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สารจาก
ประธานเจ้้าหน้าที่่�บัริหาร

กิจกรรมท่ี่�มนุษัย์กระที่ำาและปรากฏิการณ์ที่างธรรมชิาตี้ิ
ท่ี่� เกิดัข้�นล้วันส�งผู้ลตี้�อสิ�งแวัดัล้อม ไม�วั�าจะเป็นปัญหา
อุณหภูมิเฉล่�ยของโลกท่ี่� เพิ�มสูงข้�นหรือการขาดัแคลน
ที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิ ที่ำาให้เกิดัควัามจำาเป็นอย�างยิ�งท่ี่�จะตี้้อง 
ม่การเปล่�ยนแปลงไปสู�ควัามยั�งยืนเพื�อรับมือกับยุคเปล่�ยน
ผู้�านของเที่คโนโลย่ดัิจิตี้อล นวััตี้กรรม และพลังงาน (Energy 
Transformation) รวัมไปถ้งการอนุรักษั์ที่รัพยกรธรรมชิาตี้ิ 
บริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ ยูทิี่ลิต่ี้�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ จำากัดั 
มหาชิน (WHAUP) ในฐานะผูู้้ให้บริการดั้านสาธารณูปโภค
ผู้�านการจำาหน่ายและบริหารจัดัการนำ�า บำาบัดันำ�าเส่ย และ
ธุรกิจพลังงาน ดัังนั�น WHAUP จ้งม่ส�วันร�วัมอย�างมาก 
ในการดัำาเนินธุรกิจตี้ามแนวัที่างการพัฒนาอย�างยั�งยืน 
โดัยส� ง เ ส ริมการ ใชิ้พลั ง ง านหมุน เ ว่ั ยนและอนุ รั กษั์
ที่รัพยากรธรรมชิาติี้ดั้วัยการบำาบัดันำ�าเส่ยและนำานำ�ากลับมา
ใชิ้ใหม� นอกจากน้� ในปี 2564 WHAUP ม่ควัามตัี้�งใจท่ี่�จะนำา
เที่คโนโลย่มาเพื�อพัฒนานวััตี้กรรมสำาหรับพลังงานหมุนเวั่ยน
และบริการสาธารณูปโภคใหม�ๆ ในขณะเดั่ยวักันบริษััที่ยัง
มองหาโอกาสในการควับรวัมและซ่ื�อกิจการเพื�อรักษัาการ
เติี้บโตี้ของธุรกิจอย�างยั�งยืน และม่แผู้นท่ี่�จะลงทุี่นเพิ�มเตี้ิมใน
ประเที่ศัไที่ยและในตี้�างประเที่ศั ดั้วัยงบประมาณในการลงทุี่น
สำาหรบักิจการดัา้นพลงังานและสาธารณปูโภคระหวั�างป ี2564 
ถ้ง 2568 จำานวัน 1.2 หมื�นล้านบาที่

02 รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563  WHAUP
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ดั้วัยควัามมุ�งมั�นท่ี่�จะดัำาเนินตี้ามพันธกิจและวัิสัยที่ัศัน์เพื�อเป็น 
“ผูู้้นำาดั้านธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานของเอเชิ่ย” ผู้�านการ
ให้บริการครบวังจร โดัยย้ดัหลักการกำากับดัูแลกิจการท่ี่�ดั่และคำาน้ง
ถ้งควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสิ�งแวัดัล้อมและสังคม ตี้ลอดัการดัำาเนิน
ธุรกิจ WHAUP ไดั้นำาหลักดัังกล�าวัมาปฏิิบัตี้ิอยู�เสมอ พร้อมกับ 
ตี้อบสนองควัามคาดัหวัังของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยและแก้ไขข้อกังวัล
ของแตี้�ละฝ่่ายไดั้อย�างม่ประสิที่ธิภาพ การปฏิิบัตี้ิดัังกล�าวัแสดัง
ให้เห็นถ้งควัามมุ�งมั�นในการดัำาเนินกิจการของบริษััที่ให้พัฒนา
อย�างยั�งยืน คำาน้งถ้งการอนุรักษั์ที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิ การพัฒนา
บุคลากรให้เตี้ิบโตี้และพัฒนาไปพร้อมธุรกิจ ควัามก้าวัหน้าไปสู�
ควัามเป็นดัิจิที่ัลและนวััตี้กรรมและการสร้างพื�นฐานการกำากับดัูแล
กิจการท่ี่�แข็งแกร�ง

นอกจากน้� ดัว้ัยควัามมุ�งมั�นท่ี่�จะยกระดับัศักัยภาพในการพฒันาไปสู�
ควัามยั�งยนืและการเตี้บิโตี้ของธรุกจิในระยะยาวั บรษิัทัี่ดัำาเนนิธรุกจิ
ตี้ามกลยุที่ธ์ดั้านควัามยั�งยืนของกลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอ (WHA)
ประกอบกับเป้าหมายดั้านควัามยั�งยืนในระยะยาวัในปี 2563 โดัย
เป้าหมายดัังกล�าวัมุ�งเน้นไปท่ี่� 9 ประเด็ันสำาคัญดั้านธรรมาภิบาล  
เศัรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวัดัล้อม ซ่้�งวัางแผู้นให้สอดัคล้องกับ
ควัามตี้้องการของสังคม ผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย ตี้ลอดัจนควัามเส่�ยง 
และโอกาสท่ี่�วัิเคราะห์จากแนวัโน้มการเปล่�ยนแปลงของโลก

ในขณะเดั่ยวักัน บริษััที่ตี้ระหนักดั่วั�าธรรมาภิบาลที่่�ดั่คือพื�นฐานท่ี่�
สำาคัญไปสู�การเตี้ิบโตี้ที่างธุรกิจอย�างยั�งยืน บริษััที่จ้งดัำาเนินธุรกิจ
โดัยย้ดัมั�นในหลักจริยธรรม ควัามโปร�งใส และสำาน้กรับผิู้ดัชิอบ 
ตี้�อส�วันรวัม เพื�อสร้างเสริม “ธรรมาภิบาลท่ี่�ดั่” ที่ั�วัทัี่�งองค์กร  
ไปจนถ้งม่แนวัที่างบริหารจัดัการและกำาหนดักลยุที่ธ์ธุรกิจท่ี่�คำาน้ง
ถ้งผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยทุี่กฝ่่าย ในปี 2563 บริษััที่ไดั้จัดัให้ม่การ
บริหารจัดัการการม่ส�วันร�วัมของผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย เพื�อให้มั�นใจ
วั�าม่ชิ�องที่าง และม่การสื�อสารระหวั�างบริษััที่และผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วัน
เส่ยอย�างเหมาะสม ในขณะเดั่ยวักันบริษััที่ไดั้พัฒนาการบริหาร
จัดัการควัามเส่�ยงซ้่�งครอบคลุมไปถ้งคู�ค้าของบริษััที่ ซ่้�งเป็นหน้�ง
ในรากฐานสำาคัญที่่�นำาไปสู�การเตี้ิบโตี้ของธุรกิจอย�างยั�งยืน 

ทัี่�งน้� ตี้ัวัอย�างควัามสำาเร็จที่่�โดัดัเดั�นของบริษััที่ ท่ี่�ผู้�านมาประกอบ
ดั้วัย โครงการติี้ดัตี้ั�งระบบผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์บน
หลังคาลานจอดัรถ (Solar Carpark) 4.9 เมกะวััตี้ตี้์ ณ โรงงาน
ผู้ลิตี้รถยนตี้์ของเอสเอไอซ่่ มอเตี้อร์-ซ่่พ่ โดัยเป็นโครงการ Solar 
Carpark ท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดัในประเที่ศัไที่ยซ้่�งแสดังให้เห็นถ้งควัาม 
รับผิู้ดัชิอบตี้�อสิ�งแวัดัล้อมที่ั�งการชิ�วัยลดัปริมาณการปล�อยก๊าซ่
เรือนกระจกโดัยตี้รง ตี้ลอดัจนการส�งเสริมให้ลูกค้าหันมาผู้ลิตี้
และใชิ้พลังงานที่ดัแที่น บริษััที่ไดั้รับควัามไวั้วัางใจจากลูกค้า 
อตุี้สาหกรรมตี้�างๆ ที่ำาใหม้ก่ำาลงัการผู้ลิตี้ตี้ามสญัญาผู้ลิตี้ไฟฟา้จาก
พลังงานแสดังอาที่ิตี้ย์จำานวัน 51 เมกะวััตี้ตี้์ในปี 2563

ในปี 2563 WHAUP ไดั้ลงทีุ่นในการขยายกำาลังการผู้ลิตี้ใน
โครงการ Reclamation Plant ขนาดั 25,000 ลูกบาศัก์เมตี้ร
ตี้�อวััน ภายในนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ตี้ะวัันออก 

(มาบตี้าพุดั) จำานวัน 9.1 ล้านลูกบาศัก์เมตี้รตี้�อปี ที่ำาให้โรงงาน
ดัังกล�าวัเป็นโรงงาน Reclamation ท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดัในประเที่ศัไที่ย 
นอกจากน้�เพื�อตี้อบสนองควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสังคม WHAUP  
ยังไดั้ดัำาเนินโครงการบำาบัดันำ�าเส่ย โดัยม่การสร้างพื�นท่ี่�ชุิ�มนำ�าและ
ดัำาเนินการดั้วัยวิัธ่การท่ี่�เป็นมิตี้รกับสิ�งแวัดัล้อม ซ่้�งนอกจากจะม่
ตี้้นทุี่นการผู้ลิตี้ตี้ำ�าแล้วัยังม่ค�าใชิ้จ�ายบำารุงรักษัาไม�สูงมากอ่กดั้วัย 

ตี้ัวัอย�างโครงการล�าสุดัในปี 2563 ไดั้แก� การก�อสร้างระบบ
บำาบัดันำ�าเส่ยแบบบ้งประดิัษัฐ์ (Constructed Wetland) ม่ควัาม
สามารถในการบำาบัดันำ�าเส่ย จำานวัน 1,200 ลูกบาศัก์เมตี้รตี้�อวััน 
ณ เขตี้นวััตี้กรรม ระเบ่ยงเศัรษัฐกิจพิเศัษัภาคตี้ะวัันออก จังหวััดั
ระยอง นอกจากน้� ยังม่โครงการ ‘Clean Water for Planet’ ซ่้�ง
เป็นโครงการพัฒนาระบบบำาบัดันำ�าเส่ย โดัยม่การก�อสร้างระบบ
บำาบัดันำ�าเส่ยแบบบ้งประดัิษัฐ์ให้กับชุิมชิน โดัยการชิ�วัยให้ชิุมชิน
ไดั้ม่นำ�าสะอาดัใชิ้ อ่กทัี่�งพื�นท่ี่�โครงการยังเปิดัให้หน่วัยงานราชิการ
และนักเร่ยนนักศั้กษัาเย่�ยมชิม และจัดัให้ม่โครงการฝ่ึกงานและ
โครงการฝ่ึกอบรมอ่กดั้วัย 

นอกจากน้� บริษััที่ไดั้มุ�งเน้นการลงทุี่นในผู้ลิตี้ภัณฑ์์นำ�ามูลค�าเพิ�ม  
(Value Added product) ไดัแ้ก� นำ�าปราศัจากแร�ธาตี้ ุ(Demineralized 
Water) นำ�าอุตี้สาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) 
และการนำานำ�าเสย่มาบำาบดััและใชิใ้หม� (Wastewater Reclamation) 
อย�างตี้�อเน่�อง ทัี่�งภายในและภายนอกนิคมอุตี้สาหกรรมของ 
ดับับลวิัเอชิเอ ซ่้�งไดัส้รา้งผู้ลดัร่ะยะยาวัตี้�อสิ�งแวัดัลอ้ม ตี้ั�งแตี้�การลดั 
ปริมาณก๊าซ่เรือนกระจกจนถ้งการจัดัหาแหล�งนำ�าสะอาดัให้กับ
ชิมุชินโดัยรอบ บรษัิัที่เชืิ�อมั�นวั�านวััตี้กรรมใหม�ๆ  และควัามกา้วัหนา้
ที่างเที่คโนโลย่เหล�าน้�จะส�งเสริมให้ธุรกิจเตี้ิบโตี้อย�างยั�งยืน โดัย
สอดัรับกับข้อบังคับใหม�ๆ จากหน่วัยงานภาครัฐ 

ที่้ายท่ี่�สุดัน้� WHAUP ตี้้องขอขอบคุณผูู้้ม่ส�วันเส่ยทีุ่กฝ่่ายท่ี่�
ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษััที่มาโดัยตี้ลอดั บริษััที่ม่ควัาม
ซ่าบซ่้�งในควัามไวั้วัางใจและควัามร�วัมมืออันดั่เพื�อผู้ลักดััน 
ให้เกิดัการเตี้ิบโตี้อย�างยั�งยืน และชิ�วัยให้ไดั้ร�วัมกันสานตี้�อและ
มอบคุณค�าให้กับสังคม นักลงทีุ่น ลูกค้า และผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย
ทีุ่กฝ่่ายตี้�อไป 

บริษััที่หวัังเป็นอย�างยิ�งวั�าจะชิ�วัยจุดัประกายให้บริษััที่อื�นๆ ที่ั�งใน
อุตี้สาหกรรมเด่ัยวักันและอุตี้สาหกรรมท่ี่�เก่�ยวัข้องดัำาเนินงานตี้าม
แนวัที่างของบริษััที่เพื�อเป็นส�วันหน้�งท่ี่�ชิ�วัยให้ประเที่ศัไที่ยสามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืนในเวัท่ี่โลกตี้�อไป

ดัร. นิพนธ์ บุญเดัชิานันที่น์
ประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร
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รางวััล “หุ้นยั�งยืน” ประจำาปี 2563
บรษัิัที่ ดับับลวิัเอชิเอ ยทูี่ลิิตี้่�ส ์แอนดั ์พาวัเวัอร ์จำากดัั (มหาชิน) ไดั้
รับมอบโล�เก่ยรติี้คุณสำาหรับบริษััที่จดัที่ะเบ่ยน กลุ�มที่รัพยากร 
ท่ี่�อยู�ในรายชืิ�อหุ้นยั�งยืน THAILAND SUSTAINABILITY 
INVESMENT (THSI) ภายในงาน SET Awards 2020 ในฐานะ
บริษััที่ที่่�ม่การดัำาเนินธุรกิจดั้วัยควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสิ�งแวัดัล้อม 
(Environmental) สังคม (Social) และหลักบรรษััที่ภิบาล 
(Corporate Governance) หรือ ESG สะที่้อนถ้งควัามมุ�งมั�น 
ของบริษััที่ในการบริหารธุรกิจให้เติี้บโตี้อย�างยั�งยืน ตี้ลอดัจน
การดัำาเนินธุรกิจอย�างม่จริยธรรม

บริษััที่ที่่�ม่การกำากับดัูแลกิจการที่่�ดัร่ะดัับ  
“ดั่เลิศ”
บริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ ยูทิี่ลิต่ี้�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ จำากัดั 
(มหาชิน) ไดั้รับการประเมินวั�าเป็นบริษััที่ท่ี่�ม่การกำากับ
ดัูแลกิจการท่ี่�ดั่ระดัับ “ด่ัเลิศั” (Excellent CG Scoring) 
หรือระดัับ 5 ดัาวั สะที่้อนให้เห็นถ้งเจตี้นารมณ์ของบริษััที่ 
ที่่�จะดัำาเนนิธุรกจิใหเ้จรญิเตี้บิโตี้บนพื�นฐานของการพฒันา 
ธุรกิจอย�างยั�งยนื รวัมถง้คำาถง้สิ�งแวัดัลอ้ม สงัคม เศัรษัฐกิจ 
ธรรมาภิบาล และผู้ลประโยชิน์ของผูู้้ ม่ส�วันไดั้เส่ย 
ทุี่กกลุ�มเป็นสำาคัญ

รางวััล FIABCI -Thai Prix D’ Excellence 
Award 2020
บรษัิัที่ ดับับลวิัเอชิเอ ยทูี่ลิติี้่�ส ์แอนดั ์พาวัเวัอร ์จำากดัั (มหาชิน)  
ไดั้รับรางวััล FIABCI-Thai Prix d ‘Excellence Award 2020 
ในสาขาการจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม (การอนุรักษั์และการ
ฟ้�นฟู) จากควัามสำาเร็จของโครงการ Clean Water for Planet  
ท่ี่�บริษััที่ ไดั้ ริ เริ�มระบบบริหารจัดัการนำ�าเส่ยไดั้อย�างม่
ประสิที่ธิภาพและยั�งยืน รวัมทัี่�งโครงการก�อสร้างระบบบำาบัดั
นำ�าเส่ยเพื�อชิ�วัยเหลือชิุมชินโดัยรอบนิคมอุตี้สาหกรรมของ 
กลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอ

รางวััลและ
สมาชิิกภาพ
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รางวััลบุคคลคุณภาพแห�งปี  
“Quality Persons of the Year 2020” 
ในปี 2563 ดัร. นิพนธ์ บุญชิานันที่์ ประธานฝ่่ายบริหาร 
(CEO) ของ WHAUP ไดั้รับรางวััล “บุคคลคุณภาพ
แห�งปี” จากมูลนิธิสภาวัิที่ยาศัาสตี้ร์และเที่คโนโลย่
แห�งประเที่ศัไที่ย (สวัที่.) สาขาธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค

บริษััที่ทุี่�มเที่ที่่�จะดัำาเนินธุรกิจในแนวัที่างท่ี่�ยั�งยืน บริษััที่ไดั้ประสานงานและสนับสนุนให้องค์กรจำานวันมากสามารถสร้างเครือข�าย
พันธมิตี้รให้แข็งแกร�ง เพื�อให้เกิดัโอกาสในการเตี้ิบโตี้ หน้�งในควัามสำาเร็จสำาคัญท่ี่�แสดังถ้งควัามทุี่�มเที่ของบริษััที่ในดั้านควัามสุจริตี้และ 
ควัามโปร�งใสที่างธุรกิจคือ การไดั้รับรองเป็นสมาชิิกแนวัร�วัมปฏิิบัตี้ิของภาคเอกชินไที่ยในการตี้�อตี้้านการทีุ่จริตี้ (Thailand’s Private 
Sector Collection Action Coalition against Corruption : CAC) ในเดืัอนพฤศัจิกายน ปี 2562 นอกจากน้� ควัามสำาเร็จของ WHAUP 
ก็มาจากสมาคมท่ี่�ให้ควัามร�วัมมือดั้วัยเชิ�นกัน

สมูาชิิกในองค์กรหรือสมูาคมู

สมาคมอุตี้สาหกรรมเซ่ลล์แสงอาที่ิตี้ย์ไที่ย (TPVA Thailand)

สถาบันนำ�าและสิ�งแวัดัล้อมเพื�อควัามยั�งยืน (WEIS)

สภาอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย

สมาคมนิคมอุตี้สาหกรรมไที่ยและพันธมิตี้ร
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เก่�ยวักับ 
รายงานฉบัับัน่�

บริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ ยูที่ิลิตี้่�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ จำากัดั มหาชิน (WHAUP หรือ ‘บริษััที่’) จัดัที่ำารายงานควัามยั�งยืนประจำาปี พร้อม
รายงานฉบับแรกในปี 2562 เพื�อเปิดัเผู้ยและสื�อสารแนวัที่างการจัดัการของบริษััที่ ให้แก�ผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยทีุ่กฝ่่าย โดัยครอบคลุมถ้งแนวั
ปฏิิบัตี้ิอย�างยั�งยืนและการดัำาเนินงานในดั้านการกำากับดัูแล สังคมและสิ�งแวัดัล้อม รายงานน้�เป็นรายงานควัามยั�งยืนฉบับท่ี่�สองของ
บริษััที่ โดัยผู้ลการดัำาเนินงานที่่�ระบุม่ขอบเขตี้ระยะเวัลานับตัี้�งแตี้� วัันท่ี่� 1 มกราคม 2563 ถ้ง 31 ธันวัาคม 2563 

รายงานควัามยั�งยืนของ WHAUP จัดัเตี้ร่ยมเน่�อหาตี้ามมาตี้รฐานการจัดัที่ำารายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI)  
ในระดัับตี้ัวัช่ิ�วััดัหลัก (Core Option) ที่ั�งยังม่การรายงานควัามคืบหน้าและผู้ลการดัำาเนินงานตี้ามกรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน
ของสหประชิาชิาติี้ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) โดัยข้อมูลในรายงานฉบับน้�ม่เน่�อหาครอบคลุมถ้ง 
การประกอบธุรกิจของกลุ�มบริษััที่ฯ ซ่้�งรวัมถ้งบริษััที่ย�อยตี้�างๆ ในประเที่ศัไที่ย บริษััที่ม่สัดัส�วันการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และม่อำานาจใน
การบริหารจัดัการ ในปี 2563 บริษััที่ไดั้ปรับเปล่�ยนกระบวันการประเมินประเด็ันสำาคัญดั้านควัามยั�งยืนให้ม่ประสิที่ธิภาพและครอบคลุม
ยิ�งข้�น โดัยม่ประเมินประเดั็นสำาคัญดั้านควัามยั�งยืนทัี่�งหมดั 20 หัวัข้อ ซ่้�งประกอบดั้วัยหัวัข้อที่่�ม่อยู�เดัิมในรายงานฉบับก�อนหน้าและบาง
หัวัข้อไดั้ม่การเปล่�ยนชืิ�อ และหัวัข้อท่ี่�เร่ยบเร่ยงข้�นใหม� อันไดั้แก� การลงทีุ่นอย�างยั�งยืน การม่ส�วันร�วัมของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย การจัดัการ
มลพิษัที่างอากาศั และควัามปลอดัภัยของข้อมูล 

รายงานฉบับน้�มิไดั้ผู้�านการตี้รวัจรับรองจากบุคคลที่่�สาม แตี้�ม่การที่บที่วันและรับรองควัามถูกตี้้องของข้อมูลและเน่�อหาโดัยผูู้้บริหาร
ระดัับสูงของแตี้�ละฝ่่ายท่ี่�เก่�ยวัข้อง
 

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มูเติ่มู กรัุณ�ติ่ดติ่อ:
เลขานุการบริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ ยูที่ิลิต่ี้�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ 
บริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ ยูที่ิลิตี้่�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ จำากัดั (มหาชิน) (WHAUP)
777 ดัับบลิวัเอชิเอ ที่าวัเวัอร์ชัิ�น 22, ห้องเลขท่ี่� 2203-2205 หมู� 13 
ถ.เที่พรัตี้น์ (บางนา - ตี้ราดั) กม. 7 ตี้.บางแก้วั อ.บางพล ่
จ.สมุที่รปราการ 10540 ประเที่ศัไที่ย
โที่ร: (662) 719-9559
อ่เมล: ESG@wha-up.com 
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วัิสัยที่ัศน์
เป็นผูู้้นำาในเอเชิ่ย ดั้านธุรกิจสาธารณูปโภค
และธุรกิจพลังงานอย�างครบวังจรให้กับ
พันธมิตี้รภายใตี้้การกำากับดัูแลกิจการท่ี่�ดั ่
และม่ควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสิ�งแวัดัล้อมและ
สังคม

เป้าหมาย
บริ ษััที่ม่ควัามมุ� งหมายที่่� จะ เป็นผูู้้นำา ใน
ธุ รกิจสาธารณูปโภคและพลังงานแบบ
ครบวังจรและดัำาเนินกิจการตี้ามหลักการ
กำากับดัูแลกิจการท่ี่�ดั่ ม่ควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อ
ชิุมชิน สังคมและสิ�งแวัดัล้อม นอกจากน้�  
บริษััที่ตี้ั�งเป้าขยายฐานลูกค้าไปยังส�วันของ
บริการสาธารณูปโภคและพลังงานทัี่�งใน
ประเที่ศัและประเที่ศัอื�นๆ ในภูมิภาคเอเชิ่ย
ตี้ะวัันออกเฉ้ยงใตี้้ อาที่ิเชิ�น กัมพูชิา ลาวั 
พม�าและเวั่ยดันาม (กลุ�มประเที่ศั CLMV) 
และขยายไปยังธุรกิจท่ี่�เก่�ยวัเน่�องอื�นเพื�อให้
ผู้ลิตี้ภัณฑ์์และบริการม่ควัามหลากหลาย
มากข้�น

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย�างครบวังจร ดั้วัยมาตี้รฐานระดัับโลก  

ท่ี่�เหมาะสมกับควัามตี้้องการของลูกค้า
2. ขยายธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานทัี่�งจากตี้้นนำ�าและปลายนำ�า (Vertical 

Integration) และขยายไปยังตี้ลาดัส�วันอื�นๆ เพื�อเพิ�มผู้ลิตี้ภัณฑ์์และบริการใน
ประเที่ศัไที่ยและประเที่ศัอื�นในเอเช่ิยตี้ะวัันออกเฉ้ยงใตี้้ (กลุ�มประเที่ศั CLMV)

3. พัฒนาที่รัพยากรบุคคลอย�างตี้�อเน่�อง
4. สร้างและสนับสนุนวััฒนธรรมนวััตี้กรรม (Innovative Culture) ในองค์กร 
5. สร้างคุณค�าให้กับชิุมชินและสิ�งแวัดัล้อม ภายใตี้้การบริหารจัดัการท่ี่�ย้ดัหลัก 

ธรรมาภิบาล รวัมทัี่�งกลยุที่ธ์การพัฒนาอย�างยั�งยืน

กลยุที่ธ์
• พัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานท่ี่�ม่รายไดั้ท่ี่�เตี้ิบโตี้แน่นอนและโอกาสใน

การที่ำากำาไรท่ี่�ดั่เพื�อเพิ�มมูลค�าสูงสุดัให้แก�ผูู้้ถือหุ้น

• ยกระดัับควัามชิำานาญในการจัดัการ ควับคู�กับสร้างสัมพันธ์อันด่ักับลูกค้า ม่โครงสร้าง
พื�นฐานและสิ�งแวัดัล้อมดั้านอื�นๆ เพื�อขยายโอกาสในธุรกิจดั้านสาธารณูปโภคและ
พลังงาน

• เลือกใชิ้ที่รัพยากรบุคคลและดั้านการเงินให้เหมาะสมกับโอกาสในการลงทุี่นท่ี่�ม่
ศัักยภาพ

• ม่ส�วันร�วัมตี้�อการสร้างเปล่�ยนแปลงที่างบวักให้กับชิุมชิน สังคมและผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย
ดั้วัยโครงการเพื�อควัามยั�งยืนในดั้านการศั้กษัา ชิุมชินและสิ�งแวัดัล้อม

ค�านิยมและวััฒนธรรมองค์กร

เก่�ยวักับ
บัริษััที่

“ก้าวัลำ�ากวั�าใคร”
ริเริ�มและไม�หยุดัอยู�นิ�งในการที่ำางานเชิิงรุกและมุ�งมั�นปรับเปล่�ยนเพื�อสร้างคุณค�าให้แก�ลูกค้าและเพิ�มควัามก้าวัลำ�าใน
อุตี้สาหกรรม

“ที่่�หน่�งในใจ”
มุ�งมั�นดัำาเนินการเพื�อสร้างผู้ลลัพธ์และควัามสำาเร็จระยะยาวัและม่จิตี้สำาน้ก ควัามเป็นผูู้้ประกอบการดั้วัยการพัฒนา
ผู้ลลัพธ์ท่ี่�สูงข้�นและการมองหาโอกาสที่างธุรกิจใหม�ๆ อย�างตี้�อเน่�อง

“รอบรู้สมองไวั”
มุ�งมั�นในการให้คำาแนะนำาและการแก้ ไขปัญหาอย�างมืออาช่ิพ และปฏิิบัตี้ิไดั้จริงในฐานะที่่�ปร้กษัา เพื�อเสริมสร้างการ
ที่ำางานท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพและประสิที่ธิผู้ลกับลูกค้า

“รู้ใจเป็นคู�คิดั”
มุ�งสร้างควัามสัมพันธ์ท่ี่�ยั�งยืนและสร้างควัามไวั้วัางใจให้กับลูกค้าและคู�ค้าในฐานะพันธมิตี้รที่างธุรกิจ พร้อมทัี่�งส�งเสริม
ควัามสัมพันธ์อันดั่ภายในองค์กรเพื�อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร�วัมกัน

“สุจริตี้รักษัาเก่ยรตี้ิ”
ปลูกฝ่ังควัามไวั้วัางใจและควัามเชืิ�อมั�นของลูกค้า ดั้วัยวััฒนธรรมการที่ำางานท่ี่�โปร�งใส ย้ดัมั�นคำาสัญญา จริยธรรมและ
ควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสังคม
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WHAUP ก�อตี้ั�งข้�นเมื�อวันัท่ี่� 30 มถินุายน ป ี2551 โดัยเปน็บรษัิัที่ย�อย 
ของบริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ คอร์ปอเรชัิ�น จำากัดั (มหาชิน) (‘กลุ�ม
บริษััที่ WHA’ หรือ ‘กลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอ’) ซ่้�งดัำาเนินธุรกิจ
ดั้านสาธารณูปโภคและพลังงาน โดัยย้ดัมาตี้รฐานสากล ซ่้�งให้
บริการลูกค้าและพันธมิตี้รทัี่�งในและนอกภาคอุตี้สาหกรรม บริษััที่ 
ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดัยการจัดัหา
และจำาหน่ายนำ�าดัิบ การผู้ลิตี้และจำาหน่ายนำ�าอุตี้สาหกรรม และ
บริหารจัดัการนำ�าเส่ย ให้แก�ผูู้้ผู้ลิตี้และผูู้้ประกอบการภายในนิคม
อุตี้สาหกรรมและเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมตี้�างๆ และ (2) 
ธุรกิจพลังงานภายใตี้้การดัำาเนินงานของบริษััที่เองและผู้�านการ
ลงทีุ่นในธุรกิจการผู้ลิตี้พลังงานไฟฟ้าทัี่�งภายในและตี้�างประเที่ศั 
เพื�อดัำาเนินตี้ามจุดัมุ�งหมายที่่�จะเป็น “Your Ultimate Solution 
Partner in Utilities & Power with Environmental Care” บริษััที่
ไดั้ดัำาเนินการปรับปรุงและขยายธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน
อย�างตี้�อเน่�องเพื�อมุ�งสู�ควัามเป็นเลิศัในตี้ลาดัท่ี่�ม่การแข�งขันสูง 
ดัว้ัยควัามห�วังใยในสิ�งแวัดัลอ้ม บรษิัทัี่ปฏิิบตัี้ติี้ามระเบ่ยบขอ้บงัคบั
ที่อ้งถิ�นตี้ามที่่�กำาหนดัไวัใ้นกระที่รวังอุตี้สาหกรรม กระที่รวังแรงงาน 
การนิคมอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย (กนอ.) ตี้ลาดัหลักที่รัพย์
แห�งประเที่ศัไที่ย กระที่รวังที่รัพยากรธรรมชิาติี้และสิ�งแวัดัล้อม 
ตี้ลอดัจนมาตี้รฐานภายใน อาที่ิ กรอบที่ิศัที่างเป้าหมายการพัฒนา
ท่ี่�ยั�งยืน กำาหนดัโดัยองค์กรสหประชิาติี้ (SDGs) อย�างเคร�งครัดั 
โดัยในปี 2560 WHAUP ไดั้เข้าจดัที่ะเบ่ยนในตี้ลาดัหลักที่รัพย์
แห�งประเที่ศัไที่ย (SET) 

ธุรกิจสาธารณูปโภค
WHAUP ให้บริการแก�ผูู้้ผู้ลิตี้และผูู้้ประกอบการทัี่�งภายในและ
ภายนอกนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอใน 
ประเที่ศัไที่ยและเว่ัยดันาม ประกอบดั้วัยการผู้ลิตี้และจำาหน่าย
นำ�าดัิบ นำ�าอุตี้สาหกรรม ไดั้แก� นำ�าเพื�อกระบวันการผู้ลิตี้ นำ�า
ปราศัจากคลอร่น นำ�าปราศัจากแร�ธาตีุ้ (Demineralized Water) 
นำ�าอุตี้สาหกรรมเกรดัสูง (Premium Clarified Water) และบริการ
บำาบัดันำ�าเส่ย บริษััที่ม่กำาลังการผู้ลิตี้นำ�าอุตี้สาหกรรมสูงสุดัโดัยรวัม 
จากทีุ่กนิคมอุตี้สาหกรรมและเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมอยู�ท่ี่� 
366,776 ลูกบาศัก์เมตี้รตี้�อวัันและกำาลังการบำาบัดันำ�าเส่ยสูงสุดัอยู�
ท่ี่� 132,456 ลูกบาศัก์เมตี้รตี้�อวััน 

นำ�าอุตี้สาหกรรม
นำ�าอุตี้สาหกรรมท่ี่�ผู้ลิตี้และจำาหน่ายโดัย WHAUP แบ�งออกเป็น 
4 ประเภที่
• นำ�าเพื�อกระบวันการผู้ลิตี้ (Process Water) คือนำ�าอุตี้สาหกรรม

ท่ี่�ไดัผู้้�านกระบวันการตี้กตี้ะกอน การกรองและใส�คลอรน่เพื�อฆ่�า
เชืิ�อโรค โดัยผู้ลติี้ภณัฑ์์สดุัที่า้ยจะถกูนำาไปใชิใ้นกระบวันการผู้ลติี้
ในโรงงานอุตี้สาหกรรมที่ั�วัไป ลูกค้าหลักของ WHAUP ไดั้แก� 
ผูู้ป้ระกอบการจากอุตี้สาหกรรมยานยนต์ี้ (เชิ�น โรงงานประกอบ
ชิิ�นส�วันรถยนตี้์และโรงงานผู้ลิตี้ชิิ�นส�วันรถยนต์ี้) อุตี้สาหกรรม
อาหารและอุตี้สาหกรรมอิเล็กที่รอนิกส์

• นำ�าเพื�อกระบวันการผู้ลิตี้ปราศัจากคลอร่น (Clarified water) 
เป็นนำ�าท่ี่�ผู้�านกระบวันการตี้กตี้ะกอนการกรองและการเตี้ิม
คลอร่นเพื�อฆ่�าเชืิ�อ (ในปริมาณและควัามเข้มข้นท่ี่�ตี้ำ�ากวั�านำ�า
เพื�อกระบวันการผู้ลติี้) โดัยปรมิาณคลอรน่ดังักล�าวัจะแที่บหมดั
ไปเมื�อที่ำาการจ�ายนำ�าไปสู�ลูกค้า โดัยผู้ลิตี้ภัณฑ์์น้�สามารถสนอง
ตี้อบควัามตี้้องการของลูกค้าในกลุ�มอุตี้สาหกรรมหนัก ไดั้แก� 
อุตี้สาหกรรมปิโตี้รเคม่ 

• นำ�าเพื�ออุตี้สาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) 
เป็นนำ�าเพื�ออุตี้สาหกรรมท่ี่�ม่คุณลักษัณะสูงกวั�า โดัยผู้ลิตี้ผู้�าน
เที่คโนโลย่เมมเบรนคุณภาพสูง ในปี 2563 WHAUP ได้ัเริ�มต้ี้น
และเป็นผูู้้จัดัจำาหน่ายรายแรกของนำ�าอุตี้สาหกรรมคุณภาพสูง 
(Premium Clarified Water) ท่ี่�นิคมอุตี้สาหกรรม ดับับลิวัเอชิเอ  
อส่เที่ิร์น ซ่่บอร์ดั (WHA ESIE) จังหวัดััระยอง ประเที่ศัไที่ย 
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• นำ�าเพื�ออุตี้สาหกรรมปราศัจากแร�ธาตีุ้ (Demineralized Water) 
เปน็นำ�าเพื�ออตุี้สาหกรรมท่ี่�ม่ควัามบรสิทุี่ธิ�สูงมาก โดัยด้ังแร�ธาตีุ้
ตี้�างๆ ออกจากนำ�า ใชิ้ในกระบวันการผู้ลิตี้ของอุตี้สาหกรรม 
บางประเภที่ เชิ�น โรงไฟฟ้า ปิโตี้รเคม่ อิเล็คที่รอนิกส์ เป็นตี้้น

การบริหารจัดัการนำ�าเส่ย (Wastewater Treatment)
• บริษััที่ให้บริการบำาบัดันำ�าเส่ยขั�นตี้้น (Pre-Treatment) หรือ

บริการบำาบัดันำ�าเส่ยแล้วันำาไปใชิ้ ณ สถานประกอบการของ
ลูกค้า โดัยให้บริการตี้ั�งแตี้�การสร้างแบบ Build-to-Operate 
การใชิ้งานและบำารุงรักษัาและให้บริการครบวังจรซ้่�งเริ�มตี้ั�งแตี้�
การออกแบบ จดััหาไปจนถง้การก�อสรา้ง (Engineer-Procure-
Construct) เพื�อให้ตี้รงตี้ามควัามตี้้องการของลูกค้า

• บริษััที่ให้บริการบริหารจัดัการบ�อบำาบัดันำ�าเส่ยส�วันกลางของ
นิคมอุตี้สาหกรรมซ้่�งโรงงานอุตี้สาหกรรมปล�อยนำ�าเส่ยมา 
รวัมกัน แล้วันำามาบำาบัดัท่ี่�ส�วันกลางให้เป็นไปตี้ามมาตี้รฐาน
ของกระที่รวังอุตี้สาหกรรม ก�อนปล�อยนำ�าที่่�บำาบัดัแล้วั 
ดัังกล�าวัสู�แหล�งนำ�าธรรมชิาตี้ิ หรือนำาไปใชิ้ใหม�ในกระบวันการ
ผู้ลิตี้ตี้�อไป 

ธุรกิจพลังงาน
กำาลังการผู้ลิตี้ไฟฟ้า
WHAUP ร�วัมมอืกบัผูู้ผู้้ลิตี้ไฟฟา้เอกชินรายใหญ� (IPP) จำานวัน 3 โรงไฟฟา้ท่ี่�ดัำาเนนิการในไฟฟา้เชิิงพาณชิิยส์ามแห�งทัี่�งในประเที่ศัไที่ยและ 
ตี้�างประเที่ศั โดัยบริษััที่ไดั้ร�วัมลงทีุ่นใน โรงไฟฟ้าเก็คโค�-วััน โรงไฟฟ้าโกลวั์ ไอพ่พ่และโรงไฟฟ้าห้วัยเฮาะ ซ้่�งม่กำาลังการผู้ลิตี้รวัม 1,525 
เมกะวััตี้ตี้์ เท่ี่ยบเที่�ากับ 286 เมกะวััตี้ตี้์ตี้ามสัดัส�วันการถือหุ้น ตี้ารางดัังตี้�อไปน้�แสดังรายละเอ่ยดัโดัยสรุปของโรงไฟฟ้าเอกชินรายใหญ� 

โรงไฟฟ้า สถานทั่่� ประเภิทั่พัล่งงาน ประเภิทั่ 
โรงไฟฟ้า

การถือ
หุ้น (%)

กำาล่งการผลิต 
ตามูส่ญญา

กำาล่งการผลิต
ตามูส่ด้ส่วนให้แก่ 

WHAUP
ว่นท่ั่�ด้ำาเนินการ

เชิิงพัาณิชิย์

โรังไฟฟ้�ที่่�เปิิดดำ�เนิ่นิก�รัเชิ่งพิ่�ณ่ชิย์์

เก็คโค�-วััน นิคมอุตี้สาหกรรม
มาบตี้าพุดั

โรงไฟฟ้า 
ถ�านหิน

IPP 35.00% 660 เมกะวััตี้ตี้์ 231 เมกะวััตี้ตี้์ สิงหาคม 2555

โกลวั์ ไอพ่พ่ WHA CIE 1 โรงไฟฟ้า 
พลังงานก๊าซ่

IPP 5.00% 713 เมกะวััตี้ตี้์ 36 เมกะวััตี้ตี้์ มกราคม 2546

ห้วัยเฮาะ ลาวั โรงไฟฟ้า 
พลังนำ�า

IPP 12.75% 152 เมกะวััตี้ตี้์ 19 เมกะวััตี้ตี้์ กันยายน 2542

รวัม 1,525 เมกะวััตี้ตี้์ 286 เมกะวััตี้ตี้์ -
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นอกจากน้� WHAUP ยงัมโ่รงไฟฟา้พลงังานที่่�ดัำาเนนิการเองจากโครงการผู้ลติี้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาที่ติี้ย ์และยงัไดัร้�วัมที่นุในกลุ�มผูู้ผู้้ลติี้
ไฟฟา้รายเลก็ (SPP) 8 แห�ง โดัยร�วัมที่นุกบักบักลุ�มกลัฟ ์กลุ�ม บ.่กรมิ เพาเวัอร ์และบรษิัทัี่ กลัฟ ์เอม็พ ่จำากดัั สำาหรบัผูู้ผู้้ลติี้ไฟฟา้ขนาดัเลก็
มาก (VSPP) 8 แห�ง WHAUP ไดัเ้ขา้เปน็หุน้ส�วันกบักลุ�มบรษิัทัี่ กนักลุ กลุ�มบรษิัทัี่ กลัฟ ์กลุ�มโกลวั ์และบริษััที่สเุอ็ซ่ โดัยกำาลงัการผู้ลติี้ไฟฟา้
รวัมทัี่�งหมดัจากโครงการท่ี่�ม่อยู�และที่่�กำาลังพฒันาคดิัเปน็กำาลงัการผู้ลติี้รวัม 2,630.4 เมกะวัตัี้ตี้ ์เท่ี่ยบเที่�ากบักำาลงัการผู้ลติี้ 601.4 เมกะวััตี้ตี้์ 
ตี้ามสัดัส�วันการถือหุ้น รายละเอ่ยดัเพิ�มเติี้มของโรงไฟฟ้าที่่�ดัำาเนินการในเชิิงพาณิชิย์ท่ี่� WHAUP ไดั้ร�วัมลงทุี่นไดั้แสดังไวั้ในรายงาน
ประจำาปีของบริษััที่ปี 2563 

โครงการโรงไฟฟ้า สถานทั่่�ติด้ต่้ง ประเภิทั่โรงไฟฟ้า ประเภิทั่
โรงไฟฟ้า

ส่ด้ส่วน
การลงทัุ่น 

(%)

กำาล่งการผลิตตามู
ส่ญญาการติด้ต่�ง

กำาล่งการผลิต
ตามูส่ด้ส่วน
การถือหุ้น 

ว่นทั่่�ด้ำาเนินการ
เชิิงพัาณิชิย์

โครังก�รัโรังไฟฟ้�ที่่�กลุ่มูบรั่ษััที่เข้้�รั่วมูลงทีุ่นิที่่�เปิิดดำ�เนิ่นิก�รัเชิ่งพิ่�ณ่ชิย์์แล้ว

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับกลุ่มูกัลฟ์

กัลฟ์ เจพ ่ 
เอ็นแอลแอล

WHA RIL พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชิั�นท่ี่�ใชิ้ 
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชิื�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 123 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 8 TPH

นำ�าเย็น 4,600 RT

31 เมกะวััตี้ตี้์
2 TPH

1,150 RT

พฤษัภาคม 
2556

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ 
เคเคเอส

WHA LP1 พลังงาน
แสงอาที่ิตี้ย์

VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 เมกะวััตี้ตี้์ 0.06 เมกะวััตี้ตี้์ ธันวัาคม 2557

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ บ่วั่ WHA CIE พลังงา
นแสงอาที่ิตี้ย์

VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 เมกะวััตี้ตี้์ 0.03 เมกะวััตี้ตี้์ มิถุนายน 2557

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ ท่ี่เอส 1 WHA ESIE 1 พลังงาน
แสงอาที่ิตี้ย์

VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 เมกะวััตี้ตี้์ 0.03 เมกะวััตี้ตี้์ สิงหาคม 2557

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ ท่ี่เอส 2 ESIE พลังงาน
แสงอาที่ิตี้ย์

VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 เมกะวััตี้ตี้์ 0.02 เมกะวััตี้ตี้์ มกราคม 2558

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับกลุ่มูบรั่ษััที่กันิกุล

ดัับบลิวัเอชิเอ 
กันกุล กร่นโซ่ล�าร์

รูฟ 17

ดัับบลิวัเอชิเอ 
เมกกะ  

โลจิสตี้ิกส์ 
เซ่็นเตี้อร์ 

บางนาตี้ราดั 
กม.18

พลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 เมกะวััตี้ตี้์ 0.73 เมกะวััตี้ตี้์ กรกฎาคม 2557

ดัับบลิวัเอชิเอ 
กันกุล กร่นโซ่ล�าร์ 

รูฟ 3

ดัับบลิวัเอชิเอ 
เมกกะ 

โลจิสติี้กส์ 
เซ่็นเตี้อร์ 

บางนาตี้ราดั 
กม.18

พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 เมกะวััตี้ตี้์ 0.62 เมกะวััตี้ตี้์ เมษัายน 2557

ดัับบลิวัเอชิเอ 
กันกุล กร่นโซ่ล�าร์ 

รูฟ 6

ดัับบลิวัเอชิเอ 
เมกกะ 

โลจิสติี้กส์ 
เซ่็นเตี้อร์ 

บางนาตี้ราดั 
กม.18

พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 เมกะวััตี้ตี้์ 0.62 เมกะวััตี้ตี้์ เมษัายน 2557

ดัับบลิวัเอชิเอ 
กันกุล กร่นโซ่ล�าร์ 

รูฟ 1

ดัับบลิวัเอชิเอ 
เมกกะ 

โลจิสติี้กส์ 
เซ่็นเตี้อร์ 
วัังน้อย 61 
อยุธยา

พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 เมกะวััตี้ตี้์ 0.48 เมกะวััตี้ตี้์ เมษัายน 2557

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับกลุ่มู บ่ กรั่มู เพิ่�เวอรั์

บ่.กริม เพาเวัอร์ 
(ดัับบลิวัเอชิเอ) 1

WHA CIE 1 โรงไฟฟ้าโคเจเนอ 
เรชิันพลังงานก๊าซ่

SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 30 TPH

33 เมกะวััตี้ตี้์
8 TPH

พฤศัจิกายน 
2559

10 รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563  WHAUP
บริษั่ท ด่ับบลิิวเอชเอ ยูทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอร์ จำำากั่ดั (มหาชน)

https://investor.wha-up.com/misc/ar/20210318-whaup-ar2020-en.pdf
https://investor.wha-up.com/misc/ar/20210318-whaup-ar2020-en.pdf


โครงการโรงไฟฟ้า สถานทั่่�ติด้ต้่ง ประเภิทั่โรงไฟฟ้า ประเภิทั่
โรงไฟฟ้า

ส่ด้ส่วน
การลงทัุ่น 

(%)

กำาล่งการผลิตตามู
ส่ญญาการติด้ต่�ง

กำาล่งการผลิต
ตามูส่ด้ส่วน
การถือหุ้น 

ว่นท่ั่�ด้ำาเนินการ
เชิิงพัาณิชิย์

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับบรั่ษััที่ กัลฟ์ เอ็มูพิ่่ จำำ�กัด

กัลฟ์ วั่ท่ี่พ่ ESIE พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชัิ�นท่ี่�ใชิ ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชืิ�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 137 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 20 TPH

34 เมกะวััตี้ตี้์ 
5 TPH

พฤษัภาคม 
2560

กัลฟ์ ท่ี่เอส 1 ESIE พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชัิ�นท่ี่�ใชิ ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชืิ�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 134 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 30 TPH

34 เมกะวััตี้ตี้์ 
8 TPH

มิถุนายน 2560

กัลฟ์ ท่ี่เอส 2 ESIE พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชัิ�นท่ี่�ใชิ ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชืิ�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 134 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 30 TPH

34 เมกะวััตี้ตี้์ 
8 TPH

กันยายน 2560

กัลฟ์ ท่ี่เอส 3 WHA ESIE 1 พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชัิ�นท่ี่�ใชิ ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชืิ�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 25 TPH

32 เมกะวััตี้ตี้์ 
6 TPH

พฤศัจิกายน 
2560

กัลฟ์ ท่ี่เอส 4 WHA ESIE 1 พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชัิ�นท่ี่�ใชิ ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชืิ�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 130 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 25 TPH

32 เมกะวััตี้ตี้์ 
6 TPH

มกราคม 2561

กัลฟ ์เอน็แอลแอล 2 WHA RIL พลังควัามร้อนร�วัม
โคเจนเนอเรชัิ�นท่ี่�ใชิ ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิเป็น

เชืิ�อเพลิง

SPP 25.01% ไฟฟ้า 127 เมกะวััตี้ตี้์
ไอนำ�า 10 TPH

32 เมกะวััตี้ตี้์ 
3 TPH

มกราคม 2562

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับโกลว์และสำุเอ็ซ 

ชิลบุร่ คล่น 
เอ็นเนอร์ย่� (CCE)

WHA CIE พลังงานจากขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 8.6 เมกะวััตี้ตี้์ 2.9 เมกะวััตี้ตี้์ พฤศัจิกายน 
2562

โครังก�รัโรังไฟฟ้�ที่่�บรั่ษััที่ลงทีุ่นิเอง

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาที่ิตี้ย์

- พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ PPA 
เอกชิน

100% ไฟฟ้า 36.9 เมกะวััตี้ตี้์ 36.9 เมกะวััตี้ตี้์ พฤษัภาคม 2561 
- ธันวัาคม 2563

รวัม
(ประกอบดั้วัย: โรงไฟฟ้าท่ี่�ดัำาเนินการเชิิงพาณิชิย์ 
ภายใตี้้กิจการร�วัมค้า* และกลุ�มบริษััที่ WHAUP)

ไฟฟ้า 1,094 เมกะวััตี้ตี้์ 304 เมกะวััตี้ตี้์

ไอนำ�า 148 TPH 38 TPH

นำ�าเย็น 4,600 RT 1,150 RT

โรังไฟฟ้�ที่่�อย์ู่รัะหว่�งก�รัก่อสำรั้�งโดย์กลุ่มูบรั่ษััที่ WHAUP

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาที่ิตี้ย์

- พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ PPA 
เอกชิน

100% ไฟฟ้า 11.4 เมกะวััตี้ตี้์ 11.4 เมกะวััตี้ตี้์ ไตี้รมาสท่ี่� 1  
ปี 2564 - 

ไตี้รมาสท่ี่� 3 ปี 
2564

รวัม ไฟฟ้า 11.4 เมกะวััตี้ตี้์ 11.4 เมกะวััตี้ตี้์ -

หมายเหตุี้ *: ไม�รวัม IPP

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาที่ิตี้ย์
WHAUP ให้บริการพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์โดัยตี้ิดัตี้ั�งแผู้งโซ่ล�าร์บนหลังคาของคลังสินค้าของกลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอ และบริษััที่อื�นๆ  
โดัยบริษััที่ไดั้ดัำาเนินธุรกิจบนแนวัที่างท่ี่�เป็นมิตี้รกับสิ�งแวัดัล้อม WHAUP ให้บริการธุรกิจผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงานงานแสงอาที่ิตี้ย์แบบ 
ครบวังจร โดัยลูกคา้ไม�ตี้อ้งลงทุี่น รวัมถง้ไม�มค่�าใชิจ้�ายในการบำารงุรักษัา ที่ำาใหล้กูคา้ม่ตี้น้ทุี่นค�าใชิจ้�ายดัา้นไฟฟา้ท่ี่�ลดัลง ในขณะเดัย่วักัน
ก็เป็นการชิ�วัยลดัระดัับคาร์บอนไดัออกไซ่ดั์ในบรรยากาศัไดั้อ่กดั้วัย แพ็คเกจโซ่ลาร์รูฟที่็อปแบบครบวังจรท่ี่�บริษััที่ให้บริการประกอบดั้วัย
การออกแบบ การขอใบอนุญาตี้ การตี้ิดัตี้ั�งและการดัำาเนินงานและการบำารุงรักษัาในระยะยาวัโดัยไม�ม่ค�าใชิ้จ�ายสำารองเก็บล�วังหน้าจาก
ลูกค้า ในปี 2563 ม่กำาลังการผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์ท่ี่�ดัำาเนินการเองจำานวัน 21,182 เมกะวััตี้ตี้์ชัิ�วัโมง ทัี่�งน้� สามารชิ�วัยลดั
ปริมาณคาร์บอนไดั้ประมาณ 10,589 ตี้ัน

  11WHAUP  รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
บริษั่ท ดั่บบลิิวเอชเอ ยูทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอร์ จำำากั่ดั (มหาชน)



การผู้ลิตี้พลังงานที่างเลือกจากขยะ 
WHAUP ไดั้ร�วัมลงทีุ่นกับบริษััที่ โกลวั์ พลังงาน จำากัดั (มหาชิน) 
และบริษััที่สุเอ็ซ่ จำานวัน 1.8 พันล้านบาที่ในโครงการโรงไฟฟ้า
ไฟฟา้ขยะอุตี้สาหกรรม ชิลบุร ่คลน่ เอ็นเนอรย์่� (CCE) ตี้ั�งอยู�ที่่�นิคม
อุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ชิลบุร่ 1 (WHA CIE 1) จังหวััดัชิลบุร่ 
ประเที่ศัไที่ย โดัย WHAUP ม่สัดัส�วันลงทีุ่นในโครงการดัังกล�าวั
จำานวัน 33.33% เริ�มดัำาเนินการในเดัือนพฤศัจิกายน 2562 และ 
ม่กำาลังผู้ลิตี้กระแสไฟฟ้าสูงสุดั 8.63 เมกะวััตี้ตี้์ตี้�อปี 

Circular Solution
Energy production for local grid 

with your waste

Compliance
Achieve Thai
and European 
Emissions 
Standards

Proximity
Eastern 
Seaboard Zone, 
Home to 40% of
Thai Industrial 
Estates

โครงการจำาหน�ายก๊าซธรรมชิาตี้ิ
โครงการจำาหนา่ยกา๊ซ่ธรรมชิาตี้ขิองดัับบลวิัเอชิเอ (WHA NDGPs) 
เป็นการร�วัมมือระหวั�างบริษััที่พลังงานชัิ�นนำา ไดั้แก� บริษััที่ดัับบลิวั
เอชิเอ ยูที่ิลิต่ี้�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ จำากัดั (มหาชิน) บริษััที่ กัลฟ์ 
เอ็นเนอร์จ่ ด่ัเวัลลอปเมนที่์ จำากัดั (มหาชิน) ภายใตี้้กิจการร�วัมค้า
ชืิ�อ บริษััที่ กัลฟ์ ดัับบลิวัเอชิเอ เอ็มท่ี่ จำาหน่ายก๊าซ่ธรรมชิาติี้ 
จำากัดั (Gulf WHA MT) โดัย WHAUP ม่สัดัส�วันลงทีุ่นในโครงการ
จำานวัน 35%

ก๊าซ่ธรรมชิาติี้ เป็นพลังงานสะอาดั ม่ราคาท่ี่�เหมาะสม จ้งเป็น
เชืิ�อเพลิงหลักของอุตี้สาหกรรมในปัจจุบันและอนาคตี้ ซ่้�งที่ดัแที่น
นำ�ามันเตี้า หรือนำ�ามันดั่เซ่ล นอกเหน่อจากนั�น การให้บริการ
จำาหน่ายก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิผู้�านระบบที่�อ สามารถชิ�วัยลดัควัามเส่�ยง
การขนส�งที่างถนน ลดัปริมาณการจราจรในพื�นท่ี่� และม่ควัาม
ปลอดัภัยสูง พร้อมทัี่�งเพิ�มควัามมั�นคงในการใชิ้เชืิ�อเพลิงของ
ลูกค้า เพราะระบบที่�อก๊าซ่ของ WHAUP เชืิ�อมโยงกับระบบที่�อ
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิของ ปตี้ที่.
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• ดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเที่ิร์น ซ่่บอร์ดั เอ็นจ่ดั่ 2 (WHANGD2) 
เป็นโครงการวัางที่�อจัดัจำาหน่าย และค้าปล่กก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิ
โครงการแรกท่ี่�ตี้ั�งอยู�ในนิคมอุตี้สาหกรรม โดัยม่ควัามสามารถ
ในการจำาหน่ายก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิไดั้ 2,000,000 ล้านบ่ท่ี่ยูตี้�อป ี
และไดั้รับการออกแบบเพื�อที่่�จะรองรับควัามตี้้องการการใชิ้
ก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิจากผูู้้ผู้ลิตี้ในนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ 
อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั 2 ท่ี่�ตี้ั�งอยู�ท่ี่�อำาเภอศัร่ราชิา จังหวััดัชิลบุร่ ซ่้�ง
อยู�ในพื�นท่ี่�ระเบ่ยงเศัรษัฐกิจภาคตี้ะวัันออก (EEC)

 

• บริษััที่ กัลฟ์ ดัับบลิวัเอชิเอ เอ็มที่่ จำาหน่ายก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิ 
จำากัดั (Gulf WHA MT) เปิดัโครงการที่�อจัดัจำาหน่าย และ
ค้าปล่กก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิในนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ  
อส่เทิี่รน์ซ่่บอรด์ั 4 อำาเภอปลวักแดัง จงัหวัดััระยอง ซ่้�งสามารถ
รองรับการจัดัจำาหน่ายก๊าซ่ธรรมชิาตี้ิไดั้ถ้ง 2,000,000 ล้าน 
บ่ท่ี่ยูตี้�อปี ซ่้�งเป็นการเตี้ร่ยมรองรับควัามตี้้องการพลังงานของ
ผูู้ป้ระกอบการในนิคมอุตี้สาหกรรมของดับับลิวัเอชิเอ ซ่้�งอยู�ใน
พื�นท่ี่�ระเบ่ยงเศัรษัฐกิจภาคตี้ะวัันออก (EEC) 

ที่่�ตี้ั�ง
ในป ี2563 สำานกังานใหญ�ของ WHAUP ตี้ั�งอยู�ท่ี่�ชัิ�น 24 อาคารยูเอม็ 
ที่าวัเวัอร์ กรุงเที่พมหานคร ประเที่ศัไที่ย ทัี่�งน้� ในปี 2564 บริษััที่
จะย้ายสำานักงานใหญ�ไปยังอาคาร “ดัับบลิวัเอชิเอ ที่าวัเวัอร์” ซ้่�ง
เปน็อาคารท่ี่�สรา้งใหม�ของกลุ�มบรษิัทัี่ดับับลวิัเอชิเอ ตี้ั�งอยู�ที่่�บางนา 
ซ่้�งเปน็ประตี้สูู�ระเบ่ยงเศัรษัฐกจิภาคตี้ะวัันออก (EEC) ดับับลวิัเอชิเอ  
ที่าวัเวัอร์ ม่ระบบรักษัาควัามปลอดัภัยและการสอดัส�องดัูแลขั�นสูง
พร้อมดั้วัยระบบการจัดัการท่ี่�ที่ันสมัย

ธุรกิจสาธารณูปโภค
WHAUP และบริษััที่ย�อยม่โรงผู้ลิตี้นำ�าเพื�ออุตี้สาหกรรมจำานวัน  
17 โรง และโรงบำาบัดันำ�าเส่ยจำานวัน 11 โรง อยู�ที่่�นิคมอุตี้สาหกรรม
และเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมของกลุ�ม WHAID จำานวัน 10 
แห�ง ตี้ั�งอยู�ท่ี่�ประเที่ศัไที่ย และอ่ก 1 แห�งท่ี่�ประเที่ศัเว่ัยดันาม 
นอกจากน้�บรษิัทัี่ม่โครงการจำาหนา่ยกา๊ซ่ธรรมชิาติี้ท่ี่�เปดิัดัำาเนนิการ
เชิิงพาณชิิยอ่์ก 2 แห�ง ซ่้�งแตี้�ละโครงการตี้ั�งอยู�ในนคิมอตุี้สาหกรรม
ของกลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอ โดัยโครงการของ WHAUP ตัี้�งอยู�
ตี้ามรายละเอ่ยดัดัังน้�

นิคมูอุตสาหกรรมูและเข้ตประกอบการอุตสาหกรรมู สถานทั่่�

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิ อ่สเที่ิร์น (มาบตี้าพุดั) (WHA EIE) อ.มาบตี้าพุดั จ.ระยอง

นิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์น ซ่่บอร์ดั (ระยอง) (ESIE) อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั 1 (WHA ESIE 1) อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ชิลบุร่ 1 (WHA CIE 1) อ.ศัร่ราชิา จ.ชิลบุร่

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ชิลบุร่ 2 (WHA CIE 2) อ.ศัร่ราชิา จ.ชิลบุร่

เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ สระบุร่ (WHA SIL) อ.หนองแค จ.สระบุร่

เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ระยอง (WHA RIL) อ.บ้านค�าย จ.ระยอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั 2 (WHA ESIE 2) อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั 4 (WHA ESIE 4) อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั 3 (WHA ESIE 3) อ.บ้านบ้ง / อ.หนองใหญ� จ.ระยอง

เขตี้อุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อินดััสเตี้ร่ยล โซ่น 1 - เหงะอาน (Nghe An) จ.เหงะอาน ประเที่ศัเว่ัยดันาม

นวััตี้กรรมระเบย่งเศัรษัฐกิจภาคตี้ะวันัออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) อ.วัังจันที่ร์ จ.ระยอง 
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ธุรกิจพลังงาน

โรงไฟฟ้า นิคมูอุตสาหกรรมูและ 
เข้ตประกอบการอุตสาหกรรมู สถานทั่่�

โครังก�รัโรังไฟฟ้�ที่่�กลุ่มูบรั่ษััที่เข้้�รั่วมูลงทีุ่นิที่่�เปิิดดำ�เนิ่นิก�รัเชิ่งพิ่�ณ่ชิย์์แล้ว

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับกลุ่มูกัลฟ์

กัลฟ์ เจพ่ เอ็นแอลแอล WHA RIL จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ เคเคเอส WHA LP1 จ.ชิลบุร่ ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ บ่วั่ WHA CIE อ.ศัร่ราชิา จ.ชิลบุร่ ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ ท่ี่เอส 1 WHA ESIE 1 จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ โซ่ล�าร์ ท่ี่เอส 2 ESIE จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับกลุ่มูบรั่ษััที่กันิกุล

ดัับบลิวัเอชิเอ กันกุล กร่นโซ่ล�าร์รูฟ 17 ดัับบลิวัเอชิเอ เมกกะ โลจิสตี้ิกส์ เซ่็นเตี้อร์ บางนา-ตี้ราดั กม. 18 จ.สมุที่รปราการ 
ประเที่ศัไที่ย

ดัับบลิวัเอชิเอ กันกุล กร่นโซ่ล�าร์รูฟ 3 ดัับบลิวัเอชิเอ เมกกะ โลจิสตี้ิกส์ เซ่็นเตี้อร์ บางนา-ตี้ราดั กม. 18 จ.สมุที่รปราการ 
ประเที่ศัไที่ย

ดัับบลิวัเอชิเอ กันกุล กร่นโซ่ล�าร์รูฟ 6 ดัับบลิวัเอชิเอ เมกกะ โลจิสตี้ิกส์ เซ่็นเตี้อร์ บางนา-ตี้ราดั กม. 18 จ.สมุที่รปราการ 
ประเที่ศัไที่ย

ดัับบลิวัเอชิเอ กันกุล กร่นโซ่ล�าร์รูฟ 1 ดัับบลิวัเอชิเอ เมกกะ โลจิสตี้ิกส์ เซ่็นเตี้อร์ บางนา-ตี้ราดั กม. 18 จ.สมุที่รปราการ 
ประเที่ศัไที่ย

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับกลุ่มู บ่ กรั่มู เพิ่�เวอรั์

บ่ .กริม เพาเวัอร์ (ดัับบลิวัเอชิเอ) 1 WHA CIE 1 อ.ศัร่ราชิา จ.ชิลบุร่ ประเที่ศัไที่ย

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับบรั่ษััที่ กัลฟ์ เอ็มูพิ่่ จำำ�กัด

กัลฟ์ วั่ท่ี่พ่ ESIE อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ ท่ี่เอส 1 ESIE อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ ท่ี่เอส 2 ESIE อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ ท่ี่เอส 3 WHA ESIE 1 อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ ท่ี่เอส 4 WHA ESIE 1 อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 WHA RIL อ.ปลวักแดัง จ.ระยอง ประเที่ศัไที่ย

โครังก�รัโรังไฟฟ้�รั่วมูทีุ่นิกับโกลว์และสำุเอ็ซ

ชิลบุร่ คล่นเอ็นเนอร์ย่� (CCE) WHA CIE อ.ศัร่ราชิา จ.ชิลบุร่ ประเที่ศัไที่ย

โครังก�รัโรังไฟฟ้�ที่่�บรั่ษััที่ลงทีุ่นิเอง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ * -

หมายเหตุี้ *: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ม่หลายโครงการท่ี่�ตี้ั�งอยู�ในและนอกนิคมอุตี้สาหกรรมและเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมของดัับบลิวัเอชิเอ อินดััสเตี้ร่ยล 
ดั่เวัลลอปเมนที่์ เชิ�น โครงการโซ่ลาร์รูฟที่็อป
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โครงสร้างการจัดัการ
ณ วัันท่ี่� 31 ธันวัาคม 2563 โครงสร้างการจัดัการของบริษััที่ประกอบดั้วัย คณะกรรมการบริษััที่และคณะกรรมการชิุดัย�อย 5 ชิุดั ไดั้แก� 
คณะกรรมการตี้รวัจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาล และคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดัค�าตี้อบแที่น โครงสร้างการจัดัการของบริษััที่ม่ดัังน้�

คณะกรรมูการบริษ่ัทั่
คณะกรรมูการสรรหา

และพิัจารณาค่าตอบแทั่น

คณะกรรมูการบริหาร
ความูเส่�ยง

คณะกรรมูการ
บรรษั่ทั่ภิิบาล

คณะกรรมูการบริหาร คณะกรรมูการตรวจสอบ เลข้านุการบริษั่ทั่

ประธานเจ้าหน้าทั่่�
ฝ่่ายบริหารการเงิน

ประธานเจ้าหน้าทั่่�
บริหาร ผู้ตรวจสอบภิายใน สำานก่เลข้านุการ

บริษั่ทั่

ฝ่่ายการเงินและ
น่กลงทัุ่นส่มูพั่นธ์ ฝ่่ายบ่ญชิี

กฎหมูาย

ฝ่่ายพั่ฒนาธุรกิจ
สาธารณูปโภิค

ฝ่่ายข้ายฝ่่ายกลยุทั่ธ์

จ่ด้หา

บริการองค์กร 
(Corporate Service)

ระบบข้้อมููล
สารสนเทั่ศ

ฝ่่ายพ่ัฒนาธุรกิจ
พัล่งงาน

ฝ่่ายโครงการและ
วิศวกรรมู

ฝ่่ายปฏิบิ่ติการ

ทั่ร่พัยากร
บุคคล

ฝ่่ายกำาก่บดู้แล 

ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุุ : งานภายใตุ้ฝ่่ายบริิการิองค์์กริ ได้้แก่ กฎหมาย จััด้หา ริะบบข้้อมูลสาริสนเทศ และทริัพยากริบุค์ค์ล บริิษััทใช้้หน่วยงานภายนอก (outsource)
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ห�วังโซ�คุณค�าของ WHAUP 

ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจพลังงาน

การจััดหาน้ำำ�าดิบ

ขั้ั�น้ำตอน้ำการผลิิต

น้ำำ�าเพื่่�อการอุตสาหกรรม

การก่อสร้างระบบการผลิิต
แลิะจัำาหน้ำ่าย

ระบบการ
จัำาหน่้ำาย

ลิูกค้้าการรวบรวม
น้ำำ�าเสีย

การบำาบัด
น้ำำ�าเสีย

ผู้รับเหมา
แลิะผู้ค้้า

การจััดหา
วัตถุุดิบ

*ไม่่รวม่ถึึงธุุรกิิจพลัังงานแสงอาทิิตย์์

การก่อสร้างระบบผลิิตแลิะ
จัำาหน่้ำาย

การผลิิตพื่ลิังงาน้ำไฟฟ้า

ผู้รับเหมา
แลิะผู้ค้้า

การจััดหาเชื้้�อเพื่ลิิง
แลิะวัตถุุดิบ*

ระบบการ
จัำาหน้ำ่าย

ลิูกค้้า

ผู้ให้บริการ
บำารุงรักษา

(ถุ้ามี)
พื่ลิังงาน้ำ
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การพัฒนาไปสู�
ความยั�งยืน  

WHAUP จัดัให้ม่การประเมินประเดั็นสำาคัญที่างดั้านควัามยั�งยืน 
ทีุ่กปีเพื�อพิจารณาถ้งปัจจัยที่ั�งภายในและภายนอก ท่ี่�ม่ผู้ลกระที่บ
หรืออิที่ธิพลตี้�อกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยรวัมถ้งการดัำาเนินธุรกิจ
ของบริษััที่ฯ โดัยครอบคลุมถ้ง 3 ประเด็ัน ไดั้แก� ธรรมาภิบาล/  
เศัรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวัดัล้อม ที่ั�งน้�บริษััที่ไดั้ประเมินประเดั็น
สำาคัญประเดั็นดั้านควัามยั�งยืนตี้ามกรอบการประเมินภายใตี้้ 
มาตี้รฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซ่้�งชิ�วัยให้บรษัิัที่ 
สามารถบริหารจัดัการควัามเส่�ยงองค์กรและการเปล่�ยนแปลง
ของโลกไปพร้อมกับควัามคาดัหวัังของกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย 
ไดั้อย�างสมดุัลและม่ประสิที่ธิภาพ

ขั�นตี้อนการประเมินประเดั็นสำาคัญ 
ดั้านควัามยั�งยืน
1. ก�รัรัะบุปิรัะเด็นิสำำ�คัญ

บริษััที่ไดั้ระบุประเดั็นสำาคัญดั้านควัามยั�งยืนโดัยพิจารณาทัี่�ง
ปัจจัยภายในและภายนอก ไดั้แก� ที่ิศัที่างเชิิงกลยุที่ธ์ของธุรกิจ 
ปัจจัยควัามเส่�ยงองค์กร มาตี้รฐานท่ี่�เก่�ยวัข้อง และข้อกำาหนดั
ตี้�างๆ (เชิ�น เป้าหมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งยืนของสหประชิาชิาติี้ 
(UN SDGs)) แนวัโน้มการเปล่�ยนแปลงของโลกท่ี่�เก่�ยวัข้อง
กับธุรกิจของบริษััที่ รวัมถ้งควัามตี้้องการและควัามคาดัหวััง
ของกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยของบริษััที่ 

2. ก�รัจำัดลำ�ดับปิรัะเด็นิสำำ�คัญ
บรษัิัที่จัดัลำาดับัควัามสำาคัญของแตี้�ละประเด็ันโดัยพิจารณาจาก 
2 ปัจจัยตี้�อไปน้�: 1) ระดัับผู้ลกระที่บของประเดั็นนั�นๆ ตี้�อกลุ�ม
บริษััที่ในเชิิงธรรมาภิบาล/เศัรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวัดัล้อม  
2) ระดัับควัามม่อิที่ธิพลของประเด็ันที่่�ม่ผู้ลตี้�อกลุ�มผูู้้ม่ส�วัน
ไดั้ส�วันเส่ย ที่ั�งน้�การประเมินจะจัดัลำาดัับคะแนน ตี้ั�งแตี้� 1-4 
ตี้ามระดัับควัามสำาคัญดัังน้� ม่ควัามสำาคัญน้อย ม่ควัามสำาคัญ 
ปานกลาง ม่ควัามสำาคัญมาก และม่ควัามสำาคัญมากท่ี่�สุดั 
โดัยในปี 2563 ผู้ลจากการจัดัลำาดัับควัามสำาคัญประเด็ันดั้าน
ควัามยั�งยืนอยู�ในระดัับคะแนนตี้ั�งแตี้�ม่ควัามสำาคัญปานกลาง  
ม่ควัามสำาคัญมาก และม่ควัามสำาคัญมากท่ี่�สุดั 

3. ก�รัที่วนิสำอบปิรัะเด็นิสำำ�คัญ
บริษััที่จัดัการประชุิมเพื�อพิจารณาเห็นชิอบประเด็ันสำาคัญดั้าน
ควัามยั�งยืน โดัยม่ผูู้้บริหารระดัับสูงและประธานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่าย
บริหารจากกลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอและ WHAUP เข้าร�วัม 
คณะผูู้้บริหารจะที่บที่วันและตี้รวัจสอบควัามถูกตี้้องของผู้ล
การประเมินประเดั็นสำาคัญ และอนุมัติี้การเปิดัเผู้ยข้อมูลใน
มิตี้ิตี้�างๆ ตี้�อไป

Biodiversity

Waste Mgt.

Labor Practice Indicators

Supply Chain Mgt.

Talent Attraction & Retention

Data Security

Air Emission Climate Change

Human Rights

Responsible Investment

Human Capital Development

Innovation Mgt.

Energy Mgt. Water Mgt.

Community Development

Risk & Crisis Mgt.

Stakeholder Engagement

Codes of Business Conducts
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Relationship Mgt.
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กลยุที่ธ์ดั้านควัามยั�งยืน
ในป ี2563 WHAUP ไดัน้ำากลยทุี่ธด์ัา้นควัามยั�งยนืและเปา้หมายระยะยาวัขององคก์รของกลุ�มบรษัิัที่ดับับลวิัเอชิเอ โดัยม่วัตัี้ถปุระสงคเ์พื�อ
ผู้ลักดัันกลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอให้บรรลุถ้งเป้าหมายที่างธุรกิจภายใตี้้พันธสัญญาในการเป็น “Your Ultimate Solution Partner” ที่ั�งน้� 
เพื�อบรรลุเป้าหมายตี้ามเจตี้นารมณ์ดัังกล�าวั กลุ�มบริษััที่ดัับบลิวัเอชิเอไดั้จัดัที่ำากรอบการพัฒนาโดัยไดั้ย้ดัหลักในดั้านธรรมาภิบาลท่ี่�ดั ่ 
การพัฒนาที่รัพยากรมนุษัย์ในฐานะที่่�พลังสำาคัญในการเคลื�อนธุรกิจให้เป็นไปตี้ามกลยุที่ธ์ที่่�วัางไวั้ ตี้ลอดัจนการปรับเปล่�ยนเพื�อพร้อมเข้า
สู�ยุคดัิจิที่ัลและการอนุรักษั์ที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิ ที่ั�งน้� เป้าหมายในเรื�องควัามยั�งยืนขององค์กรในระยะยาวัม่ควัามเก่�ยวัเน่�องกับประเดั็น
สำาคัญดั้านควัามยั�งยืน (Sustainable Development Goals : SGDs) ท่ี่�ม่ควัามสำาคัญตี้�อกลุ�มบริษััที่ฯ และกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย  
นอกจากน้� กลุ�มบริษััที่ฯ ยังวัิเคราะห์ควัามเส่�ยงและโอกาสจากแนวัโน้มสถานการณ์ตี้�างๆ ของโลก และประเดั็นท่ี่�อาจเกิดัข้�นในอนาคตี้
มาพิจารณาร�วัมกันเพื�อให้มั�นใจวั�าแนวัที่างการพัฒนาม่ประสิที่ธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

ที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิ การปรับองค์กร
เข้าสู�ยุคดัิจิที่ัล

ค่่านิยมองค่์กิร

ที่รัพยากรมนุษัย์

บรรษััที่ภิบาล

• เพ่�มปริมาณการผลิิตนำ�าเพ่�ออุตสาหกรรมจ้าก
กระบัวนการนำานำ�าเส่ยกลิับัมาใชิ้ใหม่ (Reclamation) 
เป็นสองเที่่าจ้าก 30,200 ลิูกบัาศก์เมตร/วัน ในปี 2563 
เป็น 60,400 ลิูกบัาศก์เมตร/วัน ภายในปี 2568 

• ลิดสัดส่วนปริมาณการกำาจ้ัดขยะด้วยฝัังกลิบัหรือการ
เผาให้ลิดลิงตำ�ากว่าร้อยลิะ 50 ในปี 2564 แลิะให้ตำ�ากว่า
ร้อยลิะ 20 ภายในปี 2568

• สร้างรายได้พร้อมลิดต้นทุี่นจ้ากการสร้างนวัตกรรม
สมัยใหม่

• ป้องกันการลิะเมิดข้อมูลิส่วนบุัคคลิได้สมบัูรณ์ร้อยลิะ 
100 ที่ั�งในด้านการรั�วไหลิ การโจ้รกรรม หรือการ
สูญหายของข้อมูลิขาเข้าแลิะขาออกภายในปี 2568

• รักษัาอัตราผลิตอบัแที่นการลิงทุี่นจ้ากพนักงาน (Human Capital Return 
on Investment) ให้เที่่ากับั 27 เที่่าภายในปี 2568 

• คะแนนความม่ส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement Score) 
เที่่ากับัร้อยลิะ 88.8 ในปี 2563

• อัตราการลิาออกของบัุคลิากรโดยรวมไม่เกินร้อยลิะ 8.5 ภายในปี 2568
• อัตราการลิาออกของบัุคลิากรที่่�ม่ศักยภาพสูงไม่เกินร้อยลิะ 3 ภายในปี 2568

• สื�อสารเรื�องจ้รรยาบัรรณธุรกิจ้ให้บัริษััที่ย่อย พนักงาน แลิะ 
คู่ค้า/ผู้รับัเหมารับัที่ราบัอย่างครบัถ้้วนร้อยลิะ 100 ภายในปี 2568

• พนักงานทีุ่กระดับัได้รับัการฝัึกอบัรมในเรื�องการบัริหารความเส่�ยงครบัถ้้วน
ร้อยลิะ 100 ภายในปี 2565

• สนับัสนุนกลิุม่บัริษััที่ดับับัลิิวเอชิเอ ในการรักษัาส่วนแบั่งตลิาดธุรกิจ้
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไว้ที่่�ร้อยลิะ 32

• คะแนนความพึงพอใจ้ของลิูกค้าเท่ี่ากับัร้อยลิะ 96 ในปี 2563

ที่ิศที่างธุรกิจ
“YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER IN  

UTILITIES & POWER WITH ENVIRONMENTAL CARE”

ค่่านิยมองค่์กิรค่่านิยมองค่์กิร

ค่่านิยมองค่์กิร

ค่่านิยมองค่์กิร
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ประเดั็นสำาคัญด้ัานควัามยั�งยืนและ
ขอบัเขตของผลิกระที่บั

มิูติข้้อมููล
รายงาน

ประเด้็น 
สำาค่ญด้้าน
ความูย่�งยืน

ประเด้็นสำาค่ญตามูหมูวด้ข้อง GRI

กลุ่มูผู้มู่ส่วนได้้ส่วนเสย่และ 
ข้อบเข้ตข้องผลกระทั่บ 

เป้าหมูาย 
การพั่ฒนา 

ทั่่�ย่�งยืน
(SDGs)

หน้า
ภิายในองค์กร ภิายนอกองค์กร

ธร
รม

าภ
ิบา

ล/
เศ

รษั
ฐก

ิจ

การม่ส�วันร�วัม
ของผูู้้ม่ 
ส�วันไดั้เส่ย

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

พนักงาน • ชิุมชิน• ชิุมชิน
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น
• สื�อ• สื�อ
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• ลูกค้า• ลูกค้า

22-27

จรรยาบรรณที่าง
ธุรกิจ

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

and procedures
• 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

พนักงาน • คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/หน่วัย• หน่วัยงานรัฐ/หน่วัย

งานกำากับดัูแลงานกำากับดัูแล
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• ลูกค้า• ลูกค้า

29-32

การบริหารควัาม
เส่�ยงเเละภาวัะ
วิักฤตี้ 

• 103 Management approach พนักงาน • สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ลูกค้า• ลูกค้า
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น

33-36

การจัดัการ
ห�วังโซ่�อุปที่าน

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

criteriacriteria
• 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and • 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and 

actions takenactions taken
• 414-1 New suppliers that were screened using social criteria• 414-1 New suppliers that were screened using social criteria
• 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken • 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 

พนักงาน • คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• ลูกค้า• ลูกค้า

39-41

การจัดัการลูกค้า
สัมพันธ์

• 103 Management approach พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�

42-45

การจัดัการดั้าน
นวัตัี้กรรม

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

พนักงาน • ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ถือหุ้น/นักลงทีุ่น
• ลูกค้า• ลูกค้า
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�

46-48

ควัามปลอดัภัย
ของข้อมูล

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

privacy and losses of customer dataprivacy and losses of customer data

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�

49-51

So
ci

al

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

พนักงาน • ชิุมชิน• ชิุมชิน
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• สื�อ• สื�อ
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• ลูกค้า• ลูกค้า

54-55

การปฏิบิัตี้ิตี้�อ
แรงงาน 

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

พนักงาน • สื�อ• สื�อ
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�

56

การจูงใจและ
รักษัาพนักงานที่่�
ม่ศัักยภาพและ
ควัามสามารถ 

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

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

career development reviewscareer development reviews

พนักงาน • คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้� 57-59
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มิูติข้้อมููล
รายงาน

ประเด้็น 
สำาค่ญด้้าน
ความูย่�งยืน

ประเด้็นสำาค่ญตามูหมูวด้ข้อง GRI

กลุ่มูผู้มู่ส่วนได้้ส่วนเสย่และ 
ข้อบเข้ตข้องผลกระทั่บ 

เป้าหมูาย 
การพั่ฒนา 

ทั่่�ย่�งยืน
(SDGs)

หน้า
ภิายในองค์กร ภิายนอกองค์กร

การลงทีุ่นในการ
พัฒนาศัักยภาพ
และส�งเสริม
ควัามก้าวัหน้าแก�
พนักงาน 

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

assistance programsassistance programs

พนักงาน • ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�

60-62

อาชิ่วัอนามัยและ
สภาพแวัดัล้อม
ในการที่ำางาน 

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

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

occupational health and safetyoccupational health and safety
• 403-5 Worker training on occupational health and safety impacts • 403-5 Worker training on occupational health and safety impacts 

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

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

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• ชิุมชิน• ชิุมชิน
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�

63-67

การพัฒนาชุิมชิน • 103 Management approach• 103 Management approach
• 201-1 Direct economic value generated and distributed • 201-1 Direct economic value generated and distributed 
• 413-1 Operations with local community engagement, impact • 413-1 Operations with local community engagement, impact 

assessment, and development programs assessment, and development programs 

พนักงาน • ชิุมชิน• ชิุมชิน
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น

• สื�อมวัลชิน• สื�อมวัลชิน
• ลูกค้า• ลูกค้า

68-79

สิ�ง
แวั

ดัล้
อม

ควัามหลากหลาย
ที่างชิ่วัภาพ

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

to, protected areas and areas of high biodiversity value outside to, protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areasprotected areas

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ชิุมชิน• ชิุมชิน
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น
• สื�อ• สื�อ

83

การบริหาร
จัดัการนำ�า 

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

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ชิุมชิน• ชิุมชิน

84-87

การจัดัการ 
ของเส่ย 

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

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ชิุมชิน• ชิุมชิน

88-91

การจัดัการ
มลพิษัที่าง
อากาศั 

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

significant air emissionssignificant air emissions

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ชิุมชิน• ชิุมชิน
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน

92-93

การเปล่�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศั 
(ควัามเส่�ยงที่าง
กายภาพและ
ควัามที่่�เกิดัจาก
การผู้�านในแง�
อื�นๆ ที่่�ตี้ามมา) 

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

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ชิุมชิน• ชิุมชิน
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น

94-95

การจัดัการ
พลังงาน

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

พนักงาน • ลูกค้า• ลูกค้า
• คู�ค้า/เจ้าหน้�• คู�ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วัยงานรัฐ/ • หน่วัยงานรัฐ/ 

หน่วัยงานกำากับดัูแลหน่วัยงานกำากับดัูแล
• ชิุมชิน• ชิุมชิน
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น• ผูู้้ถือหุ้น/นักลงทีุ่น

96-98
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การม่ส�วันร�วัมของ 
ผู้ม่ส่วนได้เส่ย

WHAUP ตี้ระหนกัดัว่ั�าผูู้ม่้ส�วันไดัเ้สย่ทุี่กฝ่า่ยตี้�างกม่็มมุมองเฉพาะ
และที่รงคุณค�าอย�างเที่�าเท่ี่ยมกัน การม่ควัามเข้าใจที่่�ตี้รงกันและ
ควัามสัมพันธ์อันดั่กับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยทีุ่กฝ่่ายนั�นเป็นพื�นฐานไปสู�
ควัามสำาเร็จสำาหรับการดัำาเนินธุรกิจทีุ่กประเภที่ ดัังนั�น WHAUP 
จ้งให้ควัามสำาคัญกับการเข้าไปม่ส�วันร�วัมและการสื�อการกับผูู้้ม่
ส�วันไดัส้�วันเสย่เพื�อเปน็การรกัษัารากฐานท่ี่�แขง็แกร�งตี้�อการเตี้บิโตี้
ที่่�ยั�งยืนของธุรกิจ 

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ม่แนวัที่างบริหารจัดัการผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยท่ี่�กำาหนดัไวั้
อย�างชิัดัเจน ผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยของบริษััที่ ไดั้แก� บุคคล กลุ�มบุคคล
หรือองค์กรในห�วังโซ่�ธุรกิจที่่�อาจไดั้รับผู้ลกระที่บจากการดัำาเนิน
ธุรกิจของบริษััที่ ที่ั�งน้�เพื�อให้แน่ใจวั�าม่การจัดัการผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย
อย�างม่ประสิที่ธิภาพ WHAUP จ้งไดั้นำากระบวันการม่ส�วันร�วัม
ของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยแบบเดั่ยวักับกลุ�มบริษััที่ WHA มาปฏิิบัติี้ 
โดัยเริ�มจากการระบุกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยของบริษััที่ ซ่้�งจะ
จัดัลำาดัับควัามสำาคัญและการม่ส�วันร�วัมกับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยเป็น
ประจำาทุี่กปี ซ่้�งกระบวันการพิจารณาและลำาดัับควัามสำาคัญข้�น
อยู�กับลักษัณะของควัามเก่�ยวัข้องไม�วั�าจะโดัยที่างตี้รงหรือที่าง

อ้อมในกิจกรรมที่างธุรกิจ ผู้ลิตี้ภัณฑ์์ ผู้ลการดัำาเนินงาน และ
การบริการของกลุ�มบริษััที่ฯ รวัมถ้งอิที่ธิพลหรือผู้ลกระที่บของ
แตี้�ละกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยท่ี่�ม่ตี้�อผู้ลกลยุที่ธ์หรือการตัี้ดัสินใจ 
การประกอบธุรกิจของกลุ�มบริษััที่ฯ ในปี 2563 บริษััที่ไดั้ระบุ
กลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยออกเป็น 8 กลุ�มประกอบดั้วัยสถาบันการเงิน 
สื�อมวัลชิน ชิมุชิน ผูู้ถ้อืหุน้/นกัลงที่นุ ลกูคา้ หนว่ัยงานรฐั/หนว่ัยงาน 
กำากับดัูแล พนักงานและคู�ค้า/เจ้าหน้� และบริษััที่ไดั้ประเมินควัาม
สำาคัญโดัยจัดัลำาดัับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย 3 อันดัับแรก ไดั้แก� 1. ลูกค้า  
2. พนักงาน 3. ชิุมชิน ที่ั�งน้� บริษััที่ไดั้รับที่ราบผู้ลประโยชิน์  
ควัามคาดัหวังัและขอ้กังวัลของผูู้ม้ส่�วันไดัเ้สย่ผู้�านแนวัที่างการส�วัน
ร�วัมและชิ�องที่างท่ี่�หลากหลายตี้ามรายละเอ่ยดัท่ี่�ระบไุวัใ้นหวััขอ้ย�อย 
ถัดัไป ซ่้�งข้อกังวัลและควัามเห็นที่่�ไดั้รับจะถูกรายงานไปยัง
รายงานตี้�อผูู้บ้รหิารรวัมถง้คณะกรรมการการพฒันาอย�างยั�งยนืซ่้�ง 
ประกอบดัว้ัยพนกังานระดัับผูู้จ้ดััการข้�นไปและผูู้ม้ห่นา้ท่ี่�รบัผู้ดิัชิอบ
จากแผู้นกท่ี่�เก่�ยวัข้องเพื�อรับที่ราบถ้งปัญหา ตี้รวัจประเมินและ
กำาหนดักลยุที่ธ์เพื�อตี้อบสนองควัามคาดัหวัังของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย 
อย�างท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพและเหมาะสมเพื�อรักษัาไวั้ซ้่�งผู้ลประโยชิน์
ของผูู้ม้ส่�วันไดัเ้สย่ ผู้ลจากกจิกรรมการม่ส�วันร�วัมของผูู้ม้ส่�วันไดัเ้สย่ 
จะนำาข้�นรายงานตี้�อคณะผูู้้บริหารเพื�อรับที่ราบและเป็นข้อมูล
ประกอบการตัี้ดัสินใจในการดัำาเนินธุรกิจตี้�อไป
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6

5

EMPLOYEE

SHAREHOLDER/
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CREDITOR
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ผู้ลลัพธ์ของการม่ส�วันร�วัมของผูู้้ม่ส�วันไดั้เสย่

พนักงาน

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• ชิ�องที่างการสื�อสารที่่�สามารถ
ตี้ิดัตี้�อไดั้ตี้ลอดัเวัลา (อ่เมล  
การแจ้งข้อมูลโดัยผูู้้บังคับบัญชิา 
อินที่ราเน็ตี้ ฯลฯ)

• ประชิุมที่าวัน์ฮอลประจำาปี 
ร�วัมกับประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

• การประชิุมรายไตี้รมาสร�วัมกับ
คณะผูู้้บริหาร

• การสำารวัจควัามพ้งพอใจและ
ควัามผูู้กพันกับองค์กรประจำาปี

• กล�องรับควัามคิดัเห็น
• ชิ�องที่างรับเรื�องร้องเร่ยน
• การประชิุมคณะผูู้้บริหาร 

ทีุ่กสองสัปดัาห์

• ที่ิศัที่างการดัำาเนินธุรกิจของ 
WHAUP

• รายงานผู้ลการดัำาเนินงานที่างธุรกิจและที่ิศัที่าง 
การดัำาเนินธุรกิจให้ที่ราบ 

• แนวัโน้มธุรกิจและข�าวัสาร 
ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับธุรกิจ

• แจ้งข้อมูลแนวัโน้มธรุกจิและข�าวัสารท่ี่�เก่�ยวัข้องกบั
ธุรกิจผู้�านชิ�องที่างการสื�อสารของดัับบลวิัเอชิเอ

• การแจ้งข�าวัสารและให้ควัามรู้ 
ที่่�เป็นประโยชิน์

• แจ้งข้อมูลควัามคืบหน้าและนำาเสนอข้อมูลที่่�เป็น
ประโยชิน์ตี้�อการปฏิิบัตี้ิงาน

• โครงการฝ่ึกอบรมและพัฒนา
ที่ักษัะในการที่ำางาน

• จัดัที่ำาและพัฒนาโครงการฝ่ึกอบรมตี้าม 
ควัามเหมาะสม

• สภาพแวัดัล้อมในการที่ำางาน • สื�อสารคุณค�าและกลยุที่ธ์ขององค์กร

• ค�าตี้อบแที่น สวััสดัิการ และ 
ผู้ลประโยชิน์

• ที่บที่วันค�าตี้อบแที่นและผู้ลประโยชิน์ของพนกังาน
อย�างสมำ�าเสมอ และปรบัปรงุให้เหมาะสม

• การบริหารจัดัการดั้านอาช่ิวั
อนามัยและสภาพแวัดัล้อมใน 
การที่ำางาน 

• ส�งเสริมวััฒนธรรมท่ี่�ชิ�วัยเสริมสร้างอาช่ิวัอนามัย
และพัฒนาสภาพแวัดัล้อมในการที่ำางาน

• การแจ้งข�าวัสารเก่�ยวักับการแพร�ระบาดัของ 
โควิัดั-19 ผู้�านชิ�องที่าง SharePoint (ชิ�องที่าง 
การสื�อสารภายในองค์กร) และอ่เมล

• การวัางแผู้นควัามตี้�อเน่�องของ
ธุรกิจ (Business continuity plan)

• รายงานและสื�อสารแผู้นควัามตี้�อเน่�องที่างธุรกิจ
ผู้�านชิ�องที่างการสื�อสารที่่�หลากหลายภายในเวัลา
อันรวัดัเร็วั

• ดัำาเนินการซ่ักซ่้อมแผู้นควัามตี้�อเน่�องที่างธุรกิจ
เพื�อให้แน่ใจวั�าม่การปฏิิบัติี้ตี้ามข้อกำาหนดัอย�าง
เคร�งครัดัและม่ประสิที่ธิภาพ
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ผูู้้ถืือหุ้น/นักลงทีุ่น

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• การประชิุมสามัญผูู้้ถือหุ้น 
ประจำาปี

• รายงานประจำาปีและรายงาน
ควัามยั�งยืน

• การนำาเสนอข้อมูลเพื�อการ
ลงทีุ่น (Roadshow)

• การประชิุมนักวัิเคราะห์
• การนำาเสนอที่ิศัที่างการดัำาเนิน

ธุรกิจของกลุ�มบริษััที่ฯ ประจำาปี 
(Outlook meeting)

• การเปิดัให้นักลงทีุ่นเย่�ยมชิม
บริษััที่

• กิจกรรม Opportunity Day
• ชิ�องที่างการสื�อสารท่ี่�สามารถ

ตี้ิดัตี้�อไดั้ตี้ลอดัเวัลา เชิ�น 
โที่รศััพที่์ อ่เมล เวั็บไซ่ตี้์ ฯลฯ

• ผู้ลการดัำาเนินงานที่างธุรกิจ เชิ�น 
ผู้ลตี้อบแที่น ผู้ลประโยชิน์ กำาไร

• เพิ�มข่ดัควัามสามารถในการแข�งขันที่างธุรกิจและ
ปรับที่ิศัที่างการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์

• ประชิาสัมพันธ์ข้อมูลเก่�ยวักับผู้ลกระที่บท่ี่�สำาคัญ
จาก COVID-19 ตี้�อผู้ลการดัำาเนินงานที่างธุรกิจ
ของกลุ�มบริษััที่ฯ ผู้�านชิ�องที่างออนไลน์ เชิ�น 
โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom

• ควัามโปร�งใสของธุรกิจ • ย้ดัมั�นในธรรมาภิบาล 
• เข้าร�วัมโครงการแนวัร�วัมตี้�อตี้้านคอร์รัปชิันของ

ภาคเอกชินไที่ย (CAC)

• การเปล่�ยนแปลงดั้านการบริหาร
กิจการและควัามเส่�ยงที่างธุรกิจ 

• จัดัที่ำาการบริหารจัดัการควัามเส่�ยงองค์กร  
พร้อมทัี่�งกำาหนดัแผู้นระยะสั�นและระยะยาวั

• ผู้ลการดัำาเนินงานดั้านควัามยั�งยืน • บริหารจัดัการประเดั็นควัามสำาคัญดั้านควัามยั�งยืน 
• ตี้รวัจสอบการปฏิิบัตี้ิตี้ามดั้านสิ�งแวัดัล้อมและ

สังคม 
• ส�งเสริมแนวัคิดัดั้านนวััตี้กรรมและการพัฒนา 

อย�างยั�งยืน 

ลูกค้า

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• กิจกรรม Roadshow/ กิจกรรม
ที่างการตี้ลาดั/ การสัมมนา
ออนไลน์ (Webinar) 

• การประชิุมที่างธุรกิจ/ การ
ประชิุมที่างไกล (Video 
Conference) รายไตี้รมาส

• การสำารวัจควัามพ้งพอใจของ
ลูกค้าประจำาปี

• กิจกรรม Customer Clubs  
รายไตี้รมาส

• วัารสาร WHA Connect  
รายไตี้รมาส

• ชิ�องที่างการสื�อสารท่ี่�สามารถ
ตี้ิดัตี้�อไดั้ตี้ลอดัเวัลา (เชิ�น 
โที่รศััพที่์ อ่เมล ผูู้้ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ดัูแล
โดัยตี้รง สังคมออนไลน์ ฯลฯ)

• ข้อสงสัยเก่�ยวักับสินค้าและบริการ • นำาเสนอข้อมูลเก่�ยวักับสินค้าและบริการของบริษัทัี่
บนเว็ับไซ่ตี้์และสื�อประเภที่อื�นๆ 

• ตี้อบข้อสงสัยของลูกค้าอย�างรวัดัเร็วั 
และม่ประสิที่ธิภาพ 

• คุณภาพของงานบริการหลัง 
การขาย

• จัดัการระบบลูกค้าสัมพันธ์อย�างม่ประสิที่ธิภาพ 
• ปรับปรุงประสิที่ธิภาพระบบลูกค้าสัมพันธ์อยู�เสมอ 

โดัยพิจารณาจากควัามคิดัเห็น/ ข้อแนะนำาจากลูกค้า 

• ข้อกำาหนดัและมาตี้รฐานดั้าน 
การบริหารจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม

• ปฏิิบตัี้ติี้ามกฎหมายและข้อกำาหนดัอย�างเคร�งครดัั 
และย้ดัหลกัมาตี้รฐานระดับัสากลในการบรหิารจดััการ
สิ�งแวัดัล้อมตี้ามควัามเหมาะสม 

• การจัดัการควัามเส่�ยงและ 
ภาวัะวัิกฤตี้ิ

• จัดัที่ำาการประเมินควัามเส่�ยงและภาวัะวัิกฤติี้ 
และดัำาเนินการตี้ามมาตี้รการลดัผู้ลกระที่บ 
อย�างเหมาะสม 

• แจ้งให้ลูกค้าที่ราบถ้งมาตี้รการรับมือและแผู้นการ
บริหารจัดัการควัามเส่�ยงและภาวัะวัิกฤตี้ิที่่�เก่�ยวัข้อง 

• ชิ�วัยเหลือลูกค้าจากผู้ลกระที่บจากการแพร�ระบาดั
ของ COVID-19 ตี้ามควัามเหมาะสม
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คู�ค้า/เจ้าหน่�

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• การจัดักิจกรรมสำาหรับคู�ค้า
• การเย่�ยมชิมบริษััที่คู�ค้า
• โที่รศััพที่์และอ่เมล
• การประเมินตี้นเองและ 

การลงพื�นท่ี่�เย่�ยมชิมบริษััที่

• ควัามโปร�งใสในกระบวันการจัดัซื่�อ
จัดัจ้าง

• จัดัที่ำานโยบายและขั�นตี้อนการจัดัซื่�อจัดัจ้างท่ี่�
เหมาะสม

• โอกาสและควัามร�วัมมือที่างธุรกิจ • จัดักิจกรรมวัันพบปะระหวั�างคู�ค้าและลูกค้า

• การปฏิิบัตี้ิตี้ามมาตี้รฐานของ 
WHAUP

• สื�อสารประชิาสัมพันธ์นโยบายการจัดัซื่�อจัดัจ้าง
ของ WHAUP อย�างม่ประสิที่ธิภาพ

• จัดัให้ม่การตี้รวัจประเมินคู�ค้า พร้อมทัี่�งเสนอ 
ควัามคิดัเห็น/ แผู้นการแก้ไขเพื�อเป็นแนวัที่างใน
การปรับปรุงมาตี้รฐาน

• การชิำาระเงินตี้ามกำาหนดัและ 
ตี้ามข้อตี้กลงในเอกสารสัญญา

• ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อตี้กลงในเอกสารสัญญา 
• เปิดัเผู้ยข้อมูลตี้ามเงื�อนไขที่่�ตี้กลง

• การบริหารจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล

• สื�อสารข้อมูลเก่�ยวักับข้อกังวัลท่ี่�เก่�ยวัข้องกับ 
สิ�งแวัดัล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

• หล่กเล่�ยงการประชุิมแบบพบหน้ากันเพื�อลดั 
ควัามเส่�ยงจากสถานการณ์ COVID-19

• ประเมินคุณสมบัติี้คู�ค้าเพื�อกำากับดูัแลในการบริหาร
งานดั้านสิ�งแวัดัล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอยู�
ภายในกรอบมาตี้รฐาน

• ควับคุมให้การบริหารจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม 
เป็นไปตี้ามข้อกำาหนดัอย�างเคร�งครัดั

• คุณภาพของวััสดุัและผู้ลกระที่บตี้�อ
สิ�งแวัดัล้อมของวััสดัุนั�นๆ 

• จัดัให้ม่กระบวันการคัดักรองเพื�อให้สอดัคล้อง
กับข้อกำาหนดัในจรรยาบรรณธุรกิจสำาหรับคู�ค้า 
(Supplier Code of Conduct)

• สภาพการที่ำางานของแรงงาน 
(เชิ�น สิที่ธิมนุษัยชิน)

• ตี้รวัจสอบดัูแลไม�ให้ม่การละเมิดัสิที่ธิแรงงานหรือ
ปัญหาดั้านสิที่ธิมนุษัยชิน

หน�วัยงานรัฐ/หน�วัยงานกำากับดัูแล

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• การประชิุมตี้ามวัาระ
• ชิ�องที่างการสื�อสารที่่�สามารถ

ตี้ิดัตี้�อไดั้ตี้ลอดัเวัลา (เชิ�น 
โที่รศััพที่์ อ่เมล แอปพลิเคชิัน 
LINE ฯลฯ)

• กฎหมายและข้อบังคับ • ปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎหมายและข้อบังคับตี้�างๆ  
อย�างเคร�งครัดั

• การบริหารจัดัการผู้ลกระที่บ 
จากกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย

• การดัำาเนินงานร�วัมกับกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย 
อย�างม่ประสิที่ธิภาพ

• การกำากับดัูแลกิจการท่ี่�ดั่และ 
ควัามโปร�งใส�ในการดัำาเนินกิจการ

• ย้ดัมั�นในธรรมาภิบาลและดัำาเนินธุรกิจตี้าม 
จรรยาบรรณที่างธุรกิจ 
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ชิุมชิน

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• เวัท่ี่รับฟังควัามคิดัเห็นและ 
การประชิุมร�วัมกับบริษััที่

• กิจกรรมชิุมชินสัมพันธ์
• การสำารวัจการม่ส�วันร�วัมของ

ชิุมชิน
• ตี้ัวัแที่นจากชิุมชินที่้องถิ�น
• การเย่�ยมชิมบริษััที่

• ผู้ลกระที่บจากการดัำาเนินธุรกิจตี้�อ
ชิ่วัิตี้ควัามเป็นอยู�ของคนในชิุมชิน 
(เชิ�น การใชิ้นำ�า การระบายนำ�า 
คุณภาพของนำ�าท่ี่�ระบายออก  
การรั�วัไหลของสารเคม่ เป็นตี้้น)

• จัดัที่ำาการสำารวัจควัามคิดัเห็นของชิุมชินอย�าง
สมำ�าเสมอ และเฝ่้าระวัังไม�ให้ธุรกิจส�งผู้ลกระที่บ 
ตี้�อชิุมชิน 

• ดัำาเนินมาตี้รการลดัผู้ลกระที่บจากการดัำาเนินธุรกิจ
ตี้�อควัามเป็นอยู�ของคนในชิุมชิน 

• เปิดัโอกาสให้ชิุมชินโดัยรอบเข้ามาม่ส�วันร�วัมใน
การบริหารจัดัการภาวัะวิักฤตี้ิและการฝ่ึกซ่้อม 
แผู้นฉุกเฉิน

• ผู้ลการดัำาเนินงานดั้านการบริหาร
จัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม 

• ดัำาเนินธุรกิจตี้ามมาตี้รฐานและกฎหมายดั้าน 
สิ�งแวัดัล้อม

• การพัฒนาชิุมชินและการส�งเสริม
กิจกรรมของชิุมชิน

• จัดัที่ำาโครงการพัฒนาชิุมชินอย�างสมำ�าเสมอ 
• ถ�ายที่อดัควัามรู้ควัามชิำานาญของ WHAUP ให้กับ

ชิุมชินในพื�นท่ี่� 
• จัดัที่ำาโครงการพัฒนาชิุมชินเพื�อชิ�วัยเหลือคนใน

ที่้องท่ี่�ในการรับมือกับผู้ลกระที่บจาก COVID-19

• บที่บาที่การม่ส�วันร�วัมของชิุมชิน • ตี้อบสนองตี้�อข้อร้องเร่ยนจากชิุมชินอย�างม่
ประสิที่ธิภาพและรวัดัเร็วั 

• จัดัการประชิุมร�วัมกับชิุมชินเพื�อที่ำาควัามเข้าใจ
ควัามตี้้องการและข้อเสนอแนะของชิุมชิน 
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สถืาบันการเงิน

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• ชิ�องที่างการสื�อสารที่่�สามารถ
ตี้ิดัตี้�อไดั้ตี้ลอดัเวัลา (เชิ�น อ่เมล 
โที่รศััพที่์ แอปพลิเคชิัน LINE 
การประชิุมที่างไกล ฯลฯ)

• การพบปะเย่�ยมเย่ยนประจำาปี
• การประชิุมรายไตี้รมาสกับ 

นักวัิเคราะห์

• ผู้ลการดัำาเนินงานที่างธุรกิจและ
ที่ิศัที่างการดัำาเนินธุรกิจ

• เพิ�มข่ดัควัามสามารถในการแข�งขันที่างธุรกิจและ
พัฒนาการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์

• ประชิาสัมพันธ์ข้อมูลเก่�ยวักับผู้ลกระที่บท่ี่�สำาคัญ
จาก COVID-19 ตี้�อผู้ลการดัำาเนินงานที่างธุรกิจ
ของกลุ�มบริษััที่ฯ ผู้�านชิ�องที่างออนไลน์ เชิ�น 
โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom

• ควัามโปร�งใสของธุรกิจ • ย้ดัมั�นในธรรมาภิบาล
• ปฏิิบัติี้ตี้ามนโยบายการเปิดัเผู้ยข้อมูล 

อย�างเคร�งครัดั

• การเปล่�ยนแปลงดั้านการบริหาร
กิจการและควัามเส่�ยงที่างธุรกิจ 

• แจ้งข�าวัสารหรือข้อมูลการเปล่�ยนแปลงท่ี่�สำาคัญ
ตี้ามกำาหนดั

• ผู้ลการดัำาเนินงานดั้านควัามยั�งยืน • บริหารจัดัการประเด็ันควัามสำาคัญดั้านควัามยั�งยืน
• ส�งเสริมแนวัคิดัดั้านนวััตี้กรรมและการพัฒนา 

อย�างยั�งยืน
• ตี้รวัจประเมินปัญหาดั้านควัามยั�งยืน รวัมถ้ง

กระบวันการตี้ัดัสินใจในการลงทีุ่น

• แนวัคิดัท่ี่�เป็นมิตี้รตี้�อสิ�งแวัดัล้อม • หาแหล�งเงินทุี่นท่ี่�คำาน้งถ้งปัญหาดั้านสิ�งแวัดัล้อม
และดั้านอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้อง 

สื�อมวัลชิน

ชิ่องทั่างการมู่ส่วนร่วมูและความูถ่� ห่วข้้อสำาค่ญและประเด้็น 
ทั่่�อยู่ในความูสนใจ มูาตรการและการตอบสนอง

• สื�อสารผู้�านชิ�องที่างการ
ประชิาสัมพันธ์ตี้�างๆ (เชิ�น  
การแถลงข�าวั การสัมภาษัณ์ 
ผูู้้บริหาร และบที่ควัามข�าวั) 
เป็นรายสัปดัาห์หรือ 
ทีุ่ก 2 สัปดัาห์

• งานแถลงข�าวัประจำาปี  
การเปิดัให้คณะสื�อมวัลชิน 
เย่�ยมชิมบริษััที่ และการเข้า
พบปะเย่�ยมเย่ยนประจำาปี

• การสัมภาษัณ์แบบกลุ�ม 
รายไตี้รมาส

• การบรรยายสรุป 2 ครั�งตี้�อปี

• แนวัโน้มธุรกิจ/ ทิี่ศัที่างการดัำาเนิน
ธุรกิจ

• จัดังานแถลงข�าวัประจำาปีเพื�อแจ้งแผู้นการดัำาเนิน
ธุรกิจและทิี่ศัที่างธุรกิจ 

• ข�าวัสารเก่�ยวักับผู้ลิตี้ภัณฑ์์และ
บริการ

• แจ้งข�าวัสารเก่�ยวักับควัามเคลื�อนไหวัดั้านตี้�างๆ 
ของบริษััที่เป็นประจำาผู้�านชิ�องที่างสื�อตี้�างๆ  
อย�างเป็นประจำา

• เปิดัเผู้ยข้อมูลที่่�ถูกตี้้องตี้ามควัามเป็นจริง
• ลูกค้าใหม� 

• โครงการดั้านควัามรับผู้ิดัชิอบ 
ตี้�อสังคมและการบริหารจัดัการ 
สิ�งแวัดัล้อม

• แนวัโน้มธุรกิจ

• ผู้ลประกอบการ

• ควัามก้าวัหน้าดั้านเที่คโนโลย่

• การเสริมสร้างควัามสัมพันธ์ท่ี่�ด่ั • รักษัาควัามสัมพันธ์อันด่ัในระยะยาวักับสื�อมวัลชิน
• สื�อสารผู้�านชิ�องที่างออนไลน์เพื�อลดัควัามเส่�ยง 

การแพร�เชืิ�อโควิัดั-19 จากการประชิมุแบบพบหน้ากนั
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• สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร
• สมาชิิกภาพ
• เก่�ยวักับรายงานฉบับน่�
• ธุรกิจของบริษััที่ฯ
• ผูู้้ม่ส�วันได้ัเสย่
• ประเดั็นสำาคัญดั้านควัามยั�งยืน

เก่�ยวักับ WHAUP

• จรรยาบรรณธุรกิจ 
• การบริหารควัามเส่�ยงเเละภาวัะวัิกฤตี้
• การลงทีุ่นอย�างยั�งยืน
• การจัดัการห�วังโซ�อุปที่าน
• การจัดัการลูกค้าสัมพันธ์
• การจัดัการด้ัานนวััตี้กรรม
• ควัามปลอดัภัยของข้อมูล

บรรษััที่ภิบาลและ
การพัฒนาที่าง
เศรษัฐกิจ้



จรรยาบรรณ
ธุรกิจ้

บรรษััที่ภิบาลท่ี่�ดั่นั�นตี้้องให้ควัามสำาคัญกับการดัำาเนินการ
ธุรกิจอย�างโปร�งใส ม่ควัามตี้ระหนักในภาระหน้าที่่� ควัามรับ
ผู้ิดัชิอบ และควัามยุตี้ิธรรม ซ้่�งเป็นปัจจัยพื�นฐานในการบริหาร
จัดัการองค์กรโดัยคำาน้งถ้งควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสังคมและหลัก
จรยิธรรม เพื�อสนบัสนนุการเตี้บิโตี้ที่างธรุกจิอย�างยั�งยนืในระยะยาวั  
ดัว้ัยเหตี้นุ้� คณะกรรมการบรษัิัที่จง้ใหค้วัามสำาคญักบัการกำากบัดัแูล
การดัำาเนินการดั้านจริยธรรมของบริษััที่ และตี้ระหนักถ้งผูู้้ม่ส�วัน 
ไดั้เส่ยในห�วังโซ่�มูลค�า (Value Chain) ของบริษััที่ตี้้องปฏิิบัตี้ิตี้าม
หลักการดัังกล�าวัดั้วัยเชิ�นกัน นอกจากน้� บรรษััที่ภิบาลที่่�ด่ัจะชิ�วัย
สร้างควัามเชิื�อมั�นให้กับลูกค้าวั�าบริษััที่ม่ระบบการบริหารจัดัการท่ี่�
ม่ประสทิี่ธภิาพ ตี้ลอดัจนรกัษัาผู้ลประโยชินข์องผูู้ม้ส่�วันไดัส้�วันเสย่
ทีุ่กฝ่่ายให้สอดัคล้องกับแนวัที่างท่ี่�คณะผูู้้บริหารย้ดัถือ

แนวัที่างการจัดัการ
จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษััที่ไดั้กำาหนดัแนวัปฏิิบัตี้ิในการกำากับดัูแลองค์กรโดัยย้ดัหลัก
บรรษััที่ภิบาลตี้ามหลักการท่ี่�ตี้ลาดัหลักที่รัพย์แห�งประเที่ศัไที่ยระบุ
ไวั้ ตี้ลอดัจนหลักธรรมาภิบาลสากล เชิ�น กรอบควัามร�วัมมือการ

พัฒนาเพื�อควัามยั�งยืนแห�งสหประชิาชิาตี้ิ (UN Global Compact)

ที่ั�งน้� คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาลจ้งไดั้จัดัที่ำาจรรยาบรรณธุรกิจ  
(Code of Conduct) โดัยผู้�านการอนุมัติี้รับรองจากคณะกรรมการ
บริษััที่ เพื�อส�งเสริมแนวัที่างการดัำาเนินธุรกิจโดัยคำาน้งถ้งควัาม
ซ่ื�อสัตี้ย์สุจริตี้ หลักจริยธรรม ตี้ลอดัจนควัามรับผิู้ดัชิอบตี้�อ 
สิ�งแวัดัล้อม สังคม และบรรษััที่ภิบาล ซ่้�งคู�มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ม่เน่�อหาครอบคลุมถ้งพนักงาน คู�ค้าที่่�เป็นผูู้้จัดัจำาหน่ายสินค้า
บริการ คู�ค้าประเภที่ผูู้้รับเหมา พันธมิตี้รธุรกิจร�วัมทุี่น รวัมทัี่�ง
บรษิัทัี่ย�อยตี้�างๆ โดัยคู�มอืน้�ไดัจั้ดัที่ำาข้�นทัี่�งในรปูแบบภาษัาไที่ยและ 
ภาษัาอังกฤษั เพื�อให้ผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยที่ั�งในประเที่ศัและ 
ตี้�างประเที่ศัศ้ักษัาเน่�อหาไดั้อย�างทัี่�วัถ้ง และเพื�อให้เกิดัควัาม
เข้าใจท่ี่�ตี้รงกันอย�างชิัดัเจน ที่ั�งน้� บริษััที่ไดั้กำาหนดัให้ม่การ
ที่บที่วันจรรยาบรรณธุรกิจทุี่กปีและเผู้ยแพร�เน่�อหาฉบับล�าสุดัตี้�อ
สาธารณชินที่างเวั็บไซ่ตี้์ และระบบอินที่ราเน็ตี้ของบริษััที่ เพื�อให้ 
พนักงานและผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยท่ี่�เป็นบุคคลภายนอกสามารถเข้า
ถ้งข้อมูลไดั้โดัยสะดัวัก นอกจากน้�สามารถดูัคู�มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษััที่ ไดั้ท่ี่�น้�

สิทธิิขั้องผู้ถุ้อหุ้น้ำ

จัรรยาบรรณธิุรกิจั

การเปิิดเผยขั้้อมูลิ
แลิะค้วามโปิร่งใส

การปิฏิิบัติต่อผู้ถุ้อหุ้น้ำ
อย่างเท่าเทียม

ค้วามรับผิดชื้อบขั้อง
ค้ณะกรรมการบริษัท

น้ำโยบายต่อต้าน้ำ
การทุจัริตแลิะ
ค้อร์รัปิชื้ั�น้ำ

การปิ้องกัน้ำไม่ ให้เกิด
ค้วามขั้ัดแย้งทาง
ผลิปิระโยชื้น้ำ์

การบริหารจััดการ
ค้วามเสี�ยง

1

7 8
9

4

2 3

65

นโยบัายการกำากับัดูแลิกิจ้การที่่�ด่

บทบาทขั้อง
ผู้มีส่วน้ำได้เสีย
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การตี้�อตี้้านการทีุ่จริตี้และคอร์รัปชิั�น
บริษััที่ส�งเสริมให้ผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยในห�วังโซ่�มูลค�า (Value Chain) 
ปฏิิบัตี้ิตี้นดั้วัยควัามซื่�อสัตี้ย์ จ้งไดั้ประกาศันโยบายตี้�อตี้้านการ
ทีุ่จริตี้และคอร์รัปชัิ�นสำาหรับพนักงาน บริษััที่ย�อย คู�ค้าที่่�เป็น 
ผูู้้จัดัจำาหน่ายสินค้าบริการ และคู�ค้าประเภที่ผูู้้รับเหมา โดัยม ่
จุดัประสงค์เพื�อป้องกันการใชิ้อำานาจไปในที่างมิชิอบ และยับยั�ง
ไม�ให้ม่พฤตี้ิกรรมเก่�ยวัข้องกับการฉ้อโกงหรือการรับสินบนทุี่ก 
รูปแบบ รวัมทัี่�งเป็นกรอบในการดัำาเนินธุรกิจให้เป็นไปอย�าง 
ถูกตี้้องตี้ามกฎหมาย

เพื�อควับคุมการตี้�อตี้้านการทีุ่จริตี้คอร์รัปชัิ�น บริษััที่ไดั้ม่การแตี้�ง
ตี้ั�งคณะกรรมการตี้รวัจสอบเพื�อกำากับดัูแลและตี้รวัจสอบการ
ดัำาเนินงานของบริษััที่ให้สอดัคล้องกับนโยบายที่่�กำาหนดั โดัย
คณะกรรมการตี้รวัจสอบม่หน้าที่่�ประเมิน บริหารจัดัการ และ 
ลดัควัามเส่�ยงของการกระที่ำาท่ี่�ผิู้ดัตี้�อกฎหมายหรือการฉ้อฉลใดัๆ 
โดัยตี้ัวัอย�างของการดัำาเนินการเชิิงรุกคือ การพัฒนาแนวัปฏิิบัตี้ิ
เรื�องการให้และรับของขวััญตี้ามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดัที่ำา
หนังสือขอควัามร�วัมมืองดัการให้ของขวััญ โดัยไดั้สื�อสารไปยัง
กรรมการ ผูู้้บริหาร คู�ค้า และหุ้นส�วันที่างธุรกิจ เพื�อยกระดัับ 
หลกัปฏิบิตัี้ดิัา้นบรรษัทัี่ภบิาลและสรา้งมาตี้รฐานดัา้นควัามโปร�งใส

นอกจากน้� เพื�อเน้นยำ�าเจตี้นารมณ์ และควัามมุ�งมั�นในการตี้�อตี้้าน
การทีุ่จริตี้คอร์รัปชัิ�นและการรับสินบนในผู้ลประโยชิน์ที่างธุรกิจ 
บริษััที่ไดั้เข้าร�วัมเป็นสมาชิิกของแนวัร�วัมตี้�อตี้้านคอร์รัปชิั�นของ
ภาคเอกชินไที่ย (Thai Private Sector Collective Action against 
Corruption: CAC) ซ่้�งเป็นองค์กรท่ี่�ม่วัิสัยที่ัศัน์เชิ�นเดั่ยวักันในการ
ตี้�อตี้้านการทุี่จริตี้คอร์รัปชิั�นในประเที่ศัไที่ย และไดั้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการ CAC ตี้ั�งแตี้�เดัือนพฤศัจิกายน ปี 2562 

การกำากับดัูแลการดัำาเนินงานให้สอดัคล้องกับแนวั
ปฏิิบัตี้ิ
บริษััที่รับฟังและให้ควัามสำาคัญกับข้อร้องเร่ยนจากผูู้้ม่ส�วันไดั้
เส่ย โดัยเฉพาะอย�างยิ�งประพฤตี้ิมิชิอบ และการละเมิดัหรือ 
การทุี่จริตี้ตี้�อกฎหมาย ข้อกำาหนดั หลักบรรษััที่ภิบาลหรือ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตี้�อตี้้านการทีุ่จริตี้คอร์รัปชัิ�น  
ดัังนั�น เพื�อให้ผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยม่ชิ�องที่างท่ี่�โปร�งใสในการแจ้งเบาะแส 
ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ตี้ลอดัจนข้อร้องเร่ยน บริษััที่จ้งไดั้จัดัให้
ม่ชิ�องที่างตี้�างๆ และกระบวันการรับข้อร้องเร่ยน โดัยข้อมูลจะ 
ถูกเก็บเป็นควัามลับ และผูู้้ร้องเร่ยนไม�วั�าจะเป็นพนักงานหรือผูู้้ม่
ส�วันไดั้ส�วันเส่ยภายนอกองค์กรจะไดั้รับควัามคุ้มครอง

ชิ�องที่างการแจ้งเบาะแส 

สำาหรับสำาหรับพนักงาน

สำาหรับสำาหรับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยภายนอก

• www.wha-up.com
• กิลั่องแสุดงค่วามคิ่ดเห็็น
• CEO@wha-up.com
• auditcommittee@wha-up.com 

• www.wha-up.com
• CEO@wha-up.com
• auditcommittee@wha-up.com

เมื�อบริษััที่ไดั้รับรายงานเก่�ยวักับการทีุ่จริตี้และคอร์รัปชัิ�น หรือ
ข้อร้องเร่ยนใดัๆ เลขานุการบริษััที่จะเป็นผูู้้รายงานเรื�องดัังกล�าวั
แก�คณะกรรมการตี้รวัจสอบเพื�อที่ำาการแตี้�งตี้ั�งผูู้้สอบสวันและ 
ดัำาเนนิการสอบสวันตี้ามขั�นตี้อน และมก่ารดัำาเนนิการที่างวันิยัเมื�อ
ไดั้ข้อสรุป รวัมทัี่�งรายงานตี้�อคณะกรรมการบริษััที่ ที่ั�งน้� ในกรณ้
ท่ี่�ม่การละเมิดัข้อกฎหมาย บริษััที่จะดัำาเนินการตี้ามที่่�กฎหมาย
ระบุ โดัยตัี้�งแตี้�ปี 2563 เป็นตี้้นมา บริษััที่ไดั้จัดัให้ม่การตี้รวัจสอบ 
ภายใน หากไดั้รับข้อร้องเร่ยน จะม่การที่บที่วันกรณ้นั�นๆ เป็นราย
ไตี้รมาสในการประชุิมคณะกรรมการตี้รวัจสอบ และนำาไปรายงาน
ตี้�อท่ี่�ประชิุมคณะกรรมการบริษััที่ตี้�อไป โดัยบรรจุเป็นหน้�งในวัาระ
การประชุิม กระบวันการดัังกล�าวัจ้งชิ�วัยป้องกันไม�ให้ม่กรณ้ร้าย
แรงเกิดัซ่ำ�าอ่ก

อย�างไรก็ตี้าม ในชิ�วังปี 2563 ไม�พบวั�าม่กรณ้การละเมิดักฎ 
ข้อบังคับหรือนโยบายของบริษััที่รวัมถ้งการรายงานหรือข้อ 
ร้องเร่ยนเก่�ยวักับการกำาก่บดัูแลกิจการและการทีุ่จริตี้คอร์รัปชัิ�น
ผู้�านชิ�องที่างตี้�างๆ ท่ี่�ไดั้จัดัที่ำาข้�น
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ช่่องทางการร้องเรียน

ดัำาเนินกัาร
ตี้รวจำส์อบ 

ผลิกัาร
ตี้รวจำส์อบ

รบ่ทราบกัารพบกัารฝ่่าฝ่ืน / ทุจำริตี้ / ลิะเมิดัจำรรยาบรรณธุุรกิัจำ แลิะร่บทราบบทลิงโทษั หรือ แนวทางกัารป้องกั่นแลิะแกั้ ไข จำากักัรณ้ดั่งกัลิ่าว
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ตรวจสอบ

เสร็จส้�น

พิจำารณาบท
ลิงโทษั หรือ

พิจำารณาดัำาเนินกัาร
ป้องกั่นแลิะแกั้ ไข 
ตี้ามวิน่ย ตี้าม

ระเบ้ยบฯ แลิะ/หรือ
อาจำไดั้ร่บกัารลิงโทษั

ตี้ามกัฎหมาย

อ้เมลิ

ร่บทราบ

รบ่ทราบรายงาน
ประจำำาไตี้รมาส์

ร่บทราบ แลิะเส์นอแนะ
หน่วยงานตี้รวจำส์อบ

ข้อร้องเรียน

นำาเส์นอแนวทางกัาร 
ตี้รวจำส์อบแลิะมาตี้รกัาร

กัารตี้รวจำส์อบหรือ
มาตี้รกัารป้องก่ันแลิะแกั้ ไข

อนุม่ตี้ิแนวทาง
แลิะมาตี้รกัาร
กัารตี้รวจำส์อบ
หรือมาตี้รกัาร

ป้องกั่นแลิะแกั้ ไข

อนุม่ตี้ิแนวทาง
แลิะมาตี้รกัาร
กัารตี้รวจำส์อบ
หรือมาตี้รกัาร

ป้องกั่นแลิะแกั้ ไข

แต่ี้งตี้่�งหน่วยงาน 
ตี้รวจำส์อบข้อร้องเรียน

รวบรวม
ข้อร้องเรียน

ร่บทราบมาตี้รกัาร 
กัารตี้รวจำส์อบ

รบ่ทราบผลิ

ร่บทราบผลิ

ร่บทราบผลิ

ร่บทราบผลิ

เว็บไซตี้์
บริษ่ัท

รบ่ทราบผลิส์รุป
เรื�องร้องเรียน จำบกัระบวนกัาร

จำบกัระบวนกัาร

จำบกัระบวนกัาร

ดัำาเนินกัารลิงโทษั 
หรือ ดัำาเนินกัาร
ป้องกั่นแลิะแกั้ ไข

กระบวันการดัำาเนินการเมื�อไดั้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing)

กัลิ่องแส์ดัง
ความคิดัเห็น

จำดัหมายทาง
ไปรษัณ้ย์

การส�งเสริมและสร้างจิตี้สำาน่กในหลักบรรษััที่ภิบาล
ในฐานะท่ี่�บริษััที่เป็นส�วันหน้�งของกลุ�มบริษััที่ WHA จ้งไดั้นำาค�านิยมองค์กรของกลุ�มบริษััที่ WHA มาปฏิิบัติี้ เพื�อให้พนักงานของ 
บริษััที่ย้ดัมั�นในค�านิยม และม่แนวัคิดัในการขับเคลื�อนบริษััที่ ไปในที่ิศัที่างเดั่ยวักัน รวัมทัี่�งส�งเสริมกลุ�มบริษััที่ WHA ให้บรรลุถ้งวัิสัยที่ัศัน์ 
ที่่�กำาหนดัไวั ้การกำากบัดัแูลกจิการจง้ถอืเปน็องคป์ระกอบหน้�งของค�านยิมองคก์รของกลุ�มบรษัิัที่ WHA คือ “สุจรติี้รักษัาเกย่รตี้”ิ (Integrity) 
การย้ดัมั�นในค�านิยมควัามซื่�อสัตี้ย์สุจริตี้ในการดัำาเนินธุรกิจส�งผู้ลให้บริษััที่ไดั้รับควัามไวั้วัางใจจากลูกค้าและเสริมสร้างควัามมั�นใจให้กับ
ผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ย สะที่้อนให้เห็นวั�าบริษััที่ไดั้ปฏิิบัตี้ิตี้ามหลักการธรรมาภิบาลในการกำากับดัูแลกิจการท่ี่�ดั่

สุจริตี้รักษัาเก่ยรติี้ 
“ปลกูฝ่งัควัามไวัว้ัางใจและควัามเชืิ�อมั�นของลกูคา้ดัว้ัยวััฒนธรรม การที่ำางานท่ี่�โปร�งใส ยด้ัมั�นในจรยิธรรมและมค่วัามรบัผู้ดิัชิอบตี้�อสงัคม”

Advanced
ก้าวัลำ�ากวั�าใคร

Champion
ที่่�หน่�งในใจ

Resourceful
รอบรู้สมองไวั

Partnership
รู้ใจเป็นคู�คิดั

Integrity
สุจริตี้รักษัาเก่ยรตี้ิ
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บริษััที่ดัำาเนินการร�วัมกับกลุ�มบริษััที่ WHA ในการฝ่ึกอบรมและกิจกรรมดัังตี้�อไปน้�เพื�อเสริมสร้างควัามตี้ระหนักของพนักงานที่่�ม่ตี้�อหลัก
บรรษััที่ภิบาลท่ี่�ดั่

• พนักงานใหม�ทุี่กคนจะตี้้องผู้�านการอบรมเรื�องจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายตี้�อตี้้านการทุี่จริตี้และคอร์รัปชัิ�น โดัยถือเป็นส�วันหน้�ง
ของหลักสูตี้รปฐมนิเที่ศัพนักงาน

• ในป ี2563 ฝ่า่ยที่รัพยากรบุคคลของกลุ�มบรษิัทัี่ WHA ไดัร้เิริ�มหลกัสตูี้รที่บที่วันควัามรูอ้อนไลน ์“การเรย่นรูด้ัว้ัยตี้นเอง” (Self-learning 
program) สำาหรับพนักงานปัจจุบันรวัมไปถ้งพนักงานของ WHAUP ในหัวัข้อจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายตี้�อตี้้านการทีุ่จริตี้และ
คอรรั์ปชัิ�น โดัยกำาหนดัใหม้ก่ารที่ำาแบบที่ดัสอบเพื�อวัดััผู้ลควัามเขา้ใจในเน่�อหาในตี้อนที่า้ยของแตี้�ละบที่เรย่น หากไม�ผู้�านแบบที่ดัสอบ
ออนไลน์ ฝ่่ายท่ี่�เก่�ยวัข้องจะจัดัการอบรมที่บที่วันเน่�อหาแบบชิั�นเร่ยนปกตี้ิ ในปี 2564 การอบรมแบบออนไลน์น้�ถือเป็นหลักสูตี้ร
เพื�อที่บที่วันเน่�อหา และจะจัดัให้พนักงานเข้าอบรมทีุ่กปีหรือเมื�อม่การเปล่�ยนแปลงรายละเอ่ยดัในนโยบายท่ี่�เก่�ยวักับบรรษััที่ภิบาล

กลุ่มูเป้าหมูาย ผลการด้ำาเนินงานปี 2563 เป้าหมูายในปี 2568 

สัดัส�วันพนักงานของบริษััที่ท่ี่�ไดั้รับการสื�อสารและรับที่ราบในเรื�อง 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่ภายในปี 2568

100% 100%

สัดัส�วันของบริษััที่ย�อยของบริษััที่ท่ี่�ไดั้รับการสื�อสารและรับที่ราบในเรื�อง
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่ 2568

100% 100%

สัดัส�วันคู�ค้า/ ผูู้้รับเหมา ของกลุ�มบริษััที่ท่ี่�ไดั้รับการสื�อสารและ 
รับที่ราบในเรื�องจรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่ภายในปี 2568

100% 100%
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การบริหารจัดัการ 
ความเส่�ยงแลิะภาวะวิกฤติ

เน่�องจากการเปล่�ยนแปลงตี้�างๆ และควัามไม�แน่นอนท่ี่�เกิดัข้�น
ตี้ลอดัปี 2563 ที่ำาให้ระดัับควัามกังวัลและควัามที่้าที่ายที่่�เกิดัข้�นกับ
การดัำาเนินธุรกิจนั�นเพิ�มมากข้�น และเน้นยำ�าให้เห็นถ้งควัามสำาคัญ
ของแนวัที่างในการบริหารจัดัการควัามเส่�ยงอย�างม่ประสิที่ธิภาพ 
ดัังนั�น WHAUP จ้งไดั้นำาแนวัที่างการบริหารจัดัการท่ี่�เป็นระบบ
มาปฏิิบัตี้ิเพื�อพิจารณาควัามเส่�ยงท่ี่�อาจเกิดัข้�นและแผู้นงานการ
ตี้อบสนองอย�างเหมาะสม การรับที่ราบและกำาหนดัควัามเส่�ยงท่ี่�
อาจเกิดัข้�นตี้ั�งแตี้�เนิ�นๆ จะชิ�วัยให้ WHAUP สามารถเพิ�มควัาม
ยืดัหยุ�นและไดั้มองเห็นถ้งควัามไม�แน่นอน ซ่้�งจะเป็นการส�งเสริม 
และขับเคลื�อนข้อไดั้เปร่ยบในการแข�งขัน ควัามยั�งยืนและ 
การเตี้ิบโตี้ที่างธุรกิจในระยะยาวั 

แนวัที่างการจัดัการ
องค์กรบริหารควัามเส่�ยง
WHAUP ไดั้กำาหนดัโครงสร้างการบริหารจัดัการควัามเส่�ยงไวั้
อย�างชัิดัเจน พร้อมกับบที่บาที่และควัามรับผิู้ดัชิอบท่ี่�เก่�ยวัข้อง  
ม่การจัดัตี้ั�งคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง (Risk Management 

Committee: RMC) เพื�อให้ม่การจัดัการควัามเส่�ยงโดัยเหมาะสม
และม่ประสิที่ธิภาพ โดัยคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงประกอบ
ดั้วัยกรรมการจากคณะกรรมการบริษััที่ซ้่�งจะชิ�วัยในมุมมอง 
เก่�ยวักับควัามเส่�ยงในการดัำาเนินธุรกิจที่่�อาจเกิดัข้�นไดั้และเพื�อ
เป็นการสนับสนุนการดัำาเนินการตี้ามกระบวันการบริหารจัดัการ
ควัามเส่�ยง จ้งไดั้แตี้�งตี้ั�งคณะที่ำางานบริหารควัามเส่�ยง (Risk 
Working Group) ซ่้�งประกอบดัว้ัยสมาชิิกท่ี่�เปน็ผูู้บ้รหิารและหวััหนา้
แผู้นก โดัยคณะที่ำางานบริหารควัามเส่�ยงจะปฏิิบัตี้ิตี้ามแนวัที่างท่ี่� 
คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงไดั้จัดัที่ำาเพื�อจัดัการควัาม
เส่�ยงในการดัำาเนินงานในพื�นท่ี่�ตี้ามควัามรับผู้ิดัชิอบของตี้นเอง 
นอกจากน้�คณะที่ำางานบริหารควัามเส่�ยงจัดัการประชุิมเป็น
ประจำาพร้อมกับคณะที่ำางานท่ี่�ไดั้รับมอบหมายของกลุ�มบริษััที่ 
WHA เพื�อตี้ิดัตี้ามปัจจัยควัามเส่�ยงในวังกวั้างของกลุ�มและ
ระบุควัามเส่�ยงใหม�ท่ี่�อาจเกิดัข้�นไดั้ รวัมทัี่�งรายงานไปยังคณะ
กรรมการบริหารควัามเส่�ยงเพื�อที่ำาการระบุควัามเส่�ยงในลำาดัับ 
ตี้�อไปในท่ี่�ประชิุมคณะกรรมการบริษััที่ คณะกรรมการบริหารควัาม
เส่�ยงจัดัการประชุิมอย�างน้อยสองครั�งตี้�อปีเพื�อที่ำาการประเมิน
ลักษัณะควัามเส่�ยง 
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กรอบบริหารควัามเส่�ยง  
(Risk Management Framework) 
WHAUP ไดั้ม่การจัดัที่ำาขอบเขตี้การจัดัการควัามเส่�ยงไวั้เป็น
แนวัที่างในการดัำาเนินงานเพื�อให้สอดัคล้องกับนโยบายการบริหาร
จัดัการควัามเส่�ยงของกลุ�มบริษััที่ WHA โดัยขอบเขตี้การบริหาร
ควัามเส่�ยงไดัรั้บการออกแบบตี้ามมาตี้รฐานสากล เชิ�น Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) และกรอบการบริหารควัามเส่�ยงองค์กร (Enterprise 
Risk Management :ERM) โดัยคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง
ของกลุ�มบริษััที่ WHA และตัี้วัแที่นจากคณะกรรมการบริหาร
ควัามเส่�ยงจาก WHAUP ไดั้ม่การที่บที่วันนโยบายเป็นประจำา
ทีุ่กปีเพื�อให้มั�นใจไดั้วั�านโยบายท่ี่�นำามาบังคับใชิ้นั�นสามารถระบุ
ควัามเส่�ยงท่ี่�เป็นสาระสำาคัญไดั้และม่การนำามาตี้รการท่ี่�เหมาะสม 
มาใชิใ้นการจดััการและตี้ดิัตี้ามควัามเส่�ยง สรา้งควัามสมดัลุระหวั�าง
โอกาสที่างธุรกิจและสอดัคล้องกับแนวัโน้มของโลก 

WHAUP ไดั้ดัำาเนินการบริหารควัามเส่�ยงองค์กรตี้ามกรอบการ
ที่ำางานท่ี่�กำาหนดัไวั้เพื�อระบุหาควัามเส่�ยงท่ี่�ม่นัยสำาคัญ ประเมิน 
ผู้ลกระที่บท่ี่�ม่ตี้�อการปฏิิบัตี้ิงานและกำาหนดัแนวัที่างการบริหาร
จัดัการ ภาพประกอบดั้านล�างคือวัิธ่การจัดัการควัามเส่�ยงท่ี่� 
WHAUP ไดั้นำามาใชิ้ซ้่�งไดั้ม่การประเมินปัจจัยควัามเส่�ยงภายใน
และภายนอก 4 ดั้านท่ี่�สำาคัญประกอบดั้วัย ควัามเส่�ยงเชิิงกลยุที่ธ์ 
การดัำาเนนิการ การเงนิและการปฏิบิตัี้ติี้ามกฎระเบ่ยบ มก่ารสื�อสาร
เผู้ยแพร�ควัามเส่�ยงท่ี่�ม่นัยสำาคัญและมาตี้รการท่ี่�เก่�ยวัข้องไปยัง
พนักงานทีุ่กคนอยู�เสมอเพื�อเป็นการสร้างควัามตี้ระหนักโดัยรวัม
เก่�ยวักับการจัดัการควัามเส่�ยงภายในบริษััที่ หากพนักงานม่ควัาม
เข้าใจในควัามสำาคัญของการจัดัการควัามเส่�ยงแล้วัจะที่ำาให้เกิดั
วัิสัยที่ัศัน์อันเป็นอันหน้�งอันเดั่ยวักัน ส�งเสริมให้บริษััที่ม่การเตี้ร่ยม
พร้อมและลดัผู้ลกระที่บจากการเปล่�ยนแปลงใดัๆ ท่ี่�อาจเกิดัข้�นไดั้  
โดัยรายละเอ่ยดัเพิ�มเตี้ิมของควัามเส่�ยงอันเป็นสาระสำาคัญไดั้ 
แสดังไวั้ในรายงานประจำาปี 2563 ของ WHAUP

• ม่การสื�อสารเรื�องควัาม
เส่�ยงไปยังผูู้้บริหารและ
พนักงานที่ั�งหมดัเพื�อสร้าง
วััฒนธรรมที่่�แข็งแกร�งเก่�ยวั
กับการจัดัการควัามเส่�ยง

• คณะที่ำางานดั้านควัามเส่�ยง
ที่ำาหน้าที่่�รายงานแผู้น
งานการจัดัการควัามเส่�ยง 
ผู้ลลัพธ์และกระบวันการไป
ยังคณะกรรมการบริหาร
ควัามเส่�ยงเป็นประจำาทุี่ก
ไตี้รมาส 

• ม่ชิ�องที่างการสื�อสาร
ภายในที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ
เพื�อเผู้ยแพร�ข้อมูลควัาม
เส่�ยงที่่�เก่�ยวัข้อง

• กำาหนดัการดัำาเนินการเพื�อ
ตี้อบสนอง บรรเที่าผู้ลกระ
ที่บที่่�อาจเกิดัข้�นและลดั
ควัามเส่�ยงในระดัับสูงให้อยู�
ในระดัับที่่�ยอมรับไดั้ 

• การคำานวัณระดัับควัาม
เส่�ยงตี้ามเกณฑ์์การ
ประเมินมาตี้รฐาน

• การจัดัลำาดัับควัามสำาคัญ
ของควัามเส่�ยงองค์กรและ
ควัามเส่�ยงที่่�ยอมรับไดั้

• การระบุควัามเส่�ยงภายใน
และภายนอกตี้ลอดัจน 
ผู้ลกระที่บที่างธุรกิจ

• มก่ารแบ�งประเภที่ควัาม
เส่�ยงที่่�ระบุไวั้เป็น 4 หมวัดั
หมู�คือ กลยุที่ธ์ การเงิน 
การดัำาเนินงานและการ
ปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎระเบย่บ

การระบุ
ค้วามเสี�ยง

การปิระเมิน้ำ
ค้วามเสี�ยง

มาตรการการตอบสน้ำอง
ที�รวดเร็วแลิะการบรรเทา

ค้วามเสี�ยง

การรายงาน้ำค้วามเสี�ยง 
การตรวจัสอบแลิะ

การส้�อสาร

คณะกรรมการบริษััที่

คณะกรรม
การบริหารควัามเส่�ยง

คณะที่ำางานบริหารควัามเส่�ยง

เลขานุการของคณะกรรมการจัดัการ
ควัามเส่�ยงคือเลขนุการของบริษััที่
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ควัามเส่�ยงที่่�เกิดัข้�นใหม� (Emerging Risks)
ดั้วัยการคำาน้งถ้งทีุ่กมุมมองที่่�ควัามเส่�ยงอาจส�งผู้ลกระที่บตี้�อ
การดัำาเนินธุรกิจ WHAUP จ้งไดั้ให้ควัามสำาคัญอย�างมากใน 
การวัิเคราะห์ปัจจัยที่่�อาจก�อให้เกิดัควัามเปล่�ยนแปลงท่ี่�ม่นัยสำาคัญ
ตี้�อการดัำาเนินธุรกิจ ดั้วัยแนวัคิดัที่่�จะสร้างควัามไดั้เปร่ยบในการ
แข�งขนั การรบัรูแ้ละพจิารณาควัามเส่�ยงท่ี่�เกดิัข้�นใหม�ที่ำาให ้WHAUP 
กำาหนดัและ/หรือปรับแผู้นธุรกิจเชิิงกลยุที่ธ์ให้สอดัคล้องกัน เพื�อ
ลดัหรือป้องกันผู้ลกระที่บในเชิิงลบจากควัามเส่�ยงท่ี่�เกิดัข้�นใหม�  
สำาหรับปี 2563 ควัามเส่�ยงท่ี่� เกิดัข้�นใหม�ท่ี่� ไดั้ม่การระบุคือ  
การพัฒนาการของเที่คโนโลย่ดิัจิที่ัลและการเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศั 

1. พัฒนาการของเที่คโนโลย่ดัิจิที่ัล (Digital Disruption)
รั�ย์ละเอ่ย์ดและผลกรัะที่บ: การเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดัจากเที่คโนโลย่
ดิัจิที่ัลนั�นยากที่่�จะขัดัขวัางและหยุดัยั�ง ในปัจจุบันธุรกิจ ตี้�างๆ ล้วัน
เผู้ชิิญการเปล่�ยนแปลงเข้าสู�ยุคดัิจิที่ัล (Digitization) โดัย WHAUP 
ในฐานะผูู้้ให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงานอย�างครบวังจร  
รวัมถ้งลูกค้าล้วันไดั้รับผู้ลกระที่บจากการเปล่�ยนแปลงเข้าสู�ยุค
ดัิจิที่ัล (Digital Transformation) จ้งจำาเป็นอย�างยิ�งที่่�บริษััที่และ
ลูกค้า จะตี้้องเปิดัรับ รู้เที่�าที่ัน และอยู�เหน่อสถานการณ์ อันเกิดั 
จากการเปล่�ยนแปลงของเที่คโนโลย่ดิัจิที่ัลอยู�เสมอ เพื�อบรรลุจุดั
ประสงค์ดัังกล�าวั WHAUP จ้งจัดัสรรที่รัพยากรเพื�อพัฒนาข้อไดั้ 
เปร่ยบในการแข�งขันภายใตี้้การเปล่�ยนแปลงดัังกล�าวั โดัยให้ควัาม 
สำาคญักบัการตี้อบสนองอย�างรวัดัเรว็ัตี้�อสภาวัะตี้ลาดัท่ี่�เปล่�ยนแปลง 
ไป และเข้าใจโอกาสที่างธุรกิจเพื�อขับเคลื�อนธุรกิจให้เตี้ิบโตี้อย�าง
ตี้�อเน่�อง

มู�ติรัก�รับรัรัเที่�ผลกรัะที่บ: WHAUP ไดั้พัฒนานวัตัี้กรรมดิัจิทัี่ล
ตี้�างๆ เพื�อรับมือผู้ลกระที่บจาก digital disruption ที่่�อาจเกิดัข้�น 
และเพื�อควั้าโอกาสจากการเปล่�ยนแปลงสู�ยุคดิัจิที่ัล (Digitization) 
โดัยเฉพาะตี้ลอดัป ี2563 WHAUP ไดัข้ยายการจำาหนา่ยผู้ลติี้ภณัฑ์์
สาธารณูปโภคใหม�ๆ รวัมถ้งขยายนวััตี้กรรมดั้านพลังงาน ผู้�าน
โครงการ SMART Energy ซ้่�งเป็นการผู้สมผู้สานโครงการผู้ลิตี้
ไฟฟา้ตี้�างๆ รวัมถง้การบรหิารจดััการพลงังาน เชิ�น ระบบโครงข�าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (SMART Microgrid) ระบบสำาหรับซื่�อขายไฟฟ้า
ระหวั�างกัน (Peer-to-Peer Energy Trading) โครงสร้างอัตี้รา
ค�าไฟฟ้ารูปแบบใหม� (Net Metering) และ ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage) โดัยม่รายละเอ่ยดัเพิ�มเตี้ิมในบที่การจัดัการ 
ด้้ัานนวัตัี้กรรม 

2. ควัามเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change Transition Risk)
คำ�อธิ่บ�ย์และผลกรัะที่บ: ในปัจจุบันปัจจัยควัามเส่�ยงจากการ
เปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัม่ควัามชิัดัเจนและที่วั่ควัามรุนแรง
ข้�นอย�างตี้�อเน่�อง ดัังนั�น แตี้�ละภาคส�วันจ้งไดั้ตี้ระหนักถ้งควัาม
เส่�ยงและโอกาสท่ี่�อาจจะเกิดัข้�นจากการเปล่�ยนแปลงของสภาพ 
ภมูอิากาศั โดัยปจัจยัที่่�มอ่ทิี่ธพิลตี้�อการเปล่�ยนแปลงดังักล�าวัรวัมถง้  

การออกกฎหมายหรือการบังคับใชิ้กฎหมายและข้อบังคับท่ี่�
เก่�ยวักับการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัให้เข้มงวัดัข้�น สำาหรับ 
WHAUP นั�น เห็นวั�าควัามเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศัจะส�งผู้ลดัต่ี้�อการดัำาเนนิธรุกจิของบริษััที่ เน่�องจากหลาย 
ภาคส�วันตี้�างให้ควัามสนใจพลังงานที่ดัแที่นมากข้�น จ้งเป็นโอกาส
ที่างธุรกิจสำาหรับบริษััที่ในการขยายธุรกิจพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์
ซ่้�งเป็นส�วันหน้�งในพอร์ตี้ธุรกิจพลังงานที่ดัแที่น อย�างไรก็ตี้าม 
หากบริษััที่ไม�ปฏิิบัตี้ิตี้ามตี้ามกฎและข้อบังคับท่ี่�อาจเกิดัข้�นหรือ
เปล่�ยนแปลงไป บริษััที่อาจไดั้รับผู้ลกระที่บที่างลบในแง�ของ 
ชิื�อเส่ยง การเงิน บที่ลงโที่ษัและควัามรับผู้ิดัที่างอาญา 

มู�ติรัก�รับรัรัเที่�ผลกรัะที่บ: ในปี 2563 บริษััที่บรรลุแผู้นกลยุที่ธ์
ธุรกิจในการขยายการลงทุี่นในธุรกิจพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์ โดัยม่
กำาลังการผู้ลิตี้ไฟฟ้าตี้ิดัตี้ั�งตี้ามสัญญารวัม 51 เมกะวัตัี้ตี้์ แม้วั�าจะม่
การแพร�ระบาดัใหญ�ของไวัรสัโควัดิั-19 ท่ี่�ไม�เคยเกดิัข้�นมาก�อน โดัย 
WHAUP ไดั้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการดั้านพลังงานแสง
อาทิี่ตี้ยอ์ย�างตี้�อเน่�องเพื�อควัามพง้พอใจสงูสดุัของลกูคา้ นอกจากน้�  
WHAUP ยังให้บริการเพิ�มเตี้ิมแก�ลูกค้าเพื�อสนับสนุนการใชิ้
ที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิอย�างคุ้มค�าและเพื�อรับมือควัามเส่�ยงจากการ
เปล่�ยนแปลงของเที่คโนโลย่และบรรที่ัดัฐานที่างสังคม

การจัดัการวัิกฤติี้และการจัดัการ 
ควัามตี้�อเนื�องที่างธุรกิจ 
WHAUP ไดัน้ำาแผู้นควัามตี้�อเน่�องที่างธรุกจิ (Business Continuity 
Plan: BCP) มาถอืปฏิบิตัี้ ิเพื�อใหก้ารดัำาเนนิธรุกจิเปน็ไปโดัยราบรื�น 
และม่การตี้อบสนองตี้�อการเปล่�ยนแปลงอย�างที่ันที่�วังท่ี่ ซ้่�งแผู้น
ดัังกล�าวัจัดัที่ำาโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA โดัย WHAUP ไดั้ตี้ระหนักถ้ง 
ควัามที่้าที่าย ควัามเส่ยหายและควัามสูญเส่ยท่ี่�อาจเกิดัข้�น
แก�สินที่รัพย์ของบริษััที่รวัมถ้งผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยซ้่�งอาจเกิดัข้�นใน 
ชิ�วังวัิกฤตี้ิ เชิ�น ภัยธรรมชิาติี้ โรคระบาดัใหญ� และการก�อการร้าย 
เป็นตี้้น ที่ั�งน้�ในปี 2563 ไดั้ม่การปรับปรุงแผู้นควัามตี้�อเน่�องที่าง
ธุรกิจเพื�อให้ครอบคลุมวัิกฤตี้ิและสถานการณ์ที่่�อาจเป็นสาเหตีุ้ให้
เกดิัการดัำาเนนิธุรกิจหยดุัชิะงกั โดัยมก่ารระบวิุักฤติี้และสถานการณ์
ดัังกล�าวัจากกระบวันการประเมินควัามเส่�ยง 

เน่�องจากการเกิดัโรคระบาดัโควิัดั-19 ในปี 2563 บริษััที่จ้งปรับปรุง
แผู้นควัามตี้�อเน่�องที่างธุรกิจ โดัยไดั้เพิ�มมาตี้รการท่ี่�จำาเป็นในการ
ป้องกันพนักงานและธุรกิจจากผู้ลกระที่บท่ี่�จากเกิดัโรคระบาดั 
รวัมไปถ้งการดัำาเนินการท่ี่�จำาเป็นหากพบพนักงานของ WHAUP 
หรือสถานท่ี่�ปฏิิบัตี้ิงานม่การไดั้รับเชืิ�อโควัิดั-19 หรือตี้ั�งอยู�ใน
พื�นที่่�ท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงสูง นอกจากน้� แผู้นควัามตี้�อเน่�องที่างธุรกิจ
ยังครอบคลุมรายละเอ่ยดัเก่�ยวักับมาตี้รการควัามปลอดัภัยตี้าม
ท่ี่�หน่วัยงานรัฐให้คำาแนะนำา (เชิ�น การตี้รวัจวััดัอุณหภูมิ การเวั้น
ระยะห�าง และการที่ำางานจากท่ี่�บ้านในกรณ้ท่ี่�สามารถที่ำาไดั้) ที่ั�งน้�
ดัว้ัยประสทิี่ธิภาพและควัามรดัักมุของแผู้นควัามตี้�อเน่�องที่างธรุกจิ
ดัังกล�าวั จ้งไม�พบวั�าพนักงานหรือคณะผูู้้บริหารของ WHAUP ไดั้
รับเชืิ�อโควัิดั-19
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การสร้างวััฒนธรรมควัามเส่�ยง  
(Shaping Risk Culture)
นอกจากกรอบการบริหารจัดัการควัามเส่�ยงและการกำากับดัูแล
แล้วั ปัจจัยสำาคัญที่่�กำาหนดัวััฒนธรรมควัามเส่�ยงในเชิิงบวัก ก็ยัง
ประกอบดั้วัย ควัามตี้ระหนัก ที่ัศันคตี้ิ และพฤตี้ิกรรมของพนักงาน
และผูู้บ้ริหารภายในองคก์ร ดังันั�น WHAUP จง้ไดัด้ัำาเนนิการในการ
สร้างและส�งเสริมให้เกิดัวััฒนธรรมควัามเส่�ยงอย�างม่ประสิที่ธิภาพ
ที่ั�วัทัี่�งองค์กรอย�างตี้�อเน่�อง

WHAUP และกลุ�มบริษััที่ WHA อยู�ในระหวั�างการปรับเปล่�ยน
ระบบเพื�อสร้างแรงจูงใจดั้วัยแนวัที่างมาจากผูู้้บริหารสู�พนักงาน 
(top-down approach) โดัยควัามเส่�ยงท่ี่�ระบุไวั้จะถูกบรรจุในดััชิน้
ช่ิ�วััดัควัามสำาเร็จ (KPI) ของผูู้้บริหารและเจ้าของควัามเส่�ยงนั�น 
ซ่้�งถือเป็นส�วันหน้�งของการประเมินผู้ลการปฏิิบัตี้ิงานรายบุคคล 
ที่ั�งน้� ตัี้วัอย�างของเกณฑ์์การประเมินควัามเส่�ยงท่ี่�ใชิ้ทัี่�งองค์กร คือ  
การปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎระเบ่ยบ ชิื�อเส่ยง และผู้ลการดัำาเนินงาน 
ที่างการเงิน

ที่ั�งน้� เพื�อเสรมิสรา้งควัามแขง็แกร�งใหว้ัฒันธรรมควัามเส่�ยง บรษิัทัี่
ไดั้จัดัให้ม่การฝ่ึกอบรมและกิจกรรมในการบริหารควัามเส่�ยงอยู�
เสมอ โดัยวัตัี้ถุประสงคข์องกจิกรรมเหล�าน้� คอื สรา้งควัามตี้ระหนัก
และเพิ�มศัักยภาพของพนักงานในการระบุ ควับคุม และบรรเที่า
ควัามเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวัข้องกับหน้าท่ี่�และควัามรับผู้ิดัชิอบของตี้นเอง 
WHAUP ไดั้กำาหนดัเป้าหมายให้สอดัคล้องกับกลุ�มบริษััที่ WHA 
เพื�อให้มั�นใจวั�า ร้อยละ 100 ของพนักงานทีุ่กคนในทีุ่กระดัับ ไดั้
เข้ารับการฝ่ึกอบรมเรื�องการบริหารควัามเส่�ยงภายในปี 2565 

การฝ่ึกอบรมและกิจกรรมสำาคัญที่่�ดัำาเนินการในปี 2563 ม่ดัังน้�:
• ผูู้้บริหารไดั้รับที่ราบการแนวัโน้มและสถานการณ์ตี้�างๆ ท่ี่�

เกิดัข้�นทัี่�งภายในและภายนอกองค์กรจากรายงานของคณะ
กรรมการบริหารควัามเส่�ยงผู้�านการประชุิมคณะกรรมการ
บริษััที่ ซ่้�งเป็นส�วันหน้�งของการกระบวันการบริหารจัดัการ

ควัามเส่�ยง ผูู้้บริหาร คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงและ
คณะที่ำางานดั้านควัามเส่�ยงตี้�างตี้ระหนักถ้งลักษัณะควัามเส่�ยง 
ควัามเส่�ยงท่ี่�เกิดัข้�นใหม� (Emerging Risk) และมาตี้รการ
บรรเที่าควัามเส่�ยง ดัังนั�น ตี้ำาแหน่งผูู้้บริหารระดัับสูงทัี่�งหมดั 
(100%) จะตี้้องผู้�านการอบรมเรื�องการบริหารควัามเส่�ยง 

• ในปี 2563 WHAUP ไดั้นำาแนวัที่างการป้องกัน 3 ระดัับ 
(Three Lines of Defence: 3LOD) มาชิ�วัยส�งเสริมการสื�อสาร
เรื�องการบริหารจัดัการควัามเส่�ยงและการควับคุมไดั้อย�างม่
ประสิที่ธิภาพ โดัยระบุบที่บาที่และหน้าที่่�ที่่�สำาคัญของพนักงาน
ท่ี่�เก่�ยวัข้อง ตี้ามแนวัที่างการป้องกัน 3 ระดัับ โดัย ดั�านแรก 
คือ การควับคุมการบริหารจัดัการ ดั�านท่ี่�สอง คือ การควับคุม
ปัจจัยเส่�ยงตี้�างๆ ตี้ลอดัจนการควับคุมดูัแลให้เป็นไปตี้าม 
กฎระเบ่ยบท่ี่�ฝ่่ายบริหารเป็นผูู้้กำาหนดั และ ดั�านท่ี่�สาม คือ 
หน่วัยงานตี้รวัจสอบท่ี่�ม่สถานะเป็นหน่วัยงานอิสระ ภายใตี้้
กรอบการกำากับดัูแลระดัับองค์กรท่ี่�กวั้างข้�น ปราการป้องกัน
แตี้�ละ “ระดัับ” ม่ควัามสำาคัญแตี้กตี้�างกัน ที่ั�งน้� บริษััที่คาดัหวััง
ให้กลุ�มพนักงานท่ี่�ม่ส�วันร�วัมตี้ามแนวัป้องกันแตี้�ละระดัับนั�น  
ม่ควัามตี้ระหนักรู้และไดั้รับการสื�อสารที่่�เพ่ยงพอเก่�ยวักับ
แนวัที่างดัังกล�าวั เพื�อให้มั�นใจวั�าองค์กรม่การบริหารควัาม
เส่�ยงท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพ

• ในป ี2564 WHAUP มเ่ปา้หมายที่่�จะที่ำาการฝ่กึอบรมการจดััการ
ควัามเส่�ยงให้แก�พนักงานในตี้ำาแหน่งผูู้้จัดัการ ณ สถานท่ี่� 
ปฏิิบัตี้ิการ เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพวััฒนธรรมควัามเส่�ยง โดัย
หลักสูตี้รการฝ่ึกอบรมนั�นไดั้ถูกออกแบบมาเพื�อชิ�วัยให้ผูู้้เข้า
ร�วัมม่ควัามเข้าใจลักษัณะควัามเส่�ยงและมาตี้รการการบรรเที่า
ควัามเส่�ยงตี้ามส�วันงานท่ี่�ตี้นเองรับผู้ิดัชิอบ 

นอกจากน้� WHAUP ไดั้วัางแผู้นการนำานวััตี้กรรมดิัจิทัี่ลมาเพื�อ
พัฒนาวััฒนธรรมควัามเส่�ยง บริษััที่ม่แผู้นท่ี่�จะใชิ้ระบบเตืี้อนภัย 
ดัิจิที่ัลซ้่�งไดั้พัฒนาโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA โดัยระบบดัังกล�าวัจะ
แสดังสถานะควัามเส่�ยงหลักทัี่�งหมดัเพื�อใชิ้ตี้ิดัตี้ามและตี้รวัจสอบ 
การบริหารจัดัการควัามเส่�ยง 
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การลงทีุ่น
อย่างยั�งยืน

การลงทุี่นอาจแปรเปล่�ยนเป็นการสูญเส่ยหากไม�ม่การคำาน้งถ้ง
วััตี้ถุประสงค์ที่างธุรกิจที่่�ยั�งยืนในระยะยาวัและปูพื�นฐานไวั้ตี้ั�งแตี้�
แรกเริ�ม บริษััที่ที่ราบดั่วั�าการพัฒนาดั้านควัามยั�งยืนทัี่�งในดั้าน 
สิ�งแวัดัล้อม สังคม และบรรษััที่ภิบาล (Environmental, Social 
and Governance : ESG) ม่บที่บาที่สำาคัญในการขับเคลื�อน
ธุรกิจไปสู�การเติี้บโตี้ท่ี่�ยั�งยืน ดั้วัยเหตีุ้น้� บริษััที่จ้งกำาหนดัให้
พิจารณาประเดั็นดั้านควัามยั�งยืนตี้ั�งแตี้�ขั�นแรกของการวัางแผู้น
ลงทีุ่นในทีุ่กกลุ�มธุรกิจ นอกจากน้�แล้วัหลักปฏิิบัตี้ิในการลงทุี่น
อย�างม่ควัามรับผู้ิดัชิอบยังเป็นการให้ควัามมั�นใจและส�งเสริม 
ควัามไวั้วัางใจและเชิื�อมั�นตี้�อผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย โดัยเฉพาะลูกค้าและ
สถาบันการเงิน โดัยท่ี่� ESG ถูกนำามาพิจารณาวั�าเป็นส�วันหน้�งใน
การให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงานของบริษััที่

แนวัที่างการจัดัการ
ฝ่่ายบริหารไดั้นำาการลงทีุ่นอย�างม่ควัามรับผู้ิดัชิอบมาถือปฏิิบัตี้ิ
เพื�อประกอบการตี้ัดัสินใจและม่จุดัมุ�งหมายในการสร้างมูลค�าที่าง
ธุรกิจระยะยาวั โดัยบริษััที่ไดั้ส�งเสริมโอกาสที่างการลงทีุ่นที่่�ก�อให้
เกิดัผู้ลดั่ตี้�อธุรกิจและผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยในห�วังโซ่�คุณค�า ในเชิิง
ศัักยภาพดั้านสิ�งแวัดัล้อม สังคม และบรรษััที่ภิบาล (ESG) อย�าง
ยั�งยืน อย�างม่ประสิที่ธิภาพ และเป็นรูปธรรม ตี้ัวัอย�างบริการของ 
WHAUP ท่ี่�ตี้�อยอดัมาจากแนวัคิดัการลงทุี่นอย�างยั�งยืนนั�น ไดั้แก� 
การให้บริการพลังงานที่ดัแที่นจากแผู้งโซ่ลาร์บนหลังคา (Solar 
rooftop) ระบบนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม� (Water Reclamation) 
และโครงการการผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากขยะอุตี้สาหกรรม โดัยรายละเอ่ยดั
ของผู้ลการดัำาเนินการดั้านควัามยั�งยืนจากโครงการการลงทีุ่น
อย�างยั�งยืนม่ระบุไวั้ในหัวัข้อเก่�ยวักับสิ�งแวัดัล้อมในรายงานฉบับน้�  
นอกจากน้� WHAUP ยังไดั้ส�งเสริมการลงทีุ่นอย�างยั�งยืนดั้วัยการ
ปฏิิบัติี้ตี้ามกฎหมายและข้อบังคับท่ี่�เก่�ยวัข้อง

การระบุโครงการ
การลงทีุ่น

การปฏิบิัตี้ิตี้าม
ข้อกำาหนดัเก่�ยวักับ
การแบ�งเขตี้พ้�นที่่�

การประเมิน 
ผู้ลกระที่บ
สิ�งแวัดัล้อม

การตี้รวัจวััดัและ
รายงานผู้ล

การดัำาเนินงาน

การพัฒนา
โครงการ

การดัำาเนิน
โครงการ
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สำาหรับ WHAUP นั�น การลงทีุ่นอย�างอย�างยั�งยืน เริ�มตี้ั�งแตี้�เลือก
ตี้ำาแหน่งที่่�ตี้ั�งของโครงการจากข้อกำาหนดัการแบ�งเขตี้ท่ี่�ดัินตี้ามที่่�
กำาหนดัไวั้ในพระราชิบัญญัตี้ิการผู้ังเมือง พ.ศั. 2518 ในที่ำานอง
เดัย่วักนั บริษัทัี่ ดับับลวิัเอชิเอ อนิดัสัเตี้รย่ล ดัเ่วัลลอปเมนที่ ์จำากดัั 
มหาชิน (WHAID) และ WHAUP จะหลก่เล่�ยงการลงทุี่นในที่่�ดันิท่ี่�ติี้ดั 
กับพื�นที่่�ท่ี่�ม่ผู้ลประโยชิน์ในเชิิงสถาปัตี้ยกรรมหรือประวััตี้ิศัาสตี้ร์ 
พื�นที่่�ท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงที่างดั้านควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพสูง
หรือข้อกังวัลดั้านสิ�งแวัดัล้อม นอกจากน้� บริษััที่ยังคำาน้งถ้ง 
ผู้ลประโยชิน์เชิิงที่ำาเลท่ี่�เป็นยุที่ธศัาสตี้ร์จากโอกาสการลงทุี่นใน
เขตี้พื�นที่่�ระเบ่ยงเศัรษัฐกิจพิเศัษัภาคตี้ะวัันออก (EEC) ตี้ลอดัจน 
สิที่ธิประโยชิน์และมาตี้รการส�งเสริมการลงทุี่น เชิ�น สิที่ธิประโยชิน์
ที่างภาษ่ั ที่ำาเลท่ี่�ตี้ั�งเชืิ�อมตี้�อกับเส้นที่างการค้า การอนุญาตี้ในการ
ถอืครองท่ี่�ดันิและอสังหารมิที่รัพยส์ำาหรบันกัลงทุี่นจากตี้�างประเที่ศั 
ฯลฯ ซ่้�งเป็นปัจจัยท่ี่�ชิ�วัยดั้งดัูดัลูกค้าให้เลือกใชิ้บริการของบริษััที่ฯ

สำาหรับโครงการของ WHAUP ท่ี่�ตี้ั� งอยู�ภายในพื�นที่่�ศัูนย์
อุตี้สาหกรรมของบรษัิัที่ ดัับบลิวัเอชิเอ อนิดัสัเตี้รย่ล ด่ัเวัลลอปเมนที่์  
จำากัดั มหาชิน (WHAID) ไม�ไดั้ม่กฎหมายกำาหนดัให้ตี้้องที่ำาการ
ศ้ักษัาการประเมนิผู้ลกระที่บดัา้นสิ�งแวัดัลอ้ม (EIA) ที่ั�งน้� ควัามเส่�ยง 
ดั้านสิ�งแวัดัล้อมที่างสิ�งแวัดัล้อมและสังคมที่่� WHAUP อาจ 
ตี้้องเผู้ชิิญนั�นม่การวิัเคราะห์โดัยรวัมเข้าเป็นส�วันหน้�งของรายงาน
การประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อมของนิคมอุตี้สาหกรรมท่ี่� 
ตี้ั�งอยู� การศั้กษัาประเมินน้�จะชิ�วัยสร้างควัามมั�นใจในการปฏิิบัตี้ิ
ตี้ามระเบ่ยบข้อบังคับและเพื�อให้แน่ใจวั�าการลงทีุ่นที่่�ดัำาเนินการ 
อยู�นั�นจะไดั้รับการอนุมัติี้จากหน่วัยงานและผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยท่ี่�
เก่�ยวัข้อง ควัามเส่�ยงดั้านสิ�งแวัดัล้อมและสังคมที่่�แสดังไวั้ในตี้าราง
ดั้านล�างน้� ไดั้รับการประเมินและม่การกำาหนดัข้อควัรระวัังและ
มาตี้รการบรรเที่าท่ี่�เหมาะสมไวั้แล้วั โดัย WHAUP ปฏิิบัติี้ตี้าม 
ขอ้กำาหนดัท่ี่�เก่�ยวัขอ้งกับบริษััที่ตี้ามที่่�ระบุไวัใ้นรายงานการประเมิน
ผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อมและดัำาเนินการตี้รวัจสอบอย�างตี้�อเน่�องเพื�อ
ใหบ้รรลถุง้การดัำาเนินงานอย�างยั�งยืน รายละเอ่ยดัการดัำาเนินธุรกิจ
อย�างยั�งยืนจากการลงทีุ่นอย�างยั�งยืนไดั้แสดังไวั้ในหัวัข้อย�อยของ
รายงานฉบับน้�แล้วั

ต่วชิี้ว่ด้ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู ต่วชิี้ว่ด้ด้้านส่งคมู

• โครงสร้างภูมิประเที่ศั
• คุณภาพอากาศั
• เส่ยงรบกวัน
• คุณภาพดัิน 
• คุณภาพนำ�า
• ควัามหลากหลายที่างชิ่วัภาพ 
• พื�นที่่�ส่เข่ยวั

• การวัางแผู้นการใชิ้ประโยชิน์ท่ี่�ดิัน
• การคมนาคม
• การป้องกันอุที่กภัยและภัยแล้ง
• การบริหารจัดัการขยะ
• สภาวัะเศัรษัฐกิจและสังคม
• ระบบสาธารณสุขและควัามสะอาดั
• อาชิ่วัอนามัยและสภาพแวัดัล้อมในการที่ำางาน
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การจัดัการ
ห่วงโซ่อุ่ปที่าน

ดั้วัยลักษัณะที่างธุรกิจและการบริการของบริษััที่ ที่ำาให้บริษััที่ 
ตี้้องเก่�ยวัข้องและม่ปฏิิสัมพันธ์กับคู�ค้าจำานวันมากในอุตี้สาหกรรม
ตี้�างๆ ดั้วัยสถานการณ์ท่ี่�เกิดัข้�นในปี 2563 ม่การเปล่�ยนแปลงที่าง
สังคมอย�างมากมาย ไม�วั�าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดัใหญ�  
ข้อจำากัดัการเดัินที่างระหวั�างประเที่ศั การชิะลอตัี้วัของภาวัะ
เศัรษัฐกิจ การเปล่�ยนแปลงดั้านระเบ่ยบข้อบังคับและควัามกังวัล
ในเรื�องของควัามเป็นส�วันตี้ัวัของข้อมูลในโลกออนไลน์ ดัังนั�น  
จ้งเป็นเรื�องท่ี่�จำาเป็นมากสำาหรับธุรกิจตี้�างๆ ท่ี่�จะตี้้องนำาแนวัที่าง
แบบการบริหารภายใตี้้การเปล่�ยนแปลงตี้ลอดัเวัลามาใชิ้กับ 
หลักปฏิิบัตี้ิในการจัดัการห�วังโซ่�อุปที่านของตี้นเอง ดั้วัยเหตีุ้น้� 
WHAUP จ้งไดั้ให้ควัามสำาคัญกับแผู้นการจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม 
สังคม และบรรษััที่ภิบาลเป็นหลักสำาคัญ เพราะบริษััที่ไดั้พิจารณา
แล้วัวั�าคู�ค้าเป็นตี้ัวัแที่นของบริษััที่ ซ้่�งการกระที่ำาและชืิ�อเส่ยงของ 
คู�ค้าย�อมม่อิที่ธิพลตี้�อมุมมองของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยในแง�ของธุรกิจ
ของ WHAUP ดั้วัยเชิ�นกัน ดัังนั�น เพื�อควับคุมดัูแลปัจจัยที่่�ที่้าที่าย
น้� WHAUP ไดั้วัางแนวัที่างการดัำาเนินธุรกิจบนพื�นฐานท่ี่�เป็นธรรม
และโปร�งใส ทัี่�งยังเป็นการเสริมสร้างศัักยภาพของคู�ค้าในการ
ปรับปรุงและเติี้บโตี้อย�างยั�งยืนไปพร้อมกันอ่กดั้วัย

แนวัที่างการจัดัการ
ปัจจุบัน WHAUP ม่คู�ค้า จำานวัน 231 รายภายในห�วังโซ่�อุปที่าน  
ซ่้�งตี้�างเป็นผูู้้จัดัหาผู้ลิตี้ภัณฑ์์และบริการท่ี่�จำาเป็นตี้�อการดัำาเนิน
ธุรกิจให้แก�บริษััที่ เชิ�น นำ�าดัิบ สารเคม่ ห้องปฏิิบัตี้ิการ และ 
การบำารุงรักษัา โดัยกระบวันการจัดัซื่�อจัดัจ้างและการจัดัการ 
ห�วังโซ่�อุปที่านของ WHAUP อยู�ภายใตี้้ควัามรับผู้ิดัชิอบของฝ่่าย 
จัดัซื่�อ ในส�วันของคุณสมบัตี้ิหลักที่่� WHAUP ตี้้องการจากคู�ค้า
คือ ม่มาตี้รฐานสูง อัตี้ราราคาเป็นไปตี้ามราคาของตี้ลาดั และ
ตี้รงตี้�อเวัลา ที่ั�งน้� บริษััที่ไดั้ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อกำาหนดัท่ี่�กำากับดัูแลไวั้
อย�างเคร�งครัดั จ้งตี้้องกำากับดัูแลให้คู�ค้าย้ดัถือหลักการน้�ดั้วัยเชิ�น
เดั่ยวักัน ดัังนั�น WHAUP จ้งไดั้จัดัที่ำาจรรยาบรรณธุรกิจสำาหรับ
คู�ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื�อปฏิิบัตี้ิและเผู้ยแพร�ให้ 

คู�ค้าไดั้ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อกำาหนดั โดัยจรรยาบรรณธุรกิจสำาหรับคู�ค้า  
มเ่น่�อหาครอบคลมุถง้ข้อปฎบิตัี้เิก่�ยวักบัจรยิธรรมในการดัำาเนนิธรุกจิ  
สิที่ธิมนุษัยชินขั�นพื�นฐาน รวัมถ้งการบริหารจัดัการอาชิ่วัอนามัย
และสภาพแวัดัล้อมในการที่ำางาน ซ่้�งไดั้เผู้ยแพร�จรรยาบรรณธุรกิจ
สำาหรบัคู�คา้ใหแ้ก�คู�คา้ที่ั�งหมดัก�อนท่ี่�จะเริ�มงาน โดัยในป ี2563 คู�คา้
ทุี่กรายของบริษััที่ไดั้รับสื�อสารประชิาสัมพันธ์เก่�ยวักับหลักจรรยา
บรรณธุรกิจสำาหรับคู�ค้า โดัยร้อยละ 25 ของคู�ค้าท่ี่�ยังดัำาเนินกิจการ
อยู�ในที่ะเบ่ยนคู�ค้า (Approved Vendor List : AVL)ไดั้ลงนามรับ
ที่ราบหลักจรรยาบรรณธุรกิจสำาหรับคู�ค้า

การเลือกคู�ค้ารายใหม�
ในกรณ้ท่ี่�การปฏิิบัติี้งานใดัๆ ของ WHAUP จะตี้้องใชิ้สินค้าหรือ
บริการใหม�ซ้่�งไม�ม่ในรายชืิ�อคู�ค้าปัจจุบัน ฝ่่ายจัดัซื่�อจะเป็นผูู้้รับ
ผู้ิดัชิอบในการคัดัเลือกและประเมินคู�ค้าตี้ามแนวัที่างท่ี่�ระบุไวั้ใน
กระบวันการจัดัซื่�อจัดัจ้าง (Procurement Procedure) ซ้่�งจะม่
การที่บที่วันเน่�อหาเป็นประจำาทีุ่กปี เพื�อให้ม่ประสิที่ธิภาพและ
ควัามเหมาะสม ที่ั�งน้� ในกระบวันการคัดัเลือก คู�ค้ารายใหม�จะ
ตี้้องกรอกแบบฟอร์มประเมินคู�ค้า (Pre-Qualification Form: PQ)  
ซ่้�งประกอบไปดั้วัยคำาถามในการประเมินคุณสมบัตี้ิของคู�ค้าที่่�
ตี้้องการในแง�ของคุณภาพของผู้ลิตี้ภัณฑ์์และบริการ ราคาและ
ควัามสามารถในการผู้ลิตี้หรือบริการ ตี้ลอดัจนระบบบริหาร
จัดัการดั้านบรรษััที่ภิบาล สิ�งแวัดัล้อม และสังคม เพื�อกำากับดัูแล
จริยธรรมที่างธุรกิจ ควัามปลอดัภัย และผู้ลกระที่บตี้�อสังคมและ 
สิ� งแวัดัล้อม โดัยแบบฟอร์มประเ มินคู�ค้ า เป็นขั�นตี้อนใน 
การคัดักรองเบื�องตี้้นเพื�อลดัควัามเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวัข้องกับคู�ค้า ใน
ขณะเดั่ยวักันยังสร้างควัามมั�นใจไดั้วั�าคู�ค้าที่่�ไดั้รับการคัดัเลือกจะ
สามารถดัำาเนินธุรกิจไดั้อย�างม่ควัามรับผู้ิดัชิอบ ทัี่�งน้� ในปี 2563 
WHAUP ม่คู�ค้ารายใหม�หน้�งรายที่่�ผู้�านการคัดักรองโดัยใชิ้แบบ
ฟอร์มประเมินคู�ค้า โดัยกระบวันการคัดัเลือกน้�ชิ�วัยให้มั�นใจไดั้
วั�าคู�ค้าที่่�เลือกให้อยู�ในที่ะเบ่ยนคู�ค้า (AVL) จะดัำาเนินธุรกิจโดัย 
ย้ดัหลักควัามยั�งยืน
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การประเมินควัามเส่�ยงของห�วังโซ�อุปที่าน 

• ระบุคู�ค้ารายสำาคัญจากการ
วัิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดัซื่�อ  
(Spending Analysis) โดัย
พิจารณาถ้งควัามสำาคัญของ
ผู้ลิตี้ภัณฑ์์หรือบริการ ระดัับ
ควัามยากง�ายในการหา
ผู้ลิตี้ภัณฑ์์หรือบริการอื�นมา
ที่ดัแที่น ฯลฯ

• ประเมินและจัดัลำาดัับ 
ควัามสำาคัญควัามเส่�ยงของ
คู�ค้าในดั้านจรรยาบรรณ
ที่างธุรกิจ ผู้ลกระที่บตี้�อ 
สิ�งแวัดัล้อม และผู้ล 
กระที่บที่างสังคม

• จัดัการควัามเส่�ยงของคู�ค้า
แตี้�ละรายดั้วัยมาตี้รการท่ี่�
เหมาะสม รวัมถ้งดัำาเนิน
การแก้ไขปรับปรุงข้อ
บกพร�องให้ถูกตี้้อง หรือ
การใชิ้มาตี้รการยุตี้ิสัญญา

การระบุคู�ค้า
รายสำาคัญ

การประเมินควัามเส่�ยง
คู�ค้าด้ัานควัามยั�งยืน

มาตี้รการ
จัดัการควัามเส่�ยง 

การระบุคู�ค้ารายสำาคัญ
กิจกรรมที่างธุรกิจของ WHAUP อาจหยุดัชิะงักหรือไม�ตี้�อเน่�อง
ไดั้หากคู�ค้าไม�สามารถจัดัหาผู้ลิตี้ภัณฑ์์หรือบริการบางอย�างไดั้  
โดัยเหตีุ้การณ์น้�อาจที่ำาให้คู�ค้าเหล�าน้�ไม�สามารถถูกที่ดัแที่นไดั้ 
ที่ำาให้กลายเป็น “คู�ค้ารายสำาคัญ” ของ WHAUP เพื�อให้การบริหาร
จัดัการห�วังโซ่�อุปที่านม่ประสิที่ธิภาพ WHAUP จ้งไดั้จัดัที่ำา 
กระบวันการระบุคุณสมบัตี้ิเพื�อเน้นยำ�าตี้�อคู�ค้าให้ม่การบริหาร
จัดัการไดั้อย�างสอดัคล้องกัน โดัยคู�ค้ารายสำาคัญจะถูกระบุจาก
การวัิเคราะห์การใชิ้จ�าย (เชิ�น ม่ค�าใชิ้จ�ายมากกวั�าร้อยละ 80 ของ
มูลค�าจัดัซื่�อทัี่�งหมดั) และส�วันประกอบเพิ�มเตี้ิมซ้่�งรวัมไปถ้งควัาม
สำาคัญของส�วันประกอบหรือบริการท่ี่�จัดัหา ตี้ลอดัจนควัามยากใน
การจัดัหาที่ดัแที่นและแนวัปฏิิบัตี้ิในการจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม
และสังคม 

ในปี 2563 WHAUP ไดั้ระบุคู�ค้ารายสำาคัญ จำานวัน 10 ราย คิดัเป็น 
ร้อยละ 4.33 ของคู�ค้าทัี่�งหมดัท่ี่�ยังดัำาเนินธุรกิจร�วัมกับบริษััที่ และ
ม่ยอดัค�าใชิ้จ�ายคิดัเป็นร้อยละ 80 ของมูลค�าการจัดัซ่ื�อรวัมของ 
บริษััที่ ที่ั�งน้� ดั้วัยระดัับผู้ลกระที่บท่ี่�มากข้�นจากคู�ค้ารายสำาคัญ 
ที่ำาให้บริษััที่ตี้้องม่มาตี้รการการจัดัการเพิ�มเติี้มเพื�อบรรเที่า 
ผู้ลกระที่บท่ี่�เก่�ยวัข้องผู้�านแนวัที่างการประเมินและบริหารจัดัการ
ควัามเส่�ยงดั้านควัามยั�งยืน

การประเมินและบริหารจัดัการควัามเส่�ยง 
ดั้านควัามยั�งยืนของคู�ค้า
WHAUP ดัำาเนินการประเมินควัามเส่�ยงของคู�ค้ารายสำาคัญเป็น
ประจำาทีุ่กปี ในดั้านจรรยาบรรณที่างธุรกิจ สังคม และสิ�งแวัดัล้อม 
โดัยหน่วัยงานท่ี่�สั�งซื่�อสินค้าบริการและฝ่่ายจัดัซื่�อจะเป็นผูู้้ประเมิน 
ซ้่�งการประเมินการปฏิิบัตี้ิงานของคู�ค้าจะเป็นไปตี้ามคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ ราคา การจัดัส�งสินค้า/การส�งมอบงาน และ 
การให้ควัามร�วัมมือกับหน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง นอกเหน่อจากเกณฑ์์
ท่ี่�กล�าวัมาข้างตี้้นแล้วั คู�ค้าจะยังตี้้องไดั้รับการประเมินวั�าไดั้ม่การ
ปฏิิบัตี้ิตี้ามนโยบายและกระบวันการของบริษััที่หรือไม� รวัมทัี่�ง
หลักปฏิิบัตี้ิในการจัดัการของคู�ค้าในดั้านสิ�งแวัดัล้อม สังคม และ
บรรษััที่ภิบาล (ESG) เมื�อกระบวันการประเมินเสร็จสมบูรณ์แล้วั 
บริษััที่จะแจ้งผู้ลการประเมินพร้อมแผู้นการแก้ไขข้อบกพร�อง
ตี้ามผู้ลคะแนนของคู�ค้าแตี้�ละราย ในกรณ้ท่ี่�คู�ค้าไดั้คะแนนตี้ำ�ากวั�า
มาตี้รฐาน 2 ปีตี้ิดัตี้�อกัน บริษััที่จะม่แจ้งผู้ลให้คู�ค้าที่ราบและคู�ค้า
ดัังกล�าวัจะถูกตัี้ดัออกจากที่ะเบ่ยนคู�ค้า โดัยจะม่หนังสือแจ้งใน
ลำาดัับตี้�อไป 
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การจำาแนกประเภที่ตี้ามประสิที่ธิภาพของผูู้้จัดัหา

ผู้ลการปฏิิิบััตี้ิิงาน : ดั่่เย่�ยม
• ช่่วงคะแนน ร้้อยลิะ 80-100
• กัารปฏิิิิบ่่ตี้ิิ : ให้้คู่่ค้าดัำาเนิินกัารประเมิินตี้นเองทุุกัๆ ส์องปี

ผู้ลการปฏิิิบััตี้ิิงาน : ดั่
• ช่่วงคะแนน ร้้อยลิะ 60-79
• กัารปฏิิิิบ่่ตี้ิิ : ให้้คู่่ค้าดัำาเนิินกัารประเมิินตี้นเองทุุกัปี

ผู้ลการปฏิิิบััตี้ิิงาน : พอใชิ้
• ช่่วงคะแนน ร้้อยลิะ 25-59
• กัารปฏิิิบ่ตี้ิ : ให้คู่ค้ายื�นแผนกัารแกั้ ไขข้อบกัพร่องดั้านส์ิ�งแวดัลิ้อม ส์่งคม แลิะบรรษ่ัทภิิบาลิ พร้อมปฏิิิบ่ตี้ิตี้ามแผนภิายใน 

6 เดัือน แลิะจำะตี้้องจำ่ดัให้ม้กัารตี้รวจำส์อบอ้กัคร่�ง

ผู้ลการปฏิิิบััตี้ิิงาน : ตี้ำ�ากวั��ามาตี้รฐาน
• ช่่วงคะแนน ตี้ำ�ากัว่่าร้้อยลิะ 25
• กัารปฏิิิิบ่่ติิี้ : ให้้คู่่ค้ายื�่นแผนกัารแกั้้ ไขข้้อบกัพร่่องดั้้านส์ิ�งแวดัล้้ิอม ส์่่งคม แลิะ บรรษั่่ทภิิิบาลิพร้้อมปฏิิิิบ่่ติิี้ตี้าม

แผนภิายในเวลิาท้�ตี้กัลิง หากัผลิกัารตี้รวจำส์อบในภิายหล่่ิง พบว่่าคู่่ค้าย่่งไม่่ส์ามารถแก้้ั ไขข้้อบกัพร่่องไดั้้  
ให้้ถืือว่่าส์่่ญญาท้�่ม้อยู่่เป็นอ่่นส์ิ�นส์ุุดั

ในปี 2563 WHAUP ไดั้เริ�มกระบวันการประเมินศัักยภาพควัามยั�งยืน (Environmental, Social and Governance (สิ�งแวัดัล้อม สังคม 
และบรรษััที่ภิบาล): ESG) มาใชิ้ในการลงพื�นที่่�ตี้รวัจสอบคุณสมบัติี้ ณ สถานท่ี่�ประกอบการ (Onsite Audits) ที่ั�งน้� WHAUP ไดั้ประเมิน
คู�ค้ารายใหม�จากที่ะเบ่ยนคู�ค้า (AVL) ท่ี่�ไดั้รับการอนุมัติี้ใหม�ในปี 2563 และประเมินคู�ค้ารายสำาคัญทัี่�งหมดั 10 ราย โดัยคู�ค้าท่ี่�ไดั้รับ 
การประเมินตี้�างผู้�านเกณฑ์์การประเมินดั้วัยคะแนนเฉล่�ยร้อยละ 83 ซ้่�งจัดัวั�าอยู�ในชิ�วังคะแนน “ด่ัเย่�ยม” 

นอกจากน้� WHAUP ยังถือวั�าการลงพื�นที่่�ตี้รวัจสอบคุณสมัตี้ิ ณ สถานท่ี่�ประกอบการ (Onsite Audits) เป็นโอกาสในการฝ่ึกอบรม 
แบ�งปันควัามรู้เก่�ยวักับแนวัปฏิิบัตี้ิที่างดั้านจริยธรรมที่างธุรกิจ สิ�งแวัดัล้อม และที่างสังคมให้แก�คู�ค้า รวัมทัี่�งส�งเสริมวััฒนธรรมท่ี่� 
เกื�อกูลกัน โดัยการฝ่ึกอบรมคู�ค้านับเป็นปัจจัยสำาคัญที่่�ชิ�วัยสร้างผู้ลด่ัตี้�อทุี่กฝ่่ายทัี่�งภายในและภายนอกองค์กร 

แนวัคิดัริเริ�มการพัฒนาการจัดัการห�วังโซ�อุปที่าน
“ระบบ E-Procurement”
ในปี 2563 WHAUP ไดั้ยกระดัับศัักยภาพการดัำาเนินงาน โดัยไดั้ใชิ้ประโยชิน์จากนวััตี้กรรมที่างดั้านเที่คโนโลย่ ดั้วัยการดัำาเนินงาน
โครงการระบบจัดัซื่�อจัดัจ้างออนไลน์ E-Procurement เฟสท่ี่� 1 มาใชิ้งาน โดัยไดั้พัฒนาระบบเพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพในดั้านของเวัลา 
ควัามโปร�งใส และการจัดัการตี้้นทีุ่นสำาหรับกระบวันการประมูลโครงการ คู�ค้าที่่�ที่ำาการประมูลจะสามารถอัปโหลดัใบเสนอราคาไปยัง
ระบบ ตี้รวัจดักูระบวันการโดัยรวัม รวัมทัี่�งผูู้ท่้ี่�รับผิู้ดัชิอบและไดัร้บัมอบอำานาจสามารถอนมัุติี้ใบเสนอราคาตี้ามมลูค�าสญัญาไดัโ้ดัยสะดัวัก
ผู้�านระบบ นอกจากน้� ระบบจัดัซื่�อจัดัจ้างออนไลน์ยังม่ฐานข้อมูลเพื�อตี้รวัจสอบและเปร่ยบเท่ี่ยบราคาท่ี่�คู�ค้าเสนอม่มูลค�าเป็นไปตี้าม
ราคาตี้ลาดั ที่ั�งน้� ในปี 2564 WHAUP ไดั้ตี้ั�งเป้าหมายท่ี่�จะดัำาเนินการเฟส 2 ของโครงการน้� โดัยจะม่การเพิ�มฟังก์ชัิ�นให้ผูู้้ใชิ้สามารถ
ประเมินคุณสมบัตี้ิคู�ค้า ตี้รวัจประเมินศัักยภาพควัามยั�งยืน (ESG) และสามารถบริหารจัดัการรายชืิ�อคู�ค้าในระบบไดั้ ซ่้�งระบบดัังกล�าวั
ยังชิ�วัยให้การประมูลโครงการดัำาเนินไปไดั้โดัยอัตี้โนมัติี้ กล�าวัคือสามารถกำาหนดัราคา วัิเคราะห์ข้อมูล และดัำาเนินการจัดัซื่�อจัดัจ้างกับ
คู�ค้าโดัยไม�ตี้้องอาศััยการควับคุมโดัยตี้ัวับุคคล
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การจัดัการ
ลิูกค้าสัมพันธ์

WHAUP สร้างควัามสัมพันธ์ที่่�แน่นแฟ้นกับลูกค้าบนพื�นฐานของ
ควัามไวั้วัางใจซ้่�งกันและกัน ซ่้�งถือเป็นหลักพื�นฐานและกลยุที่ธ์ท่ี่�
เป็นหัวัใจสำาคัญในการเสริมสร้างการเตี้ิบโตี้ที่างธุรกิจในระยะยาวั 
บริษััที่ฯ ถูกขับเคลื�อนดั้วัยพันธสัญญาในการเป็น “Your Ultimate 
Solution Partner in Utilities and Power with Environmental Care” 
ท่ี่�มุ�งมั�นในการเสนอบรกิารท่ี่�หลากหลายครบวังจรใหก้บัลกูคา้ เพื�อ
จะส�งมอบควัามมุ�งมั�นน้� เราพิจารณาวั�าการจัดัการควัามสัมพันธ์กบั
ลูกค้านั�นเปน็รากฐานและกลยุที่ธ์หลกัที่่� WHAUP ได้ัให้ควัามสำาคญั
เพื�อสรา้งการเตี้บิโตี้ที่างเศัรษัฐกจิในระยะยาวัภายในบรษัิัที่ฯ รวัมทัี่�ง
เปน็การสร้างควัามมั�นใจให้แก�ลูกค้าอก่ด้ัวัย บรษิัทัี่ฯ เชิื�อวั�าการมอบ
บรกิารท่ี่�เปน็เลศิัแก�ลกูคา้นั�นจะเปน็การรกัษัาชิื�อเสย่งท่ี่�ดัข่องบรษิัทัี่ 
และเป็นสิ�งจำาเป็นสำาหรับควัามสำาเร็จที่างธุรกิจ 

เน่�องจาก WHAUP ดัำาเนินการภายในพื�นที่่�นิคมอุตี้สาหกรรมของ
บริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ อินดััสเตี้ร่ยล ดั่เวัลลอปเมนที่์ จำากัดั มหาชิน 
(WHAID) ซ่้�งทัี่�งสองบรษัิัที่ตี้�างกม็ฐ่านลกูคา้เดัย่วักนั โดัย WHAUP 
เป็นผูู้้ให้บริการผู้ลิตี้และจัดัหานำ�าเพื�ออุตี้สาหกรรม นำ�าดัิบ นำ�าเพื�อ
ผู้�านกระบวันการผู้ลิตี้ (Process Water) และนำ�าเพื�อกระบวันการผู้ลิตี้
ปราศัจากคลอรน่ (Clarified Water) ใหแ้ก�นคิมอตุี้สาหกรรมรายใหญ�
ที่่�สุดัในประเที่ศัไที่ยซ่้�งรวัมถ้งการให้บริการดั้านพลังงานเชิื�อเพลิง 
เชิิงพาณิชิย์ (Conventional) และพลังงานที่ดัแที่น ดังันั�น WHAUP  
จง้ม่บที่บาที่ในการจัดัหาโซ่ลูชินัแบบครบวังจรสำาหรับลูกคา้ภายใน
นิคมอุตี้สาหกรรมดั้วัยผู้ลิตี้ภัณฑ์์สาธารณูปโภค และม่บที่บาที่
สำาคัญในการสนับสนุน WHAID ในการคงสถานะควัามเป็นผูู้้นำาใน
ส�วันแบ�งการตี้ลาดันิคมอุตี้สาหกรรมไวั้ที่่�ร้อยละ 32 

แนวัที่างการจัดัการ
ดั้วัยประเภที่และควัามตี้้องการของลูกค้าท่ี่�แตี้กตี้�างกัน WHAUP 
ไดัน้ำาแนวัที่างการจดััการดัา้นลกูคา้สมัพันธเ์พื�อดัแูลและตี้อบสนอง 
ควัามตี้้องการท่ี่�หลากหลายของลูกค้า WHAUP จัดัการควัาม
สัมพันธ์กับลูกค้าผู้�านระบบการจัดัการลูกค้า (CRM) และระบบ
ท่ี่�ไดั้มาตี้รฐานซ้่�งม่ข้อมูลและคำาขอของลูกค้าจัดัเก็บไวั้ ซ้่�งใน 
ปี 2563 ม่การศ้ักษัาและสำารวัจข้อมูลทัี่�งหมดัเพื�อเตี้ร่ยมปรับปรุง
ระบบครั�งใหญ�เพื�อเปล่�ยนไปใชิ้งานในรูปแบบแอปพลิเคชัิน ซ่้�ง
จะชิ�วัยให้ตี้อบสนองควัามตี้้องการของลูกค้าไดั้อย�างรวัดัเร็วัและ 
ม่ประสิที่ธิภาพยิ�งข้�น ทัี่�งน้� แอปพลิเคชิันดัังกล�าวัจะเปิดัให้ใชิ้งาน
ในปี 2564 โดัยม่เป้าหมายเพื�อยกระดัับควัามสัมพันธ์กับลูกค้าและ
สร้างประสบการณ์ท่ี่�ดั่ให้กับลูกค้า 

WHAUP ให้ควัามสำาคัญและรักษัาควัามสัมพันธ์ท่ี่�แน่นแฟ้น 
ตี้ลอดัจนควัามไวั้วัางใจซ้่�งกันและกัน หน้�งในวิัธ่การเพื�อสร้าง
ควัามสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร�งคือผู้�านการม่ส�วันร�วัมท่ี่�
ม่ประสิที่ธิผู้ลซ้่�ง WHAUP มั�นใจวั�าชิ�องที่างการสื�อสารนั�น
สามารถเข้าถ้งไดั้และครอบคลุมถ้งลูกค้าที่่�เก่�ยวัข้องทัี่�งหมดั 
WHAUP ไดั้จัดัที่ำาวัารสาร ‘WHA Connect Newsletter’ เป็นราย
ไตี้รมาส เพื�อประชิาสัมพันธ์ข�าวัสารเก่�ยวักับกลุ�มบริษััที่ WHA 
กิจกรรมตี้�างๆ โครงการอบรม และกิจกรรม CSR รวัมถ้งการ
ประชิาสัมพันธ์ผู้ลิตี้ภัณฑ์์และกิจกรรมของลูกค้าอ่กดั้วัย นอกจาก
น้�ยังไดั้เสริมประสิที่ธิภาพของการสื�อสารสองที่าง (Two-way  
Communication) ดั้วัยการเข้าเย่�ยมลูกค้า การตี้ิดัตี้�อที่างโที่รศััพที่์  
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จากผู้ลสำารวัจควัามพ้งพอใจของลูกค้าในปี 2563 รวัมถ้งเรื�องร้องเร่ยนท่ี่�ไดั้รับรายงานจากชิ�องที่างการสื�อสารและกระบวันการตี้�างๆ 
ตี้ามท่ี่�ไดั้ระบุไวั้ พบวั�าม่ประเดั็นที่่�สามารถพัฒนาเพื�อยกระดัับควัามพ้งพอใจของลูกค้าดัังตี้�อไปน้� โดัยข้อร้องเร่ยนทัี่�งหมดัไดั้รับการ
แก้ไขภายในวัันท่ี่�กำาหนดั

ประเด็้นทั่่�สร้างความูก่งวล การบรรเทั่าผลกระทั่บ 

ข้อกังวัลเก่�ยวักับคุณภาพของนำ�าอุตี้สาหกรรม
ท่ี่� WHAUP จัดัหาตี้ามการสังเกตี้การณ์ของ
ลูกค้าคือ นำ�าม่ส่ท่ี่�เปล่�ยนไปหลังจากไม�ไดั้ใชิ้
เป็นเวัลานาน เชิ�น หลังจากวัันหยุดัยาวั 

WHAUP ไดั้เพิ�มควัามถ่�ในการฉ้ดันำ�าไปยังที่�อส�งท่ี่�เชืิ�อมตี้�อกันของลูกค้าท่ี่�แจ้งเข้ามา
เพื�อลดันำ�านิ�งภายในระบบ

แรงดัันท่ี่�ไม�เพ่ยงพอของนำ�าอุตี้สาหกรรมใน
บางกรณ้

WHAUP ไดั้ที่ำาการปรับระบบสูบนำ�าและจุดัตี้ั�งแรงดัันเพื�อป้องกันไม�ให้เกิดัเหตีุ้การณ์
ดัังกล�าวัข้�นอ่ก

ควัามสมำ�าเสมอในการจัดัส�งนำ�าอุตี้สาหกรรม WHAUP ได้ัตี้รวัจสอบและพบวั�าม่เหตุี้การณ์ท่ี่�ระบบสูบนำ�าหยุดัที่ำางานกะทัี่นหัน 
โดัยไดั้ม่การกู้คืนระบบให้กลับมาใชิ้งานตี้ามปกตี้ิไดั้อย�างรวัดัเร็วั 

ม่การเก็บตี้ัวัอย�างนำ�าเส่ยท่ี่�สถานประกอบการ
ของลูกค้าโดัยไม�ตี้้องแจ้งให้ที่ราบล�วังหน้า 

WHAUP ไดั้แจ้งลูกค้าไปวั�าจะม่การเก็บตัี้วัอย�างนำ�าเส่ยโดัยการสุ�มตี้รวัจไดั้ตี้ลอดั
เวัลา โดัยในกรณ้ดัังกล�าวั บริษััที่ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าที่ราบล�วังหน้า 15 -30 นาท่ี่เที่�านั�น 

อ่เมล อย�างสมำ�าเสมอ การพบปะและกำาหนดับุคคลที่่�เป็นผูู้้ติี้ดัตี้�อ
หลักเพื�อดัูแลลูกค้าในกรณ้ท่ี่�ม่ข้อกังวัลหรือคำาร้องขอ บริษััที่ฯ 
เปิดัรับและให้ควัามสำาคัญเป็นอย�างมากตี้�อการตี้อบรับและ
ควัามเห็นจากลูกค้าซ้่�งไดั้รับผู้�านชิ�องที่างท่ี่�ม่อยู�ที่่�กล�าวัไวั้ข้าง
ตี้้นรวัมถ้งเวั็บไซ่ตี้์ เน่�องจากมองวั�าเป็นโอกาสในการพัฒนาและ
เตี้ิบโตี้ตี้�อไป ที่ั�งน้�เมื�อไดั้รับเรื�องร้องเร่ยน ผูู้้จัดัการฝ่่ายของกลุ�ม
ธุรกิจที่่�เก่�ยวัข้องจะไดั้รับแจ้งข้อมูล และม่การแตี้�งตัี้�งพนักงาน
ที่่�ม่ควัามรู้ควัามชิำานาญให้ดัำาเนินการสืบสวัน รายงานข้อมูล  
รวัมถ้งบันท้ี่กรายละเอ่ยดัลงในเอกสาร สถานะของการตี้อบสนอง 
ข้อร้องเร่ยนจะถูกรายงานไปยังผูู้้จัดัการโรงงานและจากนั�นจะ
รายงานตี้�อไปยังในที่่�ประชิุมของฝ่่ายจัดัการ 

นอกจากน้� WHAUP ยังจัดัที่ำาแบบสำารวัจควัามพ้งพอใจของลูกค้า
ประจำาปเีพื�อใหม่้ควัามเขา้ใจในขอ้กงัวัลของลูกคา้มากข้�น ปรับปรุง
บริการเพื�อการปฏิิบัตี้ิการท่ี่�ไร้จุดับกพร�องและเพื�อให้ม่ควัามพ้ง
พอใจสูงสุดั การสำารวัจจะวิัเคราะห์ควัามพ้งพอใจของลูกค้าท่ี่�ม่ตี้�อ
คณุภาพของบรกิาร ผู้ลติี้ภณัฑ์แ์ละข�าวัสารท่ี่�ไดัส้�งมอบ ฝ่า่ยพฒันา
ลูกค้า (Customer Development Department) จะที่ำาการรวับรวัม
และวิัเคราะหค์ำาตี้อบในแบบสำารวัจ เมื�อม่การระบุปญัหาแลว้ั แผู้นก
จะกำาหนดัสาเหตีุ้ท่ี่�แที่้จริงและกำาหนดัแนวัที่างป้องกันไม�ให้กรณ ้
ดัังกล�าวัเกิดัซ่ำ�าอ่กในอนาคตี้ เป็นการรักษัาควัามสัมพันธ์ที่่�ดั่กับ
ลูกค้า ที่ั�งน้� จะม่การรายงานผู้ลการที่ำาแบบสำารวัจในการประชิุม
ผูู้้บริหาร เพื�อจัดัการข้อร้องเร่ยนตี้�างๆ ไดั้อย�างครบถ้วันและม่
ประสิที่ธิภาพไปพร้อมกับการปรับกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจเพื�อพัฒนา
สินค้าและบริการ โดัยในปี 2563 WHAUP ไดั้รับคะแนนควัามพ้ง
พอใจของลูกค้าเฉล่�ยท่ี่�ร้อยละ 96
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โครงการเสริมสร้างควัามสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
WHAUP ม่ควัามมุ�งมั�นที่่�จะนำาเสนอผู้ลิตี้ภัณฑ์์และบริการท่ี่�ดั่ท่ี่�สุดั
แก�ลูกค้า บริษััที่ไดั้ให้ควัามสำาคัญกับการพัฒนานวััตี้กรรมใหม�ๆ 
เพื�อกำาหนดัวััตี้ถุประสงค์ตี้ามที่่�ม่รายละเอ่ยดัปรากฏิในหัวัข้อการ
จดััการนวัตัี้กรรม นอกเหนอ่จากบรกิารท่ี่�มมู่ลค�าเพิ�มแลว้ั WHAUP 
ยังไดั้จัดัที่ำาโครงการดัังตี้�อไปน้�เพื�อเสริมสร้างประสิที่ธิภาพการ
จัดัการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจทีุ่กภาคส�วันของบริษััที่ 

ชิมรมลูกค้า
บรษัิัที่ไดัก้�อตี้ั�งชิมรมลกูคา้ตี้�างๆ ข้�นเพื�อเปน็ชิ�องที่างในการสื�อสาร
กับลูกค้า เปิดัโอกาสให้กลุ�มบริษััที่ฯ ม่การปฏิิสัมพันธ์กับลูกค้า
อย�างใกล้ชิิดัเพื�อที่ำาควัามเข้าใจควัามสนใจและข้อกังวัลของลูกค้า
ไดั้ดั่ยิ�งข้�น ชิมรมลูกค้าท่ี่�โดัดัเดั�นในปี 2563 ม่ดัังน้� 

1. ชิมรมนักลงทุี่น WHA Investor Club ทีุ่กรายในนิคม
อุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ฯ โดัยสมาชิิกจะไดั้รับจดัหมาย
ข�าวัรายเดัือน/รายไตี้รมาส และจดัหมายเชิิญเข้าร�วัมการ
สัมมนาฝ่ึกอบรมตี้�างๆ ที่ั�งน้�ม่การจัดัโปรแกรมฝ่ึกอบรมและ
สัมมนาสำาหรับสมาชิิกชิมรมทัี่�งหมดั 7 โครงการในปี 2563 
ดัังน้�

• โครงการสัมมนา เรื� อ งการผู้ ลิตี้พลั ง งานจากขยะ
อุตี้สาหกรรมภายใตี้้หัวัข้อ “Industrial Waste-to-Energy”

• กิจกรรมพบปะระหวั�างองค์การส�งเสริมการค้าตี้�างประเที่ศั
ของญ่�ปุ่นกับผูู้้ประกอบการชิาวัญ่�ปุ่น Japan External 
Trade Organization (JETRO) meet with Japanese 
Businessmen event;

• โครงการสัมมนาออนไลน์หัวัข้อ “Building Aviation 
Portfolio for 2020 Global Aviation Market” สำาหรับ 
ผูู้้ประกอบการท่ี่�สนใจธุรกิจอากาศัยาน 

• โครงการสัมมนาออนไลน์เรื�องการที่ำางานระยะไกลอย�าง
ม่ประสิที่ธิภาพ ภายใตี้้หัวัข้อ “How to Work Remotely 
and Effectively while Away from Office”

• โครงการสมัมนาออนไลนห์วััขอ้ “Post Covid-19 Strategy 
and Framework for Emerging Risks and Recovery 
Opportunities” แนะนำากลยุที่ธ์ที่างธุรกิจหลังโควัิดั-19

• โครงการสัมมนาออนไลน์หัวัข้อ “อนาคตี้อุตี้สาหกรรม
ยานยนตี้์ในไที่ยและภูมิภาคอาเซ่่ยน ภายใตี้้วัิถ่ใหม�หลัง
โควัิดั-19” (“ASEAN - Thailand Automotive Outlook 
post Covid-19”)

• โครงการสัมมนาออนไลน์หัวัข้อ “การพัฒนาเที่คโนโลย่ 
5G เพื�อขับเคลื�อนระบบการผู้ลิตี้อัจฉริยะ (Smart 
Manufacturing) ในอ่อ่ซ่่” (“Accelerating 5G Network 
for SMART Manufacturing”)

2. ชิมรมผูู้้บริหาร (Director Club) ไดั้ดัำาเนินการอย�างตี้�อเน่�อง
มาเป็นเวัลา 12 ปี ม่สมาชิิกเป็นผูู้้บริหารระดัับผูู้้จัดัการทัี่�วัไป
ถ้งกรรมการจากบริษััที่ตี้�างชิาติี้ในนิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเทิี่ร์น 
ซ่บ่อรด์ั โดัยส�วันหน้�งของกจิกรรมท่ี่�จดััข้�น ไดัแ้ก� การหมนุเว่ัยน 
เย่�ยมชิมโรงงานทุี่กเดืัอน การพบปะเครือข�าย เป็นตี้้น 

3. ชิมรมผูู้้บริหารชิาวัญ่�ปุ่น (Japanese Club) จัดัตัี้�งข้�นมา
เป็นเวัลากวั�า 20 ปี ประกอบดั้วัยตัี้วัแที่นผูู้้ประกอบการชิาวั
ญ่�ปุ่น 150 ที่�านจากโรงงานอุตี้สาหกรรมในนิคมอุตี้สาหกรรม 
อ่สเทิี่ร์นซ่่บอร์ดั ในปี 2563 ชิมรมไดั้จัดัให้ม่การประชิุมประจำา
เดืัอน เพื�อแลกเปล่�ยนข้อมูลในดั้านตี้�างๆ เชิ�น การบริหาร
จัดัการขยะ การผู้ลิตี้พลังงานจากขยะ และ ภาษ่ัการขาย
อสังหาริมที่รัพย์ เป็นตี้้น 

4. ก�อตี้ั�งชิมรมบริหารงานบุคคลอิสเที่ิร์นซ่่บอร์ดั (Eastern 
Seaboard Industrial Estate Human Resource Club (ESIE 
HR Club)) ไดั้ถูกจัดัตี้ั�งข้�นในปี 2540 โดัยม่วััตี้ถุประสงค์ใน
การแจ้งข�าวัสารเก่�ยวักับกฎหมายและข�าวัสารท่ี่�เก่�ยวัข้องกับ
แรงงานให้แก�สมาชิิกซ้่�งเป็นประโยชิน์ในการปฏิิบัตี้ิหน้าที่่�ท่ี่�
เก่�ยวัข้องกับที่รัพยากรบุคคล ชิมรมบริหารงานบุคคลอิสเที่ิร์น
ซ่่บอร์ดัม่สมาชิิกจากบริษััที่กวั�า 250 แห�งในนิคมอุตี้สาหกรรม
อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั จะม่การประชิุมร�วัมกันทีุ่กเดัือนเพื�อให้
ประชิาสัมพันธ์สื�อสารข้อมูลไปยังสมาชิิกไดั้อย�างถูกตี้้องและ
ครบถ้วัน 

5. สโมสรแรงงานสัมพันธ์ อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั (ESLR Club) ไดั้
ถูกจัดัตัี้�งข้�นใปี 2548 โดัยที่ำาหน้าท่ี่�เป็นศูันย์กลางสนับสนุน
ข้อมูลที่่�เก่�ยวัข้องกับแรงงานสำาหรับสมาชิิกท่ี่�ม่ควัามสนใจ
ที่่�สหภาพแรงงาน ข้อกำาหนดัตี้�างๆ และควัามร�วัมมือหรือ
ข้อแนะนำาเก่�ยวักับการช่ิ�ขาดัข้อพิพาที่แรงงานหรือกรณ้อื�นๆ  
ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับข้อตี้กลงดั้านแรงงาน สมาชิิกของชิมรม
แรงงานสัมพนัธอ่์สเทิี่รน์ซ่่บอรด์ั (ESLR Club) จะมาจากบริษััที่ 
135 แห�งในนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ฯ
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มาร์ธินัส จาโคบัส สเตี้ย์น
Head of Region South East Asia, India and Pacific of the Chassis Systems Business Unit 
บัริษััที่ แซ่ดเอฟ เลิมฟอร์เดอร์

บทั่ส่มูภิาษัณ์ 

การร่วมมือกับั WHAUP ถ้ือเป็นความร่วมมือ 
ที่่�ได้ประโยชิน์ที่ั�งสองฝั่ายเราเลิ็งเห็นถ้ึงโอกาสในการ

พัฒนาโครงการพลิังงานแสงอาที่ิตย์อื�นๆ ใน
ภูมิภาคแห่งน่�ซ่่�งเรียกได้ว่าม่แสงอาที่ิตย์เหลิือเฟือ 

วัิศรุตี้ พลาฤที่ธิ� 
ผู้จั้ดการฝ่ัายการตลิาด บัริษััที่ ไวส์วูดส์ จ้ำากัด กลิ่าวถ้ึงผลิ
ประโยชิน์ที่่�บัริษัทัี่ได้รับัจ้ากบัริการพลิังงานแสงอาที่ิตย์โดย 

WHAUP ในราคาที่่�ชิ่วยประหยัดต้นทีุ่น

WHAUP เป็นผู้ให้บัริการด้านการลิงทีุ่นในอุปกรณ์
ผลิิตพลิังงานแสงอาที่ิตย์ ตลิอดจ้นดูแลิการติดตั�ง
แลิะการบัำารุงรักษัา ZF Thailand ม่เป้าหมายที่่�จ้ะ
นำาพลิังงานแสงอาที่ิตย์มาใชิ้ที่่�อัตราราวร้อยลิะ 49 
ของการใชิ้พลิังงานที่ั�งหมด แลิะลิดการปลิ่อยก๊าซ่
เรือนกระจ้กให้ได้ 550 ตันต่อปี เราม่ความยินด่ที่่�จ้ะ
ร่วมมือกับักลิุ่มบัริษััที่ WHAUP ในโครงการอันน่า
ตื�นเต้นน่� ความร่วมมือครั�งน่�สอดคลิ้องกับัเป้าหมาย 
ด้านสิ�งแวดลิ้อมของเราเป็นอย่างด่ ขอขอบัคุณ 
ดับับัลิิวเอชิเอ อินดัสเตรียลิ ด่เวลิลิอปเมนที่์  
แลิะกลิุ่มบัริษััที่ WHAUP ที่่�มอบัโอกาสใน 
การพัฒนาโรงงานของเราด้วยข้อตกลิงที่่�  
“ได้ประโยชิน์ที่ั�งสองฝั่าย” ในครั�งน่� 
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การจัดัการ
ด้านนวัตกรรม 

ขณะท่ี่�โลกกำาลังหมุนไปอย�างรวัดัเร็วั การจัดัการดั้านนวััตี้กรรม
กลายเป็นหน้�งในปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื�อนธุรกิจสู�ควัาม
เจริญเตี้ิบโตี้แบบยั�งยืน นวััตี้กรรมให้ประโยชิน์ในแง�ของการเพิ�ม
ควัามสามารถในการผู้ลิตี้ การผู้ลิตี้ผู้ลิตี้ภัณฑ์์มูลค�าเพิ�ม เพิ�ม 
การรับรู้แบรนดั์ สร้างผู้ลกำาไรและอยู�เหน่อคู�แข�ง ในปัจจุบัน  
ภาคอุตี้สาหกรรมตี้�างๆ ล้วันถูกผู้ลักดัันให้ก้าวัออกจากวัิถ่เดิัมและ
เปิดัรับเที่คโนโลย่สมัยใหม�เพื�อเพิ�มข่ดัควัามสามารถในการแข�งขัน
ตี้ลอดัจนปรับตัี้วัเข้ากับตี้ลาดัท่ี่�เปล่�ยนแปลง ดั้วัยเหตีุ้น้� บริษััที่จ้ง
เดัินหน้าสานตี้�อมาตี้รการในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวััตี้กรรม
ใหม�อย�างตี้�อเน่�อง โดัยม่จุดัมุ�งหมายเพื�อให้เที่�าที่ันแนวัโน้มตี้�างๆ
ท่ี่�เกิดัข้�นในโลก สร้างควัามไดั้เปร่ยบในการแข�งขันของธุรกิจให้
เหน่อกวั�าคู�แข�ง และพร้อมตี้อบสนองตี้�อควัามตี้้องการของลูกค้า
ท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป 

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ดัำาเนินการตี้ามแนวัที่างการบริหารจัดัการนวััตี้กรรม  
ซ่้�งกำาหนดัโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA โดัยเป็นหน้�งในกลยุที่ธ์ 5 ข้อ 
ไดั้แก� 1) ขยายตี้ลาดัสู�ตี้�างประเที่ศั 2) เพิ�มสายผู้ลิตี้ภัณฑ์์โดัย
ใชิ้โซ่ลูชิั�นที่่�ขับเคลื�อนดั้วัยเที่คโนโลย่และนวััตี้กรรม 3) ร�วัม
มือกับบริษััที่พันธมิตี้รเพื�อสร้างประโยชิน์แก�ทีุ่กฝ่่าย 4) ส�ง
เสริมการที่ำางานร�วัมกันระหวั�างกลุ�มธุรกิจของกลุ�มบริษััที่ ให้
มากท่ี่�สุดั 5) ปรับกระบวันการที่ำางานสู�ระบบดัิจิทัี่ล ในฐานะ
ผูู้้ให้บริการสาธารณูปโภคอย�างครบวังจร WHAUP ตี้ระหนัก

ถ้งข้อไดั้เปร่ยบจากการใชิ้นวััตี้กรรมท่ี่�จะชิ�วัยพัฒนาผู้ลการ
ดัำาเนินงานของบริษััที่ ตี้ลอดัจนผู้ลการดัำาเนินงานของกลุ�ม
บริษััที่ WHA ดั้วัยเหตีุ้น้� บริษััที่จ้งไดั้ม่ส�วันร�วัมและสนับสนุน
เป้าหมายควัามพยายามของกลุ�มบริษััที่ WHA เพื�อลดัตี้้นทุี่น
อย�างน้อย 1,000,000 บาที่ตี้�อปีจากการริ เริ�มโครงการ 
SMART Metering การบริหารจัดัการนวััตี้กรรมท่ี่� WHAUP อยู� 
ภายใตี้้การกำากับดัูแลของท่ี่มบริหารจัดัการและท่ี่มปฏิิบัตี้ิการ 

โครงการนวััตี้กรรม
ศูนย์ควับคุมส�วันกลาง (UNIFIED OPERATION 
CENTER : UOC) 
ในปี 2563 WHAUP ไดั้ที่ำาการเพิ�มประสิที่ธิภาพนวััตี้กรรมท่ี่�ศัูนย์  
ควับคุมส�วันกลาง (UOC) โดัยเฉพาะการตี้ิดัตี้ั�งและอัพเกรดักล้อง
วังจรปิดัท่ี่�โรงบำาบัดันำ�าเส่ยในนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ  
อ่สเที่ิร์น ซ่่บอร์ดั (WHA ESIE) ไดั้ยกระดัับรักษัาควัามปลอดัภัย
เน่�องจากกล้องวังจรปิดัทีุ่กตี้ัวัสามารถตี้รวัจจับการเคลื�อนไหวั
และส�งสัญญานเตืี้อนทัี่นท่ี่ท่ี่�เกิดัเหตุี้บุกรุก นอกจากน้�ยังลดัควัาม
จำาเป็นของหน่วัยรักษัาควัามปลอดัภัยที่่�ตี้้องเข้ามาตี้รวัจดัูควัาม
เร่ยบร้อยบ�อยๆ ซ้่�งถือเป็นการลดัการเกิดัมลพิษัที่างอากาศัและ
ก๊าซ่เรือนกระจก เชิ�นเด่ัยวักัน เมื�อไม�ตี้้องเดัินที่าง ควัามเส่�ยง
ในการเกิดัอุบัตี้ิเหตีุ้บนที่้องถนนจ้งลดัลง ถือเป็นการส�งเสริมดั้าน
ควัามปลอดัภัยให้กับพนักงานและกลุ�มผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยภายใน 
WHA ESIE
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SMART Energy
ดั้วัยควัามมุ�งมั�นและใส�ใจในการพัฒนานวััตี้กรรมเพื�อเพิ�มมูลค�า
ให้ธุรกิจพลังงาน ในปี 2563 WHAUP ไดั้ดัำาเนินควัามร�วัมมือ
กับการไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตี้แห�งประเที่ศัไที่ย ภายใตี้้บันท้ี่กข้อตี้กลง 
ควัามเข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาระบบพลังงาน SMART Energy 
และระบบไมโครกริดั (Microgrid) ร�วัมกัน โดัยม่วััตี้ถุประสงค์เพื�อ 
ลดัตี้้นทีุ่นค�าไฟฟ้าและศั้กษัาควัามเป็นไปไดั้ในการพัฒนา
นวััตี้กรรมดั้านพลังงาน โดัยโครงการแรกท่ี่�จะเริ�มดัำาเนินการ
ในปี 2564 คือระบบการซื่�อขายไฟฟ้าระหวั�างกัน (Peer-to-Peer 
Energy Trading system) ซ่้�งจะชิ�วัยเอื�อการซ่ื�อขายพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาที่ิตี้ย์ระหวั�างกันของผูู้้ใชิ้แตี้�ละรายในนิคมอุตี้สาหกรรม
อ่สเที่ริน์ซ่่บอรด์ัผู้�านแพลตี้ฟอรม์ซ่ื�อขายพลงังาน SMART Energy 
ซ่้�งใชิ้ร�วัมกับเที่คโนโลย่บล็อคเชิน ทัี่�งน้� เมื�อดัำาเนินการอย�างเตี้็ม
ระบบ จะที่ำาให้ม่พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาที่ิตี้ย์ใชิ้งานเพิ�มข้�น
ภายในนิคมฯ อย�างน้อย 50 เมกะวััตี้ตี้์ และสามารถประหยัดั
ค�าใชิ้จ�ายดั้านพลังงานแก�ผูู้้ใชิ้แตี้�ละรายในนิคมอุตี้สาหกรรม
ไดั้มากกวั�า 25 ล้านบาที่ตี้�อปี รวัมถ้งสามารถลดัการผู้ลิตี้ 
ก๊าซ่คาร์บอนไดัออกไซ่ดั์ไดั้ถ้ง 1,000,000 ตี้ัน ตี้ลอดัอายุโครงการ

SMART Metering
WHAUP ไดั้ริเริ�มพัฒนาระบบ “SMART Metering” เพื�อเพิ�ม 
ข่ดัควัามสามารถในการตี้ิดัตี้ามการจ�ายนำ�า โดัยอยู�ระหวั�างการ
เปล่�ยนมาตี้รวััดันำ�าจากระบบอนาล็อกท่ี่�ตี้ิดัตี้ั�งไวั้เพื�อบันท้ี่กปริมาณ
นำ�าจ�ายและการใชิ้งานของผูู้้ประกอบการภายในนิคมอุตี้สาหกรรม
เป็นระบบดัิจิที่ัลเพื�อเพิ�มควัามสามารถในการจัดัที่ำารายงาน
ท่ี่�เท่ี่�ยงตี้รง หากการเปล่�ยนมาตี้รวััดัดัังกล�าวัแล้วัเสร็จ การ
บันท้ี่กข้อมูลดัิจิที่ัลจะสามารถลดัค�าใชิ้จ�ายดั้านบุคลากรและดั้าน
อื�นๆ อาที่ิ ค�าเดัินที่าง ท่ี่�เคยตี้้องใชิ้ในการเก็บรวับรวัมข้อมูลจาก
มาตี้รวััดันำ�าที่ั�งหมดัเพื�อจัดัที่ำาใบเร่ยกเก็บค�าใชิ้จ�าย ซ่้�งจะชิ�วัยลดั 
ค�าใชิจ้�ายอย�างนอ้ย 700,000 บาที่ตี้�อป ีซ่้�งประกอบดัว้ัยค�าเดันิที่าง  
150,000 บาที่ตี้�อปี นอกจากน้�การพัฒนาดัังกล�าวัจะชิ�วัยให้
ที่รัพยากรของบริษััที่ถูกใชิ้อย�างม่ประสิที่ธิภาพมากข้�น ระบบ 

ดัังกล�าวัท่ี่�สามารถเข้าถ้งผู้�านระบบตี้รวัจสอบออนไลน์ ยังที่ำาให้
บริษััที่สามารถสังเกตี้พฤตี้ิกรรมการใชิ้นำ�าและตี้รวัจจับควัามผู้ิดั
ปกติี้ตี้�างๆ เพื�อระบุสาเหตีุ้ไดั้อย�างที่ันที่�วังท่ี่ รวัมถ้งการตี้รวัจสอบ
และระบุจุดัรั�วัไหลท่ี่�อาจเกิดัข้�นในระบบส�งนำ�าไดั้อ่กดั้วัย 
 
WHAUP ไดั้เริ�มนำาระบบตี้รวัจสอบออนไลน์มาใชิ้ในการบันท้ี่ก
การใชิ้พลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์ของลูกค้าซ่้�งอำานวัยควัามสะดัวักในการ
จัดัที่ำาใบเร่ยกค�าใชิ้จ�าย โดัยข้อมูลจะถูกส�งและจัดัเก็บท่ี่�สำานักงาน
ใหญ� ณ ต้ี้ก WHA Tower ซ่้�งส�งผู้ลให้พนักงานสามารถบันท้ี่ก
ข้อมูลไดั้โดัยไม�จำาเป็นตี้้องเดัินที่างไปยังสถานท่ี่�ตี้ั�งของบริษััที่
ของลูกค้า รวัมถ้งไม�ตี้้องจดับันท้ี่กข้อมูลการใชิ้พลังงานดั้วัย
มือ ดัังนั�น โครงการดัังกล�าวัสามารถที่ำาให้กระบวันการจัดัที่ำา 
ใบเร่ยกเก็บค�าใชิ้จ�ายม่ควัามรวัดัเร็วัข้�น ถูกตี้้อง แม�นยำา และ
สามารถประหยัดัค�าใชิ้จ�ายท่ี่�เก่�ยวัข้องไดั้ถ้ง 3,000 บาที่ตี้�อ
เมกะวััตี้ตี้์ โดัย WHAUP ตัี้�งเป้าตี้ามแผู้นธุรกิจท่ี่�จะสามารถ
ขยายกำาลังการผู้ลิตี้พลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์ จำานวัน 300 เมกะวััตี้ตี้์
ภายในปี 2566 ซ่้�งหมายควัามวั�า ระบบ SMART Metering  
จะสามารถชิ�วัยประหยัดัค�าใชิ้จ�ายท่ี่�เก่�ยวัข้องกับพนักงานไดั้ถ้ง 
900,000 บาที่ตี้�อป ี

เที่คโนโลย่การควับคุมกำากับดัูแลและเก็บข้อมูล 
(Supervisory Control and Data Acquisition: 
SCADA) ในโรงบำาบัดันำ�าเส่ย 
ในปัจจุบัน WHAUP อยู�ระหวั�างการศั้กษัาเพื�อเพิ�มควัามสามารถ
โดัยใชิ้เที่คโนโลย่ SCADA ในโรงบำาบัดันำ�าเส่ยซ้่�งตี้ั�งอยู�ภายใน
เขตี้นวััตี้กรรมระเบ่ยงเศัรษัฐกิจพิเศัษัภาคตี้ะวัันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation : EECi) ในเขตี้อำาเภอวัังจันที่ร์ 
จังหวััดัระยอง โดัยระบบเที่คโนโลย่ดัังกล�าวัสามารถชิ�วัยตี้รวัจสอบ
ผู้ลการดัำาเนนิการบำาบดัันำ�าเสย่ตี้ลอดั 24 ชิั�วัโมง โดัยบรษิัทัี่สามารถ
ประหยัดัค�าใชิจ้�ายในการดัำาเนนิการเพื�อแตี้�งตี้ั�งบคุลากรประจำาไซ่ตี้์
งาน โดัยคาดัวั�าการก�อสรา้งโรงบำาบดัันำ�าเสย่ดัังกล�าวัและการตี้ดิัตี้ั�ง
เที่คโนโลย่ SCADA จะแล้วัเสร็จในปี 2564 
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การผู้ลิตี้นำ�าปราศจากแร�ธาตุี้
ตี้ั�งแตี้�ปี 2562 เป็นตี้้นมา WHAUP ไดั้ยกระดัับกระบวันการนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม�และผู้ลิตี้เป็นนำ�าปราศัจากแร�ธาตุี้ โดัยใชิ้เที่คโนโลย่ 
เมมเบรน และการแลกเปล่�ยนไอออนเพื�อนำาแร�ธาตุี้อื�นๆ ออกจากนำ�าเส่ย นำ�าปราศัจากแร�ธาตุี้จะใชิ้ในอุตี้สาหกรรมบางประเภที่ที่่�ตี้้องการ
นำ�าท่ี่�ม่ควัามบริสุที่ธ์สูงมาก เชิ�น โรงไฟฟ้า อุตี้สาหกรรมปิโตี้รเคม่และอิเล็กที่รอนิกส์ นำ�าดัังกล�าวัจะการป้องกันเครื�องจักรและอุปกรณ์
จากการผูุ้กร�อนจากคลอร่น โดัยกระบวันการผู้ลิตี้นำ�าปราศัจากแร�ธาตีุ้ดัังกล�าวัอยู�ที่่�นิคมอุตี้สาหกรรม ดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเที่ิร์น (WHA EIE) 
ซ่้�งสามารถสร้างรายไดั้ถ้ง 55,000,000 บาที่ นอกจากกระบวันดัังกล�าวัจะเพิ�มมูลค�าของผู้ลิตี้ภัณฑ์์นำ�าแล้วั ยังไดั้ชิ�วัยลดัการใชิ้นำ�าจาก
แหล�งนำ�าธรรมชิาตี้ิ โดัยในปี 2563 WHAUP ไดั้เพิ�มกำาลังการผู้ลิตี้นำ�าปราศัจากแร�ธาตีุ้จำานวัน 1.6 ล้านลูกบาศัก์เมตี้ร ที่ำาให้กำาลังการ
ผู้ลิตี้นำ�าปราศัจากแร�ธาตีุ้รวัมปัจจุบันของบริษััที่อยู�ท่ี่� 3.1 ล้านลูกบาศัก์เมตี้ร 
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ควัามปลอดัภัย
ของข้อมูลิ

เน่�องจากควัามตี้้องการในการเข้าสู�ควัามเป็นดัิจิที่ัลที่่�เพิ�มข้�น 
ทัี่�วัโลก เที่คโนโลย่จ้งม่ควัามก้าวัหน้าไปอย�างรวัดัเร็วั หลายๆ 
บรษิัทัี่ตี้�างนำาการเปล่�ยนแปลงที่างดัจิิที่ลั (Digital Transformation) 
มาใชิ้เพื�อสร้างธุรกิจแนวัใหม�ให้ม่ประสิที่ธิภาพและสร้างผู้ลกำาไร
ท่ี่�มากข้�น อย�างไรก็ตี้าม การเปล่�ยนแปลงที่างดิัจิที่ัลมาพร้อม
กับควัามเส่�ยงจากภัยคุกคามที่างไซ่เบอร์ ที่ำาให้ตี้้องม่การกำากับ
ดัูแล การจัดัการ และการป้องกันที่่�เหมาะสม ทัี่�งน้� ข้อมูลของ 
บริษััที่นั�นถือวั�าเป็นสินที่รัพย์ที่่�สำาคัญตี้�อการดัำาเนินธุรกิจ การ
โจมตี้่ที่างไซ่เบอร์จ้งอาจเป็นสาเหตีุ้ท่ี่�ที่ำาให้เกิดัการเข้าถ้งท่ี่�ไม�
ไดั้รับอนุญาตี้ ควัามเส่ยหาย การหยุดัชิะงักหรือขโมยสินที่รัพย์
สารสนเที่ศัหรือข้อมูลส�วันบุคคลที่่�จะตี้้องดัูแลเป็นพิเศัษั โดัยอาจ
นำาไปสู�ผู้ลกระที่บในเชิิงลบตี้�างๆ ไม�วั�าจะเป็น ชิื�อเส่ยงของบริษััที่
การหยุดัชิะงักดั้านการเงิน การสูญเส่ยควัามไวั้วัางใจจากลูกค้า
และพนักงาน และในบางกรณ้ อาจเกิดัการละเมิดั คด่ัควัามหรือ
การหยุดัชิะงักที่างธุรกิจไดั้ นอกจากน้� เน่�องจากหลักปฏิิบัตี้ิแบบ 
New normal ให้ที่ำางานจากท่ี่�บ้านอันเน่�องมาจากการแพร�ระบาดั
ใหญ�ของโรคโควัิดั-19 ในปี 2563 จ้งม่แนวัโน้มและผู้ลกระที่บท่ี่�
การโจมตี้่ที่างไซ่เบอร์จะเพิ�มข้�น WHAUP เข้าใจวั�าการป้องกัน
ข้อมูลส�วันบุคคลท่ี่�จะตี้้องดัูแลเป็นพิเศัษันั�นเป็นพื�นฐานสำาหรับ
การดัำาเนินธุรกิจ ดัังนั�น บริษััที่จ้งมั�นใจวั�าแนวัปฏิิบัตี้ิดั้านการ
รักษัาควัามปลอดัภัยของข้อมูลนั�นจะไดั้รับการจัดัการเป็นอย�างดั่ 
ม่ควัามเป็นปัจจุบันและม่ประสิที่ธิภาพในทีุ่กกรณ้ 

แนวัที่างการจัดัการ
การปกป้องข้อมูลของ WHAUP เป็นไปตี้ามพระราชิบัญญัตี้ิ
คุ้มครองข้อมูลส�วันบุคคล พ.ศั. 2562 และพระราชิบัญญัตี้ิการ
รักษัาควัามปลอดัภัยที่างไซ่เบอร์ พ.ศั. 2562 โดัย WHAUP ใชิ้
นโยบายการรักษัาควัามปลอดัภัยที่างสารสนเที่ศั (Information 
Security Policy) ท่ี่�พัฒนาโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA สำาหรับบริษััที่ใน
กลุ�ม WHA ที่ั�งหมดั เพื�อเป็นกรอบในการเพิ�มประสิที่ธิภาพการ
ปกป้องข้อมูล โดัยในปี 2563 ไดั้ม่การแก้ไขนโยบายการรักษัา
ควัามปลอดัภัยที่างสารสนเที่ศัเพื�อให้สอดัคล้องกับข้อกำาหนดัใน
พระราชิบัญญัติี้ดัังกล�าวัเข้าไวั้ดั้วัย 

แผนผ่งองค์กรข้องหน่วยงานด้้านเทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศ 
ข้องกลุ่มูบริษั่ทั่ WHA

คณะกรรมการ
บริหารควัามเส่�ยง

คณะกรรมการบริหารควัาม
มั�นคงปลอดัภัยสารสนเที่ศ

ฝ่่ายเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ
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ทัี่�งน้� ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัไดั้รับการแตี้�งตี้ั�งเพื�อที่ำาหน้าที่่�
ตี้รวัจสอบควัามปลอดัภัยของเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัทุี่กธุรกิจ
ที่ั�งหมดัของกลุ�มบริษััที่ WHA ซ่้�งรวัมถ้ง WHAUP ดั้วัย โดัยฝ่่าย
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศัม่หน้าท่ี่�รับผิู้ดัชิอบการตี้ิดัตี้ั�งและบำารุงรักษัา
ระบบสารสนเที่ศั (IT) รวัมถ้งการสรุปข้อมูลจากเหตีุ้ละเมิดัควัาม
ปลอดัภัยมั�นคงของข้อมูลทัี่�งหมดัตี้ามที่่�ไดั้รับรายงาน ตี้ลอดัจน
ประเภที่และรายละเอ่ยดัของปัญหาท่ี่�พบ (เชิ�น สถานท่ี่�เกิดัเหตุี้  
ผู้ลกระที่บท่ี่�เกดิัข้�น มาตี้รการรบัมอื เปน็ตี้น้) รวัมทัี่�ง สาเหตี้ทุี่่�แที่จ้รงิ 
ของปญัหา และมาตี้รการลดัควัามเส่�ยงและบรรเที่าผู้ลกระที่บ ที่ั�งน้� 
ฝ่า่ยเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัเปน็หนว่ัยงานท่ี่�ข้�นตี้รงตี้�อคณะกรรมการ
บริหารควัามมั�นคงปลอดัภัยสารสนเที่ศัซ้่�งม่หัวัหน้าฝ่่ายเป็นคณะ
ที่ำางาน โดัยคณะกรรมการบริหารควัามมั�นคงปลอดัภัยสารสนเที่ศั
มห่นา้ที่่�อนมัุตี้รัิบรองนโยบายตี้�างๆ และกำาหนดัแนวัที่างปฏิบิตัี้งิาน 
รวัมทัี่�งตี้ดััสินใจในประเดัน็สำาคญัที่่�เก่�ยวัขอ้งกบัควัามปลอดัภยัของ
ข้อมูลรวัมถ้งควัามมั�นคงปลอดัภัยที่างไซ่เบอร์ โดัยคณะกรรมการ
บริหารควัามมั�นคงปลอดัภัยสารสนเที่ศัตี้้องยื�นรายงานตี้�อคณะ
กรรมการบริหารควัามเส่�ยง 2 ครั�งตี้�อปี เพื�อติี้ดัตี้ามเฝ่้าระวััง 
ควัามเส่�ยงดั้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัอย�างครอบคลุมทัี่�วัถ้ง 
นอกจากน้� ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัยังนำาเสนอควัามเส่�ยงดั้าน
ควัามปลอดัภยัของขอ้มูลของกลุ�มบรษิัทัี่ WHA ซ่้�งรวัมถง้ควัามเส่�ยง
ของ WHAUP ตี้�อท่ี่�ประชิมุคณะกรรมการบรหิารควัามเส่�ยงของกลุ�ม
บรษัิัที่ WHA เปน็ประจำาทุี่กไตี้รมาสเพื�อพจิารณา โดัยมผูู่้เ้ชิ่�ยวัชิาญ
และม่ประสบการณ์ดั้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัเข้าร�วัมดั้วัย  
จากนั�นคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงจะนำาข้อมูลรายงานตี้�อ
คณะกรรมการกลุ�มบริษััที่ WHA ตี้�อไป

เพื�อใหม้ก่ารปกปอ้งขอ้มลูที่่�มป่ระสทิี่ธภิาพมากข้�น WHAUP จะใชิ้ 
ที่ะเบ่ยนสินที่รัพย์ดั้านข้อมูลซ้่�งพัฒนาข้�นโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA 
และไดั้รับการรับรองโดัยผูู้้บริหารของกลุ�มบริษััที่ โดัยที่ะเบ่ยนน้�
เป็นแพลตี้ฟอร์มส�วันกลางท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�จัดัเก็บข้อมูลทัี่�งขาเข้าและ
ขาออกของทัี่�ง 4 กลุ�มธุรกิจ รวัมถ้ง WHAUP ดั้วัย โดัยประโยชิน์
จากที่ะเบ่ยนน้�จะชิ�วัยใหฝ้่า่ยสารสนเที่ศัตี้รวัจพบแหล�งท่ี่�มาของการ
รั�วัไหลของขอ้มลูหรอืการกระที่ำาที่างไซ่เบอร ์และที่ำาการตี้อบสนอง 
ไดั้อย�างเหมาะสมภายในเวัลาอันสั�นในกรณ้ท่ี่�เกิดัการโจมตี้่ที่าง
ไซ่เบอร์ นอกจากน้� WHAUP จะดัำาเนินการที่ดัสอบการใชิ้งานและ
ข้อบกพร�องของระบบข้อมูลดัังกล�าวัภายในปี 2564 การประเมินน้� 
จะปลูกฝ่ังให้พนักงานตี้ระหนักถ้งควัามสำาคัญของการรักษัาควัาม
ปลอดัภยัของขอ้มลู นอกจากน้� WHAUP ร�วัมกบักลุ�มบรษิัทัี่ WHA 
ยังไดั้พัฒนาแอปพลิเคชิันตี้รวัจสอบระบบข้�นเพื�อตี้รวัจสอบเฝ่้า
ระวัังการรั�วัไหลของข้อมูลทัี่�งภายในและภายนอกองค์กร รวัมถ้ง 
ผู้ลกระที่บของแตี้�ละกรณ้ ตี้ามข้อกำาหนดัในพระราชิบัญญัตี้ิ
คุ้มครองข้อมูลส�วันบุคคล พ.ศั. 2562 โดัยแอปพลิเคชิันดัังกล�าวั
จะพร้อมใชิ้งานในปี 2564

แผู้นบริหารควัามตี้�อเนื�องที่างธุรกิจ (BCP)  
ของสารสนเที่ศ
ในสถานการณท่์ี่�มก่ารแพร�ระบาดัของโรคโควัดิั-19 ไปทัี่�วัโลก ที่ำาให้
เกิดัการที่ำางานจากนอกองค์กร ซ่้�งเป็นการเปิดัโอกาสให้เกิดัการ
โจมตี้่ที่างไซ่เบอร์ไดั้ WHAUP จ้งใชิ้แผู้นบริหารควัามตี้�อเน่�องที่าง
ธุรกิจ (BCP) ของกลุ�มบริษััที่ WHA ท่ี่�เน้นกลไกการตี้อบสนองใน
กรณท่้ี่�เกดิัวักิฤตี้ดัา้นสารสนเที่ศั โดัยแผู้นบรหิารควัามตี้�อเน่�องที่าง
ธุรกิจ (BCP) นั�นประกอบดั้วัยแนวัที่างปฏิิบัตี้ิสำาหรับพนักงานเมื�อ
ใชิง้านชิ�องที่างการสื�อสารออนไลนห์รือเขา้ถง้ขอ้มูลท่ี่�เปน็ควัามลับ 
ของบริษััที่ผู้�านแพลตี้ฟอรม์ออนไลนแ์ละระบบไดัรฟก์ลาง โดัยในปี 
2564 ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัจะจัดัที่ำาการวัิเคราะห์ผู้ลกระที่บ
ที่างธุรกิจของระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัทัี่�งหมดั และพัฒนาแนวั
ปฏิิบัตี้ิเพื�อควัามตี้�อเน่�องที่างธุรกิจสำาหรับแตี้�ละระบบโดัยเฉพาะ 

กลไกการตี้อบสนองภัยคุกคามที่างไซเบอร์
สินที่รัพย์ดั้านสารสนเที่ศัที่างไซ่เบอร์และการรักษัาควัามลับของ
ข้อมูลถือเป็นส�วันหน้�งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่ ดัังนั�น  
ในกรณ้ท่ี่�พบข้อสงสัย การฝ่่าฝ่้นหรือการละเมิดัท่ี่�เก่�ยวักับการ
ป้องกันข้อมูลสามารถรายงานผู้�านชิ�องที่างท่ี่�กำาหนดัไวั้ ซ้่�ง
กระบวันการการจัดัการของการแจง้เบาะแสจะเปน็ไปตี้ามท่ี่�กำาหนดั
ไวั้ในคู�มือจรรยาบรรณที่างธุรกิจ นอกจากน้� WHAUP ยังไดั้นำา
นโยบายการตี้รวัจประเมินการรั�วัไหลของข้อมูลและการบริหาร
จัดัการควัามปลอดัภัยของข้อมูลซ้่�งจัดัที่ำาข้�นโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA 
มาบังคับใชิ้กับพนักงานทีุ่กคนในปี 2564 โดัยนโยบายดัังกล�าวั
ไดั้กำาหนดัแนวัที่างปฏิิบัตี้ิและบุคคลท่ี่�ม่หน้าท่ี่�รับผู้ิดัชิอบในการ
บริหารจัดัการและการรายงานปัญหาเก่�ยวักับควัามปลอดัภัยของ
ข้อมูลสำาหรับการรั�วัไหลของข้อมูลในแตี้�ละกรณ้ท่ี่�ไดั้รับรายงาน

โครงการเสริมสร้างควัามตี้ระหนักในควัามสำาคัญ
ของควัามปลอดัภัยที่างไซเบอร์และการรักษัาข้อมูล
เพื�อส�งเสริมให้พนักงานม่ควัามตี้ระหนักและเข้าใจเก่�ยวักับการ
รักษัาควัามปลอดัภัยดั้านไซ่เบอร์และควัามเป็นส�วันตี้ัวัของข้อมูล 
WHAUP จ้งไดั้จัดัให้ม่การฝ่ึกอบรมประจำาปีซ่้�งเน่�อหาในการ
อบรมเป็นไปตี้ามท่ี่�คณะกรรมการมาตี้รฐานควัามปลอดัภัยข้อมูล 
(Security Standards Council) พิจารณาไวั้ นอกจากน้�ยังม่เน่�อหา
เก่�ยวักับควัามปลอดัภัยที่างกายภาพ ควัามปลอดัภัยของอ่เมล 
ควัามปลอดัภยัของรหสัผู้�าน อปุกรณเ์คลื�อนท่ี่� เครอืข�ายไรส้ายและ
ควัามปลอดัภยัของการเชืิ�อมตี้�อเครอืข�าย ตี้ลอดัจนควัามปลอดัภยั
ของสถานท่ี่�ปฏิิบัตี้ิงานและมัลแวัร์ สำาหรับพนักงานฝ่่ายเที่คโนโลย่ 
สารสนเที่ศัจะไดั้รับการฝ่ึกอบรมปีละครั�งโดัยวัิที่ยากรผูู้้เชิ่�ยวัชิาญ
จากภายนอกองค์กร 
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จำานวันคำาร้องเรียนจากบุคคล
ภายนอกองค์กรและไดั้รับ

การยืนยันจากบุคคลในองค์กร

จำานวันคำาร้องเรียนจาก
หน�วัยงานกำากับดัูแล

จำานวันกรณ่ที่่�ข้อมูลของ
ลูกค้ารั�วัไหล ถืูกโจรกรรม 

หรือสูญหาย 

2562 2562 25622563 2563 2563

0 0 00 0 0

ผู้ลการดัำาเนินงาน
WHAUP มุ�งมั�นท่ี่�จะพัฒนาการบริหารจัดัการควัามปลอดัภัยของข้อมูลและระบบท่ี่�เก่�ยวัข้องอย�างตี้�อเน่�อง เพื�อร�วัมเป็นส�วันหน้�งในการ
ผู้ลักดัันให้กลุ�มบริษััที่ WHA บรรลุถ้งเป้าหมาย ในการป้องกันข้อมูลรั�วัไหลในทุี่กกรณ้ให้ไดั้ร้อยละ 100 ไม�วั�าจะเป็นการรั�วัไหลของข้อมูล 
ไปจนถ้งการโจรกรรมหรือการสูญหายของข้อมูลทัี่�งขาเข้าและขาออก โดัยในปี 2563 ไดั้บรรลุถ้งเป้าหมายท่ี่�กำาหนดัไวั้แล้วั 
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เก่�ยวักับ WHAUP

• การบริหารจัดัการที่รัพยากรมนุษัย์
• สิที่ธิมนุษัยชิน
• การปฏิิบัตี้ิตี้�อแรงงาน
• การจูงใจและรักษัาพนักงานที่่�ม่ศักยภาพและ

ควัามสามารถื
• การลงทีุ่นในการพัฒนาศักยภาพและ 

ส�งเสริมควัามก้าวัหน้าแก�พนักงาน
• อาชิีวัอนามัยและสภาพแวัดัล้อมในการที่ำางาน
• การพัฒนาของชิุมชิน

การสร้างคุณค�า 
สู�สังคม



การบริหารจัดัการ
ที่รัพยากรมนุษัย์

CHAMPION 
ที่่�หน่�งในใจ

PARTNERSHIP
รู้ใจเป็นคู�คิดั

ADVANCED
ก้าวัลำ�ากวั�าใคร

RESOURCEFUL
รอบรู้สมองไวั

INTEGRITY
สุจริตี้รักษัาเก่ยรตี้ิ

ที่รัพยากรมนุษัย์ถือเป็นส�วันสำาคัญหน้�งในการดัำาเนินธุรกิจมาโดัย
ตี้ลอดั อนันำามาซ้่�งควัามสำาเรจ็และการเตี้บิโตี้อย�างยั�งยนื โดัยเฉพาะ 
อย�างยิ�งในสภาวัะท่ี่�ม่ควัามเปล่�ยนแปลงเกิดัข้�นอย�างรวัดัเร็วัทัี่�ง
ที่างสังคมและสิ�งแวัดัล้อม รวัมถ้งการเปล่�ยนแปลงในพฤติี้กรรม
ผูู้้บริโภคและการเปล่�ยนผู้�านสู�ยุคดัิจิที่ัล จ้งเป็นเรื�องจำาเป็นอย�าง 
ยิ�งที่่� WHAUP ไดั้ส�งเสริมการจัดัการที่รัพยากรมนุษัย์อย�างม่
ประสิที่ธิภาพและม่ควัามยืดัหยุ�นเพื�อชิ�วัยให้กระบวันการสรรหา
บุคคลและรักษัาพนักงานท่ี่�ม่ควัามสามารถให้คงอยู� โดัยใน 
ขณะเดั่ยวักันไดั้ม่การส�งเสริมวััฒนธรรมการม่ส�วันร�วัมของ
พนักงานตี้�อบริษััที่อ่กดั้วัยซ้่�งถือวั�าเป็นองค์ประกอบสำาคัญของ
ควัามสำาเร็จที่างธุรกิจ นอกจากน้� ในปัจจุบันการคำาน้งถ้งชุิมชิน
และควัามเคลื�อนไหวัที่างสังคมตี้�างๆ ที่ำาให้แนวัคิดัการบริหารท่ี่�
สนับสนุนควัามหลากหลายและยอมรับควัามแตี้กตี้�างแพร�หลาย
มากข้�น เหน็ไดัจ้ากสถติี้ปิระชิากรดัา้นแรงงานในปจัจบุนั สิ�งเหล�าน้� 
สะที่้อนให้เห็นถ้งควัามตี้้องการแนวัที่างการจัดัการที่รัพยากร
มนุษัย์ที่่�เหมาะสมกับลักษัณะของกลุ�มพนักงานและแรงงานท่ี่�ม่
ควัามเปล่�ยนแปลงไปดั้วัยเชิ�นกัน 

ดั้วัยแนวัคิดัใหม�น้� WHAUP กำาลังพัฒนาระบบการบริหาร
จัดัการที่รัพยากรบุคคลอย�างตี้�อเน่�องโดัยครอบคลุมทุี่กดั้าน
เพื�อให้ระบบดัังกล�าวัม่การดัำาเนินงานดั้วัยประสิที่ธิภาพสูงสุดั  

ซ่้�งสะที่้อนผู้�านกระบวันการท่ี่�จูงใจและรักษัาผูู้้ท่ี่�ม่ควัามสามารถ  
การพัฒนาทุี่นที่รัพย์ดั้านบุคคล อาชิ่วัอนามัยและควัามปลอดัภัย 
แนวัที่างในการปฏิิบัตี้ิตี้�อแรงงานและสิที่ธิมนุษัยชิน ควัามมุ�งมั�น
ในการบริหารจัดัการที่รัพยากรบุคคล ดัังกล�าวัจะชิ�วัยให้ WHAUP 
มั�นใจไดั้วั�าพนักงานของตี้นจะไดั้รับการปฏิิบัตี้ิดั้วัยควัามยุตี้ิธรรม 
ไดั้รับควัามเคารพตี้�อควัามตี้้องการและม่การส�งเสริมควัาม
ก้าวัหน้าและควัามสามารถดั้านวิัชิาช่ิพและการเข้าร�วัมเป็นส�วัน
หน้�งของบริษััที่ 

ค�านิยมองค์กรของ WHAUP
บริษััที่ถือวั�าค�านิยมองค์กรเป็นรากฐานที่่�สำาคัญในการปลูกฝ่ัง
วััฒนธรรมของบริษััที่และส�งเสริมพนักงานทุี่กคนให้สามารถ
ปฏิิบัตี้ิและที่ำาหน้าท่ี่�ในบที่บาที่ของตี้นไดั้อย�างสอดัคล้องกันและ
ม่ประสิที่ธิภาพ ค�านิยมขององค์กร 5 ประการ ไดั้แก� ก้าวัลำ�า
กวั�าใคร (Advance) ท่ี่�หน้�งในใจ (Champion) รอบรู้สมองไวั 
(Resourceful) รู้ใจเป็นคู�คิดั (Partnership) และสุจริตี้รักษัาเก่ยรติี้ 
(Integrity) โดัยค�านยิมเหล�าน้�จะเสรมิสรา้งภาวัะควัามเปน็ผูู้น้ำาและ
ควัามสามารถของบุคลากร ที่้ายท่ี่�สุดัน้� องค์ประกอบเหล�าน้�กลาย
เป็นองค์ประกอบที่่�สำาคัญในการเสริมสร้างแรงขับเคลื�อนธุรกิจของ 
WHAUP ในระหวั�างการเปล่�ยนผู้�านเข้าสู�ควัามเป็นดัิจิที่ัล และยัง
ขับเคลื�อนธุรกิจให้ประสบควัามสำาเร็จในระยะยาวัอ่กดั้วัย 
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สิที่ธิ
มนุษัยชิน

มนุษัย์ทีุ่กคนตี้�างก็ม่สิที่ธิมนุษัยชิน โดัยเป็นสิที่ธิที่่�ทีุ่กคนม่ตี้ั�งแตี้�
แรกเกิดัโดัยไม�ม่ข้อจำากัดัดั้านควัามแตี้กตี้�างใดัๆ (อาที่ิ เชืิ�อชิาตี้ิ 
เพศั ภาษัา สัญชิาติี้ ศัาสนาหรือมุมมองที่างการเมือง) แม้กระนั�น
ประชิากรโลกกลับตี้้องเผู้ชิิญกับปัญหาการละเมิดัสิที่ธิมนุษัยชิน 
หรือพบสถานการณ์การละเมิดักฎหมาย มาตี้รฐานสากล หรือ
พันธสัญญาในดั้านสิที่ธิมนุษัยชิน ซ่้�งประเดั็นอื�อฉาวัดั้านสิที่ธิ 
มนุษัยชินเหล�าน้�เป็นสิ�งที่่�ทัี่�วัโลกให้ควัามสนใจเป็นอย�างมากและ
นำามาซ้่�งควัามที่า้ที่ายใหก้บัภาคธรุกจิ ที่ั�งยงัสะที่อ้นใหเ้หน็ปญัหาท่ี่�
เกดิัจากสภาพแวัดัลอ้มในการที่ำางานท่ี่�ไม�ปลอดัภัยอนัเก่�ยวั ปญัหา
การจำากัดัเสร่ภาพในการแสดังควัามคิดัเห็น ปัญหาการย้ายชุิมชิน
ไปสู�พื�นที่่�ใหม� (Resettlement and Relocation) จากการครอบ
ครองท่ี่�ดิันอย�างไม�เหมาะสม และปัญหาการใชิแ้รงงานผิู้ดักฎหมาย
จากกระบวันการสรรหาพนกังานท่ี่�ไม�เหมาะสม นอกจากน้�การแพร�
ระบาดัของเชืิ�อไวัรัส โควัิดั-19 ยังที่ำาให้ปัญหาดั้านสิที่ธิมนุษัยชิน 
ไดั้รับการแก้ไขล�าชิ้าข้�นหรือม่ควัามรุนแรงข้�น ตี้ัวัอย�างเชิ�น การ
ละเมิดัสิที่ธิดั้านสุขภาพของพนักงาน ประเดั็นตี้�างๆ เหล�าน้�  
ถือเป็นควัามที่้าที่ายและสิ�งกระตีุ้้นให้ภาคธุรกิจตี้้องบริหารจัดัการ
ควัามเส่�ยง เพื�อหล่กเล่�ยงผู้ลกระที่บดั้านสิที่ธิมนุษัยชินและ 
ผู้ลกระที่บเชิิงลบตี้�อภาพลักษัณ์ขององค์กร ตี้ลอดัจนป้องกันไม�ให้
เกดิัขอ้รอ้งเรย่นจากนักปกปอ้งสทิี่ธมินษุัยชิน และการประที่ว้ังโดัย
ผูู้้ที่รงสิที่ธิตี้�างๆ (Right Holder)

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ตี้ระหนักดั่ถ้งควัามสำาคัญของสถานการณ์ดั้านสิที่ธิ
มนุษัยชินเหล�าน้� และการปกป้องสิที่ธิของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยตี้ลอดั
ห�วังโซ่�อุปที่านถือเป็นแนวัที่างการดัำาเนินธุรกิจขั�นพื�นฐานของ
องค์กร โดัย WHAUP ไดั้ม่การตี้รวัจสอบการดัำาเนินการดั้านสิที่ธิ
มนุษัยชิน (Human Rights Due Diligence) เพื�อประเมินควัาม
เส่�ยงและตี้�อยอดัไปสู�การพัฒนานโยบายดั้านสิที่ธิมนุษัยชินของ 
บริษััที่ โดัยครอบคลุมไปถ้งพนักงานทุี่กระดัับ ตี้ลอดัจนผูู้้ม่ส�วัน
ไดั้เส่ย ซ้่�งนโยบายดัังกล�าวัตี้ั�งอยู�บนแนวัที่างปฏิิบัติี้สากล เชิ�น 
ปฏิิญญาสากลวั�าดั้วัยสิที่ธิมนุษัยชิน (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) หลักการช่ิ�แนะเรื�องสิที่ธิมนุษัยชินสำาหรับ
ธุรกิจแห�งสหประชิาชิาตี้ิ (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGP) ข้อตี้กลงโลกแห�ง
สหประชิาชิาตี้ิ (United Nations Global Compact: UNGC) และ
หลักการและสิที่ธิขั�นพื�นฐานในการที่ำางานขององค์การแรงงาน
ระหวั�างประเที่ศั (The International Labor Organization’s 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
ซ่้�งเน่�อหาของนโยบายมก่ารระบถุง้ประเดัน็การไม�เลอืกปฏิบิตัี้ ิการ
ละเมิดัสิที่ธิมนุษัยชินของผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย การประเมินควัามเส่�ยง
ดัา้นสทิี่ธมินษุัยชิน การตี้รวัจสอบการดัำาเนนิการดัา้นสทิี่ธมินษุัยชิน  
การส�งเสริมสิที่ธิมนุษัยชิน การสื�อสารและการรายงานกรณ้ฝ่่าฝ่้น
หรอืละเมิดัสทิี่ธมินษุัยชิน ทัี่�งน้�ฝ่า่ยที่รัพยากรบุคคลไดัม่้การสื�อสาร
นโยบายดั้านสิที่ธิมนุษัยชินให้พนักงานทัี่�งหมดัในทุี่กกลุ�มธุรกิจรับ
ที่ราบแล้วั
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ในลำาดัับตี้�อมา เพื�อให้บรรลุตี้ามควัามมุ�งมั�นของ WHAUP  
ในการแสดังควัามเคารพและปกป้องสิที่ธิมนุษัยชินตี้�อผูู้้ม่ส�วัน
ไดั้เส่ยทัี่�งหมดั บริษััที่ดัำาเนินการประเมินควัามเส่�ยงดั้านสิที่ธิ
มนุษัยชิน โดัยถือเป็นส�วันหน้�งของการศั้กษัาการประเมิน 
ผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ของโครงการพัฒนานิคมอุตี้สาหกรรม ซ่้�งในการดัำาเนินการ
ดัังกล�าวัจะม่การประเมินตัี้วัช่ิ�วััดัควัามเส่�ยงดั้านสิที่ธิมนุษัยชิน 
ในประเดั็นตี้�างๆ เชิ�น ประเดั็นการย้ายชุิมชินไปสู�พื�นที่่� ใหม� 
ประเด็ันดั้านเศัรษัฐกิจและสังคม ประเด็ันดั้านสิ�งแวัดัล้อม 
ประเดั็นดั้านควัามปลอดัภัย และประเดั็นดั้านทีุ่นมนุษัย์ของ
แรงงานข้ามชิาตี้ิ (Foreign Human Capital) และม่การ
กำาหนดัมาตี้รการแก้ไขเพื�อลดัและเฝ่้าระวัังตี้ิดัตี้ามควัามเส่�ยง 
ดัังกล�าวัตี้ลอดัการพัฒนาและดัำาเนินงานของโครงการ นับตี้ั�งแตี้�
ระยะก�อสร้างไปจนถ้งระยะดัำาเนินงาน ดัังนั�น เมื�อพิจารณาจาก
รูปแบบและลักษัณะกิจกรรมการดัำาเนินงานของ WHAUP พบวั�า 
ควัามเส่�ยงดั้านสิที่ธิมนุษัยชินของบริษััที่ม่ควัามรุนแรงน้อยกวั�า
เมื�อเท่ี่ยบกับหมวัดัธุรกิจอื�นเน่�องมาจากควัามพยายามตี้�างๆ  
ของบริษััที่ในการรับมือกับปัญหา เชิ�น การปฏิิบัตี้ิตี้ามระเบ่ยบข้อ
บงัคบั การที่ำาประชิาพจิารณแ์ละจำานวันแรงงานตี้�างดัา้วัท่ี่�นอ้ยมาก

กลไกการร้องทีุ่กข์ 
WHAUP ให้ควัามสำาคัญกับที่ัศันคตี้ิและข้อมูลเฉพาะของผูู้้ม่ส�วัน
ไดั้เส่ยแตี้�ละฝ่่ายและทีุ่กฝ่่าย ดัังนั�น เพื�อตี้รวัจสอบการละเมิดั
สิที่ธิมนุษัยชิน ผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยทีุ่กฝ่่ายสามารถเข้าถ้งและรายงาน
เหตีุ้การณ์ละเมิดัสิที่ธิมนุษัยชินท่ี่�อาจเกิดัข้�นไดั้ผู้�านชิ�องที่างการ
แจ้งเบาะแสของ WHAUP ซ่้�งข้อมูลที่่�ไดั้รับจะม่การจัดัการตี้าม 

ขั�นตี้อนการร้องทีุ่กข์ตี้ามรายละเ อ่ยดัท่ี่�ปรากฏิในหัวัข้อ 
จรรยาบรรณที่างธุรกิจ และในปี 2563 ไม�พบวั�าม่กรณ้เก่�ยวัข้อง
กับการละเมิดัสิที่ธิมนุษัยชินแตี้�อย�างใดั

ควัามตี้ระหนักรู้ดั้านสิที่ธิมนุษัยชิน
นอกเหน่อจากการสื�อสารนโยบายสิที่ธิมนุษัยชินให้กับพนักงาน
ทุี่กคนแล้วั แผู้นกที่รัพยากรบุคคลยังม่หน้าที่่�รับผู้ิดัชิอบใน 
การจัดัการการอบรมแนะนำาและฝ่ึกอบรมเรื�องสิที่ธิมนุษัยชิน
และการสื�อสารดัังกล�าวัเพื�อสร้งควัามตี้ระหนักสำาหรับพนักงาน 
WHAUP ไดั้สร้างควัามเข้าใจและควัามตี้ระหนักรู้เรื�องสิที่ธิ
มนุษัยชินให้พนักงานอย�างตี้�อเน่�อง โดัยฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล
ไดั้นำานโยบายดั้านสิที่ธิมนุษัยชินบรรจุเข้าในวัาระการปฐมนิเที่ศั
พนักงานใหม� ซ่้�งจัดัข้�นเป็นรายไตี้รมาส ในปี 2563 ร้อยละ 
100 ของพนักงานเข้าใหม� 34 คนท่ี่� WHAUP ไดั้ผู้�านโครงการ
ปฐมนิเที่ศัพนักงาน ดั้วัยควัามร�วัมมือของ WHAUP และกลุ�ม
บริษััที่ WHA จ้งไดั้ม่หลักสูตี้รการอบรมแนะนำาสามโครงการในปี 
2563 โดัยม่จำานวันชัิ�วัโมงในการเข้าอบรมทัี่�งหมดั 12 ชิั�วัโมง 
สำาหรับพนักงานปัจจุบัน จะม่หนังสือแจ้งผู้�าน SharePoint ภายใน
เพื�อแจ้งนโยบายสิที่ธิมนุษัยชินตี้�อพนักงาน รวัมทัี่�งวัาระอื�นๆ ใน
การสรา้งควัามตี้ระหนกัเก่�ยวักบัสทิี่ธมินษุัยชิน รวัมไปถง้ LGBTQ+ 
ควัามเที่�าเท่ี่ยม การเลือกปฏิิบัตี้ิ การประพฤตี้ิอย�างเหมาะสมใน
สถานท่ี่�ที่ำางาน หรือการล�วังละเมิดั เป็นตี้้น การรวัมนโยบายเก่�ยวั
กับสิที่ธิมนุษัยชินไวั้ในสื�อสิ�งพิมพ์ชิ�วัยให้ WHAUP สามารถสร้าง
ควัามตี้ระหนักเก่�ยวักับปัญหาดั้านสิที่ธิมนุษัยชินแก�พนักงานที่่�ม่
อยู� และชิ�วัยให้พนักงานทัี่�งหมดัสามารถกลับมาที่บที่วันนโยบาย
อ่กครั�ง
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การปฏิิบัตี้ิ
ต่อแรงงาน 

ควัามผู้ันผู้วันของเศัรษัฐกิจโลกที่ำาให้ เกิดัควัามจำา เป็นใน 
การตี้อบสนองเพื�อแก้ปัญหาข้อกังวัลดั้านปฏิิบัตี้ิดั้านแรงงานรวัม
ถ้งภาวัะวั�างงานหรือการปฏิิบัตี้ิที่่�ไม�เป็นธรรมซ้่�งอาจนำาไปสู�การ
เปล่�ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวัข้อง เพื�อ
ปอ้งกนัการละเมดิัและผู้ลกระที่บในเชิงิลบท่ี่�อาจเกดิัข้�นตี้�อพนกังาน
ขององค์กรและการปรากฏิตี้�อสื�อสาธารณะ สำาหรับ WHAUP นั�น 
พนักงานเป็นหน้�งในสินที่รัพย์ที่่�สำาคัญท่ี่�สุดั ดัังนั�น การรักษัาควัาม
สัมพันธ์ที่่�ดั่กับพนักงานผู้�านการปฏิิบัตี้ิตี้�อพนักงานอย�างเหมาะสม
จ้งเป็นสิ�งสำาคัญในการขับเคลื�อนแนวัธุรกิจให้เตี้ิบโตี้อย�างยั�งยืน 

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ไดั้จัดัที่ำาคู�มือระเบ่ยบและข้อปฏิิบัตี้ิพนักงานมาใชิ้เป็น
แนวัที่างในการควับคุมและดัูแลพนักงานแนวัปฏิิบัตี้ิดั้านแรงงาน
ภายในองค์กร โดัยคู�มือจะเป็นแนวัที่างให้บริษััที่ส�งเสริมควัาม
สำาเร็จของพนักงาน สนับสนุนแนวัปฏิบิัตี้ิที่่�ยุตี้ิธรรม เชิ�น ยอมรับ
ควัามหลากหลาย ผู้ลตี้อบแที่นท่ี่�เที่�าเท่ี่ยมและปฏิบิตัี้ติี้ามกฎหมาย
แรงงานและข้อกำาหนดัระเบ่ยบข้อบังคับ นอกจากน้� บริษััที่ยัง
รับรองวั�าการบริหารจัดัการพนักงานเป็นไปตี้ามกฎหมายและข้อ
บังคับด้ัานแรงงานของประเที่ศั และการจัดัการหลักปฏิิบัตี้ิดั้าน 
แรงงานที่่� WHAUP อยู�ภายใต้ี้การดัูแลของแผู้นกที่รัพยากรบุคคล

นอกจากน้�บรษิัทัี่ไดัใ้หค้วัามสำาคญัเปน็อย�างมากในการตี้�อตี้า้นการ 
เลือกปฏิิบัตี้ิ และส�งเสริมควัามหลากหลายของบุคลากร ซ่้�ง
ครอบคลุมที่ั�งในระดัับผูู้้บริหารและระดัับพนักงาน บริษััที่ไดั้แตี้�งตี้ั�ง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตี้อบแที่น (Nomination 
Remuneration and Compensation Committee: NRC) ซ่้�งประกอบ 
ดัว้ัยสมาชิิกของคณะกรรมการบริษัทัี่ โดัยคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค�าตี้อบแที่นม่หน้าที่่�เสนอชืิ�อบุคลากรท่ี่�ถ้งพร้อมดั้วัย
คุณสมบัตี้ิ โดัยไม�ม่การจำากัดัหรือเลือกปฏิิบัตี้ิอันเน่�องมาจากเพศั  
อายุ ส่ผิู้วั เชืิ�อชิาตี้ิ ชิาตี้ิพันธุ์ สัญชิาตี้ิและภูมิหลังที่างวััฒนธรรม 

เพื�อดัำารงตี้ำาแหน่งผูู้้อำานวัยการและผูู้้บริหารระดัับสูง นอกจากน้� 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตี้อบแที่น ยงัรบัผิู้ดัชิอบในการ
เสนอหลักเกณฑ์์และแนวัที่างประจำาปีในการกำาหนดัค�าตี้อบแที่น 
ท่ี่�ชัิดัเจน เป็นธรรมและเหมาะสม ซ่้�งสอดัคล้องกับสภาวัะตี้ลาดั
แรงงาน โดัยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตี้อบแที่น จะม่
การจัดัประชิุมข้�นปีละสองครั�งและเสนอรายงานตี้�อคณะกรรมการ
บริหารบริษััที่ 

ชิ่วงอายุพัน่กงานระด้่บ 
ผู้อำานวยการถึงผู้บริหาร (คน) 2561 2562 2563

ตี้ำ�ากวั�า 30 ปี 0 0 0

30-50 ปี 3 3 5

มากกวั�า 50 ปี 4 4 2

WHAUP ตี้ระหนักถง้ผู้ลประโยชินท์ี่างธุรกจิจากการสรา้งกำาลงัคนที่่� 
ม่ควัามหลากหลายที่างวััฒนธรรม WHAUP มอบโอกาสท่ี่�เที่�า
เท่ี่ยมกันแก�พนักงานทีุ่กคน ตัี้�งแตี้�การสรรหาวั�าจ้างไปจนถ้ง
ควัามก้าวัหน้าในสายอาช่ิพ บริษััที่ดัำาเนินการเพื�อให้ผูู้้สมัครและ
พนักงานท่ี่�ม่อยู�ม่โอกาสท่ี่�เที่�าเท่ี่ยมกัน ดั้วัยกระบวันการสรรหาวั�า
จ้างที่่�ยติุี้ธรรมและไม�เลือกปฏิบิติัี้ ค�าตี้อบแที่นที่่�เป็นธรรม และการ
ประเมินผู้ลการปฏิิบัตี้ิงานดั้วัยผู้ลลัพธ์และควัามสำาเร็จ นอกจากน้�
บรษัิัที่ยังประเมินค�าตี้อบแที่นพนักงานร�วัมกบัสถาบันภายนอกเพื�อ
ที่ำาให้มั�นใจวั�าบริษััที่ ยังคงแข�งขันไดั้กับตี้ลาดัแรงงาน นอกจากน้� 
พนักงานสามารถแสดังควัามคิดัเห็นและให้ข้อเสนอแนะเรื�องการ
ปฏิิบัตี้ิตี้�อแรงงานผู้�านคณะกรรมการพนักงาน แผู้นกที่รัพยากร
บุคคลหรือผู้�านชิ�องที่างอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับกระบวันการร้องทีุ่กข์ 
(ดัังรายละเอ่ยดัเรื�องกระบวันการรับข้อร้องเร่ยนท่ี่�ระบุในหัวัข้อ  
“จรรยาบรรณธุรกิจ”) ทัี่�งน้� ในปี 2563 บริษััที่ไม�พบกรณ้ 
การละเมิดักฎหมายและข้อบังคับดั้านแรงงานแตี้�อย�างใดั 
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การจูงใจและรักษัาพนักงาน
ที่่�ม่ศักยภาพแลิะความสามารถ้

ปัจจุบันการแข�งขันที่างธุรกิจในทีุ่กสาขาและทีุ่กภาคส�วันเพิ�มข้�น
อย�างมาก และที่รัพยากรมนุษัย์ถือเป็นหน้�งในที่รัพย์สินที่่�สำาคัญ
ท่ี่�สุดัและเป็นปัจจัยในการขับเคลื�อนองค์กรสู�ควัามสำาเร็จ ที่ำาให้
ทีุ่กบริษััที่ตี้�างตี้้องการบุคลากรท่ี่�ม่ศัักยภาพ โดัยเฉพาะธุรกิจของ 
WHAUP ท่ี่�ส�งเสรมิใหพ้นกังานที่่�มศ่ักัยภาพไดัม่้บที่บาที่และหนา้ท่ี่�
เฉพาะในส�วันตี้�างๆ ตี้ลอดัทัี่�งห�วังโซ่�มูลค�า (Value Chain) บริษััที่
จ้งมุ�งเน้นท่ี่�จะรักษัาและจูงใจพนักงานที่่�ม่ศัักยภาพและม่ควัาม
สามารถที่่�เหมาะสมกับกิจการ ตี้ลอดัจนโอกาส ค�านิยมหลักและ
วััฒนธรรมองค์กร 

แนวัที่างการจัดัการ
การบริหารจัดัการเพื�อจูงใจและรักษัาพนักงานท่ี่�ม่ศัักยภาพและ
ควัามสามารถเป็นหน้าที่่�ของฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล WHAUP ให้
ควัามสำาคัญในการรักษัาพนักงานท่ี่�ม่ควัามสามารถให้ที่ำางานร�วัม
กับบริษััที่ในระยะยาวัและตี้ระหนักถ้งควัามสูญเส่ยผู้ลจากอัตี้รา
การลาออก (Turnover rate) ท่ี่�สูง ซ่้�งควัามสูญเส่ยดัังกล�าวัรวัมถ้ง 
การสูญเส่ยควัามรู้และประสบการณ์อันม่ค�า ตี้ลอดัจนลดัที่อน 
ขวััญกำาลังใจของพนักงานท่ี่�ยังที่ำางานอยู� และการสรรหาบุคลากร
ใหม�นั�นตี้้องใชิ้ทัี่�งตี้้นทุี่นและเวัลา ดัังนั�นบริษััที่จ้งม่เป้าหมายท่ี่�
จะรักษัาอัตี้ราการลาออกของบุคลากรให้อยู�ท่ี่�ไม�เกินร้อยละ 8.5 
และอัตี้ราการลาออกของบุคลากรท่ี่�มศั่ักยภาพอยู�ท่ี่�ไม�เกนิรอ้ยละ 3

2561 2562 2563

ชิาย หญิง ชิาย หญิง ชิาย หญิง

อ่ตราการลาออก
ค่น 4 1 11 1 8 3

% 2.97 0.99 10 0.91 6.20 2.33

รวัม รวัม รวัม

อ่ตราการลาออกข้องพัน่กงาน
โด้ยความูสมู่ครใจ

ค่น 4 12 11

% 3.96 10.91 8.53
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การสำารวัจควัามผูู้กพันของพนักงานที่่�ม่ตี้�อองค์กร  
(Employee Engagement Survey)
วััฒนธรรมองค์กรของ WHAUP ให้ควัามสำาคัญกับการบริหาร
จัดัการที่รัพยากรบุคคลโดัยเฉพาะท่ี่�เก่�ยวักับควัามผูู้กพันของ
พนักงาน สำาหรับ WHAUP นั�น ควัามผูู้กพันของพนักงานเป็น
มากกวั�าการรับรู้วั�าพนักงานพ้งพอใจกับงานของตี้นเองหรือไม� 
แตี้�แสดังให้เห็นถ้งระดัับควัามผูู้กพันที่่�พนักงานม่ตี้�อองค์กรและ 
ควัามสำาเร็จขององค์กรอ่กดั้วัย ในทุี่กปี WHAUP จะที่ำาการ
สำารวัจควัามผูู้กพันของพนักงานเพื�อวัิเคราะห์ผู้ลและปรับปรุง
เพื�อลดัอัตี้ราการลาออกและปลูกฝ่ังให้พนักงานม่ควัามพ้งพอใจ 
ม่ควัามผูู้กพัน ม่แรงจูงใจในการที่ำางานและขับเคลื�อนธุรกิจเพื�อ
นำาไปสู�ควัามสำาเร็จ โดัยตี้ั�งแตี้�ปี 2563 เป็นตี้้นมา สถาบันบัณฑิ์ตี้
พัฒนบริหารศัาสตี้ร์ (NIDA) ซ่้�งเป็นหน่วัยงานภายนอกองค์กร 
ไดั้เข้ามาสำารวัจควัามผูู้กพันของพนักงานโดัยใชิ้เครื�องมือในการ
วัินิจฉัยองค์การระดัับตี้ัวับุคคล (Employee Engagement on 
Meter: EMO Meter) เพื�อให้แน่ใจวั�าข้อมูลท่ี่�ไดั้ถูกตี้้องตี้รงตี้าม
ควัามเป็นจริงและปราศัจากอคติี้ใดัๆ โดัยการสำารวัจควัามผูู้กพัน
ของพนักงานท่ี่�ม่ตี้�อองค์กรจะประเมินควัามพ้งพอใจของพนักงาน
ตี้�อองค์กรครอบคลุม 8 ดั้าน ไดั้แก� การสื�อสารในองค์กร ภาวัะ 
การเปน็ผูู้น้ำา ค�านยิมหลกั โอกาสในอาชิพ่การงาน การที่ำางานเปน็ท่ี่ม  
การสนับสนุนการที่ำางาน สมดัุลระหวั�างช่ิวัิตี้การที่ำางานและช่ิวัิตี้
ส�วันตี้ัวั และควัามผูู้กพันของพนักงานที่่�ม่ตี้�อองค์กร

บริษััที่ไดั้ใชิ้การสำารวัจควัามผูู้กพันของพนักงานเป็นหน้�งใน
แนวัที่างสำาคัญที่่�สุดัในการที่ำาควัามเข้าใจและดัำาเนินการเพื�อสร้าง
ควัามพง้พอใจแก�พนักงาน รวัมถง้แรงจูงใจของพนักงานตี้�อองคก์ร 
โดัยผูู้บ้รหิารจะรับรูผู้้ลลัพธท์ี่่�ไดัจ้ากแบบสำารวัจผู้�านการประชุิมฝ่า่ย
บริหารตี้�างๆ และพนักงานสามารถเข้าดัูผู้ลลัพธ์ผู้�านระบบการ
สื�อสารภายในองค์กรท่ี่�เร่ยกวั�า “SharePoint” โดัยพนักงานของ 
WHAUP ที่ั�งหมดั (ร้อยละ 100) ไดั้ที่ำาการตี้อบแบบสำารวัจดัังกล�าวั 

ผลการด้ำาเนินงาน

89.2% 88.8% 90%

86.4% 92% 100%

2562 2563 เป้าหมูายปี 2564

คะแนนควัามผูู้กพัน
ตี้�อองค์กร

อัตี้ราการตี้อบรับ 
ของพนักงานที่ั�งหมดั

นอกจากน้� WHAUP ร�วัมกับกลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้ริเริ�มโครงการ
ตี้�างๆ เพื�อเพิ�มควัามผูู้กพันและควัามพ้งพอใจของพนักงานท่ี่�ม่
ตี้�อองค์กร เชิ�น 

• ในปี 2563 บริษััที่ม่การจัดั “Advance Campaign” ซ่้�งเป็น
ชิ�องที่างการสื�อสารภายในองค์กร โดัยชิ�องที่างดัังกล�าวัจะชิ�วัย
ให้ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลสามารถประชิาสัมพันธ์ข้อมูลข�าวัสาร 
บที่สัมภาษัณ์ของผูู้้บริหาร ซ้่�งข้อมูลเหล�าน้�จะชิ�วัยให้พนักงาน
สามารถตี้ิดัตี้ามแนวัโน้มการดัำาเนินงานของบริษััที่และรับรู้
ทิี่ศัที่างการดัำาเนินธุรกิจผู้�านการสัมภาษัณ์ตี้�างๆ ของผูู้้บริหาร

• บริษััที่ร�วัมกับกลุ�มบริษััที่ WHA จัดัการประชิุมที่าวัน์ฮอล
ประจำาปี (Town Hall Meeting) ซ้่�งการประชิุมดัังกล�าวัไดั้รับ
การสนับสนุนจากประธานเจ้าหน้าที่่�ฝ่่ายบริหารกลุ�มบริษััที่ 
WHA โดัยม่วััตี้ถุประสงค์เพื�อให้พนักงานม่ส�วันร�วัมและ 
รับที่ราบกลยุที่ธ์ที่างธุรกิจของแตี้�ละกลุ�มธุรกิจ

• กลุ�มบริษััที่ WHA ยกระดัับเที่คโนโลย่ดัิจิที่ัลเพื�อสนับสนุนการ
จัดัการที่รัพยากรบุคคลดั้วัยการพัฒนาแอปลิเคชิัน ‘At Work’ 
ซ่้�งเป็นศูันย์กลางชิ�องที่างการสื�อสารดั้านที่รัพยากรบุคคล
สำาหรับพนักงานในทุี่กกลุ�มธุรกิจ เพื�อให้พนักงานสามารถใชิ้
โที่รศัพัที่ม์อืถอืส�วันตี้วััดัำาเนนิการเก่�ยวักบังานที่รัพยากรบุคคล
บางส�วันไดั้ดั้วัยตี้นเอง และเข้าถ้งระบบ e-application รวัมถ้ง 
ประกาศัตี้�างๆ ของบริษััที่ โดัยในปี 2563 ม่การที่ดัลองใชิ้
งานแอปพลิเคชิันกับพนักงานกลุ�มตี้ัวัอย�าง และไดั้รับผู้ลตี้อบ
รับควัามพ้งพอใจอยู�ท่ี่�ร้อยละ 83 ทัี่�งน้�คาดัวั�าแอปพลิเคชิัน 
ดัังกล�าวัจะเปิดัให้ใชิ้งานไดั้จริงในชิ�วังไตี้รมาสแรกของปี 2564
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การประเมินผู้ลงาน (Performance Review)
WHAUP ที่ำาการประเมินผู้ลงานพนักงานประจำาปีตี้ามแนวัที่าง
ระบบบริหารผู้ลการปฏิิบัตี้ิงาน (Performance Management 
System) จากกลุ�มบริษััที่ WHA โดัยการประเมินผู้ลงานจัดัที่ำาข้�น
เพื�อพจิารณาผู้ลการที่ำางานของพนักงานจากดัชัินว้ัดััผู้ลงาน (KPIs)  
ซ่้�งผู้ลการประเมนิดังักล�าวัจะนำามาพจิารณาควัามกา้วัหนา้ในอาช่ิพ
และอัตี้ราค�าตี้อบแที่น โดัยในปี 2563 พนักงานร้อยละ 100 ไดั้รับ
การประเมินผู้ลงานทัี่�งหมดั

โดัยสรุป ข้อมูลจากการสำารวัจควัามผูู้กพันของพนักงานที่่�ม่ตี้�อ
องค์กรและการประเมินผู้ลงานพนักงานถูกนำามาใชิ้วัิเคราะห์เพื�อ
ปรับปรุงการบริหารจัดัการที่รัพยากรบุคคลและสร้างหลักสูตี้ร
การพัฒนาที่รัพยากรบุคคล การหมุนเว่ัยนงานกันภายใน (job-
rotation) การวัางแผู้นเกษ่ัยณ และสรรหาบุคคลสำาหรับตี้ำาแหน่ง
งานภายในองค์กร

ผู้ลประโยชิน์และสวััสดัิการ
WHAUP ใหค้วัามสำาคญักบัพนักงาน โดัยพนักงานประจำาทุี่กคนจะ
ไดัร้บัผู้ลประโยชินแ์ละสวัสัดักิารมาตี้รฐาน ซ่้�งประกอบดัว้ัย ประกนั

พนักิงานทุั�งห็มด

127 คน 82.7%17.3%

17%

83%

ชายห็ญิิง

22 คน
2563 พนักิงานให็ม่ +7

105 คน
2563 พนักิงานให็ม่ +25

ภัยช่ิวัิตี้และอุบัตี้ิเหตุี้ ประกันช่ิวัิตี้ (สำาหรับพนักงานและสมาชิิกใน
ครอบครวััท่ี่�ไดัล้งที่ะเบ่ยนไวั)้ การตี้รวัจสขุภาพประจำาป ีเครื�องแบบ 
กองทุี่นสำารองเล่�ยงชิพ่และกองที่นุเงนิชิ�วัยเหลอื โดัยฝ่า่ยที่รพัยากร
บคุคลจะแจง้สทิี่ธิประโยชินเ์หล�าน้�ใหก้บัพนกังานที่กุคนเมื�อเริ�มเขา้
ที่ำางาน ทัี่�งน้� WHAUP พยายามจัดัสรรผู้ลประโยชิน์และสวััสดัิการ
มากกวั�าระเบ่ยบข้อบังคับท่ี่�ไดั้กำาหนดัไวั้เที่�าท่ี่�สามารถที่ำาไดั้ ดั้วัย
เหตีุ้น้�ที่างบริษััที่จ้งไดั้จัดัชิ�องที่างสื�อสารสำาหรับพนักงานในการ
เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงในเรื�องผู้ลประโยชิน์และสวััสดิัการแก�
คณะกรรมการพนักงานและฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล โดัยในปี 2563 
พนักงานไดั้เสนอให้บริษััที่จัดัโครงการฝ่ึกอบรมและพัฒนา เชิ�น 
หลักสูตี้รดั้านควัามปลอดัภัยและการสื�อสารที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ
สำาหรบัพนกังานประจำาสถานท่ี่�ปฏิบิตัี้งิาน ปรบัปรงุรปูแบบอปุกรณ์
ป้องกันอันตี้รายส�วันบุคคล และโครงการการใชิ้จ�ายและเงินออม
สำาหรับพนักงานประจำาสถานท่ี่�ปฏิิบัติี้งาน

นอกจากน้� ในปี 2563 WHAUP ไดั้จัดักิจกรรมและโครงการตี้�างๆ 
เพื�อเป็นการเพิ�มระดัับควัามเป็นอยู�ที่่�ดั่ข้�นและส�งเสริมสุขภาพท่ี่�ด่ั  
ซ่้�งประกอบไปดัว้ัย ชิมรมออกกำาลงักาย ชิมรมชิกมวัย ชิมรมโยคะ 
ชิมรมฟุตี้บอล ชิมรมแบดัมินตัี้น เป็นตี้้น 

ข้อมูลพนักงาน
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การลงทีุ่นในการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน

หน้�งในควัามที่า้ที่ายท่ี่�ยิ�งใหญ�ท่ี่�สุดัของธุรกจิตี้�างๆ คอืการออกแบบ
การพัฒนาศัักยภาพและส�งเสริมควัามก้าวัหน้าแก�พนักงานเพื�อ
ให้ไดั้ผู้ลลัพที่์ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ ในอดั่ตี้ท่ี่�ผู้�านโครงการพัฒนา
ศัักยภาพพนักงานส�วันใหญ�มักถูกออกแบบดั้วัยแนวัการบริหาร
จัดัการจากบนลงล�าง (Top-down) อย�างไรก็ตี้าม ควัามสำาคัญของ
ศักัยภาพของพนกังานซ้่�งเปน็ไปตี้ามแนวัโนม้ของอตุี้สาหกรรมและ 
การเปล่�ยนแปลงของสังคมไดั้เข้ามาม่บที่บาที่และถูกให้ควัาม
สำาคัญมากข้�นอย�างตี้�อเน่�อง ส�งผู้ลให้การออกแบบการพัฒนา
ศัักยภาพและส�งเสริมควัามก้าวัหน้าแก�พนักงานเปล่�ยนไปเป็น 
รูปแบบจากล�างข้�นบน (Bottom-up) มากยิ�งข้�น เพื�อให้การพัฒนา
นั�นเกิดัประโยชิน์สูงสุดัตี้�อที่ั�งพนักงานและองค์กร ดั้วัยเหตีุ้น้�  
องคก์รตี้�างๆ ไดัถ้กูผู้ลกัดันัใหม่้การปรับเปล่�ยนรูปแบบในการพัฒนา
ศัักยภาพและส�งเสริมควัามก้าวัหน้าแก�พนักงานดั้วัยแนวัคิดัของ
การพัฒนาทีุ่นมนุษัย์ (Human Capital Development) ที่ั�งน้�บริษััที่
ตี้ระหนักถ้งคุณค�าของพนักงานทีุ่กคน ในฐานะท่ี่�เป็นกำาลังสำาคัญ 
ที่่�ชิ�วัยขบัเคลื�อนธรุกจิไปสู�ควัามสำาเรจ็ ตี้ลอดัจนการบรรลุเปา้หมาย 
ที่างธุรกิจ ที่ั�งยังม่บที่บาที่สำาคัญท่ี่�ชิ�วัยให้องค์กรเติี้บโตี้ไดั้อย�าง
ยั�งยืน ดั้วัยเหตีุ้น้�บริษััที่จ้งให้ควัามสำาคัญกับการลงทีุ่นสำาหรับ 
การพัฒนาศัักยภาพพนักงาน เพื�อสนับสนุนให้พนักงานพัฒนา
ควัามสามารถและเสริมที่ักษัะของตี้นไดั้อย�างเตี้็มประสิที่ธิภาพ 

แนวัที่างการจัดัการ
การบริหารดั้านที่รัพยากรมนุษัย์ของบริษััที่ อยู�ภายใตี้้การกำากับ
ดูัแลในระดัับองค์กรโดัยฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลโดัย WHAUP 
ตี้ระหนักดั่วั�าการลงทุี่นในการฝ่ึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
นอกจากจะชิ�วัยเสริมสร้างบุคลากรท่ี่�ม่ที่ักษัะควัามสามารถ
ให้กับองค์กรแล้วั ยังเป็นการเตี้ร่ยมควัามพร้อมให้พนักงาน 
พร้อมรับกับควัามที่้าที่ายตี้�างๆ รวัมถ้งสร้างแรงจูงใจหากตี้้อง
เปล่�ยนแปลงพฤตี้ิกรรม ส�งผู้ลให้บริษััที่จัดัให้ม่โครงการพัฒนา
ที่ักษัะท่ี่�หลากหลายและครอบคลุมซ้่�งอิงจากผู้ลการประเมินงาน 
ของพนักงานรวัมถ้งรายงานการม่ส�วันร�วัม เพื�อส�งเสริมควัาม
ก้าวัหน้าทัี่นเหตีุ้การณ์สากล บริษััที่ยังวิัเคราะห์ผู้ลตี้อบแที่นจาก
การลงทุี่นในพนักงาน (HCROI) เพื�อใชิ้เป็นตี้ัวัชิ่�วััดัและบ�งบอก
ระดัับการลงทุี่นท่ี่�เหมาะสมในพนักงานอ่กดั้วัย โดัยในปี 2563 
บริษััที่ม่ผู้ลตี้อบแที่นดัังกล�าวัท่ี่� 18 เที่�า และไดั้ริเริ�มเป้าหมาย
ระยะยาวั 5 ปีในการรักษัาอัตี้รา HCROI ไวั้ท่ี่� 22 เที่�า ให้ไดั้ใน 
ปี 2564 และ 27 เที่�า ในปี 2568 ทัี่�งน้�บริษััที่ไดั้ลงทีุ่นเป็นจำานวัน 
490,000 บาที่เพื�อพัฒนาบุคลากรในปี 2563 คิดัเป็นประมาณ 
4,000 บาที่ตี้�อหน้�งอัตี้รากำาลังเตี้็มเวัลา (FTE) ม่ชิั�วัโมงเฉล่�ย
ของพนักงานชิายจำานวัน 20.63 ชัิ�วัโมงตี้�อหน้�งอัตี้รากำาลังเตี้็ม
เวัลา และม่ชัิ�วัโมงเฉล่�ยของพนักงานหญิงจำานวัน 12 ชิั�วัโมงตี้�อ
หน้�งอัตี้รากำาลังเตี้็มเวัลา
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โครงการพัฒนาบุคคลากร
ในป ี2563 โครงการฝ่กึอบรมและพฒันาที่กัษัะท่ี่�บรษิัทัี่จดััข้�นมุ�งเนน้ 
การพัฒนาใน 5 ดั้านหลักๆ ไดั้แก� 1) การพัฒนาที่ักษัะการจัดัการ 
2) การพัฒนาควัามรู้ดั้านธุรกิจและดัิจิที่ัล 3) การพัฒนาลักษัณะ
อุปนิสัย และที่ักษัะควัามสามารถเชิิงสมรรถนะ 4) การพัฒนา
ที่ักษัะที่างเที่คนิค และ 5) การบริหารพนักงานท่ี่�ม่ศัักยภาพและ
ควัามสามารถ

Management Skills

Business & Digital Knowledge

Soft Skills

Technical Skills

Talent Management

การพัฒนาทัี่กษัะการจัดัการ
บุคลากรระดัับผูู้้บริหารของบริษััที่เข้าร�วัมฝ่ึกอบรมดั้านการเงิน
สำาหรับผูู้้ท่ี่�ไม�ไดั้อยู�ในสายการเงิน (Finance for Non-Finance)  
ซ้่�งระหวั�างการฝ่ึกอบรม ผูู้้เข้าร�วัมไดั้รับการอบรมควัามรู้ท่ี่�
เก่�ยวัข้องที่างดั้านการเงิน เชิ�น หลักการที่างการเงินที่่�สำาคัญและ
รายงานที่างการเงิน อาทิี่ งบกำาไรและขาดัทุี่น งบแสดังฐานะ
ที่างการเงิน โดัยการฝ่ึกอบรมดัังกล�าวั จัดัข้�น 2 วััน ระยะเวัลารวัม 
12 ชิั�วัโมง ผูู้้เข้าร�วัมทัี่�งหมดั 28 คน โดัยเป็นระดัับผูู้้อำานวัยการ 
ข้�นไปและตี้ัวัแที่นหลักจากแตี้�ละฝ่่าย ซ้่�งรวัมพนักงาน 4 คน จาก
ระดัับผูู้้อำานวัยการถ้งระกับผูู้้จัดัการของ WHAUP

การพัฒนาควัามรู้ดั้านธุรกิจและดิัจิทัี่ล
ในปี 2563 พนักงานจาก WHAUP เข้าร�วัมใน โครงการฝ่ึกอบรม
การจัดัที่ำา ‘สื�ออินโฟกราฟิกส์และการนำาเสนอ’ ซ่้�งม่จุดัประสงค์
เพื�อเพิ�มที่ักษัะการสำาเสนอให้พนักงานโดัยการใชิ้อินโฟกราฟิกใน
โปรแกรม PowerPoint โดัยโครงการดัังกล�าวัจัดัข้�น 2 ชิ�วัง ซ่้�งม่
ศัาสตี้ราจารย์กษัิตี้ิ พันธุ์ถนอม จากบริษััที่ ซ่ิตี้่�ฮับส์ จำากัดั เป็นผูู้้
บรรยาย และใชิ้เวัลากวั�า 12 ชัิ�วัโมงในแตี้�ละชิ�วัง โดัยม่ผูู้้เข้าร�วัม
ที่ั�งสองชิ�วังรวัมทัี่�งสิ�น 32 คนจากกลุ�มบริษััที่ โดัยม่พนักงาน 7 คน

จาก WHAUP หลังการฝ่ึกอบรมผูู้้เข้าร�วัมตี้้องเตี้ร่ยมการนำาเสนอ
ของตี้นเองบน PowerPoint และผู้ลท่ี่�ไดั้แสดังให้เห็นวั�าพนักงาน
สามารถใชิ้การนำาเสนอ PowerPoint ไดั้อย�างม่ประสิที่ธิภาพ

การพัฒนาลักษัณะอุปนิสัยและที่ักษัะ
ควัามสามารถืเชิิงสมรรถืนะ (Soft Skills 
Development) 
บริษััที่ไดั้จัดัโครงการฝ่ึกอบรมตี้�อไปน้� โดัยม่จุดัประสงค์เพื�อ
พัฒนาและเพิ�มพูนทัี่กษัะดั้าน Soft Skills ทัี่�งดั้านลักษัณะอุปนิสัย  
การจัดัการที่างดั้านอารมณ์ และการพัฒนาเพื�อเพิ�มข่ดัควัาม
สามารถของพนักงาน 

• เน่�องจากการแพร�ระบาดัของโรคโควัิดั-19 ในปี 2563 บริษััที่
และกลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้ปรับเปล่�ยนการฝ่ึกอบรมดั้านการ
พัฒนาศัักยภาพที่รัพยากรมนุษัย์ให้เข้ากับสถานการณ์ผู้�าน
หลักสูตี้รการเร่ยนรู้ออนไลน์เสมือนจริง การฝ่ึกอบรมดัังกล�าวั 
ม่ชืิ�อวั�า ‘Your Next You’ จัดัโดัย SEAC Institute ม่
วััตี้ถุประสงค์เพื�อเพิ�มพูนควัามรู้ ควัามสามารถ และที่ัศันคตี้ิ
ใหม�ๆ ของพนักงาน ไดั้แก� การคิดัเชิิงออกแบบ (Design 
Thinking) การขจัดัสิ�งก่ดัขวัางในการคิดัเชิิงสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking Blocker) กรอบควัามคิดัหรือที่ัศันคตี้ิ
และแนวัคิดัแบบยืดัหยุ�น (Growth Mindset) ที่ัศันคตี้ิในการ
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เข้าใจมุมมองของคนอื�น (Outward Mindset) การเตี้ิมพลังให้ 
ควัามสามารถเชิิงสร้างสรรค์ (Recharge Creative Capacity) 
และการการเข้าสู�การเป็นหัวัหน้างาน (Step-in-Leader) 
เป็นตี้้น โดัยม่พนักงานเข้าร�วัมโครงการทัี่�งหมดั 33 คน ซ่้�ง
ม่พนักงาน 6 คนจาก WHAUP โดัยม่ระยะเวัลาดัำาเนิน 
โครงการ 3 เดัือน ซ้่�งกำาหนดัให้ผูู้้เข้าร�วัมตี้้องเข้าหลักสูตี้ร
ออนไลน์เสมือนจริงเป็นเวัลารวัมไม�ตี้ำ�ากวั�า 30 ชิั�วัโมง ซ่้�ง
หลังจบหลักสูตี้รพนักงานจะตี้้องเข่ยนรายงานสุดัที่้ายเพื�อ
อธิบายถ้งวัิธ่การผู้สานรวัมแนวัควัามคิดัและชิุดัที่ักษัะท่ี่�เป็น
ประโยชิน์ตี้�อบริษััที่

• กลุ�มบริษััที่ WHA จัดัการฝ่ึกอบรมเพื�อเสริมสร้างทัี่กษัะ 
การสื�อสารให้สามารถสื�อสารกับพันธมิตี้รที่างธุรกิจในอนาคตี้
ไดั้อย�างม่ประสิที่ธิภาพ ซ่้�งกิจกรรมการฝ่ึกอบรมดัำาเนินโดัย 
คณุจลุชิยั จนุเจอื ที่ั�งน้�พนกังานระดัับตี้ั�งแตี้� Senior Supervisor 
จนถ้งระดัับ Associate เข้าร�วัมอบรมเป็นเวัลา 2 วััน หรือ
รวัม 12 ชิั�วัโมง ม่ผูู้้เข้าร�วัมทัี่�งหมดั 82 คนจากกลุ�มบริษััที่ 
WHA(จำานวันท่ี่�ตี้ั�งเป้าไวั้คือ 85 คน) โดัยม่ผูู้้เข้าร�วัม 25 คน
จาก WHAUP โดัยภายหลังการฝ่ึกอบรมผูู้้เข้าร�วัมไดั้ม่โอกาส
ฝ่ึกการใชิ้ที่ักษัะการสื�อสารจากการประชิุมเชิิงปฏิิบัตี้ิการดั้วัย

การพัฒนาที่ักษัะที่างเที่คนิคและการที่ำางาน
ม่การจัดัโครงการอบรมควัามปลอดัภัยตี้ามข้อกำาหนดั โดัย
ครอบคลุมหัวัข้อดัังน้� อาชิ่วัอนามัยและสภาพแวัดัล้อมในการ
ที่ำางาน การที่ำางานบนท่ี่�สูง ท่ี่�แคบ เครนเหนอ่ศัร่ษัะ ควัามปลอดัภัย
ที่างไฟฟ้า การฝ่ึกซ่้อมดัับเพลิง และการจัดัการสารเคม่อันตี้ราย 

เป็นตี้้น โครงการฝ่ึกอบรมดัังกล�าวัจัดัให้พนักงานท่ี่�เก่�ยวัข้อง
ของบริษััที่ WHAUP ในระดัับตี้�างๆ ตัี้�งแตี้�ระดัับผูู้้จัดัการจนถ้ง
พนกังานระดัับปฏิบิติัี้การ โดัยม่ผูู้เ้ขา้ร�วัมรวัมทัี่�งหมดั 181 คน จาก  
WHAUP 

การบริหารพนักงานที่่�ม่ศักยภาพ 
และควัามสามารถื 
ในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ WHA เริ�มดัำาเนินโครงการพัฒนาภาวัะผูู้้นำา 
(Leadership Development Program : LDP) สำาหรับบุคลากรท่ี่�
ม่ศัักยภาพ 45 คนท่ี่�ไดั้รับการคัดัเลือกตี้ั�งแตี้�ระดัับผูู้้จัดัการจนถ้ง
ผูู้้อำานวัยการจากทัี่�ง 4 กลุ�มธุรกิจ โดัยม่ผูู้้จัดัการอาวัุโส 4 คนจาก 
WHAUP เขา้ร�วัม โครงการดังักล�าวัมจ่ดุัประสงคเ์พื�อส�งเสรมิที่กัษัะ
และศักัยภาพในการนำาพาองคก์รผู้�านการเปล่�ยนแปลงและอุปสรรค
ตี้�างๆ ระหวั�างดัำาเนินโครงการ บุคลากรที่่�ม่ศัักยภาพสู�การเป็นผูู้้นำา
ไดั้รับประสบการณ์ท่ี่�ม่ประโยชิน์เก่�ยวักับโครงการนวััตี้กรรมตี้�างๆ 
ซ้่�งส�งเสริมแนวัคิดัการบริหารแบบธุรกิจสตี้าร์ที่อัพ (Startup) และ
ทัี่ศันคติี้ท่ี่�มุ�งเน้นลูกค้าเป็นสำาคัญ โครงการดัังกล�าวัชิ�วัยผู้ลักดััน 
ให้เกิดัสภาพแวัดัล้อมและบรรยากาศัการที่ำางานท่ี่�ส�งเสริมการ
สร้างสรรค์นวััตี้กรรม (Innovative Workplace) ทัี่�งยังเป็นการ
ปลูกฝ่ังวััฒนธรรมนวััตี้กรรมในองค์กรอ่กดั้วัย ในปี 2563 กลุ�ม
บริษััที่ฯ ไดั้เตี้ร่ยมแผู้นการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Developments Plans : IDP) โดัยรวัมร�วัมมือระหวั�าง a 360 
review และมหาวิัที่ยาลัยธรรมศัาสตี้ร์ สำาหรับพนักงานแตี้�ละคน 
แผู้น IDP ชิ�วัยให้สามารถระบุทัี่กษัะและควัามสามารถดั้านตี้�างๆ 
ของพนักงาน และนำาไปพัฒนาเพื�อส�งเสริมควัามก้าวัหน้าและการ
เจริญเตี้ิบโตี้ในสายงาน
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 อาชิีวัอนามัยและ
ความปลิอดภัย 

การจัดัการดั้านสุขภาพและควัามปลอดัภัยเป็นส�วันหน้�งของ 
การบริหารธุรกิจ อาชิ่วัอนามัยและควัามปลอดัภัย (Occupational, 
health and safety: OHS) คือการที่ำาหน้าท่ี่�ดูัแลผูู้้ปฏิิบัตี้ิงานทุี่กคน 
เพื�อให้พนักงานและผูู้้ท่ี่�เก่�ยวัข้องตี้�างปฏิิบัตี้ิงานของตี้นในสภาพ
แวัดัล้อมที่่� เหมาะสมและย้ดัถือดั้านอาช่ิวัอนามัยและควัาม
ปลอดัภัยเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี่�สุดั การปกป้องและดัูแลสุขภาพของ
ที่รัพยากรมนุษัย์นั�นเป็นการรับประกันวั�าพวักเขาจะม่ที่ำางานไดั้
อย�างม่ประสิที่ธิภาพ ซ้่�งการกระที่ำาดัังกล�าวัจะส�งผู้ลดั่ตี้�อการขับ
เคลื�อนบริษััที่ให้บรรลุเป้าหมายและสนับสนุนการเตี้ิบโตี้อย�าง
ยั�งยืน โดัยเฉพาะอย�างยิ�งในปี 2563 เกิดัการแพร�ระบาดัของ
ไวัรัสโควัิดั-19 การจัดัการดั้านอาช่ิวัอนามัยและควัามปลอดัภัย
จ้งกลายเป็นเรื�องที่่�จำาเป็นมากข้�น โดัยผูู้้ปฏิิบัตี้ิงานจำาเป็นตี้้อง
เพิ�มการดัำาเนินงานให้สอดัคล้องกับการจัดัการดั้านดั้านสุขภาพ
และควัามปลอดัภัย ซ้่�ง WHAUP ตี้ระหนักวั�าจะตี้้องม่การจัดัการ
อาช่ิวัอนามัยและควัามปลอดัภัยให้ม่ประสิที่ธิภาพเพื�อเป็นการ
ป้องกันและลดัการเกิดัอุบัตี้ิเหตีุ้ การบาดัเจ็บและเจ็บป่วัยจากการ
ที่ำางาน WHAUP ไดั้ม่มาตี้รการป้องกันเชิิงรุกดั้านควัามปลอดัภัย 
และควัามเป็นอยู�ของพนักงาน คู�ค้า ผูู้้รับเหมาและผูู้้มาตี้ิดัตี้�อ
ภายในสถานปฏิิบัตี้ิงาน โดัยรวัมไปถ้งการควับคุมแบบป้องกัน 
(preventive controls) เพื�อจัดัการอุบัตี้ิเหตีุ้ฉุกเฉิน การฝ่ึกอบรม
เก่�ยวักับมาตี้รฐานดั้านควัามปลอดัภัยและการส�งเสริมวััฒนธรรม
ควัามปลอดัภัยภายในองค์กร

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ปฏิิบัติี้ตี้ามพระราชิบัญญัติี้ดั้านอาช่ิวัอนามัย สุขภาพ
และสิ�งแวัดัล้อม พ.ศั. 2554 (2011) ตี้ลอดัจนกฎและข้อบังคับ
ท่ี่�เก่�ยวัข้องทัี่�งหมดั และมาตี้รฐานดั้านควัามปลอดัภัยสากลเพื�อ
ให้การจัดัการดั้านควัามปลอดัภัยดั้านอาชิ่วัอนามัย สุขภาพและ 
สิ�งแวัดัล้อมม่ประสิที่ธิภาพ WHAUP ไดั้นำาหลักการดั้านควัาม
ปลอดัภัยของกลุ�มบริษััที่ WHA มาถือปฏิิบัตี้ิ โดัยประธาน 
เจา้หนา้ที่่�ฝ่า่ยปฏิบัิติี้การของกลุ�มบรษิัทัี่ WHA เปน็ผูู้ม้อ่ำานาจสงูสดุั  
เน่�องจาก WHAUP ไดั้ดัำาเนินการปฏิิบัตี้ิงานภายในนิคม
อุตี้สาหกรรมของกลุ�ม WHA นอกจากน้� WHAUP ไดัเ้ขา้ม่ส�วันร�วัม
เป็นส�วันหน้�งในการขับเคลื�อนการบริหารจัดัการดั้านอาช่ิวัอนามัย
และควัามปลอดัภัยโดัยการที่ำางานร�วัมกันและเป็นสมาชิิกของ 
คณะกรรมการดั้านควัามปลอดัภัย (Safety Committee)

บริษััที่ไดั้นำาระบบการจัดัการดั้านอาช่ิวัอนามัยและควัามปลอดัภัย
ของกลุ�มบริษััที่ WHA มาปฏิิบัตี้ิเพื�อจัดัการควัามเส่�ยงดั้าน
สุขภาพและควัามปลอดัภัยให้ทัี่�วัทัี่�งองค์กร เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย 
การลดัอุบัตี้ิเหตุี้ให้เป็นศูันย์สำาหรับพนักงานและผูู้้รับเหมา ระบบ
การจดััการท่ี่�นำามาใชิจ้ะชิ�วัยใหบ้รษิัทัี่สามารถปรับปรงุประสทิี่ธภิาพ
ดั้ านควัามปลออดัภัยและปฏิิบั ตี้ิ ตี้ามกฎหมายและดั้ าน 
อาชิ่วัอนามัยและควัามปลอดัภัยไดั้อย�างตี้�อเน่�อง การปฏิิบัติี้ตี้าม
องค์ประกอบของระบบการจัดัการ (Management System) จะม่
เจ้าหน้าท่ี่�ประเมินควัามเส่�ยงซ้่�งม่หนังสือรับรองดั้านอาช่ิวัอนามัย
และควัามปลอดัภัยที่ำาการระบุอันตี้รายและปัจจัยเส่�ยงท่ี่�อาจเป็น
สาเหตีุ้อันตี้รายตี้�อบุคคล และที่ำาการกำาหนดัมาตี้รการควับคุม
เพื�อลดัอันตี้รายและควัามเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวักับกิจกรรมการดัำาเนินงาน  
มก่ารที่บที่วันการประเมนิควัามเส่�ยงเปน็ประจำาทุี่กปหีรอืเมื�อม่การ
เปล่�ยนแปลงกระบวันการปฏิิบัติี้งาน จากผู้ลการประเมินควัามเส่�ยง
ท่ี่�จดััที่ำาข้�นในป ี2563 แสดังใหเ้ห็นถง้ปจัจยัเส่�ยงท่ี่�สำาคญัดังัตี้�อไปน้�
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ความูเส่�ยงด้้านความูปลอด้ภิ่ย รายละเอ่ยด้ มูาตรการบรรเทั่าผลกระทั่บ

การสัมผู้ัสสารเคม่ท่ี่� 
โรงบำาบัดันำ�าเส่ย

พนักงานที่่�ปฏิิบัตี้ิงานท่ี่�โรงบำาบัดั
นำ�าเส่ยอาจสัมผู้ัสกับคลอร่นและ
โซ่เดั่ยมไฮดัรอกไซ่ดั์ท่ี่�ใชิ้ใน
กระบวันการบำาบัดันำ�าเส่ย

• พนักงานทีุ่กคนจะตี้้องม่อุปกรณ์ป้องกันอันตี้รายส�วัน
บุคคล (PPE) ท่ี่�เหมาะสม

• การตี้ิดัตี้ั�งเครื�องตี้รวัจจับคลอร่น
• ดัำาเนินการตี้รวัจสอบสถานท่ี่�ที่ำางานเป็นประจำาทุี่กปี 

และ
• จัดัให้ม่การตี้รวัจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำาทุี่กปี 

ควัามเส่�ยงในการตี้กจากพื�นที่่�สูง
ในระหวั�างการตี้ิดัตี้ั�งแผู้งโซ่ลาร์
บนหลังคา

พนักงานที่่�ม่ควัามเส่�ยงใน 
การตี้กจากท่ี่�สูงในระหวั�าง
ท่ี่�ที่ำาการตี้ิดัตี้ั�งแผู้งโซ่ลาร์ 
บนหลังคา

• ตี้รวัจสอบวั�าก�อนเริ�มปฏิิบัตี้ิงาน พนักงานทัี่�งหมดัผู้�าน
การฝ่ึกอบรมอย�างเหมาะสมเก่�ยวักับการปฏิิบัตี้ิงานใน
ท่ี่�สูงและควัามเส่�ยงอื�นท่ี่�เก่�ยวัข้อง และ

• จัดัหาอุปกรณ์ป้องกันส�วันบุคคล (PPE) เชิ�น สายรัดั
นิรภัยก�อนปฏิิบัตี้ิงาน 

พื�นที่่�อับอากาศั พนักงานที่่�ม่ควัามเส่�ยงสูงท่ี่�
เก่�ยวัข้องกับการปฏิิบัติี้งานใน
พื�นที่่�อับอากาศัภายในโรงงาน/
โรงผู้ลิตี้นำ�าและโรงบำาบัดันำ�าเส่ย
อันเน่�องมาจากการสัมผู้ัสกับ
ก๊าซ่อันตี้ราย ไอ เขม�าท่ี่�เป็น
อันตี้รายหรือม่ปริมาณอากาศัท่ี่�
ไม�เพ่ยงพอ

• ระบุและประเมินพื�นที่่�อับอากาศัท่ี่�อาจเกิดัอันตี้ราย
และอุบัตี้ิเหตีุ้/อุบัติี้การณ์ และจัดัที่ำามาตี้รการควับคุม
ท่ี่�เหมาะสม (การกำาจัดั การที่ดัแที่น การควับคุมเชิิง
วิัศัวักรรม การควับคุมการบริหารจัดัการ อุปกรณ์
ป้องกันอันตี้รายส�วันบุคคล) และ

• สื�อสาร/อบรมผูู้้ปฏิิบัติี้งานก�อนเริ�มที่ำางานในพื�นท่ี่�อับ
อากาศั

การระบาดัใหญ�ของ COVID-19 การระบาดัใหญ�ของ COVID-19 
ที่ั�วัทัี่�งโลกอาจส�งผู้ลกระที่บ
ตี้�อสุขภาพของพนักงานของ 
WHAUP ผูู้้รับเหมา หรือผูู้้ท่ี่�ม่
โอกาสตี้�อควัามเส่�ยงดัังกล�าวั 

• การปฏิิบัตี้ิตี้ามขั�นตี้อนมาตี้รการป้องกันโควิัดั-19 ท่ี่�
กำาหนดัไวั้จากกลุ�มบริษััที่ WHA 

• ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อบังคับและคำาแนะนำาในการป้องกันไวัรัส 
COVID-19 ตี้ามที่่�กระที่รวังสาธารณสุขกำาหนดั

• ดัำา เนินการที่ำาควัามสะอาดัอุปกรณ์ตี้� างๆ ดั้ วัย
แอลกอฮอล์

• ตี้รวัจสอบอุณหภูมิของร�างกายก�อนเข้าไปยังสำานักงาน
ของ WHAUP

• ที่ำาการสื�อสารกับพนักงานอย�างสมำ�าเสมอเก่�ยวักับ
ข�าวัสารของ COVID-19 ผู้�านที่างอ่เมลและระบบ
สื�อสารภายในองค์กร (SharePoint) 

ที่ั�งน้� ม่การรายงานเก่�ยวักับการบาดัเจ็บของผูู้้รับเหมาที่่�ปฏิิบัติี้งานในนามของ WHAUP 1 ราย ซ่้�งผูู้้รับเหมาไดั้รับบาดัเจ็บจาก 
อุปกรณ์คัตี้เตี้อร์ที่่�นิ�วัหัวัแม�มือดั้านซ่้ายในระหวั�างท่ี่�กำาลังที่ำาควัามสะอาดัแผู้งโซ่ลาร์ ผูู้้รับเหมาที่่�ไดั้รับบาดัเจ็บไดั้รับการชิ�วัยเหลือ 
ที่างการแพที่ย์โดัยทัี่นท่ี่ท่ี่�โรงพยาบาลปลวักแดัง และสามารถกลับมาปฏิิบัตี้ิงานในหน้าท่ี่�อื�นไดั้ อย�างไรก็ตี้าม ในปี 2563 ไม�ม่รายงาน
กรณ้อุบัตี้ิเหตุี้จากการรั�วัไหลของสารเคม่ซ้่�ง WHAUP มุ�งมั�นท่ี่�จะพัฒนาระบบอาช่ิวัอนามัยและสิ�งแวัดัล้อมอย�างตี้�อเน่�องและสมำ�าเสมอ
เพื�อเป็นการป้องกันอุบัตี้ิเหตีุ้ใดัๆ ในอดั่ตี้ไม�ให้เกิดัซ่ำ�าและบรรลุเป้าหมายท่ี่�ให้การเกิดัอุบัตี้ิเหตีุ้เป็นศูันย์ 
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การจัดัการเหตีุ้ฉุกเฉิน 
ในกรณ้ท่ี่�ม่เหตีุ้ฉุกเฉิน พนักงานสามารถรายงานอุบัตี้ิการณ์ที่่�
เก่�ยวัข้องกับงานทัี่�งหมดัผู้�านแบบฟอร์มเพื�อรายงานเหตุี้การณ์
ท่ี่�เกิดัข้�น แบบฟอร์มร้องเร่ยนหรือสามารถรายงานโดัยตี้รงไป
ท่ี่�ผูู้้บังคับบัญชิาของตี้นเอง กรณ้เหล�าน้�จะม่การสืบสวันตี้าม
กระบวันการจัดัการเหตีุ้ฉุกเฉินของกลุ�มบริษััที่ WHA (WHA 
Group’s Emergency Calls Process) พนักงานตี้�างไดั้รับการ
ส�งเสริมอย�างเตี้็มที่่�ให้ปฏิิบัตี้ิตี้ามระเบ่ยบเมื�อเกิดัอุบัติี้เหตีุ้ในกรณ้
ที่่�รุนแรงเพื�อรับผู้ิดัชิอบในการนำาตี้ัวัเองออกจากเหตีุ้การณ์ไดั้ ใน
ที่ำานองเดั่ยวักัน อุบัตี้ิเหตีุ้ทัี่�งหมดัจะม่การตี้รวัจสอบอย�างละเอ่ยดั
โดัยแผู้นกควัามปลอดัภัยและการรักษัาควัามปลอดัภัยเพื�อป้องกัน
พนักงานจากการตี้อบโตี้้ใดัๆ และป้องกันอุบัตี้ิเหตีุ้ไม�ให้เกิดัซ่ำ�าใน
อนาคตี้

กลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้จัดัตี้ั�งศัูนย์ควับคุมเหตีุ้�ฉุกเฉิน (Emergency 
Control Center : ECC) ท่ี่�นิคมอุตี้สาหกรรมทัี่�งเก้าแห�งของกลุ�ม
บริษััที่ เพื�อเป็นการตี้ิดัตี้ามและระงับเหตีุ้ฉุกเฉินที่่�เกิดัข้�นภายใน
หรือใกล้เค่ยงพื�นที่่�ปฏิิบัตี้ิงาน ศัูนย์ควับคุมเหตีุ้�ฉุกเฉินอยู�ภายใตี้้
การจดััการของผูู้เ้ชิ่�ยวัชิาญดัา้นอาชิว่ัอนามยัและควัามปลอดัภยัซ้่�ง
ม่ระบบควับคุมเพลิง พร้อมดัำาเนินการตี้ลอดัเวัลา ในปี 2563 ศัูนย์
ควับคุมเหตีุ้ฉุกเฉินไดั้ระงับเหตีุ้ฉุกเฉิน 1 เหตีุ้การณ์ที่่�เกิดัข้�นใน
โรงงานท่ี่�ตี้ั�งอยู�ภายในนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ นอกจากน้�  
ศัูนย์ควับคุมเหตีุ้ฉุกเฉินยังไดั้สนับสนุนให้หน่วัยงานที่้องถิ�นระงับ
เหตีุ้ฉุกเฉินแก�ชุิมชินโดัยรอบภายนอกพื�นท่ี่�นิคมอุตี้สาหกรรม
จำานวัน 12 เหตุี้การณ์

การฝ่ึกซ้อมเหตีุ้ฉุกเฉิน
เน่�องจาก WHAUP ม่การดัำาเนินธรุกจิภายในพื�นที่่�นิคมอุตี้สาหกรรม
ของกลุ�มบริษััที่ WHA จ้งไดั้เข้าร�วัมในการฝ่ึกซ่้อมสำาหรับเหตุี้
ฉุกเฉินประจำาปีสำาหรับอุบัตี้ิการณ์ท่ี่�อาจเกิดัข้�นตี้�างๆ รวัมไป
ถ้งการดัับเพลิงและการอพยพ การรั�วัไหลของสารเคม่อันตี้ราย  
อุบัตี้ิเหตุี้การจราจร เหตุี้การณ์อุที่กภัยและเหตุี้การณ์ฉุกเฉินท่ี่�
เก่�ยวัข้องกับโรงงานภายในพื�นที่่�นิคมอุตี้สาหกรรม 

ในป ี2563 กลุ�มบรษัิัที่ WHA ไดัจ้ดััใหม่้การฝ่กึซ่อ้มรบัมอืเหตี้อุคัคภ่ยั  
ณ นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ตี้ะวัันออก (WHA EIE) ซ่้�งม่
พนกังาน 17 คนของ WHAUP เขา้ร�วัมในการฝ่กึซ่อ้มดัว้ัย การฝ่กึซ่อ้ม 
ครอบคลุมถ้งการอบรมเก่�ยวักับการดัับเพลิงขั�นสูง ซ้่�งคะแนนจาก
การฝ่ึกซ่้อมดัับเพลิงน้�คือ ร้อยละ 100 สำาหรับทีุ่กขั�นตี้อน (เชิ�น  
การสื�อสาร อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันอันตี้รายส�วันบุคคล กระบวัน 
การรายงานและระยะเวัลาท่ี่�ใชิ้) ซ่้�งแสดังให้เห็นถ้งควัามสำาเร็จ
ในการสร้างควัามตี้ระหนักในควัามเส่�ยงท่ี่�อาจเกิดัข้�นให้พนักงาน  
รวัมทัี่�งการเตี้ร่ยมการตี้อบสนองตี้�อเหตีุ้อัคค่ภัย
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ในเดัอืนกรกฎาคม 2563 กลุ�มบรษิัทัี่ WHA ไดัจ้ดััการฝ่กึซ่อ้มตี้�อเหตี้ฉุกุเฉนิในกรณอ้บุตัี้กิารณก์ารรั�วัไหลของสารเคม ่ณ นคิมอตุี้สาหกรรม 
ดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น ซ่่บอร์ดั (WHA ESIE) โดัยม่ตัี้วัแที่นกวั�า 250 คนจากการนิคมอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย (กนอ.) กรมป้องกัน 
และบรรเที่าสาธารณภัย กรมสวััสดัิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วัยงานภายในพื�นท่ี่� ชิุมชินภายในพื�นที่่� โรงพยาบาลที่้องถิ�น ลูกค้า 
พนักงานของกลุ�มบริษััที่เข้าร�วัมดั้วัย ซ่้�งม่พนักงาน 8 คนจาก WHAUP เข้าร�วัมในการฝ่ึกซ่้อมครั�งน้�ดั้วัย ในการฝ่ึกซ่้อมดัังกล�าวั ไดั้นำา 
การดัำาเนินการมาตี้รการตี้�างๆ ในระหวั�างการฝ่ึกซ่้อมประกอบดั้วัย การรายงานเหตุี้ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การเลือกอุปกรณ์ป้องกัน
ส�วันบุคคลท่ี่�เหมาะสม การออกคำาสั�งและการควับคุมสถานการณ์
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วััฒนธรรมควัามปลอดัภัย
ดั้วัยควัามมุ�งมั�นท่ี่�จะบูรณาการหลักปฏิิบัตี้ิของอาชิ่วัอนามัยและ
ควัามปลอดัภัยแก�ผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยทุี่กคน WHAUP ไดั้เป็นส�วันหน้�ง
ในการจัดัหลักสูตี้รการฝ่ึกอบรมเพื�อให้ควัามรู้กับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย
เก่�ยวักับควัามปลอดัภัยในสถานท่ี่�ที่ำางาน หลักสูตี้รการฝ่ึกอบรม
จัดัที่ำาข้�นตี้ามการประเมินควัามเส่�ยงและการเปล่�ยนแปลงในข้อ
กำาหนดัดั้านกฎหมาย

จากนั�น WHAUP ไดั้จัดัหาและตี้รวัจสอบเพื�อให้แน่ใจวั�าพนักงาน
ทีุ่กคนไดั้รับการตี้รวัจสุขภาพท่ี่�เหมาะสมเป็นประจำาทุี่กปี นอกจาก
น้�พนักงานสามารถไดั้รับบริการที่างการแพที่ย์ผู้�านการประกัน
สุขภาพของบริษััที่ โดัย WHAUP ยินดั่รับฟังและสนับสนุนให้
พนักงานเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวัดัล้อมในการ
ที่ำางานผู้�านที่างผูู้้บังคับบัญชิาของตี้น แผู้นกที่รัพยากรบุคคลและ
แผู้นกดั้านควัามปลอดัภัย 

ขอ้กงัวัลดัา้นควัามปลอดัภัยนั�นเปน็สิ�งสำาคญัสำาหรบั WHAUP โดัย
เริ�มจากพนักงานไปยังคู�ค้าและผูู้้รับเหมาที่่�ปฏิิบัตี้ิงานในนามของ 
WHAUP คู�ค้าและผูู้้รับเหมาจะตี้้องย้ดัถือข้อกำาหนดัดั้านควัาม
ปลอดัภัยของ WHAUP และผู้�านการฝ่ึกอบรมเก่�ยวักับนโยบาย

ดั้านสิ�งแวัดัล้อมของบริษััที่และข้อบังคับและมาตี้รฐานดั้านควัาม
ปลอดัภัยท่ี่�เก่�ยวัข้อง ผูู้้ท่ี่�ผู้�านการฝ่ึกอบรมจะไดั้รับบัตี้รผูู้้รับเหมา
ซ่้�งจะหมดัอายุภายในหน้�งปนีบัจากวันัท่ี่�ออกบัตี้รดังักล�าวั หลักสตูี้ร
การอบรมดัังกล�าวัจัดัที่ำาข้�นในปี 2563 ม่ผูู้้รับเหมารายใหม�ของ 
WHAUP จำานวัน 202 ราย และม่ผูู้้รับเหมา 15 รายท่ี่�บัตี้รหมดั
อายุ ที่ั�งน้�ผูู้้รับเหมาท่ี่�ปฏิิบัตี้ิงานในระยะเวัลาสั�นๆ จะตี้้องผู้�านการ
ฝ่ึกอบรมเพื�อให้ไดั้รับใบอนุญาตี้ที่ำางานแบบครั�งเด่ัยวั

เพื�อเปน็การร�วัมมอืในการส�งเสรมิประสทิี่ธิภาพดัา้นควัามปลอดัภยั
กับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ย กลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้จัดัตี้ั�งโครงการฝ่ึกอบรม
ควัามปลอดัภัย (Safety Club) ซ่้�งประกอบดั้วัยพนักงาน ผูู้้รับเหมา
และลูกค้าของ WHAUP โดัยวััตี้ถุประสงค์ของโครงการฝ่ึกอบรม
ควัามปลอดัภัย คอืใหผูู้้เ้ขา้ร�วัมไดัแ้บ�งปนัควัามคิดัเห็นและมมุมอง
เก่�ยวักับหลักปฏิิบัติี้ดั้านควัามปลอดัภัย โครงการฝ่ึกอบรมควัาม
ปลอดัภัยจัดัประชิุมทีุ่กไตี้รมาส โดัยการประชิุมครั�งล�าสุดัจัดัข้�นใน
เดัือนพฤศัจิกายน 2563 ในระหวั�างการประชิุมครั�งน้� ม่ผูู้้เข้าร�วัม
ที่ั�งหมดั 240 คน และหัวัข้อในการหารือประกอบดั้วัยการจัดัการ
จราจร ควัามปลอดัภัยบนที่อ้งถนน การควับคมุการติี้ดั/ใชิย้าเสพติี้ดั  
การปฐมพยาบาล การชิ�วัยฟ้�นคืนช่ิพดั้วัยวิัธ่ปั�มหัวัใจ (CPR) และ
ผู้ลประโยน์ของวิัสาหกิจชิุมชิน
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การพัฒนา
ชิุมชิน

สถานการณ์เศัรษัฐกิจทัี่�วัโลกกำาลังก้าวัเข้าสู�การเติี้บโตี้อย�างยั�งยืน 
และองค์กรธุรกิจเหล�าน้�เชืิ�อมั�นวั�า ธุรกิจจะประสบควัามสำาเร็จ
ไดั้อย�างยั�งยืน ตี้้องไดั้รับการยอมรับและไวั้วัางใจ รวัมถ้งม่การ
พัฒนาเสริมสร้างควัามมั�งคั�งให้กับชุิมชินและสังคม WHAUP 
เข้าใจดั่วั�าการดัำาเนินกิจการและการตี้ัดัสินใจเก่�ยวักับธุรกิจอาจ 
ส�งผู้ลกระที่บร้ายแรงตี้�อชิุมชินรอบข้างและสิ�งแวัดัล้อมในวังกวั้าง
ไดั้ นอกจากน้� ดั้วัยลักษัณะของธุรกิจ การใชิ้ที่รัพยากรร�วัมกันและ
ขอ้ขดััแยง้ระหวั�างบรษิัทัี่ฯ และชิมุชินอาจเปน็เรื�องท่ี่�หลก่เล่�ยงไม�ไดั้ 
WHAUP จ้งไดั้ให้ควัามสำาคัญในการดัำาเนินธุรกิจควับคู�ไปกับการ
สร้างควัามเชิื�อมั�นและควัามไวั้วัางใจจากชุิมชินโดัยรอบ ดัังนั�น 
เพื�อให้บรรลุถ้งวัิสัยที่ัศัน์ที่่�จะเป็นผูู้้ให้บริการดั้านสาธารณูปโภค
เก่�ยวักับการบริหารจัดัการนำ�าที่่�ไดั้รับการยอมรับมากท่ี่�สุดัของไที่ย 
WHAUP จง้ตี้ระหนกัถง้ควัามรบัผิู้ดัชิอบในการตี้อบแที่นสังคมและ
ม่ส�วันร�วัมในการพัฒนาชิุมชินโดัยรอบ

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP นำากลยุที่ธ์ดั้านควัามรับผู้ิดัชิอบตี้�อสังคมของกลุ�มบริษััที่ 
WHA มาปฏิิบัตี้ิและม่ส�วันร�วัมกับสังคมผู้�านกิจกรรมเพื�อควัาม
ยั�งยืนตี้�างๆ ซ่้�งมุ�งเน้นไปท่ี่�การพัฒนาการศั้กษัา ชิุมชิน และ 
สิ�งแวัดัล้อม โดัยกิจกรรมเหล�าน้�ถูกจัดัข้�นตี้ามควัามตี้้องการของ
ชิุมชิน จากการประเมินผู้ลกระที่บที่างสิ�งแวัดัล้อมท่ี่�เก่�ยวัข้อง 
(Environmental Impact Assessment: EIA) การม่ส�วันร�วัมที่าง
สังคม และผู้ลตี้อบรับท่ี่�ไดั้รับโดัยตี้รงจากสมาชิิกของชิุมชิน โดัย
ควัามตี้อ้งการของชุิมชิน ผู้ลตี้อบรับ และขอ้กังวัลจะถกูส�งผู้�านชิ�อง
ที่างการสื�อสารตี้�างๆ ประกอบดั้วัยโที่รศััพที่์ อ่เมล การจัดักิจกรรม
ท่ี่�สร้างการม่ส�วันร�วัม แบบสำารวัจ และการแตี้�งตี้ั�งตี้ัวัแที่นชิุมชิน
ในพื�นท่ี่� (ดัูรายละเอ่ยดัไดั้ท่ี่�บที่จรรยาบรรณที่างธุรกิจ) นอกจากน้�  
ในฐานะท่ี่�เป็นส�วันหน้�งของคณะกรรมการดัำาเนินกิจกรรมเพื�อ
สังคมของกลุ�มบริษััที่ WHA บริษััที่ไดั้เข้าร�วัมการประชิุมใน 
ทุี่กเดัือนเพื�อกำาหนดัแนวัที่างการพัฒนาท่ี่�เหมาะสมจากนั�นจะ
รายงานตี้�อคณะกรรมการบริษััที่
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ทัี่�งน้� WHAUP ไดั้ให้ควัามสำาคัญกับการพัฒนาชิุมชิน โดัยเฉพาะ 
ผูู้ท่้ี่�อาศัยัอยู�ใกลส้ถานประกอบการ โดัยในป ี2563 WHAUP ร�วัมกบั 
กลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้ดัำาเนินกิจกรรมเพื�อสังคมที่่�หลากหลายให้
กับชิุมชินท่ี่�อาศััยอยู�ในรัศัม่ 5-10 กม. โดัยรอบนิคมอุตี้สาหกรรม 
ดั้วัยการจัดัสรรงบประมาณประจำาปีจำานวัน 17 ล้านบาที่สำาหรับ
จัดักิจกรรมเพื�อสังคมของกลุ�มบริษััที่ WHA และใชิ้เวัลาที่ำางาน

ของพนักงานบริษััที่ฯ จำานวัน 900 ชิั�วัโมง ซ่้�งม่ชิาวัชิุมชินเข้าร�วัม 
ทัี่�งหมดัจำานวัน 191,585 คน จาก 159 ชิุมชินโดัยรอบของ
สถานประกอบการ WHAUP ทัี่�งหมดั (ร้อยละ 100) และนิคม
อุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ WHA เข้าร�วัมและไดั้รับประโยชิน์
จากกิจกรรม ที่ำาให้บริษััที่ฯ สามารถจัดักิจกรรมเพื�อสังคมตี้าม 
เป้าหมายท่ี่�ตี้ั�งไวั้ไดั้อย�างสำาเร็จลุล�วัง

โครงการส�งเสริมดั้านการศ่กษัา
WHAUP ม่ส�วันร�วัมในโครงการพัฒนาท่ี่�จัดัที่ำาข้�นโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA ดัังตี้�อไปน้� เพื�อมุ�งเน้นการพัฒนาดั้านการศั้กษัาสำาหรับสมาชิิก
ในชิุมชินทีุ่กชิ�วังวััย

โครงการวัาดัศิลป์ 
สำาหรับนักเรียน

ในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ WHA จัดัโครงการวัาดัศัิลป์อย�างตี้�อเน่�องเป็นปีที่่� 12 เริ�มที่่�โครงการแรกวัาดัศัิลป์ท่ี่�บ้านเกิดัสำาหรับนักเร่ยน 
ชัิ�นประถมศั้กษัาตี้อนปลายในพื�นท่ี่�จังหวััดัระยองและชิลบุร่ ไดั้เร่ยนรู้ทัี่กษัะดั้านศัิลปะขั�นพื�นฐาน พร้อมถ�ายที่อดัเรื�องราวัการรู้รักษั์ 
สิ�งแวัดัลอ้ม ประวัตัี้ศิัาสตี้ร ์ตี้ลอดัจนวัฒันธรรมที่อ้งถิ�น ตี้�อดัว้ัยโครงการวัาดัศิัลปท่์ี่�บา้นเกดิัสญัจร สำาหรบันกัเร่ยนชัิ�นมธัยมศ้ักษัาตี้อนตี้น้  
ดั้วัยการพาไปที่ัศันศั้กษัาศัิลปวััฒนธรรมในที่้องถิ�นและเร่ยนศัิลปะนอกสถานท่ี่�ร�วัมกับเพื�อนๆ จากตี้�างโรงเร่ยน เพื�อให้ไดั้เร่ยนรู้เที่คนิค
การวัาดัภาพและองค์ประกอบศิัลปะขั�นพื�นฐาน แม้ตี้้องเผู้ชิิญกับสถานการณ์การแพร�ระบาดัของโควัิดั-19 แตี้�บริษััที่ฯ ยังคงส�งเสริม 
การศั้กษัาดั้านศัิลปะให้กับน้องๆ เพื�อนำาไปใชิ้ในการพัฒนาที่ักษัะของตี้นเอง

โดัยทัี่�ง 2 โครงการ ม่นักเร่ยนในระดัับชิั�นประถมศั้กษัาตี้อนปลายจำานวัน 563 คน จาก 20 โรงเร่ยน และนักเร่ยนระดัับชิั�นมัธยมศั้กษัา
ตี้อนตี้้นจำานวัน 29 จาก 6 โรงเร่ยนเข้าร�วัมกิจกรรม และกลุ�มบริษััที่ฯ ไดั้จัดัการประเมินควัามพ้งพอใจของนักเร่ยนท่ี่�เข้าร�วัมทัี่�งหมดั 
ซ่้�งผู้ลคะแนนควัามพ้งพอใจในการเข้าร�วัมกิจกรรมคิดัเป็นร้อยละ 88 และ 93 ตี้ามลำาดัับ นักเร่ยนส�วันใหญ�รู้ส้กวั�าการเข้าร�วัมกิจกรรม
ที่ำาให้พัฒนาการที่ักษัะดั้านศัิลปะดั่ข้�น และสามารถนำาข้อมูลที่่�ไดั้รับไปใชิ้ในชิ่วัิตี้ประจำาวััน ควัามสำาเร็จจากโครงการดัังกล�าวัคือชิ�วัยใน
การส�งเสริมและสร้างควัามเป็นเลิศัดั้านการศั้กษัาให้กับเยาวัชินไที่ย ซ้่�งม่ควัามสำาคัญตี้�อการพัฒนาชิุมชินและประเที่ศัในอนาคตี้
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กราฟแที่�งแสดังควัามพึงพอใจโครงการวัาดัศิลป์ที่่�บ้านเกิดั ปี 2563 

กราฟแที่�งแสดังควัามพึงพอใจโครงการวัาดัศิลป์ที่่�บ้านเกิดัสัญจร ปี 8

จากินักิเรียนชั�นปีะถามศึกิษัาปีทุี� 4-6 จำานวน 532 ค่น จากิ 19 โรงเรียนเขต่จังห็วัดระยองแลัะชลับุรี
ทุำากิิจกิรรมในช่วงเดือนกิรกิฎาค่ม - สุิงห็าค่ม 2563

29 students from 8 schools in Rayong and Chonburi 
14-16 September 2020

ได้รับประสุบกิารณ์์แลัะค่วามร้้ด้านศิลัปะ

ได้รับประสุบกิารณ์์แลัะค่วามร้้ด้านค่วาม
ค่ิดศร้างสุรรค์่

สุามารถนำาค่วามร้้แลัะประสุบกิารณ์์ทุี�ได้
รับไปกิ่อประโยชน์ให้็ต่นเองแลัะสุังค่ม

ประทุับใจใรกิารเข้าร่วมกิิจกิรรมแลัะร้้สุึกิ
อยากิร่วมกิิจกิรรมนี�อีกิ

ร้้จักิแลัะข้าใจ WHA Group แลัะนิค่ม
อุต่สุาห็กิรรม

ได้รับประสุบกิารณ์์แลัะค่วามร้้ด้านศิลัปะ

ได้รับประสุบกิารณ์์แลัะค่วามร้้ด้านค่วาม
ค่ิดศร้างสุรรค์่

สุามารถนำาค่วามร้้แลัะประสุบกิารณ์์ทุี�ได้
รับไปกิ่อประโยชน์ให้็ต่นเองแลัะสุังค่ม

ประทุับใจใรกิารเข้าร่วมกิิจกิรรมแลัะร้้สุึกิ
อยากิร่วมกิิจกิรรมนี�อีกิ

ร้้จักิแลัะข้าใจ WHA Group แลัะนิค่ม
อุต่สุาห็กิรรม
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โครงการ Teacher 
Fellowship 

ปัจจุบนัสังคมของเรากำาลังประสบปัญหาขาดัแคลนบุคลากรครูผูู้้สอน บริษัทัี่ฯ ได้ัเข้าร�วัมโครงการ Teacher Fellowship ดั้วัยการมอบเงิน 
สนับสนุนจำานวัน 1,260,000 บาที่ ให้กับครูผูู้้สอนจาก 7 โรงเร่ยนในพื�นท่ี่�จังหวััดัระยองและชิลบุร่

โครงการ
มอบทีุ่นการศ่กษัา

กลุ�มบรษัิัที่ WHA และ WHAUP ตี้ระหนกัดัว่ั�า เยาวัชิน คอืกลุ�มแรงงาน
ที่่�จะขับเคลื�อนประเที่ศัในอนาคตี้ อย�างไรก็ตี้ามเยาวัชินบางคน  
แม้จะม่ควัามสามารถและทัี่กษัะสูงมาก แตี้�ก็อาจขาดัโอกาสใน
การศั้กษัาเพื�อหาควัามรู้ไดั้อย�างเต็ี้มที่่� ดั้วัยข้อจำากัดัที่างการเงิน  
กลุ�มบรษิัทัี่ WHA และ WHAUP จง้ใหก้ารสนบัสนนุดัา้นการศัก้ษัา 
อันถือเป็นรากฐานที่่�สำาคัญในการพัฒนาชิุมชิน รวัมถ้งพัฒนา
ศัักยภาพเพื�อให้พวักเขาม่คุณภาพช่ิวัิตี้ท่ี่�ดั่ข้�น กลุ�มบริษััที่ WHA 
และ WHAUP จ้งไดั้มอบทุี่นการศั้กษัาสำาหรับนักเร่ยนท่ี่�จะเข้า
เร่ยนตี้�อในระดัับอาช่ิวัศั้กษัา เพื�อบ�มเพาะควัามรู้ให้สามารถดัำารงชิ่วิัตี้ตี้�อไปในอนาคตี้ ปัจจุบันกลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้มอบทุี่นการศั้กษัา
ให้กับนักเร่ยนรวัมแล้วั 79 ทีุ่น จำานวันเงิน ทัี่�งสิ�น 727,600 บาที่ ในปี 2563 ม่นักเร่ยน 22 คนเข้าร�วัมรับทีุ่นการศ้ักษัาจากโครงการ

โครงการมอบอุปกรณ์
การศก่ษัาของกลุ�มบริษัทัี่ WHA

กลุ�มบริษััที่ WHA จัดัโครงการมอบอุปกรณ์การศั้กษัาประจำาปี นับเป็นครั�งท่ี่� 23 ไดั้ร�วัมมือกับกลุ�มผูู้้ประกอบการในนิคมอุตี้สาหกรรม
ตี้�างๆ ของกลุ�มบริษััที่ฯ กวั�า 50 ราย ในการให้ควัามชิ�วัยเหลือน้องๆ นักเร่ยนท่ี่�ครอบครัวัม่รายไดั้น้อยให้ไดั้รับการศั้กษัาท่ี่�ดั่และนำา
ไปพัฒนาคุณภาพช่ิวัิตี้ของตี้นเอง ดั้วัยการบริจาคท่ี่�ดัำาเนินตี้�อเน่�อง โครงการชิ�วัยเหลือโรงเร่ยนของกลุ�มบริษััที่ WHA ส�งผู้ลลัพธ์ใน 
ดั้านบวักตี้�อชิุมชินและสังคมรอบข้าง

ตี้ลอดัระยะเวัลา 5 วัันในเดัือนกรกฎาคม ผูู้้บริหารของกลุ�มบริษััที่ WHA และ WHAUP ไดั้เดิันที่างไปส�งมอบอุปกรณ์การศ้ักษัา การก่ฬา 
รวัมถ้งอุปกรณ์ตี้�างๆ ท่ี่�จำาเป็นตี้�อการส�งเสริมการพัฒนาร�างกายและจิตี้ใจ ซ่้�งชิ�วัยบ�มเพาะที่ักษัะที่างสังคมและควัามรู้ดั้านวัิชิาการให้แก�
โรงเร่ยน 50 แห�งและศูันย์พัฒนาเดั็กเล็ก 15 แห�ง โดัยรอบนิคมอุตี้สาหกรรมของ WHA ม่น้องๆ นักเร่ยนท่ี่�เข้าร�วัมกิจกรรมจำานวันทัี่�งสิ�น  
20,400 คน ซ้่�งน้องๆ แตี้�ละคนจะไดั้รับกระเป๋าเป้ สมุดั ปากกา ดิันสอ ดัินสอส่และอุปกรณ์พื�นฐานอื�นๆ เพื�อใชิ้ประกอบการเร่ยนรู้
อย�างสร้างสรรค์ทัี่�งในและนอกห้องเร่ยน นอกจากน้� ตี้ลอดัชิ�วังเวัลาการแพร�ระบาดัของ COVID-19 ท่ี่มผูู้้บริหารของบริษััที่ฯ เข้าเย่�ยม
โรงเร่ยนในชิุมชิน แจกจ�ายเจลแอลกอฮอล์ เพื�อดัูแลให้คณาจารย์และนักเร่ยนปลอดัภัยจากโรคระบาดัในครั�งน้�
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“นับเป็็นเวลัากิว่าสองทิศวรรษทิ่�ทิ่ม่ผู้้�บริหารแลัะพนักิงานของ 
บรษิทัิฯ รวม่ไป็ถึงึลัก้ิค้�าในนคิ้ม่อตุสาหกิรรม่ของเราได้�รว่ม่แบง่ป็นั
แลัะสนบัสนนุโค้รงกิารอนัทิรงค้ณุค้า่ ตอกิย์ำ�าค้วาม่มุ่ง่ม่ั�นของเราใน
กิารเป็็นส่วนหนึ�งทิ่�ช่่วย์สร�างกิารเป็ลั่�ย์นแป็ลังผู้่านกิารกิารศึกิษา 
เราขอขอบคุ้ณผู้้�สนับสนุนโค้รงกิารน้�ทิ่�ช่่วย์เหลัือเราม่าตลัอด้ระย์ะ
เวลัาหลัาย์ป็ีทิ่�ผู้่านม่า” 
ม่ร.เด้วิด้ นาร์โด้น ป็ระธุานเจ�าหน�าทิ่�บริหาร 
ธุุรกิิจนิค้ม่อุตสาหกิรรม่ แลัะกิารลังทิุนต่างป็ระเทิศ 
บริษัทิ ดั้บบลิัวเอช่เอ อินดั้สเตร่ย์ลั ด่้เวลัลัอป็เม่นท์ิ จำากัิด้ (ม่หาช่น)  
แลัะกิรรม่กิารบริษัทิ ดั้บบลัิวเอช่เอ ย์้ทิิลัิต่�ส์ แอนด์้ พาวเวอร์ 
จำากิัด้ (ม่หาช่น) กิลั่าว 

โครงการพัฒนาชิุมชิน
ดั้วัยเป้าหมายอันแน่วัแน่ในการดัูแลให้ชิาวัชิุมชินม่คุณภาพชิ่วัิตี้ท่ี่�ดั่ข้�น WHAUP ไดั้ร�วัมมือกับกลุ�มบริษััที่WHA ในการดัำาเนินการ
โครงการดัังตี้�อไปน้�ในปี 2563 

โครงการ
หน�วัยแพที่ย์เคลื�อนที่่� 

กลุ�มบริษััที่ WHA และ WHAUP จัดัโครงการหน่วัยแพที่ย์เคลื�อนที่่� พร้อมให้บริการดั้านการดูัแลสุขภาพสำาหรับผูู้้ท่ี่�อยู�ในพื�นท่ี่�ห�างไกล 
เพื�อส�งเสริมชิาวัชิุมชินให้ม่สุขภาพแข็งแรงและม่คุณภาพช่ิวัิตี้ท่ี่�ด่ัข้�น ในทีุ่กๆ ปี บริษััที่ฯ ไดั้จัดัท่ี่มแพที่ย์และพยาบาลในการบริการที่าง 
การแพที่ย์ให้กับชิุมชินรอบนิคมอุตี้สาหกรรมของ WHA ในจังหวััดัระยองและชิลบุร่ ประกอบไปดั้วัยการฉ้ดัวััคซ่่นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคไข้หวััดัใหญ� การมอบถุงยังช่ิพให้กับชิาวัชุิมชิน 

ในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ฯ และ WHAUP ไดั้สนับสนุนวััคซ่่นป้องกันโรคไข้หวััดัใหญ�ให้กับชิุมชิน ดัังน้� 
• สนับสนุนวััคซ่่นจำานวัน 400 เข็ม ให้กับสำานักงานเที่ศับาลตี้ำาบลเขาคันที่รง จังหวััดัชิลบุร่ 
• สนับสนุนวััคซ่่นจำานวัน 400 เข็ม ให้กับสำานักงานเที่ศับาลตี้ำาบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวััดัระยอง 
• สนับสนุนวััคซ่่นจำานวัน 300 เข็ม ให้กับสำานักงานเที่ศับาลตี้ำาบลบ�อวิัน จังหวััดัชิลบุร่ 
• สนับสนุนวััคซ่่นจำานวัน 280 เข็ม ให้กับสำานักงานเขตี้อำาเภอปลวักแดัง จังหวััดัระยอง

นอกจากน้� WHAUP ร�วัมกับ กลุ�มบริษััที่ WHA มอบถุงยังช่ิพกับชิุมชิน ตี้ามรายละเอ่ยดัดัังน้�
• สนับสนุนถุงยังช่ิพจำานวัน 90 ถุง ให้กับเที่ศับาลตี้ำาบลตี้าสิที่ธิ� จังหวััดัระยอง
• สนับสนุนเงินจำานวัน 15,000 บาที่ สำาหรับจัดัถุงยังช่ิพให้กับผูู้้ป่วัยตี้ิดัเต่ี้ยง ในชิุมชินอำาเภอปลวักแดัง จังหวััดัระยอง
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สนับสนุน
หุ�นยนตี้์วัดััอุณหภูมิ

กลุ�มบริษััที่ WHA และ WHAUP ไดั้มอบเงินสนับสนุนให้แก�คณะแพที่ย์ศัาสตี้ร์ 
โรงพยาบาลศัริริาชิและโรงพยาบาลรามาธบิดั ่เพื�อชิ�วัยเหลอืผูู้ไ้ดัร้บัผู้ลกระที่บจาก
โควัิดั-19 รวัมถ้งร�วัมบริจาคเงินสมที่บทีุ่นสร้าง “หุ�นยนตี้์ปิ�นโตี้” ผูู้้ชิ�วัยส�งอาหาร 
และเวัชิภัณฑ์์ผู้�านการควับคุมที่างไกลจำานวัน 2 ตี้ัวั ภายใต้ี้โครงการ CU- 
RoboCovid จัดัที่ำาโดัยคณะวัิศัวักรรมศัาสตี้ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวัิที่ยาลัย  
หุ�นยนตี้์เที่อร์วััดัอุณหภูมิหรือท่ี่�เร่ยกกันวั�า “ปิ�นโตี้” เป็นหุ�นยนตี้์ที่่�ถูกนำามาใชิ้
เพื�อชิ�วัยเหลือแพที่ย์และพยาบาลที่ำาหน้าท่ี่�ในการตี้รวัจหาผูู้้ตี้ิดัเชืิ�อโควิัดั-19  
นอกจากน้� ดั้วัยระบบ Tele-presence ชิ�วัยอำานวัยควัามสะดัวักในการตี้ิดัตี้�อ
สื�อสารระหวั�างแพที่ย์ พยาบาลและผูู้้ป่วัย ที่างออนไลน์โดัยไม�ตี้้องพบปะ  
ลดัการแพร�กระจายของเชิื�อไวัรัส และชิ�วัยปกป้องบุคลากรที่างการแพที่ย์จาก
การติี้ดัเชิื�ออ่กดั้วัย ดั้วัยควัามก้าวัหน้าที่างเที่คโนโลย่เหล�าน้�เป็นสิ�งท่ี่�ชิ�วัยลดั 
ควัามเส่�ยงจากการตี้ิดัเชืิ�อ และปกป้องบุคลากรที่างการแพที่ย์ไดั้เป็นจำานวันมาก

ควัามร�วัมมือ
กับผูู้้ประกอบการ

WHAUP เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ สระบุร่ (WHA SIL) และเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ระยอง (WHA 
RIL) ร�วัมกันกับลูกค้าภายในไดั้จัดัตี้ั�งคณะกรรมการชิุมชินสัมพันธ์ข้�น โดัยสมาชิิกของคณะกรรมการไดั้ร�วัมมือกันรวับรวัมเงินทีุ่นเพื�อ
ดัำาเนินโครงการพัฒนาสังคมเพื�อเป็นการยกระดัับควัามน่าอยู�ของชิุมชินโดัยรอบ ปัจจุบันเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ  
สระบุร่ ม่จำานวันสมาชิิกอยู�ท่ี่� 64 คน ซ่้�งสมาชิิกแตี้�ละคนจะมอบเงินสนับสนุนจำานวัน 30,000 บาที่ตี้�อสมาชิิกตี้�อปี จากโรงงานท่ี่�เข้า
ร�วัมโครงการ ในขณะท่ี่�เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ระยอง ม่จำานวันสมาชิิกอยู�ท่ี่� 23 คน ซ้่�งสมาชิิกแตี้�ละคนจะมอบ
เงินสนับสนุนจำานวัน 23,000 บาที่ตี้�อสมาชิิกตี้�อปี ซ่้�งสมาชิิกแตี้�ละคนจะม่เงินสะสมอยู�ท่ี่� 23,000 บาที่ตี้�อปี ในปี 2563 ม่การรวับรวัม
กองทีุ่นและจัดัสรรไดั้ทัี่�งหมดัเป็นจำานวันเงิน 2,462,000 บาที่
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โครงการปันกัน

ในป ี2563 กลุ�มบรษัิัที่ WHA เปดิัตัี้วัโครงการ ปนักัน ตี้ลาดัออนไลน์  

สำาหรับประชิาสัมพันธ์และจำาหน่ายผู้ลิตี้ภัณฑ์์ของชิุมชินท่ี่�อาศััย

อยู�โดัยรอบนิคมอุตี้สาหกรรมของดัับบลิวัเอชิเอ ในจังหวััดัชิลบุร่

และระยอง 

โดัยเว็ับไซ่ตี้์ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/home 

เป็นพื�นท่ี่�ให้ชิุมชินไดั้นำาเสนอผู้ลิตี้ภัณฑ์์หลากหลายประเภที่ เชิ�น 

งานฝ่ีมือหัตี้ถกรรม ผู้ลิตี้ภัณฑ์์จากสมุนไพรไที่ย รวัมถ้งอาหาร

ประจำาที่้องถิ�น

โครงการดัับบลิวัเอชิเอ ปันกัน เปิดัรับพร้อมสนับสนุนชิ�องที่าง 

การขายให้แก�กลุ�มผูู้้ประกอบการรายย�อย กลุ�มผูู้้ผู้ลิตี้อาหาร 

กลุ�มอุตี้สาหกรรมขนาดัเล็ก ตี้ลอดัจนกลุ�มแม�บ้าน เพื�อนำาเสนอ

ผู้ลิตี้ภัณฑ์์ของตี้นให้เป็นท่ี่�รู้จักในวังกวั้าง โครงการดั้านควัาม 

รับผู้ิดัชิอบตี้�อสังคมของกลุ�มบริษััที่ฯ ไดั้ส�งเสริมการสร้างงานและ

การพัฒนาเศัรษัฐกิจในที่้องถิ�น นอกจากน้�ยังเป็นการเพิ�มรายไดั้

ให้แก�ครัวัเรือนในที่้องถิ�นและสร้างรากฐานการประกอบอาช่ิพเพื�อ 

ยกระดัับคุณภาพชิ่วัิตี้ให้ดั่ข้�นอ่กดั้วัย

นอกจากน้�ยังชิ�วัยอนุรักษั์มรดักของชิุมชินและสืบสานวัิชิา

หัตี้ถกรรม และผู้ลิตี้ภัณฑ์์อาหารประจำาที่้องถิ�นท่ี่�ม่เอกลักษัณ์

โดัดัเดั�นจากหลากหลายชิุมชินเป็นการแสดังให้เห็นถ้งคุณค�าที่าง

วััฒนธรรมและประเพณ้ ท่ี่�ให้ควัามสำาคัญกับสินค้าเกษัตี้รและ

วััสดัุธรรมชิาตี้ิ พร้อมส�งเสริมการถ�ายที่อดัควัามรู้ควัามเชิ่�ยวัชิาญ

จากรุ�นสู�รุ�น
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ควัามร�วัมมือร�วัมใจในการยับยั�ง
การแพร�ระบาดัของโควัิดั-19 

ในขณะท่ี่�สงัคมของเราไดัเ้ผู้ญิหนา้กบัเหตี้กุารณท์ี่่�นา่ตี้กใจมากมาย 
ไม�ม่ใครคาดัคิดัวั�าจะเกิดัโรคระบาดัใหญ�ข้�นในปี 2563 สถานการณ์
การแพร�ระบาดัของเชิื�อไวัรัสโควัิดั-19 ส�งผู้ลกระที่บไปยังทุี่กคน
ที่ั�วัโลก ที่ำาให้เกิดัควัามวัิตี้กกังวัลในการดัำาเนินช่ิวัิตี้ในชิ�วังเวัลา
อันยากลำาบาก สำาหรับในประเที่ศัไที่ยสถานการณ์การแพร�ระบาดั
ของโควัิดั-19 ส�งผู้ลตี้�อสภาพร�างกายและจิตี้ใจของคน ครอบครัวั
และชิาวัชุิมชินท่ี่�ติี้ดัเชืิ�อไวัรัสดัังกล�าวั โดัยผู้ลกระที่บยังครอบคลุม
ตัี้�งแตี้�สาธารณสุขไปจนถ้งเศัรษัฐกิจและสถานะการเงินของชุิมชิน 
โดัยเฉพาะส�วันท่ี่�เปราะบางท่ี่�สดุัภายในสงัคมของเรา บรษิัทัี่ฯ ไดัใ้ห้ 
ควัามชิ�วัยเหลือผูู้้ท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงและสมาชิิกในชุิมชินอื�นๆ โดัยรอบ
สถานประกอบการ ที่ำาให้บริษััที่ฯ ไดั้เริ�มดัำาเนินกิจกรรมตี้�างๆ ท่ี่�
เหมาะกับควัามตี้้องการของแตี้�ละพื�นท่ี่� 

• ก�รัเติรั่ย์มูคว�มูพิ่รั้อมูรัับมูือกับก�รัแพิ่รั่รัะบ�ดข้องโคว่ด-19 
เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพในการปฏิิบัตี้ิหน้าท่ี่�ของเจ้าหน้าท่ี่�ตี้ำารวัจในการดูัแลประชิาชินอย�างทัี่�วัถ้ง สร้างสังคมปลอดัภัย การส�งมอบตีู้้ 
ควัามดัันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้แก�โรงพยาบาลบ้านค�าย จังหวััดัระยอง เพื�อใชิ้ดัูแลผูู้้ป่วัยโควัิดั-19 อย�างปลอดัภัย 
ไร้การตี้ิดัเชืิ�อ พร้อมรองรับผูู้้ป่วัยในอนาคตี้ 

การส�งมอบอาหารให้กับครอบครัวัท่ี่�ไดั้รับผู้ลกระที่บจากโควัิดั-19 นอกจากน้�บริษััที่ฯ ยังไดั้ร�วัมมือเหล�ากาชิาดัจังหวััดัระยองและ 
โรงพยาบาลระยอง รับบริจาคโลหิตี้ ณ สำานักงานนิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั (ระยอง) โลหิตี้ท่ี่�ไดั้รับจะนำาไปใชิ้ในโรงพยาบาล
ในที่้องถิ�น ชิ�วัยรักษัาผูู้้ป่วัยและดัูแลช่ิวัิตี้ของผูู้้คนไดั้อ่กมากมาย รวัมถ้งไดั้จัดัที่ำาและมอบถุงยังชิ่พให้ผูู้้สูงอายุและผูู้้ป่วัยตี้ิดัเตี้่ยงใน
พื�นท่ี่� อบตี้. หนองเสือชิ้าง จังหวััดัชิลบุร่ เพื�อบรรเที่าควัามเดัือดัร้อนและส�งเสริมสุขอนามัยประชิาชิน นอกจากการม่สุขภาพท่ี่�ดั่แล้วั 
บริษััที่ฯ เชืิ�อวั�าควัามสะอาดัเร่ยบร้อยและควัามปลอดัภัยของพื�นท่ี่�สาธารณะในชิุมชินก็เป็นสิ�งท่ี่�ไม�ควัรมองข้าม จ้งร�วัมมือกับจิตี้อาสา
พัฒนาปรับปรุงภูมิที่ัศัน์พื�นท่ี่�ตี้�างๆ ในอำาเภอบ้านค�าย จังหวััดัระยอง การบำาเพ็ญประโยชิน์สาธารณะยังเสริมสร้างควัามสัมพันธ์ระหวั�าง
องค์กรและชิุมชินอ่กดั้วัย
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• รั่วมูดูแลชิุมูชินิ ปิกปิ้องบุคล�กรัที่�งก�รัแพิ่ที่ย์์
บรษิัทัี่ฯ ไดัม้อบชิดุัอุปกรณป์อ้งกนัส�วันบคุคล (PPE) ใหโ้รงพยาบาล 
รามาธิบดั่จำานวัน 1,000 ชิุดั เพื�อนำาไปจัดัสรรให้แก�โรงพยาบาล
ตี้�างๆ ที่ั�วัประเที่ศั พร้อมทัี่�งมอบหน้ากากอนามัย KN-95 จำานวัน
กวั�า 5,000 ชิิ�นให้แก�หน่วัยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลประจำา
จังหวััดัทัี่�วัประเที่ศัเพื�อให้เจ้าหน้าที่่�ที่างการแพที่ย์ม่การป้องกัน
อย�างเพ่ยงพอจากการตี้ิดัเชืิ�อไวัรัส รวัมทัี่�งบริษััที่ฯ ยังไดั้มอบเงิน
เพื�อนำาไปชิ�วัยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี่�ที่างการแพที่ย์

• ดูแลที่ั�งสำุข้ภ�พิ่ก�ย์และใจำชิ�วชิุมูชินิให้แข้็งแรัง
ตี้ัวัแที่นจากกลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้เดัินที่างไปเย่�ยมชิุมชินอย�าง 
ตี้�อเน่�อง ส�งมอบหน้ากากอนามัย KN-95 และเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ใหแ้ก�โรงพยาบาลปลวักแดัง จงัหวัดััระยอง ศัาลาวั�าการ 
เมอืงพทัี่ยา และสำานกังานบรหิารส�วันที่อ้งถิ�นอื�นๆ ในเขตี้พื�นท่ี่�เขตี้
พัฒนาพิเศัษัภาคตี้ะวัันออก (EEC) พร้อมสนับสนุนงบประมาณใน
การผู้ลิตี้หน้ากากผู้้าภายในพื�นที่่�สำาหรับพระสงฆ่์และบุคคลทัี่�วัไป
ท่ี่�ตี้ำาบลแม�นำ�าคู้ จังหวััดัระยอง เพื�อให้ชิาวัชิุมชินม่อุปกรณ์ไวั้ใชิ้
ป้องกันการแพร�กระจายของโรคอย�างทัี่�วัถ้งอ่กดั้วัย

บริษััที่ฯ ไดั้เดิันที่างไปยังโรงพยาบาล สถานพยาบาล สำานักงาน
บริหารส�วันที่้องถิ�น ตี้ลอดัจนโรงเร่ยนกวั�า 65 แห�ง เพื�อส�งมอบ
ผู้ลิตี้ภัณฑ์์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ป้องกันเชืิ�อโรค นอกจากน้�
ตัี้วัแที่นผูู้้บริหารของกลุ�มบริษััที่ WHA พร้อมดั้วัยพนักงานของ 
บริษััที่ฯ ยังไดั้จัดักิจกรรมเผู้ยแพร�ควัามรู้ควัามเข้าใจเรื�องการดูัแล
ตี้นเองให้ปลอดัภัยจากเชิื�อ ผู้�านการเล�นเกมส์ตี้อบคำาถาม ส�งเสริม
การเร่ยนรู้ท่ี่�สร้างสรรค์และปลอดัภัย หลังจากท่ี่�โรงเร่ยนกลับมา
เปิดัการเร่ยนการสอนอ่กครั�ง 

บรษิัทัี่ฯ ยงัไดัม่้ส�วันร�วัมสนบัสนนุการจดััที่ำาโครงการ “คนหนองแค
ดูัแลกัน” จัดัที่ำาถุงยังช่ิพ อันประกอบดั้วัยข้าวัสาร อาหารแห้ง 
และของใชิ้จำาเป็นในช่ิวัิตี้ประจำาวััน พร้อมแจกจ�ายอาหารปรุงสุก
จำานวันมาก ร�วัมแบ�งปนันำ�าใจและควัามชิ�วัยเหลอืใหช้ิาวัชุิมชินท่ี่�ไดั้ 
ผู้ลกระที่บจากการระบาดัของโรคโควัิดั-19 

โครงการ WHA E-Job Market

ในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ WHA ร�วัมมือกับผูู้้ประกอบการภายในนิคมอุตี้สาหกรรมจังหวััดัระยองและ
ชิลบุร่ เปิดัตัี้วัโครงการ “E-Job Market” ตี้ลาดันัดัแรงงานออนไลน์ E-Job Market เป็นอ่กหน้�ง

โครงการเพื�อสังคมของกลุ�มบริษััที่ฯ โดัยบริษััที่ฯ ไดั้สร้างแพลตี้ฟอร์มหน้าเว็ับท่ี่�ใชิ้งานง�าย 
เพื�อเป็นการชิ�วัยเหลือผูู้้ท่ี่�กำาลังหางาน ซ่้�งอาศััยอยู�ในชิุมชินโดัยรอบนิคมอุตี้สาหกรรม 

ม่การโพสตี้์รับสมัครงานจำานวัน 149 ตี้ำาแหน่งงาน และม่ชิาวัชิุมชินท่ี่�สนใจเข้าร�วัม
ยื�นใบสมัครจำานวัน 400 คน
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โครงการดัูแลรักษั์สิ�งแวัดัล้อม 
ในฐานะผูู้้ให้บริการนำ�า WHAUP มุ�งเน้นไปท่ี่�โครงการพัฒนาชุิมชินท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการดูัแลรักษัานำ�า นอกเหน่อจากโครงการจัดัการนำ�า 
ท่ี่�แข็งแกร�งและม่ประสิที่ธิภาพท่ี่�เราไดั้นำามาปฏิิบัตี้ิภายในนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ WHA แล้วั WHAUP ยังไดั้ร�วัมมือกับกลุ�ม
บริษััที่ฯ ในการม่ส�วันร�วัมกับชุิมชินในพื�นที่่�ใกล้เค่ยงดั้วัยการแก้ไขปัญหานำ�าผู้�านโครงการดัังตี้�อไปน้�

โครงการ  
Clean Water for Planet 

ในปี 2563 โครงการ “Clean Water for Planet” ไดั้จัดัที่ำาข้�นอย�างตี้�อเน่�องเป็นเวัลา 4 ปีซ่้อน โดัยโครงการม่เป้าหมายในการจัดัหา 
นำ�าสะอาดัให้แก�ชุิมชินในพื�นที่่�เพื�อส�งเสริมคุณภาพช่ิวิัตี้และสร้างควัามตี้ระหนักเก่�ยวักับการป้องกันที่รัพยากรนำ�าท่ี่�สำาคัญ ซ่้�งกิจกรรมการ
ดัังตี้�อไปน้�ถูกจัดัที่ำาข้�นเพื�อให้บรรลุตี้ามเป้าหมายของโครงการ 

1. ก�รัจำัดที่ำ�หลักสำูติรัสำำ�หรัับนิักศึึกษั�และถ่่�ย์ที่อดคว�มูรัู้ให้กับ
หนิ่วย์ง�นิติ่�งๆ
WHAUP ร�วัมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิัที่ยาลัย ในการจัดัที่ำา
หลกัสตูี้รการอนรุกัษัท์ี่รพัยากรนำ�าและการบรหิารจดััการนำ�าเสย่  
สำาหรับนักศั้กษัาคณะวัิศัวักรรมศัาสตี้ร์ โดัยในทีุ่กๆ ปีจะม่
ตี้ัวัแที่นนักศั้กษัาไดั้เข้าร�วัมโครงการเพื�อเรย่นรู้การดัำาเนินงาน  
ดั้านการบริหารจัดัการนำ�าเส่ยท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพจากผูู้้เชิ่�ยวัชิาญ
ดั้านการบริหารจัดัการนำ�าเส่ยท่ี่�นิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�ม
บริษััที่ฯ ซ่้�งในปี 2563 ม่นักศั้กษัาเข้าร�วัมในโครงการทัี่�งหมดั 
7 คน 

2. ศึนูิย์ก์�รัเรัย่์นิรัูด้�้นิสำ่�งแวดลอ้มูภ�ย์ในินิค่มูอตุิสำ�หกรัรัมู WHA 
ในป ี2563 มก่ลุ�มผูู้เ้ขา้เย่�ยมทัี่�งหมดั 8 กลุ�มไดัเ้ขา้เย่�ยมชิมและ
สังเกตี้การณ์ควัามเชิ่�ยวัชิาญของ WHAUP ในการบำาบัดันำ�า 
ณ โครงการพื�นที่่�ชุิ�มนำ�าท่ี่�ไดั้ก�อสร้างข้�น โดัยคณะบุคคลที่่�เข้า
เย่�ยมชิมประกอบดั้วัย หน่วัยงานราชิการส�วันภูมิภาค ตี้ัวัแที่น
จากการนิคมอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ยและกลุ�มคนในพื�นที่่�

3. ก�รัจำัดที่ำ�โครังก�รั clean water สำำ�หรัับชิุมูชินิ
ควัามสำาเร็จอันภาคภูมิใจท่ี่�สุดั จากโครงการ Clean Water for 
Planet ของกลุ�มบรษิัทัี่ WHA คอืการก�อสรา้งระบบบำาบดัันำ�าเสย่ 
ชิุมชินตี้้นแบบและส�งมอบให้กับท่ี่�วั�าการตี้ำาบลปลวักแดังใน
จังหวััดัระยอง ซ่้�งเป็นกระบวันการบำาบัดัของระบบบ้งประดิัษัฐ์
ในการบรหิารจดััการนำ�า ดักูระบวันการบำาบัดัโดัยรวัมของระบบ
พื�นที่่�ชุิ�มนำ�าในหัวัข้อการจัดัการนำ�า

กลุ�มบริษััที่ WHA ม่แผู้นท่ี่�จะพัฒนาระบบบำาบัดันำ�าเส่ยแบบ
ยั�งยืนในลักษัณะคล้ายๆ กันท่ี่�เที่ศับาลหนองกล้า จังหวััดั
จันที่บุร่ ซ่้�งคาดัวั�าจะบำาบัดันำ�าเส่ยไดั้มากถ้ง 800 ลูกบาศัก์
เมตี้รตี้�อวััน กลุ�มบริษััที่ฯ เห็นถ้งประโยชิน์จากโครงการน้�จะ
ชิ�วัยที่ำาให้ชิุมชินหนองกล้าสามารถเข้าถ้งแหล�งนำ�าสะอาดัและ
บริษััที่ฯ สามารถสำารองนำ�าประปาดัังกล�าวัไวั้ใชิ้ในกรณ้ที่่�เกิดั 
ภัยแล้ง โดัยการก�อสร้างจะเริ�มในปี 2564

จากควัามสำาเร็จของโครงการ Clean Water for Planet ที่ำาให้
บริษััที่ไดั้รับรางวััล FIABCI-Thai Prix d’Excellence Award 2020 
ในสาขาการจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อม (การรักษัาและการฟ้�นฟู) ซ่้�ง
จัดัข้�นโดัยสมาคมการค้าอสังหาริมที่รัพย์สากล (FIABCI-Thai) 
ท่ี่�บริษััที่ฯ ไดั้ริเริ�มข้�นเพื�อการบริหารจัดัการนำ�าเส่ยไดั้อย�างม่
ประสิที่ธิภาพและยั�งยืนภายในนิคมอุตี้สาหกรรมของ WHA 
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โครงการ บำาบัดันำ�าเส่ยดั้วัยผัู้กตี้บชิวัา 

ในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้นำาผู้ักตี้บชิวัาจากบ�อบำาบัดันำ�าเส่ย 
ของ WHAUP ภายในนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น
ซ่่บอร์ดั 1 (WHA ESIE 1) ท่ี่�ที่ำาควัามสะอาดัแล้วัส�งตี้�อให้กับ
ชิาวัชุิมชินอำาเภอบ้านค�าย จังหวััดัระยองโดัยไม�เส่ยใชิ้จ�ายใดัๆ  
ในทุี่กๆ เดัือนซ้่�งชิาวัชิุมชินไดั้นำาผัู้กตี้บชิวัาเหล�านั�นไปผู้ลิตี้ตี้ะกร้า
จักสาน เพื�อสร้างรายไดั้เสริมให้กับครอบครัวั ชิ�วัยให้ประหยัดั 
ค�าใชิ้จ�ายในการซื่�อผัู้กตี้บชิวัาซ้่�งม่ราคาอยู�ที่่�ประมาณ 80-100 
บาที่ตี้�อมัดัหรือ 100 เส้น รวัมถ้งยังชิ�วัยประหยัดัค�าใชิ้จ�ายของ
ผูู้้รับเหมาประมาณ 15,000 บาที่ตี้�อเดืัอนสำาหรับการกำาจัดั 
ผู้ักตี้บชิวัาดัังกล�าวั นอกจากน้�กลุ�มบริษััที่ฯ ยังไดั้สนับสนุนงบ
ประมาณจำานวัน 50,000 บาที่ ในการจัดัที่ำาห้องอบไล�ควัามชืิ�น
สำาหรับอบเครื�องจักสานให้แห้งง�ายและที่ำาให้ผู้ลิตี้ภัณฑ์์ม่ควัาม
คงที่น พร้อมสั�งซื่�อตี้ะกร้าจำานวัน 300 ใบจากชิาวัชิุมชินเพื�อจัดั
ที่ำาของขวััญปีใหม� 2564 สร้างควัามประทัี่บใจให้กับผูู้้ท่ี่�ไดั้รับ
ผู้ลิตี้ภัณฑ์์ตี้ะกร้าของชิาวัชิุมชินไดั้ร�วัมจำาหน่ายผู้�านโครงการ PAN GAN ของกลุ�มบริษััที่ฯ สามารถสร้างรายไดั้ให้ชิาวัชิุมชินจำานวัน 
120,000 บาที่ นอกจากน้�ยังม่ผู้ลิตี้ภัณฑ์์ประจำาที่้องถิ�นอื�นๆ ท่ี่�ร�วัมจำาหน่ายสำาหรับเป็นของขวััญปีใหม�อ่กดั้วัย ซ่้�งชิ�วัยให้ผูู้้ซื่�อสินค้า
สามารถประหยัดัค�าใชิ้จ�ายไดั้ถ้งร้อยละ 25 เมื�อเท่ี่ยบกับการซื่�อจากแหล�งอื�น

โครงการอนุรักษั์
พ้�นที่่�ส่เขียวั 

กลุ�มบริษััที่ WHA ร�วัมมือกับหน่วัยงานในพื�นท่ี่�ผูู้้ประกอบการ 
อุตี้สากรรมและชิุมชินจัดัที่ำาโครงการปลูกตี้้นไม้เพื�อฟ้�นฟูระบบ
นิเวัศัและส�งเสริมควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพ ณ เขตี้รักษัา
พันธุ์สัตี้วั์ป่าเขาเข่ยวั - เขาชิมภู� จังหวััดัชิลบุร่ โดัยไดั้สนับสนุน
งบประมาณจำานวัน 30,000 บาที่ในการซื่�อตี้้นกล้าจำานวัน 1,000 
ตี้้นท่ี่�ปลูกในพื�นท่ี่� 7-00-88 ไร�ของเขตี้รักษัาพันธุ์พันธุ์สัตี้วั์ป่าเขา
เข่ยวัชิมภู

นอกจากน้� บริษััที่ฯ ไดัเ้ขา้ร�วัมโครงการสรา้งจิตี้อาสาอนุรกัษัป์า่และ
ที่รัพยากร ร�วัมปลูกตี้้นไม้จำานวัน 200 ตี้้น อาที่ิ ตี้้นมะค�า ลำาดัวัน  

มะฮอกกาน้ เพื�อฟ้�นฟูผู้ืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์อย�างยั�งยืนท่ี่�ตี้ำาบลบ�อวิัน ที่ั�งยังส�งเสริมให้นักเร่ยนของโรงเร่ยนบ้านเขาหิน จังหวััดั
ชิลบุร่ ไดั้เร่ยนรู้ถ้งคุณค�าของที่รัพยากรที่างธรรมชิาติี้และตี้ระหนักถ้งผู้ลกระที่บท่ี่�เกิดัจากการเปล่�ยนแปลงของสภาพแวัดัล้อม ซ่้�งตี้้นไม้
ม่ประโยชิน์มากมายมหาศัาล นอกเหน่อจากให้ควัามร�มรื�นแล้วั ยังผู้ลิตี้ออกซ่ิเจนและชิ�วัยลดัปริมาณก๊าซ่คาร์บอนในอากาศั เป็นท่ี่�อยู�
อาศััยและแหล�งอาหารของสัตี้วั์ป่า รวัมไปถ้งการรักษัาสภาพนำ�าและดัินให้อุดัมสมบูรณ์

อ่กกิจกรรมภายใตี้้กิจกรรมส่เข่ยวัคือการสอนให้เด็ักๆ ไดั้เร่ยนรู้เก่�ยวักับการร่ไซ่เคิลและแนวัที่างวิัถ่ช่ิวิัตี้ท่ี่�เป็นมิตี้รกับสิ�งแวัดัล้อม 
พนักงานของกลุ�มบริษััที่ฯ ไดั้ส�งมอบถังขยะท่ี่�ม่รหัสส่ให้แก�โรงเร่ยนบ้านพันเสดั็จนอก อำาเภอศัร่ราชิา จังหวััดัชิลบุร่ และอธิบายถ้ง
แนวัคิดัในการแยกและร่ไซ่เคิลขยะเพื�อให้โลกของเราสะอาดั นักเร่ยนท่ี่�เข้าร�วัมพูดัคุยในประเดั็นท่ี่�น่าสนใจเก่�ยวักับการแยกขยะและ 
รับฟังข้อเสนอแนะและเคล็ดัลับเก่�ยวักับการลดัปริมาณขยะและการนำาสิ�งของกลับมาใชิ้ การแบ�งปันควัามรู้เรื�องเก่�ยวักับควัามสำาคัญใน
การที่ำาควัามดั่เพื�อธรรมชิาตี้ิและสิ�งแวัดัล้อมสามารถเริ�มไดั้ท่ี่�อายุยังน้อย
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การปกป้องระบบนิเวัศใตี้้นำ�า 
ตี้ัวัแที่นพนักงานของกลุ�มบริษััที่ WHA และ WHAUP ไดั้เข้าร�วัมกิจกรรมชิุมชินสัมพันธ์ซ้่�งใชิ้ระยะเวัลา 2 วัันท่ี่�หาดัเตี้ยงาม  
อ�าวันาวิักโยธิน อำาเภอสัตี้ห่บ จังหวััดัชิลบุร่ ร�วัมกับคณะผูู้้นำาชุิมชิน สมาชิิกชุิมชินตี้�างๆ ไดั้ร�วัมเร่ยนรู้และรับฟังข้อมูลโครงการตี้�างๆ ท่ี่� 
ชิ�วัยดัแูลรกัษัาและฟ้�นฟรูะบบนเิวัศัชิายฝ่ั�งที่ะเลไที่ย จากตี้วััแที่นเจา้หนา้ท่ี่�จากหนว่ัยบญัชิาการนาวักิโยธนิ นอกจากน้� ตี้วััแที่นพนกังานของ 
บริษััที่ฯ ยังไดั้ร�วัมกับตี้ัวัแที่นชิุมชิน ในการปลูกป่าชิายเลน ปล�อยปลาฉลามพยาบาลกลับสู�ที่้องที่ะเล อันม่เป้าหมายเพื�อเพิ�มจำานวันปลา
หายากชินิดัน้�ในระบบนิเวัศั ป้องกันการสูญพันธุ์ของปลาให้อยู�คู�ที่้องที่ะเลไที่ยตี้ลอดัไป และไดั้ร�วัมที่ำาปะการังเท่ี่ยมไวั้เป็นบ้านของสิ�งม่
ช่ิวัติี้ใตี้น้ำ�าหลากหลายสายพันธุ ์ชิ�วัยฟ้�นฟูโลกใตี้น้ำ�าใหม่้ควัามอดุัมสมบูรณแ์ละกลบัมางดังามอ่กครั�งอย�างยั�งยนื ปะการังนั�นเปน็ท่ี่�อยู�อาศัยั 

ของปลาและสัตี้วั์ที่ะเลอื�นๆ อ่กมากมาย ดัังนั�น การเพิ�มจำานวันปะการังที่่�ม่ช่ิวัิตี้ใตี้้ที่้องที่ะเล จ้งเป็นการเพิ�ม 
ควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพของประชิากรปลาอ่กดั้วัย

“กิิจกิรรม่ชุ่ม่ช่นสัม่พันธุ์ทิ่�เราจัด้ขึ�นต่อเน่�องม่าเป็็นเวลัาหลัาย์ป็ีมุ่่งเน�นกิารให�ค้วาม่ร้� พร�อม่กิับสร�างแรงบันด้าลัใจ  
ให�สม่าช่ิกิในชุ่ม่ช่นได้�เห็นถึึงป็ระโย์ช่น์ในระย์ะย์าวของกิารด้้แลัรักิษาสิ�งแวด้ลั�อม่ ระบบนิเวศทิ่�สม่ดุ้ลัจะนำาม่าซึ่ึ�ง 
ค้วาม่หลัากิหลัาย์ทิางช่่วภาพ แลัะเม่ื�อทิ�องทิะเลัม่่ค้วาม่อุด้ม่สม่บ้รณ์กิ็จะนำาไป็ส้่กิารสร�างราย์ได้� อันจะเป็็นกิารย์กิระด้ับ
ค้วาม่เป็็นอย์้่แลัะคุ้ณภาพช่่วิตของค้นในทิ�องถึิ�นอย์่างย์ั�งย์ืน” 
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เก่�ยวักับ WHAUP

• การจัดัการผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อม
• ควัามหลากหลายที่างชิีวัภาพ
• การบริหารจัดัการนำ�า
• การจัดัการของเสย่
• การจัดัการมลพิษัที่างอากาศ
• การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การจัดัการพลังงาน

ควัามใส�ใจ
ดั้านสิ�งแวัดัล้อม
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การจัดัการผู้ลกระที่บ
ด้านสิ�งแวดลิ้อม

WHAUP ให้ควัามสำาคัญกับการดัำาเนินกิจการของบริษััที่นั�น
สามารถอยู�ร�วัมกับชิุมชินพื�นที่่�โดัยรอบและสิ�งแวัดัล้อมอย�างเป็น
มิตี้รดั้วัยควัามยั�งยืนและสงบสุขเป็นอันดัับแรก ในแง�มุมดัังกล�าวั 
WHAUP จ้งไดั้ให้ควัามสำาคัญเป็นอย�างมากตี้�อการจัดัการดั้าน 
สิ�งแวัดัล้อมและการอนุรักษั์ที่รัพยากรซ้่�งเน้นการปฏิิบัตี้ิอย�าง
ยั�งยนื ซ่้�งสามารถนำามาใชิก้บัลกัษัณะการดัำาเนนิธรุกจิและกจิกรรม 
ที่างธุรกิจไดั้ อาที่ิ การจัดัการเชิิงรุกและตี้รวัจสอบคุณภาพนำ�า
อย�างเข้มงวัดั 

WHAUP นำานโยบายคุณภาพสิ�งแวัดัล้อม การอนุรักษั์พลังงาน
และควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพของกลุ�มบริษััที่ WHA มาปฏิิบัตี้ิ
อย�างเคร�งครัดั นโยบายดัังกล�าวัประกอบดั้วัยกรอบนโยบาย
สำาหรับคณะกรรมการบริษััที่เพื�อลดัผู้ลกระที่บที่างดั้านสิ�งแวัดัล้อม  
ควับคู� ไปกับการพัฒนาคุณภาพ รวัมถ้งการกำากับดัูแลให้ 
การดัำาเนินงานเป็นไปตี้ามข้อกำาหนดัตี้�างๆ และแนวัปฏิิบัตี้ิตี้าม
มาตี้รฐานสากล ทัี่�งมาตี้รฐานระบบการจัดัการสิ�งแวัดัล้อม (ISO 
14001) และมาตี้รฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) 
โดัยองค์กรระหวั�างประเที่ศัวั�าดั้วัยการมาตี้รฐาน (International 
Organization for Standardization: ISO)

มาตี้รฐานสิ�งแวัดัล้อมและ 
ผู้ลการดัำาเนินงาน
การรับรองมาตี้รฐานระบบการจัดัการสิ�งแวัดัล้อม 
WHAUP ไดั้รับการรับรองมาตี้รฐานตี้ามระบบสากลโดัยองค์กร
ระหวั�างประเที่ศัวั�าดั้วัยการมาตี้รฐาน (International Organization 
for Standardization: ISO) โดัยม่ผู้ลงานท่ี่�โดัดัเดั�นคือการรับรอง
มาตี้รฐานระบบการจดััการสิ�งแวัดัลอ้ม (ISO 14001) อนัแสดังใหเ้ห็น 
ถ้งแนวัที่างดัำาเนินธุรกิจที่่�คำาน้งถ้งสิ�งแวัดัล้อมของบริษััที่

การประเมินผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม (EIA)
WHAUP ดัำาเนินธุรกิจอยู�ภายในนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ 
WHA เพื�อปฏิิบัติี้ตี้ามข้อกำาหนดัและเงื�อนไขตี้ามที่่�กำาหนดัไวั้ใน
พระราชิบัญญัติี้ส�งเสริมและรักษัาคุณภาพสิ�งแวัดัล้อมแห�งชิาตี้ิ 
พ.ศั. 2535 WHAUP ไดั้รับการประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อม
และสังคมท่ี่�เกิดัจากโครงการทัี่�งหมดัของบริษััที่ ภายใตี้้การศั้กษัา
การวิัเคราะห์ผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม (EIA) ของนิคมอุตี้สาหกรรม
ท่ี่�ดัำาเนินธุรกิจอยู� โดัยขอบเขตี้ของการประเมินผู้ลกระที่บดั้าน 
สิ�งแวัดัลอ้มและสงัคมภายในระยะรศััม่ 5 กโิลเมตี้รโดัยรอบโครงการ 
ทัี่�งน้�การประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อมดัังกล�าวัจะตี้้องไดั้รับ
การอนุมัตี้ิจากสำานักงานนโยบายและแผู้นที่รัพยากรธรรมชิาติี้ 
และสิ�งแวัดัล้อม (สผู้.) ก�อนเริ�มก�อสร้าง เริ�มดัำาเนินการและ 
ชิ�วังดัำาเนินธุรกิจ โดัย WHAUP ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อกำาหนดัในตี้าม 
การประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อม โดัยเฉพาะมาตี้รการท่ี่�
เก่�ยวัข้องกับการดัำาเนินธุรกิจ อาทิี่ การจัดัการบริหารนำ�าและ
การตี้รวัจสอบคุณภาพนำ�าเส่ย ผู้ลการประเมินดั้านการบริหาร
และการตี้รวัจสอบจะถูกรวับรวัมและรายงานไปยังการนิคม
อุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย (กนอ.) สำานักนโยบายและแผู้น
ที่รพัยากรธรรมชิาตี้แิละสิ�งแวัดัลอ้มหนว่ัยงานที่อ้งที่่�ประจำาจงัหวัดัั 
ทัี่�งหมดั 2 ครั�งตี้�อปี โดัยแบ�งชิ�วังเวัลาออกเป็นเดัือนมกราคม - 
มิถุนายนและเดัือนกรกฎาคม - ธันวัาคม ซ่้�งในปี 2563 ไม�พบ
วั�าม่ค�าชิ่�วััดัใดัเกินจากค�ามาตี้รฐานท่ี่�กำาหนดัตี้ามกฎหมายดั้าน 
สิ�งแวัดัลอ้มรวัมถง้รายงานการประเมินผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัลอ้ม (EIA) 
โดัยเฉพาะอย�างยิ�งในชิ�วังการระบาดัของ COVID-19 ในปี 2563 
วิักฤติี้ดัังกล�าวัไม�ไดั้ส�งผู้ลกระที่บตี้�อกระบวันการการตี้รวัจสอบ 
ดั้านสิ�งแวัดัล้อมของบริษััที่แตี้�อย�างใดั
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สถืาน่ตี้รวัจวััดัคุณภาพนำ�าแบบเรียลไที่ม์
คุณภาพของนำ�าเส่ยท่ี่�บำาบัดัจากกระบวันการบำาบัดันำ�าเส่ยของ 
WHAUP จะผู้�านการตี้รวัจสอบก�อนระบายออกสู�แหล�งนำ�า
ธรรมชิาตี้ิผู้�านสถาน้ตี้รวัจวััดัคุณภาพนำ�าแบบเร่ยลไที่ม์ (Water 
Quality Monitoring Station :WQMS) โดัยม่ตัี้วัแปรในการตี้รวัจวััดั 
คอื สารอินที่รย่ ์ค�า COD (Chemical Oxygen Demand) และค�า BOD  
(Bio-Chemical Oxygen Demand) ผู้ลท่ี่�ไดั้จากการตี้รวัจสอบ
แบบเรย่ลไที่มจ์ะถกูส�งไปท่ี่�ศันูยค์วับคมุส�วันกลาง (Unified Control 
Center: UOC) ของกลุ�มบริษััที่ WHA นอกจากน้� ผู้ลดัังกล�าวัจะ 
ถูกเผู้ยแพร�โดัยทัี่นท่ี่ผู้�านเว็ับไซ่ตี้์ของบริษััที่และสามารถเข้าถ้ง
ไดั้แบบสาธารณะ ปัจจัยหลักในการขับเคลื�อนการพัฒนาระบบ
ดัังกล�าวัมาจากหน่วัยงานกำากับดัูแลที่่�ตี้้องการให้ม่การเผู้ยแพร� 
ข้อมูลแบบเร่ยลไที่ม์ตี้�อสาธารณะชิน ดั้วัยเหตุี้น้� WHAUP สานตี้�อ
เจตี้นารมณ์ในการแสดังข้อมูลชิ่�วััดัดั้านสิ�งแวัดัล้อมอย�างโปร�งใส 
ที่ั�งน้�ในกรณท่้ี่�ม่การไม�ปฏิบิตัี้ติี้ามมาตี้รฐานท่ี่�เก่�ยวัขอ้ง จะมส่ญัญาน 
เตี้ือนส�งไปยังผูู้้ปฏิิบัตี้ิงานท่ี่�เก่�ยวัข้องเพื�อดัำาเนินการแก้ไขอย�าง 
ที่ันที่�วังท่ี่ นอกจากการตี้รวัจสอบคุณภาพนำ�าเส่ยแล้วั ศัูนย์ควับคุม
ส�วันกลางยังควับคุมประสิที่ธิภาพของอุปกรณ์ที่่�ใชิ้งานในโรงนำ�า
อุตี้สาหกรรมและโรงบำาบัดันำ�าเส่ยเพื�อให้ตี้รงตี้ามเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดั
ก�อนท่ี่�จะส�งให้ลูกค้าหรือก�อนระบายลงในที่างนำ�าสาธารณะ

กระบวันการจัดัการข้อร้องเรียนดั้านสิ�งแวัดัล้อม 
WHAUPมุ�งมั�นท่ี่�จะปรับปรุงการจัดัการดั้านสิ�งแวัดัล้อมให้ดั่ข้�น 
อย�างตี้�อเน่�อง บริษััที่ไดั้จัดัให้ม่ชิ�องที่างรับข้อร้องเร่ยนท่ี่�เก่�ยวักับ
สิ�งแวัดัล้อมสำาหรับผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยเพื�อยื�นข้อร้องเร่ยนและข้อกังวัล
ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับสิ�งแวัดัล้อม และไดั้ม่การสื�อสารประชิาสัมพันธ์
ข้อมูลเรื�องชิ�องที่างดัังกล�าวัและคำาแนะนำาในการเข้าถ้งให้ที่ราบ
กันอย�างทัี่�วัถ้ง โดัยกระบวันการจัดัการข้อร้องเร่ยนเป็นไปตี้าม
มาตี้รฐาน ISO14001:2015 ท่ี่�จะม่กระบวันการตี้รวัจสอบ
หาสาเหตุี้ท่ี่�แที่้จริง และกำาหนดัมาตี้รการป้องกันและบรรเที่า 
ผู้ลกระที่บตี้ามควัามเหมาะสม เพื�อป้องกันไม�ให้ปัญหาเดิัมเกิดัข้�น 
ซ่ำ�าอ่กในอนาคตี้ กรณ้การร้องเร่ยนสามารถรายงานผู้�านที่าง
โที่รศััพที่์ เวั็บไซ่ตี้์ของ WHAUP ผู้�านพนักงาน หรือรายงาน
โดัยตี้รงไปยังศัูนย์รับข้อร้องเร่ยนซ้่�งตัี้�งอยู�ท่ี่�นิคมอุตี้สาหกรรม 
ทุี่กแห�งภายใตี้้การจัดัการของกลุ�มบริษััที่ WHA ทัี่�งน้� ในปี 2563 
ไม�ม่ข้อร้องเร่ยนท่ี่�เก่�ยวัข้องกับธุรกิจของ WHAUP 
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ควัามหลากหลาย 
ที่างชิีวภาพ

เน่�องจากลักษัณะในการดัำาเนินธุรกิจ WHAUP ตี้ระหนักถ้ง 
ผู้ลกระที่บท่ี่�อาจเกดิัข้�นตี้�อการสญูเสย่ควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพ
ของระบบนเิวัศัวิัที่ยาในพื�นที่่�ท่ี่�ประกอบธุรกิจ กจิกรรมการดัำาเนนิงาน 
ตี้ั�งแตี้�การก�อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค การสูบนำ�ามาใชิ้และ
การปล�อยนำ�าคืนสู�ธรรมชิาตี้ิและการใชิ้พลังงานล้วันก�อให้เกิดั
ผู้ลกระที่บในเชิิงลบตี้�อสิ�งม่ช่ิวัิตี้ สายพันธุ์และท่ี่�อยู�อาศััยของสิ�ง
ม่ชิ่วัิตี้เหล�านั�นซ้่�งอยู�บริเวัณรอบๆ พื�นที่่�ประกอบธรุกิจของบริษััที่  
ดัั งนั� น  WHAUP จ้ งม่หน้ า ท่ี่� รั บ ผิู้ดัชิอบในการป้ อ งกั น 
สภาพแวัดัล้อมบริเวัณโดัยรอบท่ี่�บริษััที่ดัำาเนินกิจการอยู� โดัยลดั
ผู้ลกระที่บท่ี่�อาจเกิดัข้�นตี้�อควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพในแตี้�ละ
พื�นท่ี่�และให้ระบบนิเวัศัคงควัามอุดัมสมบูรณ์ตี้�อไป

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP รับมือกับการป้องกันควัามหลากหลายที่างชิ่วัภาพโดัย 
การนำานโยบายด้ัานการจัดัการคุณภาพสิ�งแวัดัล้อม อนุรกัษ์ัพลงังาน  
และควัามหลากหลายที่างชิว่ัภาพของกลุ�มบรษิัทัี่ WHA มาปฏิบิตัี้ ิซ่้�ง
เป็นการเน้นยำ�าจดุัยนืของบรษิัทัี่ฯ ท่ี่�มต่ี้�อการอนรุกัษ์ัควัามหลากหลาย 
ที่างชิ่วัภาพตี้ลอดัห�วังโซ่�มูลค�า นอกจากน้� WHAUP ยังไดั้นำา
แนวัที่างการจัดัการท่ี่�สอดัคล้องกับมาตี้รฐานการกำากับดัูแลและ
การประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อม (EIA) มาปฏิิบัตี้ิ ซ่้�ง
จัดัที่ำาข้�นสำาหรับนิคมอุตี้สาหกรรม การประเมินดัังกล�าวัจะม่ 
รายละเอย่ดัเฉพาะ เชิ�น ลกัษัณะการประกอบธรุกิจ ขนาดัพื�นท่ี่�และ
ระยะห�างจากพื�นท่ี่�ท่ี่�มก่ารปอ้งกนัควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพและ
ท่ี่�ตี้ั�งของสถานท่ี่ปฏิิบัตี้ิงาน เพื�อเป็นการระบุผู้ลกระที่บที่างดั้าน 
สิ�งแวัดัล้อมและสังคมท่ี่�อาจเกิดัข้�นที่ั�งหมดัภายในรัศัม่ 5 กิโลเมตี้ร 
การประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อมยังเป็นการสรุปควัามเส่�ยง
ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพอันเน่�องมาจากนิคม
อุตี้สาหกรรมตี้�างๆ และกระบวันการดัำาเนินธุรกิจสาธารณูปโภค
ตี้ั�งแตี้�ขั�นตี้อนการก�อสร้างจนถ้งการประกอบธุรกิจตี้�างๆ ซ้่�งควัาม
เส่�ยงท่ี่�ถูกระบุหรือผู้ลกระที่บจะถูกนำามาใชิ้เป็นตี้ัวัแปรเข้าในการ
กำาหนดัการบริหารจดััการอย�างเปน็ระบบและม่กระบวันการตี้ดิัตี้าม
เพื�อการปกป้องควัามหลากหลายที่างชิ่วัภาพ WHAUP คือ ธุรกิจ
ที่่�ม่ควัามรับผู้ิดัชิอบโดัยตี้รงในการจัดัหานำ�าและให้บริการบำาบัดั 

นำ�าเส่ยในนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ WHA ดัังนั�น WHAUP 
จ้งตี้รวัจสอบให้แน่ใจวั�า บริษััที่ไดั้ปกป้องควัามหลากหลายที่าง
ช่ิวัภาพอย�างเคร�งครัดัจากผู้ลกระที่บในการจัดัหานำ�าและให้บริการ
บำาบัดันำ�าเส่ยท่ี่�สอดัคล้องกับหน่วัยงานกำากับท่ี่�เก่�ยวัข้องและข้อ
กำาหนดัจากการประเมินผู้ลกระที่บดั้านสิ�งแวัดัล้อม 

มาตี้รการอนุรักษั์ควัามหลากหลาย 
ที่างชิีวัภาพ 
ในกรณ้ท่ี่�ม่การระบุผู้ลกระที่บด้ัานควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพท่ี่�ม่
ควัามเส่�ยงสูง บริษััที่จะต้ี้องกำาหนดัมาตี้รการบรรเที่าเพื�อเป็นการ
ป้องกนัและอนรุกัษ์ัระบบนเิวัศัโดัยรอบ จากผู้ลการประเมนิผู้ลกระที่บ 
ดั้านสิ�งแวัดัล้อม (EIA) นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์น 
ซ่่บอร์ดั 4 (WHA ESIE 4) ถูกระบุวั�าม่ควัามเส่�ยงดั้านการสูญเส่ย
ควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพในระดัับสูง อันเน่�องมาจากระยะที่าง
ท่ี่�ใกล้กับอ�างเก็บนำ�าหนองปลาไหล ดั้วัยเหตุี้น้� WHAUP จ้งไดั้นำา
มาตี้รการเชิิงป้องกันและบรรเที่ามาปฏิิบัตี้ิเพื�อให้สอดัคล้องกับ
ระเบ่ยบข้อบังคับและข้อกำาหนดัดั้านการประเมินผู้ลกระที่บที่าง 
สิ�งแวัดัล้อมของ WHA ESIE 4 ในส�วันท่ี่�เก่�ยวักับการปกป้องควัาม
หลากหลายที่างชิว่ัภาพ โดัย WHAUP ไดัใ้ชิก้ระบวันการบำาบดัันำ�าเสย่ 
ให้ประสิที่ธิภาพสูงสุดัและตี้รวัจสอบการควับคุมคุณภาพนำ�าเส่ย 
ณ จุดัรับนำ�าเส่ยเข้ามาบำาบัดัและจุดัท่ี่�จะระบายนำ�าเส่ยหลังผู้�าน
กระบวันการบำาบัดัแล้วัออกสู�แหล�งนำ�าธรรมชิาตี้ิเพื�อให้เป็นไปตี้าม
กฎเกณฑ์์ข้อบังคับ นอกจากน้� ยังม่การเก็บตัี้วัอย�างนำ�าเพื�อศั้กษัา
คุณภาพนำ�าภายในแหล�งนำ�าธรรมชิาติี้ตี้ั�งแตี้�ตี้้นนำ�าจนถ้งปลายนำ�า
ของจุดัระบายจาก WHA ESIE 4 เพื�อประเมนิผู้ลกระที่บท่ี่�ม่ตี้�อระบบ
นิเวัศัที่างนำ�า ม่การเก็บตัี้วัอย�างเพื�อศั้กษัาค�าช่ิ�วััดัมาตี้รฐานของ 
ตี้ัวัแปรดั้านควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพ (เชิ�น แพลงก์ตี้อนพืชิ  
แพลงก์ตี้อนสตัี้ว์ั สตัี้ว์ันำ�า พชืินำ�าและสตัี้ว์ัหน้าดิัน) และนำาไปเปรย่บเท่ี่ยบ 
กับผู้ลการตี้รวัจประเมิน จากผู้ลการตี้รวัจสอบในปี 2563 ค�าดััชิน้
ควัามหลากหลายอยู�ในค�ามาตี้รฐาน แสดังให้เห็นวั�าการดัำาเนิน
กิจการของนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั 4 
(WHA ESIE4) ไม�ไดัส้�งผู้ลกระที่บท่ี่�ม่นยัสำาคญัตี้�อควัามหลากหลาย 
ที่างช่ิวัภาพ
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การบริหาร 
จ้ัดการนำ�า

ที่รัพยากรนำ�านับเป็นปัจจัยพื�นฐานสำาหรับการดัำารงชิ่วัิตี้ ตี้ลอดัจน
การพัฒนาที่างสังคมและเศัรษัฐกิจ รวัมถ้งระบบนิเวัศั อย�างไร
ก็ตี้าม ผู้ลกระที่บจากการขยายตัี้วัของภาคอุตี้สาหกรรมและการ
เปล่�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศัอาจมค่วัามรนุแรงมากจนกระทัี่�ง
ส�งผู้ลที่ำาให้ที่รัพยากรธรรมชิาติี้การเสื�อมโที่รมไดั้ ซ่้�งเป็นสาเหตุี้ที่่�
ที่ำาให้ฝ่นไม�ตี้กตี้ามฤดัูกาลและส�งผู้ลที่ำาให้นำ�าในอ�างเก็บนำ�าอยู�ใน
ระดัับตี้ำ�ากวั�าปกตี้ิ ฉะนั�นจ้งถือเป็นประเดั็นที่่�ที่้าที่ายสำาหรับผูู้้ให้
บริการดั้านสาธารณูปโภคในการจัดัหานำ�ามาใชิ้อย�างเพ่ยงพอและ
ปลอดัภัยในการประกอบธุรกิจ ดัังนั�น จ้งตี้้องม่การบริหารจัดัการ
นำ�าในทีุ่กส�วันของวังจร ตี้ั�งแตี้�การสูบนำ�าจากแหล�งธรรมชิาติี้มาใชิ้ 
การบำาบัดัเบื�องตี้้น การใชิ้ประโยชิน์ การเก็บรักษัา การนำากลับมา
ใชิ้และการส�งกลับคืนสู�แหล�งธรรมชิาตี้ิ

นอกจากน้�ขอ้กงัวัลที่างดัา้นสังคมและสิ�งแวัดัล้อมในชิ�วังไม�นานมาน้�  
ยังไดั้ผู้ลักดัันให้อุตี้สาหกรรมตี้�างๆ พิจารณาที่่�จะลดัปริมาณนำ�าเส่ย  
รวัมทัี่�งตี้้องตี้รวัจสอบคุณภาพนำ�าที่ิ�งให้อยู�ภายในค�ามาตี้รฐาน

ก�อนปล�อยลงสู�แหล�งนำ�าตี้ามธรรมชิาติี้ บริษััที่ตี้ระหนักด่ัวั�านำ�าเป็น
ที่รพัยากรสำาคัญที่่�ตี้อ้งใชิใ้นการประกอบธุรกจิหลกัของบริษัทัี่ ดังันั�น 
การบริหารจัดัการที่รัพยากรนำ�าอย�างม่ประสิที่ธิภาพจ้งเป็นเรื�อง
สำาคัญสำาหรับบริษััที่ โดัย WHAUP ประกอบธุรกิจจำาหน่ายนำ�าดัิบ 
นำ�าอุตี้สาหกรรมและบริหารจัดัการนำ�าเส่ยท่ี่�โรงบำาบัดัส�วันกลางใน
นิคมอุตี้สาหกรรมทีุ่กแห�งของกลุ�มบริษััที่ WHA ทัี่�งน้�ลูกค้าของ 
WHAUP และชิมุชินโดัยรอบตี้�างใชิท้ี่รัพยากรนำ�าจากแหล�งเดัย่วักนั

WHAUP ในฐานะผูู้้จำาหน่ายและให้บริการชัิ�นนำาดั้านธุรกิจนำ�าและ
พลังงาน ตี้ระหนักถ้งการควับคุมคุณภาพของนำ�าเส่ยท่ี่�บำาบัดัแล้วั 
ประกอบกับการใชิ้นำ�าอย�างม่ประสิที่ธิภาพรวัมถ้งมาตี้รการป้องกัน
ผู้ลกระที่บ ล้วันม่ควัามเก่�ยวัเน่�องกันและเป็นแนวัที่างท่ี่�ยั�งยืนไป
สู�การอนุรักษั์และบริหารจัดัการที่รัพยากรนำ�าในห�วังโซ่�คุณค�าของ
บริษััที่ WHAUP จ้งไดั้ดัำาเนินโครงการหลายโครงการอย�างเตี้็ม
ควัามสามารถและย้ดัถือแนวัที่างปฏิิบัติี้การโดัยม่เป้าหมายสูงสุดั
เพื�อรักษัาที่รัพยากรนำ�าและส�งนำ�ากลับคืนสู�สิ�งแวัดัล้อม

นำ�าอุตี้สาหกรรม

นำ�าที่่�บำาบัดัจากนำ�าใชิ้แล้วั 
เพ้�อนำากลับมาใชิ้ใหม� 
(RECLAMATION WATER)

การบำาบัดันำ�าเส่ย

แห็ลั่งทุี�มาของนำ�า
• ผู้้้ผู้ลัิต่แลัะผู้้้จำาห็น่ายนำ�าอื�น (ใช้นำ�าจากิแห็ลั่งธุรรมชาต่ิ)
• อ่างเกิ็บนำ�าภายในนิค่มอุต่สุาห็กิรรมของกิลัุ่ม WHA
• นำ�าทุี�บำาบัดจากินำ�าใช้แลั้วเพ่�อนำากิลัับมาใช้ให็ม่ 

(Reclamation Water) ของ WHAUP

นำ�าเสุียทุี�บำาบัดแลั้วถ้กิระบาย
ออกิจากิโรงงานไปยัง
• นำ�าผู้ิวดิน 
• นำ�าทุะเลั

โรงงาน
อุต่สุาห็กิรรม

โรงงานผลิตนำ้า
อุตสาหกรรมู 

WHAUP

โรงบำาบ่ด้นำ้าเส่ย
ส่วนกลาง
WHAUP 

โรงงานบำาบ่ด้นำ้าเส่ยเพั่�อนำากล่บมูาใชิ้ใหมู่
โด้ยกระบวนการรีเวิร์สออสโมูซิิส(Reverse 

Osmosis : RO) ข้อง WHAUP 
(ค่วามสุามารถในกิารผู้ลัิต่: 30,200 ลับ.ม./วัน)

โรงงานนำ้าอุตสาหกรรมูเกรด้สูง 
ข้อง WHAUP 

(ค่วามสุามารถในกิารผู้ลัิต่: 5,200 ลับ.ม./วัน)

โรงงานนำ้าปราศจากแร่ธาตุ 
ข้อง WHAUP

(ค่วามสุามารถในกิารผู้ลัิต่: 12,000 ลับ.ม. /วัน)

โรงงาน
อุต่สุาห็กิรรม

โรงงาน
อุต่สุาห็กิรรม

Legend

รีไซเค่ิลั
กิารนำานำ�ามาใช้

อ่างเกิ็บนำ�า/
บ่อพักินำ�า

รีไซเค่ิลั/ใช้ซำ�าในนิค่มอุต่สุาห็กิรรมสุ่วนกิลัาง
(เช่น กิารรดนำ�าต่้นไม่แลัะกิารทุำาค่วามสุะอาด)
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แนวัที่างการจัดัการ
การจัดัการที่รัพยากรนำ�าของ WHAUP เป็นไปตี้ามแนวัที่างท่ี่�
กำาหนดัในนโยบายคุณภาพสิ�งแวัดัล้อม การอนุรักษั์พลังงาน และ
ควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพ ซ่้�งจัดัที่ำาโดัยกลุ�มบริษััที่ WHA และ
รับการเห็นชิอบจากคณะผูู้้บริหาร สำาหรับการจัดัการของเส่ย การ
บริหารจัดัการนำ�าใน WHAUP อยู�ภายใตี้้การกำากับดัูแลของฝ่่าย
ประกอบธุรกิจนิคมอุตี้สาหกรรม (Industrial Estate Operator: 
IEO) ซ่้�งบริษััที่ไดั้ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อกำาหนดัท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการ
บริหารจัดัการนำ�าตี้ามประกาศักระที่รวังที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิและ 
สิ�งแวัดัลอ้ม พระราชิบัญญตัี้กิารนคิมอตุี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย 
พ.ศั. 2522 และพระราชิบัญญัตี้ิโรงงาน พ.ศั. 2535 อ่กทัี่�งไดั้ม่
การควับคุมมาตี้รฐานโดัยการตี้ิดัตี้ามและตี้รวัจสอบค�าตี้ัวัแปรท่ี่�
เก่�ยวัขอ้งกับการควับคุมคณุภาพนำ�าตี้ามที่่�กำาหนดัไวัใ้นการประเมิน
ผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม (EIA) และรายงานผู้ลไปยังการนิคม
อุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย (กนอ.) และสำานักงานนโยบายและ
แผู้นที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิและสิ�งแวัดัล้อมสองครั�งตี้�อปี 

การบำาบัดันำ�าเส่ย
ในฐานะท่ี่� WHAUP เป็นผูู้้ให้บริการบำาบัดันำ�าเส่ยแก�ลูกค้าภายใน
นิคมอุตี้สาหกรรม WHAUP ตี้ระหนักถ้งควัามสำาคัญของคุณภาพ
นำ�าเส่ยที่่�ถูกระบายที่ิ�งสู�แหล�งนำ�าสาธารณะ จ้งตี้รวัจสอบคุณภาพนำ�า
เท่ี่ยบกับค�ามาตี้รฐานอย�างสมำ�าเสมอ ม่การสุ�มตี้ัวัอย�างนำ�าทิี่�งจาก
โรงงานของลูกค้าก�อนท่ี่�จะส�งไปบำาบัดัทีุ่กเดัือนเพื�อตี้รวัจวััดัค�าตี้ัวั
แปรตี้�างๆ เชิ�น ปริมาณโลหะหนัก ค�าการนำาไฟฟ้า ค�าแสดังควัาม
เป็นกรดั-ดั�าง (pH) ปริมาณสารแขวันลอย (TDS) และปริมาณ
ออกซ่ิเจนละลาย (DO) โดัยจะนำาค�าช่ิ�วััดัเหล�าน้�ไปเปร่ยบเท่ี่ยบ
กับมาตี้รฐานท่ี่�ระบุไวั้ในรายงานประเมินผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม 
(EIA) จ้งชิ�วัยให้ตี้รวัจจับควัามเส่�ยงและป้องกันผู้ลกระที่บร้าย
แรงตี้�อประสิที่ธิภาพการบำาบัดันำ�าเส่ยของบ�อบำาบัดักลาง ในกรณ้
ที่่�ผู้ลการสุ�มตี้ัวัอย�างจากโรงงานของลูกค้าเกินจากค�ามาตี้รฐานท่ี่�
กำาหนดั บริษััที่จะดัำาเนินการตี้ามมาตี้รการตี้�อไปน้�: 

1. ออกจดัหมายเตี้ือนและออกคำาสั�งให้ผูู้้ประกอบการนำานำ�าเส่ย
จากโรงงานของตี้นไปบำาบัดัซ่ำ�า 

2. หากยังไม�ไดั้รับการแก้ไข จะม่การปิดัวัาล์วัรับนำ�าจากบ�อบำาบัดั
กลาง 

3. หยุดัการจ�ายนำ�าเพื�อใชิ้ในอุตี้สาหกรรม 
4. ประสานงานไปยังการนิคมอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย 

(กนอ.) เพื�อดัำาเนินมาตี้รการในขั�นตี้�อไป (เชิ�น สั�งหยุดัดัำาเนิน
งานจนกวั�าจะม่การแก้ไข) 

WHAUP ไดั้ให้บริการบำาบัดันำ�าเส่ยกับนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�ม
บริษััที่ WHA ดั้วัยเที่คโนโลย่หลากหลายตี้ามรูปแบบการประกอบ
อุตี้สาหกรรมของลูกค้า เชิ�น ระบบบำาบัดันำ�าเส่ยแบบตี้ะกอนเร�ง 
(Activated Sludge System : AS) ระบบบำาบัดันำ�าเส่ยแบบบ�อ
เตี้ิมอากาศั (Aerated Lagoon System : AL) และระบบบำาบัดั
นำ�าเส่ยแบบแผู้�นจานหมุนช่ิวัภาพแบบไฮบริดั (Hybrid-RBC) ซ้่�ง
เป็นการผู้สมผู้สานระหวั�างระบบบำาบัดันำ�าเส่ยแบบแผู้�นจานหมุน
ช่ิวัภาพ (RBC) กับระบบบำาบัดันำ�าเส่ยแบบตี้ะกอนเร�ง (AS) และม่
ประสิที่ธิภาพในการบำาบัดันำ�าเส่ยท่ี่�ม่อัตี้ราภาระบรรทุี่กสารอินที่ร่ย์ 
(Organic Loading Rate: OLR) สูงกวั�าระดัับทัี่�วัไป เมื�อนำ�าเส่ยไดั้
ผู้�านการบำาบัดัท่ี่�บ�อบำาบัดักลางแล้วั จะม่การตี้รวัจวััดัคุณภาพนำ�า
ตี้ามมาตี้รฐานท่ี่�กำาหนดัในประกาศักระที่รวังที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิ
และสิ�งแวัดัล้อมและการประเมินผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม (EIA) ก�อน
ระบายนำ�าออก ค�าท่ี่�ตี้รวัจวััดันั�นรวัมถ้งปริมาณโลหะหนัก อุณหภูมิ 
ค�า BOD (Biological Oxygen Demand) ค�า COD (Chemical 
Oxygen Demand) ไขมันและนำ�ามัน ปริมาณของแข็งแขวันลอย 
(SS) และปริมาณสารแขวันลอยท่ี่�ละลายไดั้ (TDS) ในปี 2563 
ตัี้วัแปรในการตี้รวัจสอบทัี่�งหมดัเป็นไปตี้ามมาตี้รฐานท่ี่�กำาหนดั

การจัดัหาและผู้ลิตี้นำ�าเพ้�ออุตี้สาหกรรม 
ในส�วันของการจัดัหาและผู้ลิตี้นำ�าเพื�ออุตี้สาหกรรม บริษััที่ตี้ระหนัก
ถ้งควัามสำาคัญของการม่นำ�าใชิ้อย�างเพ่ยงพอในการประกอบธุรกิจ 
อ่กทัี่�งนำ�ายังเป็นที่รัพยากรท่ี่�ผูู้้ประกอบอุตี้สาหกรรมยังตี้้องใชิ้ร�วัม
กับชิุมชินและสิ�งแวัดัล้อม โดัยในปี 2563 ประเที่ศัไที่ยไดั้เผู้ชิิญกับ
ปัญหาภัยแล้งอย�างหนัก การนิคมอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ย 
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(กนอ.) และสภาอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ยจ้งประกาศัขอควัาม
ร�วัมมือให้นิคมอุตี้สาหกรรมลดัการใชิ้นำ�าลงร้อยละ 10 ตี้ั�งแตี้�เดัือน
มกราคมถ้งเดืัอนมิถุนายน 2563 เพื�อจัดัสรรให้ม่นำ�าใชิ้อย�างเพ่ยง
พอในประเที่ศั ดั้วัยเหตีุ้น้�บริษััที่จ้งถือวั�าภัยแล้งเป็นหน้�งในควัาม
เส่�ยงสำาหรับองค์กร โดัยม่การกำาหนดัมาตี้รการบรรเที่าผู้ลกระที่บ
ดัังท่ี่�ระบุในหัวัข้อ “การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั” เพื�อสร้าง
ควัามเชิื�อมั�นให้กับลูกค้าและปฏิิบัตี้ิตี้ามนโยบายลดัการใชิ้นำ�าดััง
กล�าวั บรษิัทัี่ไดัก้ำาหนดัเปา้หมายระยะยาวัเพื�อเพิ�มประสทิี่ธภิาพใน
การนำานำ�าเสย่กลับมาใชิใ้หม� (Water Reclamation) เปน็ 2 เที่�า จาก 
30,200 ลูกบาศัก์เมตี้รตี้�อวัันในปี 2563 เป็น 60,400 ลูกบาศัก์
เมตี้รตี้�อวัันในปี 2568 สำาหรับการนำาไปใชิ้ในอุตี้สาหกรรม ซ่้�งจะ
ชิ�วัยลดัการดั้งนำ�าจากแหล�งธรรมชิาตี้ิมาใชิ้ 

บริษััที่ไดั้ลงทีุ่นเพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพระบบการนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้
ใหม� (Water Reclamation) ตี้ั�งแตี้�ปี 2560 เพื�อเป็นการลดัปริมาณ
การนำานำ�าจากแหล�งนำ�าธรรมชิาติี้และเป็นการลดัการระบายนำ�าเส่ย
ที่ิ�งสู�แหล�งนำ�าสาธารณะ โดัยใชิ้เที่คโนโลย่ Ultrafiltration (UF) และ 
Reverse Osmosis (RO) เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพของผู้ลลัพธ์ใน
การบำาบัดั เมื�อเท่ี่ยบกับวัิธ่การเดัิมที่่�ใชิ้การสร้างตี้ะกอนและกรอง
ที่รายซ้่�งนิยมใชิ้กันในอุตี้สาหกรรมตี้�างๆ นอกจากน้� นำ�าท่ี่�ไดั้จาก
กระบวันการบำาบัดัดัังกล�าวัไปผู้ลิตี้เป็นนำ�าปราศัจากแร�ธาตุี้หรือนำ�า
คุณภาพสูง สำาหรับจัดัจำาหน่ายให้ลูกค้าภายในนิคมอุตี้สาหกรรม
ของกลุ�มบริษััที่ WHA ซ่้�งนำ�าปราศัจากแร�ธาตีุ้จะม่ราคาสูงกวั�า 

นำ�าอุตี้สาหกรรมกวั�า 40-60% บรษัิัที่ยงัไดัล้งที่นุเพิ�ม 300 ลา้นบาที่ 
เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพระบบการนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม� (Water 
Reclamation) ปัจจุบันม่ควัามสามารถในการบำาบัดั 30,200 
ลูกบาศัก์เมตี้ร/วััน ที่ำาให้บริษััที่สามารถลดัปริมาณการใชิ้นำ�าจาก
แหล�งนำ�ามาใชิ้ รวัมถ้งการระบายนำ�าทิี่�งจากนิคมอุตี้สาหกรรมไดั้
ทัี่�งหมดั 5.62 ลา้นลกูบาศักเ์มตี้รในป ี2563 ซ่้�งถอืวั�ามป่ระสทิี่ธิภาพ
เพิ�มข้�นราวั 32% เมื�อเท่ี่ยบกับผู้ลการดัำาเนินงานในการจัดัการนำ�า
ในปี 2562 อ่กทัี่�งยังชิ�วัยประหยัดัตี้้นทีุ่นในการจัดัหาแหล�งนำ�าดัิบ
ไดั้ถ้ง 81.1 ล้านบาที่ตี้�อป ี

นอกจากน้� WHAUP ยังไดั้นำาหลักการ 3R (Reduce Reuse และ 
Recycle) มาใชิ้เพื�อการอนุรักษั์นำ�า สำาหรับแนวัคิดั Reduce : 
WHAUP ไดั้ออกแบบกระบวันการผู้ลิตี้และดัำาเนินการผู้ลิตี้เพื�อลดั
การสูญเส่ยนำ�า เพื�อพัฒนาประสิที่ธิภาพการผู้ลิตี้และจัดัจำาหน่าย 
สำาหรับแนวัคิดั Reuse : นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิทุี่กแห�ง
ไดั้นำานำ�าเส่ยท่ี่�ผู้�านการบำาบัดัแล้วัมาใชิ้รดันำ�าตี้้นไม้แที่นการใชิ้ 
นำ�าประปา เน่�องจากนำ�าดัังกล�าวัม่ปริมาณสารอาหารท่ี่�พืชิตี้้องการ
สูง ดั่ตี้�อระบบนิเวัศัและยังชิ�วัยประหยัดัตี้้นทุี่นในการซื่�อนำ�าประปา 
และสำาหรับแนวัคิดั Recycle : นอกจาก WHAUP’s wastewater 
reclamation projects ตี้ามท่ี่�กล�าวัขา้งตี้น้แลว้ั ท่ี่�นคิมอตุี้สาหกรรม 
ดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเที่ิร์น ซ่่บอร์ดั (WHA ESIE) ไดั้นำานำ�ากลับมาใชิ้
ซ่ำ�าในการชิำาระล้างสำาหรับโถสุขภัณฑ์์อ่กดั้วัย
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การบริหารจัดัการนำ�าเพ้�อชิุมชิน
บริษััที่ให้ควัามสำาคัญกับการพัฒนาระบบบำาบัดันำ�าเส่ยของชิุมชินท่ี่�อยู�ใกล้นิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ WHA โดัยควัามมุ�งมั�นทุี่�มเที่
น้�สะที่้อนให้เห็นไดั้จากโครงการ “Clean Water for Planet” ท่ี่�ไดั้ดัำาเนินการมาตัี้�งแตี้�ปี 2559 โดัยกลุ�มบริษััที่ WHA ร�วัมกับ WHAUP  
ม่วััตี้ถุประสงค์หลักคือการสร้างควัามตี้ระหนักรู้ในควัามสำาคัญของที่รัพยากรนำ�า ตี้ลอดัจนถ�ายที่อดัองค์ควัามรู้เพื�อสร้างควัามเข้าใจท่ี่� 
ถูกตี้้อง เพื�อปลูกฝ่ังจิตี้สำาน้กตี้�อส�วันรวัมให้กับสมาชิิกในชิุมชินให้เห็นควัามสำาคัญของการอนุรักษั์ที่รัพยากรธรรมชิาตี้ิอันม่ค�ายิ�ง  
กลุ�มบริษัทัี่ฯ ไดั้ริเริ�มก�อสร้างและส�งมอบระบบบำาบัดันำ�าเส่ยให้กับชิุมชินเพื�อใชิ้สำาหรับปรับปรุงคุณภาพนำ�าในลำาคลอง สำาหรับรูปแบบของ
การบำาบัดันำ�าเส่ยท่ี่�นำามาใชิ้นั�นคือระบบบ้งประดัิษัฐ์ โดัยอาศััยกระบวันการที่างช่ิวัภาพโดัยพืชินำ�าและจุลินที่ร่ย์มาชิ�วัยในการบำาบัดันำ�าเส่ย 
ซ่้�งเป็นวัิธ่ท่ี่�เป็นมิตี้รตี้�อสิ�งแวัดัล้อม ม่ตี้้นทีุ่นตี้ำ�าและดัูแลรักษัาไดั้ง�าย อันไดั้รับแรงบันดัาลใจมาจากแนวัพระราชิดัำาริในพระบาที่สมเด็ัจ
พระบรมชินกาธิเบศัร มหาภูมพิลอดุัลยเดัชิมหาราชิ บรมนาถบพิตี้ร (ในหลวังรัชิกาลท่ี่� 9) กลุ�มบรษัิัที่ฯ ไดัส้�งมอบระบบบำาบัดันำ�าเสย่ใหก้บั
องคก์ารบริหารส�วันตี้ำาบลปลวักแดัง จงัหวััดัระยอง ซ่้�งใชิบ้ำาบดัันำ�าตัี้�งแตี้�แหล�งตี้น้นำ�าของคลองหินลอยซ้่�งไหลผู้�านเขตี้ชุิมชินท่ี่�ม่ผูู้อ้ยู�อาศัยั 
หนาแน่น ระบบดัังกล�าวัสามารถบำาบัดันำ�าเส่ยไดั้วัันละ 400 ลูกบาศัก์เมตี้ร และสามารถลดัสารอินที่ร่ย์ในนำ�าเส่ยไดั้มากกวั�าร้อยละ 80

จากควัามสำาเร็จในการส�งมอบระบบบำาบัดันำ�าเส่ยให้กับองค์การบริหารส�วันตี้ำาบลปลวักแดัง จังหวััดัระยอง กลุ�มบริษััที่ WHA (รวัม 
WHAUP) ม่แผู้นเข้าร�วัมโครงการพัฒนาระบบบำาบัดันำ�าเส่ยแบบบ้งประดัิษัฐ์ให้กับเที่ศับาลตี้ำาบลหนองคล้า จังหวััดัจันที่บุร่ โดัยคาดัวั�า
ระบบดัังกล�าวัจะม่ประสิที่ธิภาพในการบำาบัดันำ�าเส่ยอยู�ท่ี่� 800 ลูกบาศัก์เมตี้รตี้�อวัันและจะเริ�มก�อสร้างในปี 2564 
 
กลุ�มบริษััที่ WHA ยังไดั้ร�วัมมือกับการนิคมอุตี้สาหกรรมแห�งประเที่ศัไที่ยและสถาบันนำ�าและสิ�งแวัดัล้อมเพื�อควัามยั�งยืนในการเปิดั 
ให้คณะที่ำางานกลุ�มลุ�มนำ�าวัังโตี้นดั จังหวััดัจันที่บุร่ เย่�ยมชิมศั้กษัาโครงการ Clean Water for Planet เพื�อเป็นตัี้วัอย�างให้กับ 
คณะที่ำางานอื�นๆ นำาแนวัคิดัในการพัฒนาของกลุ�มบริษััที่ฯ ไปปรับใชิ้ตี้�อไป 
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การจัดัการ 
ของเส่ย

จากสาเหตี้ขุองจำานวันประชิากรท่ี่�มากข้�น รวัมถง้การขยายตี้วััอย�าง
ตี้�อเน่�องของเขตี้เมืองและพื�นท่ี่�สำาหรับภาคอุตี้สาหกรรม ไดั้ส�ง 
ผู้ลให้ปริมาณขยะที่่�เพิ�มข้�นอย�างหล่กเล่�ยงไม�ไดั้ นับเป็นแรง
กดัดัันและควัามที่้าที่ายอย�างใหญ�หลวังสำาหรับผูู้้ประกอบการ
อุตี้สาหกรรมในการจัดัการของเส่ยอย�างม่ประสิที่ธิภาพและยั�งยืน 
ที่ั�งน้� การกำาจัดัขยะมูลฝ่อยจากชิุมชินและ/ หรือขยะอุตี้สาหกรรม
ดั้วัยวัิธ่การท่ี่�ไม�ยั�งยืนก็ม่แตี้�จะส�งผู้ลเส่ยตี้�อสิ�งแวัดัล้อมรวัมถ้ง
สุขภาพของคนในพื�นที่่�นั�นๆ ดั้วัยเหตุี้น้� บริษััที่จ้งมุ�งมั�นพัฒนา
เพื�อลดัการสร้างขยะในการดัำาเนินธุรกิจของบริษััที่ เพื�อหล่กเล่�ยง 
ผู้ลกระที่บในที่างลบท่ี่�อาจเกิดัข้�นไดั้ตี้�อสิ�งแวัดัล้อมในวังกวั้างและ
ยังเป็นการป้องกันสุขภาพของพนักงานและชิุมชินโดัยรอบ

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ไดั้นำานโยบายดั้านคุณภาพสิ�งแวัดัล้อม การอนุรักษั์
พลังงานและควัามหลากหลายที่างช่ิวัภาพรวัมถ้งนำากระบวันการ

ท่ี่�เก่�ยวัข้องการจัดัการของเส่ยของกลุ�มบริษััที่ WHA ท่ี่�ระบุไวั้ใน 
ผู้ลการประเมินผู้ลกระที่บตี้�อสิ�งแวัดัล้อม (EIA) มาเป็นแนวัปฏิิบัตี้ิ
ดัา้นการจดััการของเสย่ในสถานท่ี่�ปฏิบิตัี้งิาน และบรษัิัที่ไดัม่้การจดัั
ตัี้�งคณะที่ำางานเพื�อบริหารและจัดัการของเส่ยเพื�อกำากับดูัแลและ
ตี้รวัจสอบการจัดัการของเส่ยให้เป็นไปตี้ามแนวัที่างท่ี่�เหมาะสม 
ตี้ามข้อกำาหนดัที่างกฎหมาย 

ในฐานะท่ี่�เป็นผูู้้ให้บริการสาธารณูปโภค บริษััที่ม่ของเส่ยท่ี่�เกิดั
จากอุตี้สาหกรรม แบ�งประเภที่เป็นของเส่ยท่ี่�เกิดัจากกระบวันการ 
บำาบัดันำ�าและนำ�าเส่ยท่ี่�จัดัเป็นของเส่ยไม�เป็นอันตี้ราย (Non-
hazardous Waste) ไดัแ้ก� ขยะมลูฝ่อยและกากตี้ะกอน ส�วันของเสย่ 
อนัตี้ราย (Hazardous Waste) จะเปน็ของเสย่ท่ี่�ปนเป้�อนนำ�ามนัหรอื
สารเคม ่อันเกิดัจากการผู้ลิตี้นำ�าอุตี้สาหกรรมและการบำาบดัันำ�า ของ
เส่ยจากการดัำาเนินกิจการของบริษััที่ในปี 2563 ม่ดัังน้� 
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ส่ด้ส่วนการกำาจ่ด้ข้ยะด้้วยการฝ่ังกลบหรือการเผา (โด้ยไมู่มู่การแปรรูปเพั่�อเปล่�ยนเป็นพัล่งงาน) 

เป้าหมาย
< 50% ในปี 2564
และ 
< 20% ในปี 2568

ปี 2563

55.66%
ปี 2562

89.93%
ปี 2561

58.60%

ปริมาณ
ของเส่ย
ที่ั�งหมดั

ของเส่ย
อันตี้ราย

ของเสย่ปนเป้�อน
0.83 ตี้ัน

หลอดัไฟฟลูออเรสเซนต์ี้/ 
หลอดัไฟ LED 7.41 ตัี้น

กากตี้ะกอนจากการผู้ลิตี้
นำ�าและระบบบำาบัดันำ�าเสย่
7,940.03 ตี้ัน

ต่ัน
7,949.39

8.24
ต่ัน

ของเส่ย
ที่่�ไม�เป็น
อันตี้ราย

7,941.15
ต่ัน

ไส้กรอง
1.12 ตี้ัน 

รีไซเคิล

พักไวั้ในพ้�นที่่�
จุดักำาเนิดัของเส่ย

ฝ่ังกลบ

รีไซเคิลโดัยใชิ้เป็นปุ�ยพ้ชิ / 
นำากลับไปใชิ้ซำ�า

พักไวั้ในพ้�นที่่�
จุดักำาเนิดัของเส่ย

พักไวั้ในพ้�นที่่�
จุดักำาเนิดัของเส่ย
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โครงการจัดัการของเส่ย
ณ ปี 2563 บริษััที่ไดั้ตี้ั�งเป้าหมายลดัสัดัส�วันปริมาณกำาจัดัขยะ
ดั้วัยการฝ่ังกลบหรือการเผู้าให้ลดัลงตี้ำ�ากวั�าร้อยละ 50 ในปี 2564 
และให้ตี้ำ�ากวั�าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ดั้วัยควัามมุ�งมั�นที่่�จะ
พัฒนากระบวันการจัดัการของเส่ย บริษััที่ไดั้ศั้กษัาวัิจัยและพัฒนา
กระบวันการนำาขยะกลับมาใชิ้ซ่ำ�าและการร่ไซ่เคิล รวัมถ้งการลงทุี่น
ในเที่คโนโลย่เพื�อหาที่างเลือกในการกำาจัดัขยะนอกเหน่อจากวิัธ่ฝ่ัง
กลบและการเผู้า

เปล่�ยนกากตี้ะกอนของเส่ยเป็นปุ�ยบำารุงพ้ชิ 
บริษััที่มองเห็นโอกาสท่ี่�ชิ�วัยให้บรรลุเป้าหมายดัังกล�าวัโดัยการนำา
กากตี้ะกอนของเสย่จากการบำาบดัันำ�าและระบบบำาบดัันำ�าเสย่มาผู้ลติี้
เป็นปุ๋ย บริษััที่จ้งจัดัให้ม่การศ้ักษัาและค้นควั้าตัี้�งแตี้�ปี 2562 ซ่้�ง
แล้วัเสร็จและนำามาปฏิิบัตี้ิในปี 2563 โดัยม่การวัิเคราะห์คุณภาพ
ของดัินเพื�อตี้รวัจสอบให้มั�นใจวั�าจะไม�ม่สารปนเป้�อนจำาพวักโลหะ
หนัก หรือสารประกอบอินที่ร่ย์รวัมถ้งเชืิ�อโรคพืชิปนเป้�อนอยู�ใน
ดัิน ท่ี่�ล้วันส�งผู้ลเส่ยตี้�อการปลูกพืชิ ทัี่�งน้�ตัี้�งแตี้�ปี 2563 เป็นตี้้นมา 
บริษััที่ไดั้นำากากตี้ะกอนจากการบำาบัดันำ�าและระบบบำาบัดันำ�าเส่ย
จำานวัน 23.94 ตี้ันไปผู้ลิตี้เป็นปุ๋ย แที่นการกำาจัดัดั้วัยวิัธ่ฝ่ังกลบ
หรือการเผู้า อ่กทัี่�งบริษััที่ยังไดั้ตัี้�งเป้าท่ี่�จะผู้ลิตี้ปุ๋ยจากกากตี้ะกอน
จำานวัน 1,000 ตี้ันในปี 2564

นำาไปใช้ิเป็น
ปุ�ยพ้ชิ

23.94 ตี้ัน

กำาจัดัโดัย
การฝั่งกลบ

3,423.46 ตี้ัน

พักกากตี้ะกอนไวั้
ในพ้�นที่่�จุดักำาเนิดั 

1,200.00 ตี้ัน

นำาไปใช้ิเป็น
ปุ�ยพ้ชิ

19.94 ตี้ัน

 นำากากตี้ะกอน
มาใชิ้ซำ�า

2,000.00 ตี้ัน

กำาจัดัโดัย
การฝ่ังกลบ

1,272.69 ตัี้น

กากตี้ะกอนจาก
การบำาบัดันำ�า
6,647.40 ตี้ัน

ปริมาณตี้ะกอน
ที่ั�งหมดั

7,940.03 ตี้ัน

กากตี้ะกอนจาก
การบำาบัดันำ�าเส่ย

1,292.63 ตี้ัน

การผู้ลิตี้พลังงานที่างเลือกจากขยะ
แนวัคิดัทัี่�วัไปของการผู้ลิตี้พลังงานที่างเลือกจากขยะคือการใชิ้ 
ประโยชิน์จากของเหลือทีุ่กประเภที่มาแปรรูปเป็นที่รัพยากร
พลังงานท่ี่�ม่มูลค�าเพิ�ม บริษััที่เล็งเห็นวั�าการนำาขยะมาผู้ลิตี้เป็น
พลังงานไฟฟ้าเป็นการยกระดัับการแก้ปัญหาขยะอ่กทัี่�งยังเป็น
แนวัที่างการตี้อบสนองอุปสงค์ดั้านพลังงานท่ี่�เพิ�มมากข้�น ซ่้�ง
สอดัคล้องกับกรอบแผู้นพัฒนาพลังงานที่ดัแที่นและพลังงาน 
ที่างเลือก พ.ศั. 2558 - 2579 (แผู้น AEDP 2015) ท่ี่�เสนอให้
เพิ�มสัดัส�วันการใชิ้พลังงานสะอาดัหรือพลังงานที่ดัแที่นให้อยู�ที่่�
ร้อยละ 30 ของปริมาณการใชิ้พลังงานรวัมในปี 2579 ดั้วัยเหตีุ้
น้� บริษััที่จ้งไดั้ร�วัมลงทีุ่นกับอ่ก 2 พันธมิตี้รในโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะอุตี้สาหกรรม ชิลบุร่ คล่น เอ็นเนอร์ย่� (CCE) ตี้ั�งแตี้�ปี 2562 
โดัยโครงการชิลบุร่ คล่น เอ็นเนอร์ย่� (CCE) ถือเป็นโรงไฟฟ้า
ไฟฟ้าขยะอุตี้สาหกรรมแห�งแรกในเอเชิ่ยตี้ะวัันออกเฉ้ยงใตี้้ท่ี่�ตี้รง
ตี้ามมาตี้รฐานควับคุมการปล�อยมลพิษัของยุโรป ตี้ั�งอยู�ท่ี่�นิคม 
อุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ชิลบุร่ 1 (WHA CIE1) ที่ั�งยังไดั้ 
รับรางวััลจากคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานและกระที่รวัง
อุตี้สาหกรรมในฐานะท่ี่�เป็นโรงไฟฟ้าไฟฟ้าขยะอุตี้สาหกรรมแห�ง
แรกในเขตี้พื�นท่ี่�ระเบ่ยงเศัรษัฐกิจพิเศัษัภาคตี้ะวัันออก (ECC)  
โรงไฟฟ้าแห�งน้�สามารถกำาจัดัขยะอุตี้สาหกรรมให้เป็นเชืิ�อเพลิงไดั้
วัันละ 300 ตี้ันหรือราวั 100,000 ตี้ันตี้�อปี โดัยโรงไฟฟ้าจะนำาขยะ
อุตี้สาหกรรมแปลงเป็นไอนำ�าควัามร้อนสูงเพื�อผู้ลิตี้กระแสไฟฟ้า 
และม่กำาลังผู้ลิตี้กระแสไฟฟ้าสูงสุดั 8.63 เมกะวััตี้ตี้์ตี้�อปี 

ในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ WHA ไดั้ลงนามในสัญญากับ บริษััที่ 
เวัสที่์ แมเนจเม้นที่์สยาม จำากัดั ผูู้้ให้บริการจัดัการขยะ ให้จัดัหา
ขยะและส�งขยะอุตี้สาหกรรมบางส�วันให้กับ โรงไฟฟ้าไฟฟ้าขยะ
อุตี้สาหกรรม ชิลบุร่ คล่น เอ็นเนอร์ย่� (CCE) เพื�อแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้า แที่นการกำาจัดัดั้วัยวัิธ่ฝ่ังกลบหรือการเผู้า 

การพัฒนาไปสู�การที่ำางานโดัยไม�ใชิ้กระดัาษั 
(Paperless Society) 
วัิกฤตี้ิจากการแพร�ระบาดัของเชืิ�อไวัรัสโควิัดั-19 ท่ี่�ส�งผู้ลกระที่บ
ไปทัี่�วัโลกถือเป็นปัจจัยเร�งท่ี่�ผู้ลักดัันให้ม่การนำาเที่คโนโลย่ดัิจิที่ัล
มาใชิ้ในการดัำาเนินธุรกิจมากข้�น สำาหรับธุรกิจทัี่�วัโลกรวัมถ้งกลุ�ม
บริษััที่ WHA และ WHAUP เอง การใชิ้เที่คโนโลย่ดัิจิที่ัลในการ
ชิ�วัยลดัการปฏิิสัมพันธ์แบบตี้�อหน้าไดั้ถูกนำามาใชิ้ประโยชิน์เพื�อ
ปอ้งกนัพนกังานจากควัามเส่�ยงดัา้นสขุภาวัะ อ่กทัี่�งการเปล่�ยนชิ�อง
ที่างการสื�อสาร การจัดัการขอ้มลู และการประชุิมไปใชิแ้พลตี้ฟอรม์
ออนไลน์แที่น จ้งถือเป็นการชิ�วัยลดัปริมาณการใชิ้กระดัาษัลง
ไปโดัยปริยาย นอกจากน้�กลุ�มบริษััที่ไดั้ม่ส�วันร�วัม ในโครงการ 
“E-Paperless” ท่ี่�ไดั้จัดัหาอุปกรณ์แท็ี่บเล็ตี้เพื�อส�งเสริมวััฒนธรรม
การที่ำางานโดัยไม�ใชิ้กระดัาษั และชิ�วัยให้สามารถเข้าถ้งและเร่ยก
ดัูเน่�อหานำาเสนอในท่ี่�ประชิุม รายงาน แบบฟอร์มตี้รวัจสอบ และ
บันท้ี่กการประชุิมไดั้อย�างสะดัวักง�ายดัาย โดัยในปี 2563 โครงการ
ดัังกล�าวัชิ�วัยให้บริษััที่ลดักระดัาษัจากการพิมพ์เอกสารไดั้ 69,861 
แผู้�น ซ่้�งคิดัเป็นการลดัค�าใชิ้จ�ายในการพิมพ์ทัี่�งสิ�น 244,801 บาที่ 
ทัี่�งน้�บริษััที่และกลุ�มบริษััที่ WHA ม่เป้าหมายร�วัมกันท่ี่�จะลดัการใชิ้
กระดัาษัให้ไดั้ถ้ง 25% ในปี 2565
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การลดับรรจุภัณฑ์์สารเคม่อันตี้ราย 
บริษััที่ม่ควัามพยายามท่ี่�จะลดัปริมาณของเส่ยอันตี้รายท่ี่�เกิดัจาก
การดัำาเนินธุรกิจ ตี้ั�งแตี้�ปี 2562 เป็นตี้้นมาบริษััที่ตี้ั�งเป้าหมายท่ี่�
จะลดัปริมาณของเส่ยอันตี้รายจำานวัน 50% ภายในปี 2565 เพื�อ
สนับสนุนควัามตี้ั�งใจดัังกล�าวัจ้งริเริ�มหันมาจัดัซื่�อสารเคม่สำาหรับ
ระบบนำ�าและระบบบำาบัดันำ�าเส่ยโดัยใชิ้รถแที่งค์จัดัส�งสารเคม่ 
(Loading Tankers) เพื�อลดัการใชิ้บรรจุภัณฑ์์สารเคม่อันตี้รายท่ี่� 
โรงผู้ลติี้นำ�าและนำ�าเสย่ ที่ั�งน้�การจดััซื่�อสารเคมโ่ดัยรถแที่งคส์ามารถ
ชิ�วัยลดัปริมาณบรรจุภัณฑ์์สารเคม่ท่ี่�ตี้้องนำาไปกำาจัดัดั้วัยการฝ่ัง
กลบไดั้ทัี่�งน้�การซื่�อสารเคม่โดัยรถแที่งค์ สามารถชิ�วัยลดัปริมาณ
บรรจุภัณฑ์์สารเคม่ท่ี่�ตี้้องนำาไปกำาจัดัดั้วัยการฝ่ังกลบไดั้ราวัปีละ 
2 ตี้ัน

โครงการแยกและเก็บ
ม่แนวัควัามคิดัจาก WHA Innovation Leader Program ในปี 2562 
WHAUP ไดั้ที่ำาการสนับสนุนโครงการน้�โดัยตี้�อเน่�อง วััตี้ถุประสงค์
ของโครงการแยกและเก็บคือเพื�อเพิ�มควัามตี้ระหนักที่างดั้านสิ�ง
แวัดัล้อมให้กับพนักงานรวัมทัี่�งการค้นหาแพลตี้ฟอร์มที่างธุรกิจ
เชิิงนวัตัี้กรรมท่ี่�สอดัคลอ้งกับหลักการดัา้นเศัรษัฐกจิหมนุเวัย่น ไดัม่้
การเปดิัตี้วััแคมเปญท่ี่�มุ�งเนน้พฤตี้กิรรมเพื�อเพิ�มควัามตี้ระหนักและ
แก้ไขแนวัปฏิิบัตี้ิของพนักงานในการร่ไซ่เคิลและลดัปริมาณขยะ 
การสื�อสารแคมเปญเหล�าน้�ดัำาเนินการผู้�านชิ�องที่างท่ี่�สามารถเข้า
ถ้งไดั้ เชิ�น หน้าจอคอมพิวัเตี้อร์ แอพลิเคชิัน LINE ลายเซ่็นตี้์ใน
อ่เมลและจดัหมายข�าวัประจำาเดัือนของกลุ�มบริษััที่ WHA

โครงการ Sort N’ Save 
โครงการ Sort N’ Save ม่ท่ี่�มาจากหน้�งในโครงการ WHA 
Innovation Leader ท่ี่�ริเริ�มในปี 2562 ซ่้�งม่วััตี้ถุประสงค์เพื�อเสริม
สรา้งควัามตี้ระหนักดัา้นสิ�งแวัดัลอ้มใหก้บับุคลากรของกลุ�มบริษัทัี่ฯ 
รวัมถ้งผู้ลักดัันให้เกิดัคิดัค้นนวััตี้กรรมที่างธุรกิจภายใตี้้แนวัคิดั
เศัรษัฐกิจหมุนเว่ัยน (Circular Economy) WHAUP และกลุ�มบริษัทัี่ 
WHA ไดั้ที่ำาการสนับสนุนโครงการน้�โดัยตี้�อเน่�อง ม่การจัดัที่ำา 
โครงการมากมายเพื�อรณรงค์ให้บุคลากร ปรับเปล่�ยนพฤติี้กรรม
และตี้ระหนกัถง้ควัามสำาคญัของการรไ่ซ่เคิลและการลดัปรมิาณขยะ 
โดัยโครงการดัังกล�าวัจัดักิจกรรมโดัยใชิ้สื�อในการประชิาสัมพันธ์
หลายประเภที่ เชิ�น การใชิ้การสื�อสารผู้�านภาพพื�นหลังหน้าจอ
คอมพิวัเตี้อร์ การส�งข้อควัามผู้�านแอปพลิเคชัิน LINE อ่เมล 
(ผู้�านลายมือชิื�อ หรือ Email Signatures) หรือ และจดัหมายข�าวั 
ประจำาเดืัอนของกลุ�มบริษััที่ WHA

การลดัการใชิ้พลาสตี้ิก 
แม้วั�าพลาสตี้ิกแบบใชิ้ครั�งเดั่ยวัทิี่�งจะเป็นวััสดัุที่่�นำามาใชิ้ไดั้ง�าย
และสะดัวักก็ตี้าม แตี้�หากไม�ม่การจัดัการอย�างเหมาะสม วััสดัุ 
ดัังกล�าวัจะถือเป็นภัยคุกคามตี้�อระบบนิเวัศัท่ี่�มนุษัย์ก�อข้�น ซ่้�ง 
ส�งผู้ลกระที่บรา้ยแรงทัี่�วัโลกและไม�อาจหวันคนืสู�สภาพเดัมิไดัทั้ี่�งใน
แง�ของการเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศัและควัามหลากหลายที่าง
ชิ่วัภาพ เพื�อรับมือกับปัญหาข้างตี้้น บริษััที่ไดั้ร�วัมสนับสนุนกลุ�ม
บรษิัทัี่ WHA ในควัามมุ�งมั�นที่่�จะลดัปรมิาณและเลกิใชิพ้ลาสตี้กิแบบ
ใชิ้ครั�งเด่ัยวัทิี่�ง โดัยในปี 2563 กลุ�มบริษััที่ไดั้ยกเลิกบริการนำ�าดัื�ม
ที่่�บรรจุในขวัดัพลาสตี้ิกแก�บุคคลภายนอกท่ี่�มาตี้ิดัตี้�อ ซ่้�งสามารถ
ลดัขยะพลาสติี้กไดั้มากกวั�า 20,000 ขวัดั โดัยโครงการทัี่�งหมดัท่ี่� 
กล�าวัมาชิ�วัยให้กลุ�มบริษััที่ ลดัขยะพลาสติี้กไดั้ถ้ง 0.2 ตี้ัน จาก
ปริมาณการใชิ้พลาสตี้ิกท่ี่�น้อยลง นอกจากการลดับรรจุภัณฑ์์ 
สารเคม่อันตี้รายท่ี่�กล�าวัไปข้างตี้้นแล้วั บริษััที่ยังม่ควัามตัี้�งใจที่่�จะ
ตี้ิดัตี้ั�ง ระบบ “Chemical Dispersing” เพื�อจะลดัการใชิ้บรรจุภัณฑ์์
สารเคม่สำาหรับระบบผู้ลิตี้นำ�าดั้วัยกระบวันการ Reverse Osmosis 
ท่ี่�นิคม WHA EIE ทัี่�งน้�หากระบบดัังกล�าวัถูกนำามาใชิ้จะสามารถ
ลดัปริมาณพลาสติี้กไดั้ประมาณ 2.5 ตี้ันตี้�อปี

  91WHAUP  รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
บริษั่ท ดั่บบลิิวเอชเอ ยูทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอร์ จำำากั่ดั (มหาชน)



การจัดัการ
มลิพ่ษัที่างอากาศ

คุณภาพอากาศัเป็นปัจจัยที่่�สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศัโลก 
ตี้ลอดัจนสุขภาพและควัามเป็นอยู�ของประชิากรโลกอย�างแยก 
ไม�ออก โดัยเห็นไดั้ชัิดัวั�าผู้ลกระที่บร้ายแรงจากมลพิษัที่างอากาศั
ม่สาเหตีุ้มาจากสารมลพิษัตี้�างๆ ท่ี่�เกิดัจากกระบวันการผู้ลิตี้ เชิ�น  
ฝุ่่นละอองขนาดัไม�เกิน 100 ไมครอน (Total suspended 
particulate: TSP) ฝุ่่นละอองขนาดัเล็ก (Particulate matter: PM) 
ก๊าซ่ไนโตี้รเจนไดัออกไซ่ตี้์ (NO

2
) และก๊าซ่ซั่ลเฟอร์ไดัออกไซ่ดั์ 

(SO
2
) ซ้่�งสามารถส�งผู้ลร้ายตี้�อมนุษัย์ สัตี้วั์ พืชิและระบบนิเวัศั

ทัี่�งหมดั ดั้วัยเหตีุ้น้� WHAUP ตี้ระหนักดั่ถ้งผู้ลกระที่บในวังกวั้าง
ของมลพิษัที่างอากาศัท่ี่�เกิดัจากพื�นที่่�ประกอบอุตี้สาหกรรมตี้�อ 
สิ�งแวัดัล้อมและชิุมชินโดัยรอบ ผูู้้ม่ส�วันไดั้ส�วันเส่ยและสิ�งแวัดัล้อม 

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP ม่การบริหารจัดัการมลพิษัที่างอากาศัท่ี่�เกิดัข้�นจาก
พื�นที่่�ประกอบอุตี้สาหกรรมรวัมถ้งธุรกิจท่ี่�บริษััที่เป็นเจ้าของและ
ม่การลงทีุ่น บริษััที่ยังไดั้เฝ่้าระวัังค�ามลพิษัที่างอากาศัภายใน
สำาหรับการประกอบธุรกิจของบริษััที่และโรงงานอุตี้สาหกรรมใน
นิคมอุตี้สาหกรรมให้เป็นไปตี้ามมาตี้รฐานของกลุ�มบริษััที่ WHA 
และหลักปฏิิบัตี้ิป้องกันผู้ลกระที่บตี้�อชิุมชินและสิ�งแวัดัล้อมโดัย
รอบ บริษััที่ไดั้กำาหนดัให้ม่มาตี้รการควับคุมและดัูแลค�าฝุ่่นละออง
ระหวั�างการก�อสรา้งโครงการ ใหจ้ำากดััอยู�แค�ภายในโครงการและไม�
รบกวันพื�นท่ี่�โดัยรอบ นอกจากน้�บริษััที่ยังนำาเที่คโนโลย่ขั�นสูงมาใชิ้
ตัี้�งแตี้�ระยะเริ�มแรกในขั�นตี้อนออกแบบโครงการเพื�อใหม่้การจัดัการ
มลพิษัที่างอากาศัอย�างม่ประสิที่ธิภาพ

คุณสมบัตี้ิที่างเที่คโนโลย่ที่่�สำาคัญของ CCE
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WHAUP ได้ัลงที่นุในโรงไฟฟ้าขยะอุตี้สาหกรรม ชิลบรุค่ลน่เอ็นเนอร์ย่�  
(CCE) และเป็นโรงไฟฟ้าผู้ลิตี้พลังงานจากขยะอุตี้สาหกรรมท่ี่�ไม�
อันตี้ราย ท่ี่�ตี้ิดัตี้ั�งดั้วัยเที่คโนโลย่ที่ันสมัย ภายใตี้้แนวัคิดัเพื�อควัาม
ยั�งยืน การม่เสถ่ยรภาพ และการรักษัาสิ�งแวัดัล้อม โดัยโรงไฟฟ้า
ใชิ้เตี้าเผู้าแบบตี้ะกรับ และหม้อไอนำ�า (Grate Incineration and 
Horizontal Boiler) โดัยอุณหภูมิของก๊าซ่ในเตี้าเผู้าจะสูงกวั�า 850 
องศัาเซ่ลเซ่่ยสและคงท่ี่�มากกวั�า 2 นาท่ี่เพื�อให้สารไดัออกซ่ินและ
ฟิวัแรนส์ถูกเผู้าไหม้และกำาจัดัจนหมดั ก๊าซ่ไอเส่ยท่ี่�ไดั้มาจะนำา
เที่คโนโลย่บำาบดัักา๊ซ่แบบแหง้ (Dry Flue Gas Cleaning) มาใชิ ้เพื�อ
ควับคุมและรักษัาระดัับมลพิษัที่างอากาศั (ไดั้แก� ก๊าซ่ไนโตี้รเจน 
(NO

2
) และก๊าซ่ซ่ัลเฟอร์ไดัออกไซ่ดั์ (SO

2
) กรดัไฮโดัรคลอริก  

ไดัออกซิ่น โลหะหนัก ฝุ่น่และฝุ่น่ละอองขนาดัเลก็) ส�วันหมอ้ไอนำ�าจะ
ใชิเ้ที่คโนโลย่การเผู้าไหมท้ี่่�เกดิั NOx ตี้ำ�า เพื�อควับคมุการปล�อยมลพิษั 
สู�อากาศัให้ท่ี่�น้อยท่ี่�สุดั นอกจากน้�โรงไฟฟ้าไดั้นำาเครื�องตี้รวัจวััดั

คุณภาพอากาศัแบบตี้�อเน่�อง (Continuous Emission Monitoring 
System: CEM) มาใชิ้ ที่ำาให้สามารถตี้รวัจวััดัค�าและบันท้ี่กค�าสาร
ท่ี่�ถูกปล�อยสู�อากาศัไดั้อย�างตี้�อเน่�องผู้�านระบบออนไลน์

CCE เริ�มดัำาเนินการในเดืัอนพฤศัจิกายน 2562 และเป็นโรงไฟฟ้า
ผู้ลิตี้พลังงานจากขยะอุตี้สาหกรรมท่ี่�ตี้รงตี้ามมาตี้รฐานควับคุม
การปล�อยมลพิษัที่างอากาศัของยุโรป ซ่้�งเป็นที่่�ที่ราบกันวั�าเป็น
มาตี้รฐานดัังกล�าวัเข้มงวัดักวั�าของประเที่ศัไที่ย ดั้วัยตี้ารางดั้าน
ล�างน้� ท่ี่�แสดังค�าสารมลพิษัตี้�างๆ อันเกิดัจากกระบวันการผู้ลิตี้ 
ที่ำาให้ CCE ไดั้มาตี้รฐานยุโรปและเป็นมิตี้รตี้�อสิ�งแวัดัล้อม ดััชิน้
ที่่�ตี้รวัจวััดัม่ค�าอยู�ในเกณฑ์์มาตี้รฐานของยุโรป ไดั้แก� ฝุ่่นละออง
ขนาดัไม�เกิน 100 ไมครอน (Total suspended particulate: TSP) 
ก๊าซ่ไนโตี้รเจน (NO

2
) และก๊าซ่ซ่ัลเฟอร์ไดัออกไซ่ดั์ (SO

2
) ก๊าซ่

ไฮโดัรเจนคลอ ไดัออกซิ่น/ฟิวัแรนส์และค�าฝุ่่นละออง 

ด้่ชิน่ท่ั่�ตรวจว่ด้ หน่วย ผลการตรวจว่ด้ประจำาปี 
2563

มูาตรฐานข้องยุโรป มูาตรฐานข้องไทั่ย

(ก๊าซิแห้ง 25C, ออกซิิเจน 7%)

ก๊าซ่ไนโตี้รเจน (NO
2
) ppm 96.3 136.7 180

ก๊าซ่ซั่ลเฟอร์ไดัออกไซ่ดั์ (SO
2
) ppm 0.3 24.6 30

ก๊าซ่ไฮโดัรเจนฟลูออไรดั์ ppm 1.0 1.6 -

ก๊าซ่ไฮโดัรเจนคลอไรดั์ ppm 3.9 8.6 25

ไดัออกซ่ิน / ฟิวัแรน Ng/Nm3 0.07 0.13 0.1

ฝุ่่น Ng/Nm3 2.0 12.9 70

  93WHAUP  รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
บริษั่ท ดั่บบลิิวเอชเอ ยูทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอร์ จำำากั่ดั (มหาชน)



การเปล่�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศักำาลังที่ว่ัควัามรุนแรงข้�นอย�าง
รวัดัเร็วัทัี่�วัโลก บริษััที่ตี้�างๆ และภาคอุตี้สาหกรรมตี้�างไดั้รับควัาม
ที่้าที่ายทัี่�งดั้านผู้ลกระที่บที่างสังคม เศัรษัฐกิจและสิ�งแวัดัล้อมจาก
การเปล่�ยนแปลงของสภาพอากาศัท่ี่�อาจส�งผู้ลให้การดัำาเนินธุรกิจ
และควัามตี้�อเน่�องของธุรกิจหยุดัชิะงัก ซ่้�งตี้ัวัแปรท่ี่�ม่ผู้ลตี้�อควัาม
รุนแรงของผู้ลกระที่บจากการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั ไดั้แก� 
จำานวันประชิากร ปริมาณการใชิเ้ชิื�อเพลิงและพลังงานไฟฟา้ ตี้ลอดั
จนการขยายตัี้วัของภาคอุตี้สาหกรรม นอกจากน้� ผู้ลกระที่บที่าง
ดั้านสภาพภูมิอากาศัเกิดัข้�นเพื�อเป็นสัญญานเตี้ือนพร้อมกับการ
แพร�ระบาดัใหญ�ของไวัรัสโควัดิั-19 เมื�อสังคมไดัมุ้�งไปสู�วัถิช่่ิวิัตี้แบบ 
‘new normal’ ซ่้�งม่การใชิ้แพลตี้ฟอร์มดัิจิที่ัลและเที่คโนโลย่เป็น 
ส�วันใหญ� ผู้ลจากการใชิ้พลังงานไฟฟ้าเพิ�มข้�นก�อให้เกิดัการปล�อย
ก๊าซ่เรือนกระจกปริมาณมหาศัาลสู�ชัิ�นบรรยากาศั และเมื�อทัี่�วัโลก
ตี้�างม่มาตี้รการการปดิัเมอืง (Lockdowns) ผูู้ค้นจง้ใชิเ้วัลาส�วันใหญ� 
ภายในบ้านมากข้�น ส�งผู้ลให้การใชิ้เครื�องปรับอากาศั เครื�อง
ที่ำาควัามร้อน (Heater) และเครื�องใชิ้ไฟฟ้าอื�น ๆ  เพิ�มข้�น เป็นการ
เพิ�มควัามเส่�ยงและผู้ลกระที่บตี้�อสภาพภูมิอากาศัในระดัับทัี่�วัโลก 
ในปี 2563 การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัท่ี่�ที่วั่ควัามรุนแรง
ข้�นมาก ประเที่ศัไที่ยเผู้ชิิญกับภาวัะภัยแล้งท่ี่�ยาวันาน ผู้ลจากการ
เปล่�ยนแปลงปริมาณนำ�าฝ่นและการเริ�มเข้าสู�ฤดัูมรสุมที่่�ล�าชิ้า การ
ประกอบธุรกิจของ WHAUP ตี้้องพ้�งพาทัี่�งแหล�งนำ�าธรรมชิาตี้ิและ
พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์สำาหรับการให้บริการพลังงานที่ดัแที่น ดัังนั�น  
ผู้ลกระที่บจากการเปล่�ยนแปลงสภาพอากาศัจ้งส�งผู้ลกระที่บตี้�อ
ธรุกจิและลกูคา้ของบรษิัทัี่อย�างหลก่เล่�ยงไม�ไดั ้เพื�อรบัมอืกบัควัาม
ที่้าที่ายดัังกล�าวั WHAUP ไดั้นำามาตี้รการและการป้องกันหลาย

อย�างเพื�อบรรเที่าควัามเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั 
มาใชิ้เพื�อการดัำาเนินธุรกิจ เพื�อลูกค้าและเพื�อผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยท่ี่�
เก่�ยวัข้อง

แนวัที่างการจัดัการ
ผู้ลกระที่บท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัจะ 
ถูกนำามาพิจารณาตี้ั�งแตี้�การพัฒนานิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�ม
บรษัิัที่ WHA และระบบบริการสาธารณูปโภคของ WHAUP ทัี่�งน้�หน้�ง
ในการวัิเคราะห์ผู้ลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม (EIA) จะม่การประเมินดั้าน 
ภูมิศัาสตี้ร์ของโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ี่�เก่�ยวัข้องกับผู้ลกระที่บ
จากการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั อาทิี่ ภัยแล้งและนำ�าที่�วัม 
โดัยมาตี้รการป้องกันตี้�างๆ จะถูกวัางแผู้นและนำาไปใชิ้ตี้ลอดั
วังจรการดัำาเนินงานธุรกิจของ WHAUP จากผู้ลกระที่บจากการ
เปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั ซ้่�งรวัมถ้ง การสร้างอ�างเก็บนำ�า และ
แผู้นการเฝ่้าระวััง เป็นตี้้น

นอกจากน้� WHAUP ไดั้ที่ำาการที่บที่วันการบริหารจัดัการควัาม
เส่�ยงขององค์กรทีุ่กไตี้รมาส และควัามเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการ
ขาดัแคลนนำ�าหรือภัยนำ�าที่�วัมเป็นประจำาทุี่กเดืัอน วััตี้ถุประสงค์
ของการประเมินควัามเส่�ยงคือเป็นการระบุควัามเส่�ยงท่ี่�ม่นัยสำาคัญ 
การประเมินประสิที่ธิผู้ลของมาตี้รการบรรเที่าควัามเส่�ยงท่ี่�ม่อยู�
และการกำาหนดัมาตี้รการเพิ�มเติี้มเพื�อรับมือกับควัามที่้าที่ายจาก 
การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั ในปี 2563 ควัามเส่�ยงและ 
ผู้ลกระที่บท่ี่�เกิดัจากการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัคือ ภัยแล้ง 
อุที่กภัยและควัามผู้ันผู้วันของแสงอาที่ิตี้ย์
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ความูเส่�ยง ผลกระทั่บ มูาตรการบรรเทั่าผลกระทั่บทั่่�ด้ำาเนินการหรือทั่่�วางแผนไว้

อุที่กภัย์ การหยุดัชิะงักของดัำาเนินธุรกิจ
และการให้บริการแก�ลูกค้า

• ก�อสร้างโรงผู้ลิตี้อุตี้สาหกรรมและบำาบัดันำ�าเส่ยบนพื�นที่่�ท่ี่�สูงข้�น สถานท่ี่�
ปฏิิบัตี้ิงานประกอบดั้วัยที่�อระบายนำ�าท่ี่�เพ่ยงพอ และโครงสร้างพื�นฐานท่ี่�
เก่�ยวัข้องม่เขื�อนกั�นโดัยรอบ 

• ตี้รวัจวััดัปริมาณนำ�าในอ�างเก็บนำ�าบริเวัณนิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั 
(ระยอง) (ESIE) และพื�นท่ี่�ตี้อนเหน่อตี้ามกำาหนดั

• ตี้รวัจสอบและบำารุงรักษัาคันกั�นนำ�าและปั�มนำ�าตี้ามกำาหนดัเพื�อให้ม่สภาพ
พร้อมใชิ้งานตี้ลอดัเวัลา 

• ติี้ดัตี้ั�งอุปกรณ์ระบบอัลตี้ราโซ่นิก (Ultrasonic) ท่ี่�เขตี้ประกอบการ 
อุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ สระบุร่ (WHA SIL) เพื�อตี้รวัจวััดัระดัับนำ�าใน 
บ�อรับนำ�าและอ�างกักเก็บนำ�าดิับ 

• ติี้ดัตัี้�งอปุกรณร์ะบบอลัตี้ราโซ่นกิ (Ultrasonic) และระบบ SCADA เพื�อตี้รวัจ
สอบระดัับนำ�าอย�างใกลช้ิดิั พรอ้มทัี่�งจดััสรรปรมิาณนำ�าดิับในบ�อรบันำ�าดับิและ
บ�อกักเก็บนำ�าในนิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเทิี่ร์นซ่่บอร์ดั (ระยอง) (ESIE) และ 
นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซ่่บอร์ดั 1 (WHA ESIE 1)

ภัย์แล้ง การลดัลงของที่รัพยากรนำ�าเพื�อ
สนับสนุนการให้บริการนำ�าดัิบ 
นำ�าอุตี้สาหกรรมของ WHAUP 

• ลงทีุ่นในโครงการการนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม� (water reclamation) เพื�อ
ลดัการใชิ้นำ�าดิับจากแหล�งนำ�าธรรมชิาตี้ิ การใชิ้นำ�าซ่ำ�า (reusing) และการนำา 
นำ�ากลับมาใชิ้ใหม� (recycling) จากนำ�าท่ี่�ผู้�านการบำาบัดัแล้วั มาใชิ้สำาหรับ
การที่ำาควัามสะอาดัและรดันำ�าตี้้นไม้

• สร้างบ�อและอ�างกักเก็บนำ�าเพิ�มเพื�อให้พื�นที่่�ของกลุ�มบริษััที่ฯ ม่นำ�าใชิ้อย�าง
เพ่ยงพอ
- เพิ�มปริมาณควัามจุนำ�าท่ี่�เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ 

สระบุร่ (WHA SIL) เป็น 383,000 ลูกบาศัก์เมตี้ร หรือคิดัเป็นปริมาณ
นำ�าสำาหรับใชิ้ภายในพื�นที่่�ทัี่�งหมดั 19.2 วััน 

- สร้างปั�มนำ�าแบบทุี่�นลอย (Floating Pump) ม่ประสิที่ธิภาพในการสูบนำ�า 
250,000 ลูกบาศัก์เมตี้รจากควัามจุระดัับตี้ำ�าสุดั 

- ปรับปรุงบ�อนำ�าบาดัาลท่ี่�เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ 
ระยอง (WHA RIL) เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพการจัดัหานำ�าภายในพื�นที่่�ข้�น
วัันละ 1,121 ลูกบาศัก์เมตี้ร คิดัเป็นร้อยละ 10 ของควัามตี้้องการใชิ้นำ�า

• ตี้รวัจวััดัปริมาณนำ�าในอ�างเก็บนำ�าบริเวัณนิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั 
(ESIE) และพื�นที่่�ตี้อนเหน่อตี้ามกำาหนดั 

คว�มูผันิผวนิ
ข้องแสำงอ�ที่่ติย์์

ควัามไม�แน่นอนของแสงอาที่ิตี้ย์
ส�งผู้ลกระที่บตี้�อควัามสมำ�าเสมอ 
ประสิที่ธิภาพและควัามเชืิ�อถือ
ของการผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงาน
ที่ดัแที่นจากแผู้งโซ่ลาร์ 

• การออกแบบระบบพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ท่ี่�รองรับสภาวัะท่ี่�ม่แสงน้อยและ 
ควัามร้อนสูงและการใชิ้อุปกรณ์ เชิ�น อินเวัอร์เตี้อร์ (invertor) และแผู้ง PV 
เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพของการผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากแผู้งโซ่ลาร์สูงสุดั

ตี้ามที่่�ไดัก้ล�าวัไวัข้า้งตี้น้ มาตี้รการตี้�างๆ ไดัช้ิ�วัยให ้WHAUP สามารถดัำาเนนิธรุกจิไดัอ้ย�างตี้�อเน่�อง ราบรื�นและปราศัจากผู้ลกระที่บเชิิงลบ 
จากภัยแล้ง นำ�าที่�วัมหรือควัามผัู้นผู้วันของแสงอาทิี่ตี้ย์ และเพื�อเป็นการรับมือกับภัยแล้งและปัญหาการเปล่�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศั 
บริษััที่ไดั้กับเก็บนำ�าในบ�อเก็บนำ�าแบบตี้�างๆ ที่ั�งยังมองหาแนวัที่างอื�นๆ เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภาพในการใชิ้นำ�า เชิ�น การลงทุี่นในโครงการ
บำาบัดันำ�าเส่ย เชิ�น การบำาบัดันำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม� (Wastewater Reclamation) ตี้ามรายละเอ่ยดัท่ี่�ปรากฎในหัวัข้อการบริหารจัดัการนำ�า 

การลดัการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัสามารถก�อให้เกิดัผู้ลกระที่บท่ี่�ร้ายแรงตี้�อการดัำาเนินธุรกิจและสิ�งแวัดัล้อมในวังกวั้าง WHAUP ไดั้ลดั 
รอยเที่้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ซ่้�งถือเป็นหน้�งในสาเหตีุ้หลักของการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศัอย�างรวัดัเร็วั การปล�อย 
ก๊าซ่เรือนกระจกของ WHAUP ส�วันใหญ�มาจากการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างอ้อม (ขอบเขตี้ท่ี่� 2) มากท่ี่�สุดั โดัยมาจากการใชิ้ไฟฟ้า 
สำาหรับการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างตี้รง (ขอบเขตี้ท่ี่� 1) นั�นม่ท่ี่�มาจากเครื�องปั�นไฟของกลุ�มบริษััที่ฯ และยานพาหนะตี้�างๆ WHAUP 
สนับสนุนเป้าหมายการลดัการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกประเภที่ 2 ของกลุ�มบริษััที่ WHA ให้ไดั้ร้อยละ 3 ภายในปี 2565 จากปริมาณการ
ปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกในปี 2562 คิดัเป็นปริมาณการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างอ้อมท่ี่�ลดัลง 588 ตัี้น CO

2
e รายละเอ่ยดัเก่�ยวักับแนวัที่าง

และโครงการบริหารจัดัการพลังงานม่ระบุไวั้ในหัวัข้อ การจัดัการพลังงาน
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การจัดัการ 
พลิังงาน

เน่�องดัว้ัยที่รัพยากรธรรมชิาตี้ทิี่่�ร�อยหรอลงไปจนถง้อัตี้ราท่ี่�นา่ตี้กใจ  
ในขณะท่ี่�ปริมาณประชิากรม่จำานวันเพิ�มข้�นและควัามกังวัลดั้าน 
สิ�งแวัดัลอ้มที่่�เพิ�มข้�น ดัว้ัยเหตี้นุ้� รฐับาล องคก์รท่ี่�ไม�ใชิ�รฐับาล (Non-
government organization: NGO) และบริษััที่เอกชินตี้�างๆ ไดัส้�งเสรมิ
ให้มก่ารผู้ลิตี้และใชิ้พลังงานที่ดัแที่นผู้�านนโยบายใหม�ๆ เที่คโนโลย่
ขั�นสูงและโครงการเชิิงนวััตี้กรรมโดัย WHAUP ม่บที่บาที่สำาคัญใน 
การจัดัหาพลังงานที่ดัแที่นดัังกล�าวัผู้�านการให้บริการโดัยการผู้ลิตี้
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิี่ตี้ย์ การใชิ้พลังงานที่ดัแที่นจะชิ�วัยให้ 
ลูกค้าสามารถบริหารจัดัการพลังงานไดั้อย�างม่ประสิที่ธิภาพ ลดั
การพ้�งพงิระบบจ�ายพลงังานไฟฟา้ และลดัผู้ลกระที่บตี้�อสิ�งแวัดัลอ้ม 
ในวังกวั้าง นอกจากน้� WHAUP ยังไดั้บริหารจัดัการดั้านการใชิ้
พลังงานให้ม่ประสิที่ธิภาพพร้อมกับม่สำาน้กรับผู้ิดัชิอบ เพื�อลดั
ผู้ลกระที่บเชิิงลบท่ี่�อาจเกิดัตี้�อสิ�งแวัดัล้อมและผูู้้ม่ส�วันไดั้เส่ยท่ี่�
เก่�ยวัข้องทีุ่กกลุ�ม

แนวัที่างการจัดัการ
WHAUP นำานโยบายการอนุรักษั์พลังงานของกลุ�มบริษััที่ WHA 
มาใชิ้กับพนักงานทีุ่กคนรวัมถ้งการจัดัการสาธารณูปโภคในอาคาร 
ท่ี่�เก่�ยวัข้องตี้ามท่ี่�กำาหนดัไวั้ในพระราชิบัญญัตี้ิการควับคุมอาคาร 
พ.ศั. 2540 และพระราชิบัญญัตี้ิส�งเสริมและรักษัาคุณภาพ 
สิ�งแวัดัล้อมแห�งชิาติี้ฉบับท่ี่� 2 พ.ศั. 2550 โดัยม่การจัดัตี้ั�งคณะ
กรรมการพลังงาน ซ้่�งประกอบดัว้ัยตัี้วัแที่นจากบรษัิัที่เพื�อกำากบัดัแูล 
การจัดัการพลังงานภายใตี้้กลุ�มบริษััที่ WHA รวัมไปถ้งกิจกรรม
การดัำาเนินงานของบริษััที่ นอกจากน้� WHAUP ไดั้สนับสนุน 
เป้าหมายของกลุ�มบริษััที่ WHA ในลดัการใชิ้พลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบจ�ายพลังงานอันเกิดัจากการดัำาเนินงานของกลุ�มบริษััที่ฯ ให้
ลดัลงร้อยละ 3 ภายในปี 2565 เมื�อเท่ี่ยบกับฐานการใชิ้พลังงาน
ไฟฟ้าปี 2562
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การอนุรักษั์พลังงาน 
ในการกิจการของตี้นเอง
ระบบพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์บนหลังคา
ในป ี2563 WHAUP ไดัต้ี้ดิัตี้ั�งแผู้งโซ่ลารบ์นหลงัคาท่ี่�โรงบำาบดัันำ�าเสย่ 
นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ ตี้ะวัันออก (มาบตี้าพุดั) (WHA 
EIE) ซ้่�งสามารถลดัการใชิ้พลังงานไฟฟ้าท่ี่�ผู้ลิตี้จากเชิื�อเพลิง
พาณชิิย์ไดัร้าวั 313,810 กโิลวัตัี้ตี้ชั์ิ�วัโมงตี้�อปแีละลดัการปล�อยกา๊ซ่ 
เรือนกระจกประเภที่ท่ี่� 2 ไดั้ถ้ง 422 tCO

2
e นอกจากน้� ระบบ 

พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ที่่�ตี้ิดัตี้ั�งบริเวัณพื�นที่่�ลานจอดัรถในบริเวัณ 
WHA Plaza 1 และ WHA Plaza 2 ณ นิคมอุตี้สาหกรรม 
ดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซ่่บอร์ดั (WHA ESIE) รวัมถ้งพื�นที่่�ลาน
จอดัรถในนิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั 4 
(WHA ESIE 4) ม่ประสิที่ธิภาพในการผู้ลิตี้พลังงานแสงอาที่ิตี้ย์
เพื�อที่ดัแที่นการใชิ้ไฟฟ้าจากระบบจ�ายพลังงานไดั้ รวัมที่ั�งสิ�นถ้ง 
242,179 กิโลวััตี้ตี้์ชัิ�วัโมงตี้�อปีหรือคิดัเป็นการลดัการปล�อยก๊าซ่
เรือนกระจกที่างอ้อมไดั้ 122 tCO

2
e 

นอกจากน้� บริษััที่อยู�ในระหวั�างดัำาเนินการศั้กษัาควัามเป็นไป
ไดั้ของการตี้ิดัตี้ั�งแผู้งโซ่ลาร์ร�วัมกับระบบกักเก็บพลังงานดั้วัย

แบตี้เตี้อร่� (Battery Energy Storage System: BESS) บน
หลังคาโรงกรองนำ�าในนิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั (ระยอง) 
(ESIE) ทัี่�งน้� โดัยแผู้งโซ่ลาร์บนหลังคาดัังกล�าวัสามารถผู้ลิตี้ไฟฟ้า
ไดั้ประมาณ 820 กิโลวััตี้ตี้์ ขณะท่ี่�ระบบ BESS ม่กำาลังการผู้ลิตี้
พลังงานไฟฟ้าอยู�ที่่� 550 กิโลวััตี้ตี้์ชัิ�วัโมง โครงการน้�จ้งชิ�วัยให้
บรษัิัที่ลดัการใชิไ้ฟฟา้จากระบบจ�ายพลังงานไดัถ้ง้ 1,176 เมกะวัตัี้ตี้์ 
ชิั�วัโมง หรือเท่ี่ยบเที่�าการลดัค�าไฟฟ้าประมาณ 4.12 ล้านบาที่ตี้�อ
ปี ที่ั�งยังชิ�วัยให้บริษััที่ลดัการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกประเภที่ท่ี่� 2 ไดั้ 
588 tCO

2
e จากการใชิ้พลังงานที่ดัแที่น ที่ั�งน้�คาดัวั�าจะสามารถ

ตี้ิดัตี้ั�งแผู้งโซ่ลาร์ไดั้ในชิ�วังตี้้นปี 2564  และที่ำาการเปิดัดัำาเนินการ
ไดั้ในปีเด่ัยวักันน้�

การประหยัดัพลังงานในอาคารสำานักงาน
WHAUP สนับสนุนโครงการ “Let’s Save the World Together” 
ของ WHA Group อย�างเต็ี้มท่ี่� โดัยโครงการดัังกล�าวัไดั้จัดัที่ำาข้�น
เพื�อกระตีุ้้นให้พนักงานทีุ่กคนม่การเปล่�ยนแปลงพฤตี้ิกรรมการใชิ้
พลังงานเล็กๆ น้อยๆ เพื�อประหยัดัพลังงาน เชิ�น การปิดัเครื�อง
ใชิ้ไฟฟ้า การใชิ้บันไดัแที่นลิฟตี้์ เป็นตี้้น ซ่้�งโครงการน้�จะส�งผู้ลให้
เกดิัการปรับเปล่�ยนพฤติี้กรรมในเชิิงบวักไปสู�การลดัการใชิพ้ลงังาน 
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บริการตี้ิดัตี้ั�งระบบพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์แบบครบวังจรสำาหรับลูกค้า
การให้บริการในพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์บนหลังคา
นอกเหนอ่จากการอนุรักษั์พลังงานภายในสถานประกอบการของตี้นเองแล้วั WHAUP ยังไดั้พัฒนาแพลตี้ฟอร์ม (Platform) ดั้านพลังงาน
ท่ี่�เปน็มิตี้รตี้�อสิ�งแวัดัลอ้มใหก้บัลกูคา้อุตี้สาหกรรมอก่ดัว้ัย โดัยบรษัิัที่นำาเสนอบรกิารติี้ดัตัี้�งระบบพลงังานแสงอาที่ติี้ยแ์บบครบวังจรสำาหรบั
ลูกค้าในประเที่ศัไที่ย รวัมไปถ้งการออกแบบ การขอใบอนุญาตี้ การดัำาเนินการระยะยาวั และการซ่�อมบำารุง โดัยลูกค้าไม�ม่ควัามจำาเป็น
ท่ี่�จะตี้้องจัดัเตี้ร่ยมเงินสำาหรับการลงทีุ่นและค�าซ่�อมบำารุงระบบ ลูกค้าจะไดั้ใชิ้พลังงานท่ี่�ม่ราคาถูกและสามารถชิ�วัยลดัการปล�อยก๊าซ่ 
เรือนกระจกของลูกค้าไดั้ ซ่้�ง WHAUP มุ�งมั�นที่่�จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวัโดัยการลงนามในสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์
รวัม 300 เมกะวััตี้ตี้์ให้กับลูกค้าท่ี่�สนใจภายในปี 2566 ที่ั�งน้� ณ สิ�นปี 2563 WHAUP สามารถบรรลุเป้าหมายประจำาปีท่ี่�บริษััที่ตี้ั�งเป้าไวั้  
โดัยบริษััที่ไดั้ตี้ิดัตี้ั�งแผู้งโซ่ลาร์ซ้่�งสามารถผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์รวัมทัี่�งหมดั 51 เมกะวััตี้ตี้์ให้กับลูกค้า โดัยรวัมแล้วัโครงการ
ผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาที่ิตี้ย์ท่ี่�ตี้ิดัตี้ั�งไปทัี่�งหมดันั�น ไดั้ชิ�วัยให้ลูกค้าสามารถลดัการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกประเภที่ 2 ไดั้ถ้ง 150 
tCO

2
e

การประหย่ด้พัล่งงาน
การด้ำาเนินการ เป้าหมูาย

2563 2563 2564 2566

กำาลังการผู้ลิตี้ติี้ดัตี้ั�ง (สิ�นปี) (เมกะวััตี้ตี้์) 51 51 90 300

ปริมาณก๊าซ่เรือนกระจกท่ี่�ลดัลงจากการที่ดัแที่น
การใชิ้ไฟฟ้าจากระบบจ�ายพลังงาน (tCO

2
e)

26 26 45 150

ในเดัอืนตี้ลุาคม 2563 WHAUP ไดัด้ัำาเนนิการส�งมอบระบบผู้ลติี้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาที่ติี้ยบ์นหลงัคาลานจอดัรถ ณ บรษิัทัี่ เอสเอไอซ่่  
มอเตี้อร-์ซ่่พ ่จำากดัั (SAIC MOTOR-CP) อย�างเปน็ที่างการ โดัยโครงการดังักล�าวัครอบคลมุพื�นที่่�หลงัคาลานจอดัรถทัี่�งหมดั 31,000 ตี้ร.ม.  
และม่ประสิที่ธิภาพในการผู้ลิตี้พลังงานสะอาดัไดั้ถ้ง 4.88 เมกะวััตี้ตี้์ โครงการน้�ถูกจัดัให้เป็นโครงการผู้ลิตี้ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาที่ิตี้ย์บนหลังคาลานจอดัรถท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดัในประเที่ศัไที่ยจนถ้งปัจจุบัน ซ่้�งโครงการดัังกล�าวัชิ�วัยลูกค้าประหยัดัค�าใชิ้จ�ายดั้านพลังงาน 
และชิ�วัยให้ภารกิจของลูกค้าในดั้านการอนุรักษั์สิ�งแวัดัล้อมบรรลุเป้าหมายอ่กดั้วัย
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สรุปผู้ลการดัำาเนินงานดั้านเศรษัฐกิจ
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563 

201-1 ก�รัสำรั้�งมููลค่�ที่�งเศึรัษัฐก่จำ 

รายไดั้รวัม ล้านบาที่ 3,569.86 3,755.70 3,738.37 2,564.23

ก�รักรัะจำ�ย์มููลค่�ที่�งเศึรัษัฐก่จำสำู่ผู้มู่สำ่วนิได้สำ่วนิเสำ่ย์ 

การจ�ายเงินปันผู้ลประจำาปี ล้านบาที่ - 778.01 1,162.80 965.81

ค�าใชิ้จ�ายในการดัำาเนินงาน 1,067.51 1,088.31 1,127.08 1,150.69

ค�าตี้อบแที่นพนักงาน 72.11 91.63 106.37 111.02

การจ�ายภาษ่ั 69.38 65.01 62.63 54.04

การลงทีุ่นที่างสังคม 0.06 1.07 0.30 16.31

มูลค�าที่างเศัรษัฐกิจสะสม 2,360.80 1,731.67 1,279.19 266.36

205-2 ก�รัสำื�อสำ�รัและอบรัมูเก่�ย์วกับนิโย์บ�ย์และข้ั�นิติอนิก�รัติ่อติ้�นิก�รัทีุ่จำรั่ติให้กับหนิ่วย์ง�นิกำ�กับดูแล 

จำานวันพนักงานในหน่วัยงานกำากับดัูแล % - 75 100 100

ก�รัสำื�อสำ�รัและอบอรัมูเก่�ย์วกับนิโย์บ�ย์และข้ั�นิติอนิก�รัติ่อติ้�นิก�รัทีุ่จำรั่ติให้กับพิ่นิักง�นิ 

จำานวันพนักงาน % - 17 100 100

205-3 เหติุก�รัณ์ทีุ่จำรั่ติที่่�เก่ดข้ึ�นิ 

จำานวันกรณ้การทีุ่จริตี้ท่ี่�เกิดัข้�นจริง กรณ้ 0 0 0 0

จำานวันพนักงานที่่�พ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานเน่�องจากการทีุ่จริตี้ 

คน 0 0 0 0

จำานวันคู�ธุรกิจที่่�บริษััที่ยกเลิกสัญญา
เน่�องจากการทีุ่จริตี้ 

กรณ ้ 0 0 0 0

จำานวันกรณ้การทีุ่จริตี้ที่่�ไดั้รับการดัำาเนินการ
ตี้ามกฎหมาย 

กรณ ้ 0 0 0 0

418-1 ข้้อมููลคว�มูเปิ็นิสำ่วนิติัวข้องลูกค้� 

จำานวันข้อร้องเร่ยนท่ี่�ไดั้รับเก่�ยวักับการ
ละเมิดัควัามเป็นส�วันตี้ัวัของลูกค้าจาก
บุคคลภายนอกและไดั้รับการยืนยันจาก
กลุ�มบริษััที่ฯ 

กรณ้ 0 0 0 0

จำานวันข้อร้องเร่ยนท่ี่�ไดั้รับการยืนยัน
ทัี่�งหมดัท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการละเมิดัควัามเป็น
ส�วันตี้ัวัของลูกค้าจากหน่วัยงานกำากับดัูแล 

0 0 0 0

จำานวันกรณ้การรั�วัไหล การโจรกรรม และ
การสูญหายของข้อมูลลูกค้า 

0 0 0 0

สรุปผู้ล
การดำาเนินงานปี 2563
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สรุปผู้ลการดัำาเนินงานดั้านสังคม
ข้อมูลการจ้างงาน

GRI
Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน

2560 2561 2562 2563

ชิาย หญิง ชิาย ชิาย หญิง ชิาย ชิาย หญิง

102-8 รวัมจำานวันพนักงาน คน 82 101 110 127

จำำ�นิวนิพิ่นิักง�นิแย์กติ�มูเพิ่ศึ

รวัมจำานวันพนักงานแยกตี้าม
เพศั

คน 68 14 83 18 92 18 22 105

พิ่นิักง�นิปิรัะจำำ� 

จำานวันพนักงานประจำาแยก
ตี้ามเพศั

คน 68 14 83 18 92 18 22 105

รวัมจำานวันพนักงานประจำา 82 101 110 127

พิ่นิักง�นิชิั�วครั�ว 

จำานวันพนักงานชัิ�วัคราวัแยก
ตี้ามเพศั

คน 0 0 0 0 0 0 0 0

รวัมจำานวันพนักงานชัิ�วัคราวั 0 0 0 0

จำำ�นิวนิพิ่นิักง�นิที่่�เปิ็นิผู้พิ่่ก�รั

รวัมจำานวัน คน 0 0 0 0 0 0 0 0

401-1 พิ่นิักง�นิเข้้�ใหมู่

รวัมจำานวันพนักงานใหม� คน 5 8 17 4 19 1 25 9

13 21 20 34

อัตี้ราการวั�าจ้างพนักงานใหม� % 6.10 9.76 16.83 3.96 17.27 0.91 19.69 7.09

15.85 20.79 18.18 26.78

พิ่นิักง�นิเข้้�ใหมู่แย์กติ�มูกลุ่มูอ�ย์ุ

อายุตี้ำ�ากวั�า 30 ปี คน 2 1 9 2 12 0 14 7

% 2.44 1.22 8.91 1.98 10.9 0 10.85 5.43

อายุระหวั�าง 30-50 ปี คน 3 7 7 2 7 1 11 2

% 3.66 8.54 6.93 1.98 6.36 0.91 8.53 1.55

อายุมากกวั�า 50 ปี คน 0 0 1 0 0 0 0 0

% 0 0 0.99 0 0 0 0 0

อัติรั�ก�รัพิ่้นิสำภ�พิ่ข้องพิ่นิักง�นิ

จำานวันพนักงานท่ี่�พ้นสภาพ 
(จำานวันพนกังานท่ี่�บรษัิัที่ใหพ้น้
สภาพและจำานวันพนักงานท่ี่� 
ลาออกโดัยสมัครใจ)

คน 2 3 3 1 11 1 8 3

5 4 12 11

อัตี้ราการพ้นสภาพของ
พนักงาน

% 2.44 3.66 2.97 0.99 10.00 0.91 6.20 2.33

6.1 3.96 10.91 8.53

อัติรั�ก�รัพิ่้นิสำภ�พิ่ข้องพิ่นิักง�นิแย์กติ�มูกลุ่มูอ�ย์ุ

อายุตี้ำ�ากวั�า 30 ปี คน 1 1 0 0 5 0 1 0

% 1.22 1.22 0 0 4.55 0 0.78 0.00

อายุระหวั�าง 30-50 ปี คน 1 2 3 1 6 1 5 3

% 1.22 2.44 2.97 0.99 5.45 0.91 3.88 2.33

อายุมากกวั�า 50 ปี คน 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 1.55 0.00
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GRI
Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน

2560 2561 2562 2563

ชิาย หญิง ชิาย ชิาย หญิง ชิาย ชิาย หญิง

404-1 ก�รัพิ่ัฒนิ�พิ่นิักง�นิ

รวัมจำานวันชัิ�วัโมงการฝ่ึก
อบรมพนักงาน

ชิั�วัโมง 1,419.50 253.50 1,474.10 121.90 1,346.50 408.00 2,187.00 276.00

1,673.00 1,596.00 1,754.50 2,463.00

จำานวันชัิ�วัโมงการฝ่ึกอบรม
พนักงานเฉล่�ย

20.88 18.11 17.76 6.77 14.64 22.67 20.63 12.00

20.40 15.80 15.95 32.63

จำำ�นิวนิชิั�วโมูงก�รัฝึึกอบรัมูพิ่นิักง�นิเฉล่�ย์แย์กติ�มูรัะดับชิั�นิ

ผูู้้บริหาร ชิั�วัโมง 470 280 306 72

ผูู้้บริหารระดัับกลาง 140 58 62 501

พนักงานทัี่�วัไป 1,063 1,258 1,386.50 1890

404-3 สำัดสำ่วนิพิ่นิักง�นิที่่�ได้รัับก�รัปิรัะเมู่นิผลก�รัที่ำ�ง�นิแย์กติ�มูรัะดับชิั�นิ

ผูู้้บริหาร % 100 100 100 100

ผูู้้บริหารระดัับกลาง 100 100 100 100

พนักงานทัี่�วัไป 100 100 100 100

405-1 จำำ�นิวนิผู้บรั่ห�รัแย์กติ�มูกลุ่มูอ�ย์ุ

อายุตี้ำ�ากวั�า 30 ปี คน 19 28 34 40

อายุระหวั�าง 30-50 ปี 56 65 67 75

อายุมากกวั�า 50 ปี 7 8 9 14

การม่ส�วันร�วัมกับชิุมชิน
GRI 

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

413-1 ก�รัดำ�เนิ่นิง�นิในิด้�นิก�รัมู่สำ่วนิรั่วมูกับชิุมูชินิ

รวัมสัดัส�วันการดัำาเนินการรายงานท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการม่ส�วันร�วัมกับ
ชิุมชินที่้องถิ�น

% 100 100 100 100

อาชิีวัอนามัยและควัามปลอดัภัย
GRI 

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

403-9 อัติรั�ก�รัเก่ดอุบัติ่เหติุถ่ึงข้ั�นิหย์ุดง�นิ (LTIFR)

พนักงาน ครั�งตี้�อ 1,000,000 
ชัิ�วัโมงการที่ำางาน

0 0 4.68 0

ผูู้้รับเหมา 0 0 0 0.93

ก�รัเสำ่ย์ชิ่ว่ติจำ�กก�รัที่ำ�ง�นิ

พนักงาน คน 0 0 0 0

ผูู้้รับเหมา 0 0 0 0

  101WHAUP  รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2563
บริษั่ท ดั่บบลิิวเอชเอ ยูทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอร์ จำำากั่ดั (มหาชน)



สรุปผู้ลการดัำาเนินงานดั้านสิ�งแวัดัล้อม
วััตี้ถุืดัิบ

GRI
Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

301-1 จำำ�นิวนิวัติถุ่ด่บที่่�นิำ�กลับมู�ใชิ้ใหมู่  

นำ�า ลูกบาศัก์
เมตี้ร

33,542,602 15,989,684 21,180,880 46,879,806

301-2 วัติถุ่ด่บที่่�นิำ�กลับมู�ใชิ้ในิองค์กรั

สัดัส�วันการนำานำ�าท่ี่�นำากลับมาใชิ้ใหม�
ภายในองค์กร (ไม�รวัมนำ�าท่ี่�ขายให้แก�
ลูกค้า)

% 2.78 4.99 3.89 10.56

ของเส่ย
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

306-3 ปิรัะเภที่ข้องเสำ่ย์และว่ธิ่ก�รักำ�จำัด 

ของเส่ยรวัม ตี้ัน 3,549.51 4,061.23 4,905.25 7,949.39

- ของเส่ยอันตี้ราย 6.18 7.17 6.93 8.24

- ของเส่ยท่ี่�ไม�เป็นอันตี้ราย 3,543.33 4,054.06 4,898.32 7,941.15

306-4 Hazardous waste diverted from disposal by recovery option 

Total ตี้ัน 4.89 5.53 5.93 7.41

- Preparation for reuse - - - -

- Recycling - - - -

- On-site storage 4.89 5.53 5.93 7.41

Non-hazardous waste diverted from disposal by recovery option 

Total ตี้ัน  985.06  1,674.06  487.12 3,245.00

- Preparation for reuse 0 0 0 2,000

- Recycling 0 0 0 43.88

- On-site storage 985.06 1,674.06 487.12 1,201.12

Waste prevented 

Waste prevented ตี้ัน 989.95 1,679.59 493.05 3,252.41

306-5 Hazardous waste directed to disposal by disposal operation 

Total ตี้ัน 1.29 1.64 1.00 0.83

- Incineration (with energy recovery) - - - -

- Incineration (without energy
recovery) 

0 0 0 0.83

- Landfilling 1.29 1.64 1.00 0

- Other disposal operations - - - -

Non-hazardous waste directed to disposal by disposal operation 

Total ตัี้น 2,558.27 2,380.00 4,411.20 4,696.15

- Incineration (with energy recovery) - - - -

- Incineration (without energy 
recovery) 

- - - -

- Landfilling 2,558.27 2,380.00 4,411.20 4,696.15

- Other disposal operations - - - -
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พลังงาน 
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

302-1 Energy consumption from non-renewable sources

Diesel generator Liters 31,638.76 44,164.35 32,967.27 92,897.03

Grid electricity consumption KWh 20,413,719.44 25,354,446.78 27,022,963.95 27,112,722.66

Energy consumption from renewable source

Solar power KWh 0 0 180,365.05 313,810.46

การปล�อยก๊าซเรือนกระจก
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

305-1 การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างตี้รง (Scope 1)

การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างอ้อม 
(Scope 1) โดัยรวัม

เมตี้ริกตี้ัน 
CO

2
e

85.68 119.60 89.27 559.58

305-2 การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างตี้รง (Scope 2)

การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างอ้อม 
(Scope 2) โดัยรวัม

เมตี้ริกตี้ัน 
CO

2
e

11,882.83 14,758.82 15,730.07 13,553.65

หมายเหตุี้: การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างตี้รง (Scope 1) มาจากนำ�ามันดั่เซ่ลท่ี่�ใชิ้ในเครื�องผู้ลิตี้พลังงานไฟฟ้าและรถยนตี้์ของบริษััที่ฯ 

 การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกที่างอ้อม (Scope 2) มาจากพลังงานไฟฟ้าท่ี่�ใชิ้ในโรงผู้ลิตี้นำ�าและโรงบำาบัดันำ�า

นำ�า
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน 2560 2561 2562 2563

303-3 ก�รัสำูบนิำ��ติ�มูแหล่งนิำ��

ปริมาณนำ�าท่ี่�สูบทัี่�งหมดั m3 66,262,741 64,943,944 67,343,639 64,830,392

ปริมาณนำ�าทัี่�งหมดัท่ี่�สูบจาก 
แหล�งนำ�าผู้ิวัดัิน

7,397,593 7,369,516 3,811,909 15,555,500

ปริมาณนำ�าทัี่�งหมดัจากผูู้้จัดัหา 
นำ�าภายนอก

58,865,148 57,574,428 63,531,730 49,274,890

303-4 ก�รัปิล่อย์นิำ��แย์กติ�มูปิล�ย์ที่�ง

ปริมาณนำ�าท่ี่�ปล�อยทัี่�งหมดั m3 32,720,139 48,954,260 46,162,759 17,950,586

นำ�าท่ี่�ปล�อยลงสู�นำ�าผู้ิวัดัิน 30,872,899 47,185,818 44,292,549 16,117,382

นำ�าท่ี่�ปล�อยลงสู�นำ�าที่ะเล 1,847,240 1,768,442 1,870,210 1,833,204

ก�รัปิล่อย์นิำ��แย์กติ�มูปิรัะเภที่

นำ�าจืดั (ค�าของแข็งละลายนำ�า
ทัี่�งหมดั ≤1,000 มก./ลิตี้ร)

m3 30,872,899 47,185,818 44,292,549 16,117,382

นำ�าอื�นๆ (ค�าของแข็งละลายนำ�า
ทัี่�งหมดั ≤1,000 มก./ลิตี้ร)

1,847,240 1,768,442 1,870,210 1,833,204
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นำ�าที่ิ�ง
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน ค�า 
มาตี้รฐาน 2560 2561 2562 2563 

306-1 ก�รัปิล่อย์นิำ��แย์กติ�มูคุณภ�พิ่และที่่�ติั�ง*

WHA CIE1

ควัามตี้้องการออกซิ่เจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 12.00 13.00 11.00 8.75

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 42.00 44.00 44.00 37

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 17.00 16.00 12.00 9

WHA CIE2

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 6.00 3.00 5.00 3.3

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 26.00 27.00 51.00 26

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 13.00 11.0 12.00 14.3

ESIE โครังก�รั 1

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 5 6 3 4

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 38 49 44 31

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 20 12 10 <5

ESIE โครังก�รั 2B

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 7 7 5 4

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 32 35 45 24

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 16 12 9 11

WHA ESIE1 โครังก�รั 1

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 10 11 10.16 6.80

ควัามตี้้องการออกซิ่เจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 30.33 40.75 50.26 30.00

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 16.58 10.9 17.16 12.16

WHA ESIE1 โครังก�รั 3

ควัามตี้้องการออกซิ่เจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 7.4 8.4 8.1 5.80

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 36.08 39.25 49.17 33.00

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 14.27 10.83 8.70 7.6

WHA ESIE2

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 11 8 5 5.59

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 64 31 52 35.5

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 56 15 17 15.32

WHA ESIE4

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 NA NA 4 - 13 5

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 NA NA 19 - 64 37

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 NA NA 6 - 50 21

WHA EIE

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 3 6 2 4

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 33 45 49 20

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 17 26 22 17
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GRI
Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน จำานวัน ค�า 

มาตี้รฐาน 2560 2561 2562 2563 

WHA RIL

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 9 12 8 8

ควัามตี้้องการออกซิ่เจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 33 36 49 37

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 9 11 10 11

WHA SIL

ควัามตี้้องการออกซิ่เจนที่างช่ิวัเคม่ (BOD) มก./ลิตี้ร ≤ 20 6 4 3 3

ควัามตี้้องการออกซ่ิเจนที่างเคม่ (COD) มก./ลิตี้ร ≤ 120 54 45 41 40

สารแขวันลอย (SS) มก./ลิตี้ร ≤ 50 19 13 11 12

* หมายเหตีุ้: บริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ ยูที่ิลิตี้่�ส์ แอนดั์ พาวัเวัอร์ จำากัดั (มหาชิน) ม่ควัามรับผิู้ดัชิอบตี้�อคุณภาพในการปล�อยนำ�าจากกลุ�มนิคมอุตี้สาหกรรม 
ดัับบลิวัเอชิเอทีุ่กแห�ง จ้งม่การรายงานข้อมูลตี้ามที่่�ตี้ั�งของนิคมอุตี้สาหกรรมแตี้�ละแห�ง

NA = Not applicable (ไม�ม่ข้อมูล) เมื�อการดัำาเนินงานดัังกล�าวัมิได้ัเริ�มข้�นในรอบปีรายงาน Na = Not analyzed (ไม�ม่ม่การวิัเคราะห์) ND = Not detected (ไม�พบ)

ควัามหลากหลายที่างชิีวัภาพ 
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน หน�วัย 2560 2561 2562 2563 

304-1 นิคมอุตี้สาหกรรมท่ี่�ตี้ั�งอยู�ใกล้เขตี้คุ้มครอง นิคม
อุตี้สาหกรรม 

2 2 2 2

นิคมอุตี้สาหกรรมท่ี่�ตี้ั�งอยู�ใกล้เขตี้ท่ี่�ม่ควัามหลากหลายที่าง
ชิ่วัภาพสูง 

2 2 2 2

นิคมอุตี้สาหกรรมท่ี่�ม่การประเมินดั้านควัามหลากหลายที่าง
ชิ่วัภาพ 

2 2 3 3

นิคมอุตี้สาหกรรมท่ี่�ม่ข้อกำาหนดัให้ม่การวัางแผู้นการจัดัการ
ดั้านหลากหลายที่างช่ิวัภาพ 

2 2 3 3

นิคมอุตี้สาหกรรมท่ี่�ม่การวัางแผู้นการจัดัการดั้านหลากหลาย
ที่างช่ิวัภาพ 

2 2 3 3

หมายเหตีุ้: WHAUP ดัำาเนินธุรกิจภายในนิคมอุตี้สาหกรรมของกลุ�มบริษััที่ ดัับบลิวัเอชิเอ จ้งม่การรายงานข้อมูลตี้ามนิคมอุตี้สาหกรรม

การปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อบังคับดั้านสิ�งแวัดัล้อม
GRI

Standard ผู้ลการดัำาเนินงาน หน�วัย 2560 2561 2562 2563 

307-1 ก�รัละเมู่ดกฎรัะเบ่ย์บด้�นิสำ่�งแวดล้อมู

จำานวันการละเมิดัภาระผูู้กพันที่างกฎหมาย/ข้อบังคับทัี่�งหมดั กรณ้ 0 0 0 0

- จำานวันเงินค�าปรับกรณ้ไม�ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อบังคับดั้านสิ�งแวัดัล้อม บาที่ 0 0 0 0

- จำานวันการถูกบังคับโที่ษัท่ี่�ไม�เป็นตี้ัวัเงินจากการละเมิดักฎหมาย
  และข้อบังคับ

กรณ้ 0 0 0 0

- จำานวันคดั่ท่ี่�นำามาผู้�านกลไกระงับข้อพิพาที่ กรณ้ 0 0 0 0
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GRI
Content Index

General Disclosures
Global Reporting Initiative Chapter Page/Note

General Disclosure

GRI 102: General 
Disclosures 2016

102-1 Name of the organization About this Report 06

Getting to Know WHAUP 08

102-2 Activities, brands, products, and services Getting to Know WHAUP 08-12

102-3 Location of headquarters About this Report 06

WHAUP Strategic Locations 13-14

102-4 Location of operations WHAUP Strategic Locations 13-14

102-5 Ownership and legal form Shareholding Structure 15

102-6 Markets served Getting to Know WHAUP 08-12

WHAUP Strategic Locations 13-14

102-7 Scale of the organization Getting to Know WHAUP 08-12

WHAUP Strategic Locations 13-14

Talent Attraction and 
Retention

59

102-8 Information on employees and other 
workers

Talent Attraction and 
Retention 

59

Performance Summary 100

102-9 Supply chain WHAUP Value Chain 17

Supply Chain Management 39-41

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

WHAUP Strategic Locations 13-14

102-11 Precautionary Principle or approach Risk and Crisis Management 33-34

102-12 External initiatives Awards and Memberships 04-05

102-13 Membership of associations Awards and Memberships 05

102-14 Statement from senior decision-maker CEO Message 02-03

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Risk and Crisis Management 33-36

102-16 Values, principles, standards, and norms 
of behavior

Getting to Know WHAUP 07

Codes of Business Conduct 31

Human Resource 
Management

53

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

Codes of Business Conduct 30-31
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note
102-18 Governance structure Organization Chart 16

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting

Sustainability Development 
at WHAUP 

18

102-40 List of stakeholder groups Stakeholder Engagement 22

102-41 Collective bargaining agreements Labor Practice Indicators 56

102-42 Identifying and selecting stakeholders Stakeholder Engagement 22

102-43 Approach to stakeholder engagement Stakeholder Engagement 22-27

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement 22-27

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

WHAUP Strategic Locations 13-14

Shareholding Structure 15

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

About this Report 06

102-47 List of material topics Sustainability Development 
at WHAUP 

18

102-48 Restatements of information (No restatements in 2020) -

102-49 Changes in reporting About this Report 06

102-50 Reporting period About this Report 06

102-51 Date of most recent report About this Report 06

102-52 Reporting cycle About this Report 06

102-53 Contact point for questions regarding the 
report

About this Report 06

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

About this Report 06

102-55 GRI content index GRI Content Index 106-112

102-56 External assurance About this Report 06

Stakeholder Engagement

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Stakeholder Engagement 22

103-2 The management approach and its 
components

Stakeholder Engagement 22-27

103-3 Evaluation of the management approach Stakeholder Engagement 22-27

Codes of Business Conduct

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Codes of Business Conduct 29

103-2 The management approach and its 
components

Codes of Business Conduct 29-32

103-3 Evaluation of the management approach Codes of Business Conduct 29-32

GRI 205: Anti-
corruption 2016

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

Codes of Business Conduct 31-32

Performance Summary 99

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

Codes of Business Conduct 30

Performance Summary 99
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note
Risk and Crisis Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Risk and Crisis Management 33-34

103-2 The management approach and its 
components

Risk and Crisis Management 33-36

103-3 Evaluation of the management approach Risk and Crisis Management 33-36

Responsible Investment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Responsible Investment 37-38

103-2 The management approach and its 
components

Responsible Investment 37-38

103-3 Evaluation of the management approach Responsible Investment 37-38

Supply Chain Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Supply Chain Management 39

103-2 The management approach and its 
components

Supply Chain Management 39-41

103-3 Evaluation of the management approach Supply Chain Management 39-41

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

Supply Chain Management 39

308-2 Negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken

Supply Chain Management 39-41

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

Supply Chain Management 39

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken

Supply Chain Management 39-41

Customer Relationship Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Customer Relationship 
Management

42-43

103-2 The management approach and its 
components

Customer Relationship 
Management 

42-45

103-3 Evaluation of the management approach Customer Relationship 
Management 

42-43, 45

Innovation Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Innovation Management 46

103-2 The management approach and its 
components

Innovation Management 46-48

103-3 Evaluation of the management approach Innovation Management 46-48

GRI 203: Indirect 
Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services 
supported

Innovation Management 46-48

Community Development 77
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note
Data Security

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Data Security 49

103-2 The management approach and its 
components

Data Security 49-51

103-3 Evaluation of the management approach Data Security 51

GRI 418: 
Customer Privacy 
2016

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

Data Security 51

Human Rights

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Human Rights 54

103-2 The management approach and its 
components

Human Rights 54-55

103-3 Evaluation of the management approach Human Rights 54-55

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on human rights policies 
or procedures

Human Rights 55

Performance Summary 101

Labor Practice Indicators

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Labor Practice Indicators 56

103-2 The management approach and its 
components

Labor Practice Indicators 56

103-3 Evaluation of the management approach Labor Practice Indicators 56

GRI 405: 
Diversity and 
Equal Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

Labor Practice Indicators 56, 59

Performance Summary 101

Talent Attraction and Retention

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Talent Attraction and 
Retention

57

103-2 The management approach and its 
components

Talent Attraction and 
Retention

57-59

103-3 Evaluation of the management approach Talent Attraction and 
Retention

58

GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

Talent Attraction and 
Retention

57, 59

Performance Summary 100

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

Talent Attraction and 
Retention

59

GRI 404: Training 
and Education 
2016

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

Talent Attraction and 
Retention

59

Performance Summary 101
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note

Human Capital Development

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Human Capital Development 60

103-2 The management approach and its 
components

Human Capital Development 60-62

103-3 Evaluation of the management approach Human Capital Development 60-62

GRI 404: Training 
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per 
employee 

Human Capital Development 60

Performance Summary 101

404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs

Human Capital Development 61-62

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Occupational Health and 
Safety

63

103-2 The management approach and its 
components

Occupational Health and 
Safety

63-67

103-3 Evaluation of the management approach Occupational Health and 
Safety

64

GRI 403: 
Occupational 
Health and Safety

403-1 Occupational health and safety 
management system

Occupational Health and 
Safety

63-67

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation 

Occupational Health and 
Safety

64

403-3 Occupational health services Occupational Health and 
Safety

63-67

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

Occupational Health and 
Safety

63-67

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

Occupational Health and 
Safety

62, 63-67

403-6 Promotion of worker health Occupational Health and 
Safety

59, 67 

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

Occupational Health and 
Safety

63-67

403-9 Work-related injuries Occupational Health and 
Safety

64

Performance Summary 101

Community Development

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Community Development 68

103-2 The management approach and its 
components

Community Development 68-69

103-3 Evaluation of the management approach Community Development 69-79
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note
GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed 

Community Development 69-79

Performance Summary 99

GRI 413: Local 
Communities 
2016

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

Community Development 68-79

Performance Summary 101

Introduction to Environmental Impact Management

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws 
and regulations

Introduction to Environmental 
Impact Management

81-82

Performance Summary 111

Biodiversity

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Biodiversity 83

103-2 The management approach and its 
components

Biodiversity 83

103-3 Evaluation of the management approach Biodiversity 83

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 83

Performance Summary 105

Water Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Water Management 84

103-2 The management approach and its 
components

Water Management 85-87

103-3 Evaluation of the management approach Water Management 86

GRI 301: 
Materials 2016

301-2 Recycled input materials used Water Management 86

Performance Summary 102

GRI 303: Water 
and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared 
resource

Water Management 77, 82, 87 

303-2 Management of water discharge-related 
impacts

Water Management 85-86

303-3 Water withdrawal Water Management 85-86

Performance Summary 103

303-4 Water discharge Water Management 85-86

Performance Summary 103-105

Waste Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Waste Management 88

103-2 The management approach and its 
components

Waste Management 88-89

103-3 Evaluation of the management approach Waste Management 89-91
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Global Reporting Initiative Chapter Page/Note
GRI 306: Waste 
2020

306-1 Waste generation and significant waste-
related impacts

Waste Management 88-89

306-2 Management of significant waste-related 
impacts

Waste Management 88-91

306-3 Waste generated Waste Management 89

Performance Summary 111-112

306-4 Waste diverted from disposal Waste Management 89-91

Performance Summary 111-112

306-5 Waste directed to disposal Waste Management 89-91

Performance Summary 111-112

Air Emission

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Air Emission 92

103-2 The management approach and its 
components

Air Emission 92-93

103-3 Evaluation of the management approach Air Emission 92-93

GRI 305: 
Emissions 2016

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

Air Emission 92-93

Climate Change

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Climate Change 94

103-2 The management approach and its 
components

Climate Change 94-95

103-3 Evaluation of the management approach Climate Change 95

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Climate Change 95

Performance Summary 103

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Climate Change 95

Performance Summary 103

Energy Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

Energy Management 96

103-2 The management approach and its 
components

Energy Management 96-98

103-3 Evaluation of the management approach Energy Management 96-98

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

Energy Management 97

Performance Summary 103

302-4 Reduction of energy consumption Energy Management 96-98
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