0.025 0.01-0.038 **0.005-0.038

WHA ESIE 2

Location 1: Ban Map Lam Bid School

NOx ppm ≤ 0.17 0.003-0.010 0.016-0.039 0.007-0.021 **<0.001-0.015

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0031-0.0045 0.0084-0.0089 0.0024-0.011 **0.003-0.008

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.031-0.098 0.046-0.115 0.020-0.062 **0.024-0.039

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.019-0.058 0.034-0.053 0.007-0.039 **0.015-0.023

Location 2: Industrial estate area

NOx ppm ≤ 0.17 0.003-0.012 0.010-0.018 0.010-0.027 **0.004-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0055 0.0060-0.0079 0.0017-0.0159 **0.002-0.003

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.025-0.128 0.049-0.071 0.020-0.052 **0.017-0.030

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.012-0.043 0.016-0.030 0.013-0.039 **0.010-0.018
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Location 3: Ban Map Lam Bid Moo. 7

NOx ppm ≤ 0.17 0.003-0.012 0.004-0.012 0.002-0.013 **0.003-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0010-0.0204 0.0037-0.0047 0.0046-0.0084 **0.008-0.009

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.032-0.074 0.038-0.062 0.023-0.120 **0.025-0.039

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.018-0.047 0.024-0.031 0.007-0.079 **0.014-0.024

Location 4: Khao Kan Song Moo. 3

NOx ppm ≤ 0.17 0.002-0.004 0.010-0.028 0.004-0.017 **0.002-0.009

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0309-0.0398 0.0042-0.0060 0.0035-0.0101 **0.005-0.011

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.025-0.072 0.050-0.087 0.031-0.089 **0.033-0.093

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.023-0.047 0.022-0.036 0.018-0.075 **0.029-0.048

Location 5: Chong Lom Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.022-0.004 0.002-0.008 0.001-0.015 **0.003-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.002 0.0029-0.0037 0.0024-0.0049 **0.008-0.012

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.022-0.066 0.039-0.080 0.020-0.092 **0.018-0.047

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.010-0.038 0.016-0.026 0.011-0.034 **0.008-0.013

Location 6: Ban Map Kla Moo. 4

NOx ppm ≤ 0.17 0.013-0.028 0.007-0.014 0.008-0.014 **0.007-0.009

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0283-0.0526 0.0031-0.0092 0.0052-0.0118 **0.006-0.015

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.041-0.173 0.079-0.175 0.010-0.069 **0.031-0.077

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.024-0.076 0.034-0.076 0.022-0.112 **0.014-0.029

WHA ESIE 3

Location 1: Ban Ta Jam School

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.031-0.163 0.080-0.218 0.040-0.295 ***0.210-0.790

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.025-0.070 0.034-0.053 0.020-0.086 ***0.071-0.175

Location 2: Ta Jam Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 -0.035-0.063 0.065-0.087 0.037-0.019 ***0.039-0.061

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.031-0.046 0.028-0.051 0.078-0.036 ***0.021-0.046

Location 3: Huay Mara Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.031-0.061 0.031-0.055 0.017-0.010 ***0.043-0.129

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.029-0.046 0.023-0.037 0.061-0.029 ***0.021-0.052

Location 4: Ban Meun Jit Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.032-0.109 0.033-0.076 0.023-0.011 ***0.043-0.056

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.029-0.076 0.025-0.032 0.062-0.032 ***0.020-0.030
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Location 5: Raweng School

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.023-0.077 0.050-0.076 0.044-0.014 ***0.037-0.093

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.018-0.043 0.027-0.040 0.086-0.036 ***0.020-0.041

Location 6: Chaloemraj Temple

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.029-0.063 0.027-0.101 0.020-0.012 ***0.028-0.050

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.021-0.041 0.020-0.033 0.058-0.033 ***0.013-0.024

WHA ESIE 4

Location 1: Ban Nikom Sans Ton Eng-main road

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.014 0.004-0.030 0.004-0.013 **0.003-0.009

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0051-0.0054 0.0083-0.0089 0.0009-0.0032 **0.0113-0.0162

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.037-0.075 0.079-0.123 0.024-0.074 **0.022-0.036

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.020-0.038 0.038-0.066 0.012-0.030 **0.028-0.042

Location 2: Ban Nong Mapring

NOx ppm ≤ 0.17 0.0030-0.0080 0.004-0.021 0.001-0.015 **0.005-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0013-0.0017 0.0056-0.0060 0.002-0.0043 **0.0034-0.0063

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.034-0.070 0.064-0.096 0.024-0.072 **0.020-0.029

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.021-0.044 0.025-0.039 0.016-0.035 **0.028-0.038

Location 3: Mae Nam Ku Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.0020-0.0100 0.004-0.022 0.001-0.022 **0.005-0.016

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0014-0.0031 0.0005-0.0013 0.0022-0.0052 **0.0031-0.0042

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.054-0.088 0.073-0.117 0.013-0.032 **0.020-0.032

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.024-0.041 0.011-0.043 0.021-0.070 **0.028-0.040

Location 4: Ban Mae Nam Ku

NOx ppm ≤ 0.17 0.0120-0.0230 0.013-0.024 0.008-0.044 **0.008-0.016

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0101-0.0104 0.0100-0.0114 0.0037-0.0145 **0.0068-0.0168

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.042-0.072 0.074-0.115 0.021-0.077 **0.025-0.037

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.027-0.049 0.034-0.061 0.012-0.040 **0.043-0.077

WHA CIE1

Location 1: Resident and commercial area within the industrial estate

NOx ppm ≤ 0.17 0.009-0.062 0.010-0.034 0.006-0.018 **<0.001-0.028

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0076-0.0079 0.0029-0.0183 0.0031-0.0047 **0.0026-0.0079

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.086-0.102 0.110-0.146 0.099-0.152 **0.183-0.257

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 - - -

Location 2: Bo Win School

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.017 <0.001-0.010 0.001-0.002 **<0.001-0.033

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0048-0.0058 0.0017-0.0027 0.0029-0.0032 **0.0055-0.0086

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.043-0.084 0.028-0.031 0.085-0.205 **0.132-0.161

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 - - -
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Location 3: Pan Saded Nok Temple

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.013 0.033-0.010 0.001 **0.0060-0.0580

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0046-0.0089 0.0079-0.0088 0.0025-0.0026 **0.0037-0.0081

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.026-0.043 0.016-0.031 0.032-0.044 **0.157-0.167

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 - - -

WHA CIE2

Location 1: Hoobbon Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.003 <0.001-0.003 0.001-0.004 **<0.001-0.032

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.034-0.0404 0.0053-0.0054 0.0011-0.0029 **0.0026-0.0037

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.021-0.046 0.032-0.069 0.022-0.057 **0.044-0.064

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.015-0.031 0.018-0.033 0.013-0.025 **0.031-0.057

Location 2: Khao Hin Lad Temple

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.001 <0.001-0.018 0.001-0.004 **<0.001-0.007

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0078-0.0082 0.0154-0.0236 0.0014-0.0024 **0.0037-0.0217

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.017-0.031 0.024-0.061 0.015-0.042 **0.041-0.082

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.010-0.020 0.015-0.031 0.012-0.019 **0.030-0.057

Location 3: Khao Kan Song Moo.3 Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.010 0.004-0.030 0.001-0.004 **<0.001-0.008

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0035-0.0115 0.0010-0.0017 0.0039-0.0054 **0.0003-0.0058

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.020-0.043 0.024-0.060 0.021-0.073 **0.080-0.135

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.015-0.034 0.019-0.035 0.008-0.028 **0.045-0.069

Location 4: Siri Anusorn Community

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.006 0.001-0.027 0.004-0.007 **<0.001-0.035

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0123-0.0204 0.0192-0.0196 0.0120-0.0130 **0.0173-0.0212

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.023-0.037 0.027-0.059 0.020-0.050 **0.048-0.096

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.001-0.006 0.001-0.027 0.004-0.007 **0.028-0.048

WHA EIE

Location 1: WHA EIE office

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.025 0.001-0.024 0.010-0.030 <0.001-0.018

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0032-0.0053 0.0034-0.0228 0.0006-0.0007 0.0004-0.0014

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.015-0.077 0.018-0.055 0.037-0.083 0.016-0.029

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.034-0.161 0.020-0.115 0.019-0.038 0.020-0.047

Location 2: Nong Fab Temple

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.022 <0.001-0.025 0.016-0.025 **<0.001-0.033

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0278-0.0289 0.0037-0.0436 0.005-0.007 **0.0046-0.0059

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.014-0.066 0.027-0.055 0.046-0.097 **0.023-0.042

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.030-0.127 0.047-0.096 0.023-0.042 **0.038-0.065
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Location 3: Map Chalud Temple

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.016 <0.001-0.016 0.009-0.028 **<0.001-0.017

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0024-0.0190 0.0198-0.0278 0.003-0.005 **0.0014-0.0026

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.023-0.081 0.023-0.055 0.040-0.089 **0.02-0.072

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.055-0.145 0.045-0.118 0.024-0.055 **0.035-0.101

WHA RIL

Location 1: WHA RIL office

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.024 0.001-0.025 0.001-0.047 **<0.001-0.041

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.019 <0.001-0.041 0.001-0.005 **0.002-0.006

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.008-0.044 0.015-0.032 0.024-0.061 **0.013-0.039

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.018-0.058 0.021-0.053 0.014-0.034 **0.023-0.061

Location 2: Ban Sam Yak Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.024 <0.001-0.030 <0.001-0.055 **<0.001-0.026

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.016 <0.001-0.002 <0.001-0.004 **<0.001-0.009

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.008-0.035 0.007-0.029 0.019-0.070 **0.018-0.048

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.023-0.057 0.017-0.049 0.013-0.040 **0.030-0.066

Location 3: Nong La Lok Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.032 0.001-0.029 0.001-0.044 **<0.001-0.008

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.038 <0.001-0.006 <0.001-0.004 **0.003-0.008

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.009-0.030 0.013-0.027 0.018-0.060 **0.015-0.031

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.016-0.049 0.022-0.042 0.010-0.23 **0.031-0.054

Location 4: Ban Klong Nam Yen Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.023 <0.001-0.026 <0.001-0.036 **<0.001-0.032

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.006 <0.001-0.006 0.002-0.005 **0.001-0.008

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.010-0.030 0.015-0.033 0.029-0.051 **0.014-0.088

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.020-0.042 0.025-0.049 0.012-0.024 **0.031-0.125

WHA SIL

Location 1: WHA SIL office

NOx ppm ≤ 0.17 0.002-0.019 <0.001-0.062 0.002-0.027 **<0.001-0.020

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.004 0.002-0.007 <0.001-0.006 **0.002-0.003

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.059-0.117 0.069-0.121 0.042-0.088 **0.016-0.021

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.019-0.066 0.031-0.087 0.026-0.057 **0.030-0.038

Location 2: Nong Pla Mo School

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.048 <0.001-0.051 0.002-0.024 **0.002-0.018

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.003 <0.001-0.002 <0.001-0.002 **0.002-0.005

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.084-0.264 0.079-0.204 0.025-0.150 **0.026-0.053

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.041-0.099 0.040-0.104 0.015-0.081 **0.058-0.141
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Location 3: Bua Loi Klang School

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.035 0.001-0.032 <0.001-0.041 **0.003-0.017

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.006 0.001-0.002 <0.001-0.005 **0.001-0.005

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.045-0.077 0.073-0.132 0.020-0.103 **0.014-0.023

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.025-0.043 0.045-0.079 0.016-0.068 **0.043-0.063

Location 4: Ban Mai Tung Din Khor School

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.016 <0.001-0.048 0.001-0.029 **0.001-0.017

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.003 0.001-0.003 <0.001-0.003 **0.002-0.005

Total Suspended Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.053-0.100 0.066-0.146 0.018-0.100 **0.017-0.026

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10)

mg/m3 < 0.12 0.042-0.059 0.036-0.080 0.012-0.066 **0.034-0.060

Note: ** is the data from WHAID
 *** is the data from WHA UP

BIODIVERSITY

GRI 
Standard Performance Unit 2018 2019 2020 2021

304-1

Number of operations in relation to 
protected area Operations 2 2.00 2.00 2.00

Number of operations in relation to 
high biodiversity value area 2 2.00 2.00 2.00

Number of operations assessed for 
biodiversity value 2 2.00 3.00 4.00

Number of operations required biodiversity 
management plan 2 3.00 3.00 4.00

Number of operations implemented 
biodiversity management plan 2 3.00 3.00 4.00

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 
Standard Performance Unit 2018 2019 2020 2021

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

Total number of violations of legal  
obligations/regulations Cases 0 0 0 0

- Significant fines Baht 0 0 0 0

- Non-monetary sanctions Cases 0 0 0 0

- Case brought through dispute resolution  
 mechanisms

Cases 0 0 0 0
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note

General Disclosure

GRI 102:  
General Disclosures 
2016

102-1 Name of the organization About this Report 009

Getting to Know WHA Group 010-019

102-2 Activities, brands, products, and services Getting to Know WHA Group 010019

102-3 Location of headquarters About this Report 009

WHA Group Strategic Locations 020-021

102-4 Location of operations WHA Group Strategic Locations 020-021

102-5 Ownership and legal form Shareholding Structure 022-023

102-6 Markets served Getting to Know WHA Group 010-019

WHA Group Strategic Locations 020-021

102-7 Scale of the organization Getting to Know WHA Group 010-019

WHA Group Strategic Locations 020-021

Talent Attraction and Retention 121-129

102-8 Information on employees and other workers Talent Attraction and Retention 124-125

Performance Summary 247

102-9 Supply chain WHA Group Value Chain 025

Supply Chain Management 054-060

102-10 Significant changes to the organization  
and its supply chain

WHA Group Strategic Locations 020-021

102-11 Precautionary Principle or approach Risk and Crisis Management 045-053

102-12 External initiatives Awards and Memberships 006-007

102-13 Membership of associations Awards and Memberships 006-007

102-14 Statement from senior decision-maker CEO Message 003-004

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Risk and Crisis Management 045-053

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior Getting to Know WHA Group 010-019

Codes of Business Conduct 039-044

Human Resource Management 105-107

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics Codes of Business Conduct 039-044

102-18 Governance structure Organization Chart 024

102-32 Highest governance body’s role in  
sustainability reporting

Sustainability Material Issues 027

102-40 List of stakeholder groups Stakeholder Engagement 031

102-41 Collective bargaining agreements 100% of total employees covered by 
collective bargaining agreements.

-

102-42 Identifying and selecting stakeholders Stakeholder Engagement 031-033

102-43 Approach to stakeholder engagement Stakeholder Engagement 031-037

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement 034-037

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

WHA Group Strategic Locations 020-021

Shareholding Structure 022-023
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102-46 Defining report content and topic Boundaries About this Report 009

102-47 List of material topics Sustainability Material Issues 027-029

102-48 Restatements of information (No restatements in 2021) -

102-49 Changes in reporting About this Report 009

102-50 Reporting period About this Report 009

102-51 Date of most recent report About this Report 009

102-52 Reporting cycle About this Report 009

102-53 Contact point for questions regarding the report About this Report 009

102-54 Claims of reporting in accordance  
with the GRI Standards

About this Report 009

102-55 GRI content index GRI Content Index 241

102-56 External assurance About this Report 009

Stakeholder Engagement

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Stakeholder Engagement 31

103-2 The management approach and its components Stakeholder Engagement 31-37

103-3 Evaluation of the management approach Stakeholder Engagement 31-37

Codes of Business Conduct

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Codes of Business Conduct 039

103-2 The management approach and its components Codes of Business Conduct 039-0

103-3 Evaluation of the management approach Codes of Business Conduct 040-044

GRI 205:  
Anti-corruption 2016

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

Codes of Business Conduct 040-041

Performance Summary 241

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Performance Summary 241-242

Risk and Crisis Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Risk and Crisis Management 045

103-2 The management approach and its components Risk and Crisis Management 045-053

103-3 Evaluation of the management approach Risk and Crisis Management 053

Supply Chain Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Supply Chain Management 054

103-2 The management approach and its components Supply Chain Management 054-060

103-3 Evaluation of the management approach Supply Chain Management 056-059

GRI 308:  
Supplier  
Environmental  
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using  
environmental criteria

Performance Summary 243

308-2 Negative environmental impacts in  
the supply chain and actions taken

Supply Chain Management 056-060

Performance Summary 243

GRI 414:  
Supplier Social  
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

Performance Summary 243

414-2 Negative social impacts in the supply chain  
and actions taken

Supply Chain Management 056-060

Performance Summary 243-245

Customer Relationship Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Customer Relationship Management 061

103-2 The management approach and its components Customer Relationship Management 061-071

103-3 Evaluation of the management approach Customer Relationship Management 064, 066-071

Performance Summary 246
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note

Market Opportunities and Innovation Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Market Opportunities and Innovation 
Management

072

103-2 The management approach and its components Market Opportunities and Innovation 
Management

072-094

103-3 Evaluation of the management approach Market Opportunities and Innovation 
Management

080-094

GRI 203:  
Indirect Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported Market Opportunities and Innovation 
Management

084-96

Data Security

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Data Security 097

103-2 The management approach and its components Data Security 097-103

103-3 Evaluation of the management approach Data Security 100-103

GRI 418: | 
Customer Privacy 
2016

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

Data Security 103

Performance Summary 246

Human Rights

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Human Rights 108

103-2 The management approach and its components Human Rights 109-116

103-3 Evaluation of the management approach Human Rights 111-116

GRI 412:  
Human Rights A 
ssessment 2016

412-2 Employee training on human rights  
policies or procedures

Human Rights 116

Labor Practice Indicators

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Labor Practice Indicators 117

103-2 The management approach and its components Labor Practice Indicators 117-120

103-3 Evaluation of the management approach Labor Practice Indicators 118-120

GRI 405:  
Diversity and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees Labor Practice Indicators 118

Performance Summary 251-254

Talent Attraction and Retention

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Talent Attraction and Retention 121-122

103-2 The management approach and its components Talent Attraction and Retention 122-129

103-3 Evaluation of the management approach Talent Attraction and Retention 126-127, 130

GRI 401:  
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover Talent Attraction and Retention 127

Performance Summary 247-248

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

Talent Attraction and Retention 129

GRI 404:  
Training and  
Education 2016

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

Talent Attraction and Retention 129

Performance Summary 250

Human Capital Development

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Human Capital Development 131

103-2 The management approach and its components Human Capital Development 131-142

103-3 Evaluation of the management approach Human Capital Development 132-142
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note

GRI 404:  
Training and  
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee Human Capital Development 142

Performance Summary 248-249

404-2 Programs for upgrading employee skills and  
transition assistance programs

Human Capital Development 132-142

Occupational Health and Safety

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Occupational Health and Safety 143

103-2 The management approach and its components Occupational Health and Safety 143-153

103-3 Evaluation of the management approach Occupational Health and Safety 149-153

GRI 403:  
Occupational Health 
and Safety

403-1 Occupational health and safety management system Occupational Health and Safety 143-153

403-2 Hazard identification, risk assessment,  
and incident investigation

Occupational Health and Safety 144-148

403-3 Occupational health services Occupational Health and Safety 151-153

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

Occupational Health and Safety 151-153

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

Occupational Health and Safety 143-153

403-6 Promotion of worker health Occupational Health and Safety 151-153

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

Occupational Health and Safety 143-153

403-9 Work-related injuries Performance Summary 257

Community Development and Social Integration

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Community Development 154

103-2 The management approach and its components Community Development 154-187

103-3 Evaluation of the management approach Community Development 155-187

GRI 201:  
Economic  
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed Performance Summary 241

GRI 413:  
Local Communities 
2016

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

Performance Summary 255-256

Introduction to Environmental Impact Management

GRI 307:  
Environmental  
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and regu-
lations

Introduction to Environmental Impact 
Management

190

Performance Summary 272

Biodiversity

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Biodiversity 193-194

103-2 The management approach and its components Biodiversity 193-196

103-3 Evaluation of the management approach Biodiversity 193, 196

GRI 304:  
Biodiversity 2016

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

Biodiversity 196

Performance Summary 272

Water Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Water Management 197

103-2 The management approach and its components Water Management 198-204

103-3 Evaluation of the management approach Water Management 200-204

GRI 301:  
Materials 2016

301-2 Recycled input materials used Water Management 200-203

Performance Summary 258
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note

GRI 303: Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource Water Management 199-204

303-2 Management of water discharge-related impacts Water Management 199-204

303-3 Water withdrawal Water Management 199-204

Performance Summary 259

303-4 Water discharge Water Management 200-204

Performance Summary 259

Waste Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Waste Management 205

103-2 The management approach and its components Waste Management 205-212

103-3 Evaluation of the management approach Waste Management 206-212

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant  
waste-related impacts

Waste Management 206

306-2 Management of significant waste-related impacts Waste Management 206-212

306-3 Waste generated Waste Management 206

Performance Summary 258

306-4 Waste diverted from disposal Waste Management 206-207

Performance Summary

306-5 Waste directed to disposal Waste Management 206-207

Performance Summary 258

Air Emission

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Air Emission 213-214

103-2 The management approach and its components Air Emission 214-218

103-3 Evaluation of the management approach Air Emission 216-218

GRI 305:  
Emissions 2016

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

Performance Summary 266-271

Climate Change

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Climate Change 219

103-2 The management approach and its components Climate Change 220-232

103-3 Evaluation of the management approach Climate Change 228-232

GRI 305:  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Climate Change 230

Performance Summary 259

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Climate Change 230

Performance Summary 259

Energy Management

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Energy Management 233

103-2 The management approach and its components Energy Management 234-240

103-3 Evaluation of the management approach Energy Management 234-240

GRI 302:  
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization Energy Management 234-240

Performance Summary 259

302-4 Reduction of energy consumption Energy Management 234-240
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การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ในอนาคต (SCENARIO ANALYSIS) 
ที่่�เก่�ยวิข้้องกับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

 Low  Medium  High

    

Scenario 1 Scenario 2

4C Scenario 1.5C Scenario

BAU 2DS

Short Term (1-5 years) Medium Term (>5 years) Long Term (>10 years) Short Term (1-5 years) Medium Term (>5 years) Long Term (>10 years)

Risk Type Specific Risk WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP

PHYSICAL RISKS 

Acute Flooding

Drought

Storm and 
lighting

Chronic Increase mean 
temperature

TRANSITION RISKS 

Policy and Legal 

Technology - New im-
provements 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 im-
provements  
or innovations



รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำ ำ�กััดั (มห�ชน) 279 

การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ในอนาคต (SCENARIO ANALYSIS) 
ที่่�เก่�ยวิข้้องกับการเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมิิอากาศ

    

Scenario 1 Scenario 2

4C Scenario 1.5C Scenario

BAU 2DS

Short Term (1-5 years) Medium Term (>5 years) Long Term (>10 years) Short Term (1-5 years) Medium Term (>5 years) Long Term (>10 years)

Risk Type Specific Risk WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP WHALG WHAID WHAUP

PHYSICAL RISKS 

Acute Flooding

Drought

Storm and 
lighting

Chronic Increase mean 
temperature

TRANSITION RISKS 

Policy and Legal 

Technology - New im-
provements 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 im-
provements  
or innovations
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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 mis-

statements 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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แบบสำารุวจความคิดำเห็็นิต่่อรายงานความย่�งยืน  ประจำำาปี 2564

ข้้อมูลทั่่�วไป

ความสั่มพั่นธ์์กั่บกัล่่มบริษั่ทั่ดั่บบลิวเอชเอ (กัรณ่าเลือกั 1 คำาต่อบ)

ว่ต่ถุ่ประสังค์ทั่่�ทั่่านอ่าน “รายงานความย่�งยืน”

ความพัึงพัอใจำต่่อกัารนำาเสันอรายงานความย่�งยืน

ทั่่านคิดัว่าประเดั็นใดัทั่่�มค่วามสัำาค่ญต่่อความย่�งยืนข้องกัล่่มบริษั่ทั่ฯ

หล่งจำากัอ่านรายงานฉบ่บน่� ทั่่านเห็นว่ากัล่่มบริษั่ทั่ฯ จำะเต่ิบโต่อย่างย่�งยืนไดั้หรือไม่ อย่างไร

ข้้อเสันอแนะ กัร่ณาระบ่ข้้อเสันอแนะอื�นๆ เพั่�อพั่ฒนา และปรบ่ปร่งรายงานกัารพ่ัฒนาอย่างย่�งยืนในปีต่่อไป

กลี่่�มิบริษััที่ดัับบลิี่วิเอชเอ ข้อข้อบค่ณ์ที่่�ที่�านไดั้สลี่ะเวิลี่าตอบแบบสำารวิจควิามิคิดัเห์็นฉบับน่�
ควิามิเห์็นข้องที่�านจะเป็นประโยชน์อย�างยิ�งต�อการพัฒนารายงานฉบับต�อไปให์้ดั่ยิ�งข้้�นไป

สัามารถุสั่งแบบสัอบถุามทั่างจำดัหมายหรืออ่เมลไดั้ทั่่� คณะทั่ำางานดั้านความย่�งยืน บริษั่ทั่ ดั่บบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่�น จำำาาก่ัดั (มหาชน)
777 อาคาร ด่ับบลิวเอชเอ ทั่าวเวอร์ ช่�น 23-25 หมู่ทั่่� 13 ถุนนเทั่พัร่ต่น (บางนา-ต่ราดั) กัม.7 
ต่ำาบลบางแกั้ว อำาเภอบางพัล่ จำ่งหว่ดัสัม่ทั่รปรากัาร 10540 
อ่เมล์ : Sustianabilty@wha-group.com

เพศ อายุุ

ต่ำำ��กว่่� 25หญิิง  

ผู้้�ถืือห้�น/นักลงทุ้น

ได้� 

เศรษฐกิจ

ไม่่ได้� 

สิิ่�งแว่ด้ล�อม่

ไม่่ทุร�บ

สัิ่งคม่

เป็็นข้�อม่้ลป็ระกอบก�รตั่ำด้สิ่ินใจลงทุ้น ทุำ�คว่�ม่เข้��ใจธุ้รกิจข้องกล้่ม่บริษัทุฯ

ค้แ่ข้่งทุ�งธุ้รกิจ 

ก�รว่ิจัยและก�รศึกษ� อื�นๆ

ช�ย

ล้กค��

หน่ว่ยง�นร�ชก�ร

พนักง�น

ช้ม่ชน

ค้่ค��และเจ��หน้� 

41 - 60ไม่่ระบ ้

25 – 40

ม่�กกว่่� 60

(กรณ้�ระบ้

เพร�ะ

(กรณ้�ระบ้

(กรณ้�ระบ้

(กรณ้�ระบ้

)

)

)

)

เพร�ะ

เพร�ะ

เนื�อห�อ่�นเข้��ใจง่�ย  ม่�ก ป็�นกล�ง ไม่่พึงพอใจ

คว่�ม่เชื�อถืือได้�ข้องข้�อม่ล้ ม่�ก ป็�นกล�ง ไม่่พึงพอใจ

ก�รใช�ภ�ษ�ข้องร�ยง�นเข้��ใจง่�ย ม่�ก ป็�นกล�ง ไม่่พึงพอใจ

เนื�อห�ครอบคล้ม่เร่�องทุ้�ทุ่�นให�คว่�ม่สิ่นใจ ม่�ก ป็�นกล�ง ไม่่พึงพอใจ

ก�รออกแบบก�รนำ�เสิ่นอม่้คว่�ม่สิ่ว่ยง�ม่ ม่�ก ป็�นกล�ง ไม่่พึงพอใจ

คว่�ม่พึงพอใจต่่ำอร�ยง�นโด้ยภ�พรว่ม่ ม่�ก ป็�นกล�ง ไม่่พึงพอใจ
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บริษััที่ ดัับบลี่ิวิเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จำากัดั (มิห์าชน)
 อ�ค�รด้ับบลิว่เอชเอ ทุ�ว่เว่อร์ ชั�น 23-25 เลข้ทุ้� 777 หม่้่ทุ้� 13 ถืนนเทุพรัต่ำน (บ�งน�-ต่ำร�ด้) กม่.7  

ต่ำำ�บลบ�งแก�ว่ อำ�เภอบ�งพล้ จังหว่ัด้สิ่ม่้ทุรป็ร�ก�ร
www.wha-group.com

LINKELN YOUTUBEFACEBOOK TWITTER

WWW.WHA-GROUP.COM

https://www.wha-group.com/th/home
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