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กิิ จ กรรมที่่� ม นุุ ษย์์ กระทำำ� และปรากฏการณ์์ ท างธรรมชาติิ
ที่่� เ กิิ ดขึ้�้ น ล้้ ว นส่่งผลต่่อสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ไม่่ว่่าจะเป็็ น ปัั ญ หา
อุุ ณ หภูู มิิ เ ฉลี่่� ย ของโลกที่่� เ พิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น หรืื อ การขาดแคลน
ทรััพยากรธรรมชาติิ ทำำ�ให้้เกิิดความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้อง
มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�ความยั่่�งยืืนเพื่่�อรัับมืือกัับยุุคเปลี่่�ยน
ผ่่านของเทคโนโลยีีดิิจิิตอล นวััตกรรม และพลัังงาน (Energy
Transformation) รวมไปถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยกรธรรมชาติิ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
มหาชน (WHAUP) ในฐานะผู้้�ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค
ผ่่านการจำำ�หน่่ายและบริิหารจััดการน้ำำ�� บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และ
ธุุรกิิจพลัังงาน ดัังนั้้�น WHAUP จึึงมีีส่่วนร่่วมอย่่างมาก
ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ตามแนวทางการพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น
โดยส่่งเสริิ ม การใช้้ พ ลัั ง งานหมุุ น เวีียนและอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิด้้วยการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและนำำ�น้ำำ��กลัับมา
ใช้้ใหม่่ นอกจากนี้้� ในปีี 2564 WHAUP มีีความตั้้�งใจที่่�จะนำำ�
เทคโนโลยีีมาเพื่่�อพััฒนานวััตกรรมสำำ�หรัับพลัังงานหมุุนเวีียน
และบริิการสาธารณููปโภคใหม่่ๆ ในขณะเดีียวกัันบริิษััทยััง
มองหาโอกาสในการควบรวมและซื้้�อกิิจการเพื่่�อรัักษาการ
เติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และมีีแผนที่่�จะลงทุุนเพิ่่�มเติิมใน
ประเทศไทยและในต่่างประเทศ ด้้วยงบประมาณในการลงทุุน
สำำ�หรัับกิิจการด้้านพลัังงานและสาธารณููปโภคระหว่่างปีี 2564
ถึึง 2568 จำำ�นวน 1.2 หมื่่�นล้้านบาท
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ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินตามพัันธกิิจและวิิสััยทััศน์์เพื่่�อเป็็น
“ผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจสาธารณููปโภคและพลัังงานของเอเชีีย” ผ่่านการ
ให้้บริิการครบวงจร โดยยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและคำำ�นึึง
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ตลอดการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ WHAUP ได้้นำำ�หลัักดัังกล่่าวมาปฏิิบััติิอยู่่�เสมอ พร้้อมกัับ
ตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและแก้้ไขข้้อกัังวล
ของแต่่ละฝ่่ายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การปฏิิบััติิดัังกล่่าวแสดง
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทให้้พััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน คำำ�นึึงถึึงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ การพััฒนา
บุุคลากรให้้เติิบโตและพััฒนาไปพร้้อมธุุรกิิจ ความก้้าวหน้้าไปสู่่�
ความเป็็นดิิจิิทััลและนวััตกรรมและการสร้้างพื้้�นฐานการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�แข็็งแกร่่ง
นอกจากนี้้� ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะยกระดัับศัักยภาพในการพััฒนาไปสู่่�
ั ำ�เนิินธุุรกิิจ
ความยั่่ง� ยืืนและการเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว บริิษัทดำ
ตามกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ (WHA)
ประกอบกัับเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนในระยะยาวในปีี 2563 โดย
เป้้าหมายดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นไปที่่� 9 ประเด็็นสำำ�คััญด้้านธรรมาภิิบาล
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งวางแผนให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของสัังคม ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ตลอดจนความเสี่่�ยง
และโอกาสที่่�วิิเคราะห์์จากแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลก
ในขณะเดีียวกััน บริิษััทตระหนัักดีีว่่าธรรมาภิิบาลที่่�ดีีคืือพื้้�นฐานที่่�
สำำ�คััญไปสู่่�การเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยยึึดมั่่�นในหลัักจริิยธรรม ความโปร่่งใส และสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ
ต่่อส่่วนรวม เพื่่�อสร้้างเสริิม “ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี” ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ไปจนถึึงมีีแนวทางบริิหารจััดการและกำำ�หนดกลยุุทธ์์ธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึง
ถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดให้้มีีการ
บริิหารจััดการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่ามีีช่่องทาง และมีีการสื่่�อสารระหว่่างบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียอย่่างเหมาะสม ในขณะเดีียวกัันบริิษััทได้้พััฒนาการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงซึ่่�งครอบคลุุมไปถึึงคู่่�ค้้าของบริิษััท ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�ง
ในรากฐานสำำ�คััญที่่�นำำ�ไปสู่่�การเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จที่่�โดดเด่่นของบริิษััท ที่่�ผ่่านมาประกอบ
ด้้วย โครงการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บน
หลัังคาลานจอดรถ (Solar Carpark) 4.9 เมกะวััตต์์ ณ โรงงาน
ผลิิตรถยนต์์ของเอสเอไอซีี มอเตอร์์-ซีีพีี โดยเป็็นโครงการ Solar
Carpark ที่่� ใ หญ่่ที่่� สุุ ด ในประเทศไทยซึ่่� ง แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึงความ
รัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งการช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกโดยตรง ตลอดจนการส่่งเสริิมให้้ลููกค้้าหัันมาผลิิต
และใช้้พลัังงานทดแทน บริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้า
อุุตสาหกรรมต่่างๆ ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลังั การผลิิตตามสััญญาผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานแสดงอาทิิตย์์จำำ�นวน 51 เมกะวััตต์์ในปีี 2563
ในปีี 2563 WHAUP ได้้ ล งทุุ น ในการขยายกำำ�ลัั ง การผลิิ ต ใน
โครงการ Reclamation Plant ขนาด 25,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวัั น ภายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ ตะวัั น ออก

(มาบตาพุุด) จำำ�นวน 9.1 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ทำำ�ให้้โรงงาน
ดัังกล่่าวเป็็นโรงงาน Reclamation ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย
นอกจากนี้้�เพื่่�อตอบสนองความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม WHAUP
ยัังได้้ดำำ�เนิินโครงการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย โดยมีีการสร้้างพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และ
ดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งนอกจากจะมีี
ต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ��แล้้วยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายบำำ�รุุงรัักษาไม่่สููงมากอีีกด้้วย
ตััวอย่่างโครงการล่่าสุุดในปีี 2563 ได้้แก่่ การก่่อสร้้างระบบ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ (Constructed Wetland) มีีความ
สามารถในการบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีีย จำำ�นวน 1,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
ณ เขตนวััตกรรม ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก จัังหวััด
ระยอง นอกจากนี้้� ยัังมีีโครงการ ‘Clean Water for Planet’ ซึ่่�ง
เป็็นโครงการพััฒนาระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย โดยมีีการก่่อสร้้างระบบ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ ให้้กัับชุุมชน โดยการช่่วยให้้ชุุมชน
ได้้มีีน้ำำ��สะอาดใช้้ อีีกทั้้�งพื้้�นที่่�โครงการยัังเปิิดให้้หน่่วยงานราชการ
และนัักเรีียนนัักศึึกษาเยี่่�ยมชม และจััดให้้มีีโครงการฝึึกงานและ
โครงการฝึึกอบรมอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มููลค่่าเพิ่่�ม
(Value Added product) ได้้แก่่ น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized
Water) น้ำำ��อุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง (Premium Clarified Water)
และการนำำ�น้ำำ��เสีียมาบำำ�บัดั และใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation)
อย่่างต่่อเนื่่� อ ง ทั้้� ง ภายในและภายนอกนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของ
ดัับบลิิวเอชเอ ซึ่่�งได้้สร้้างผลดีีระยะยาวต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ตั้้ง� แต่่การลด
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกจนถึึงการจััดหาแหล่่งน้ำำ��สะอาดให้้กัับ
ชุุมชนโดยรอบ บริิษัทั เชื่่อ� มั่่�นว่่านวััตกรรมใหม่่ๆ และความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�จะส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดย
สอดรัับกัับข้้อบัังคัับใหม่่ๆ จากหน่่วยงานภาครััฐ
ท้้ า ยที่่� สุุ ดนี้้� WHAUP ต้้ อ งขอขอบคุุ ณ ผู้้�มีีส่่วนเสีียทุุ ก ฝ่่ า ยที่่�
ให้้ การสนัั บ สนุุ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท มาโดยตลอด บริิ ษัั ทมีี ความ
ซาบซึ้้� ง ในความไว้้ ว างใจและความร่่วมมืื อ อัั น ดีีเพื่่� อ ผลัั ก ดัั น
ให้้เกิิดการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และช่่วยให้้ได้้ร่่วมกัันสานต่่อและ
มอบคุุณค่่าให้้กัับสัังคม นัักลงทุุน ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่ายต่่อไป
บริิษััทหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะช่่วยจุุดประกายให้้บริิษััทอื่่�นๆ ทั้้�งใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกัันและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินงานตาม
แนวทางของบริิษััทเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถ
บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในเวทีีโลกต่่อไป

ดร. นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รางวััลและ
สมาชิิกภาพ
รางวััล “หุ้้�นยั่่�งยืืน” ประจำำ�ปีี 2563
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้ิ ส์้� ์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้
รัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน กลุ่่�มทรััพยากร
ที่่�อยู่่� ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน THAILAND SUSTAINABILITY
INVESMENT (THSI) ภายในงาน SET Awards 2020 ในฐานะ
บริิษััทที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental) สัังคม (Social) และหลัักบรรษััทภิิบาล
(Corporate Governance) หรืือ ESG สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�น
ของบริิษััทในการบริิหารธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม

บริิษััทที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ระดัับ
“ดีีเลิิศ”
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้รัับการประเมิินว่่าเป็็นบริิษััทที่่�มีีการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีระดัับ “ดีีเลิิศ” (Excellent CG Scoring)
หรืือระดัับ 5 ดาว สะท้้อนให้้เห็็นถึึงเจตนารมณ์์ของบริิษััท
ที่่จ� ะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบนพื้้�นฐานของการพััฒนา
ธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน รวมถึึงคำำ�ถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม เศรษฐกิิจ
ธรรมาภิิ บ าล และผลประโยชน์์ ข องผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีีย
ทุุกกลุ่่�มเป็็นสำำ�คััญ

รางวััล FIABCI -Thai Prix D’ Excellence
Award 2020
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้ิ ส์้� ์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
ได้้รัับรางวััล FIABCI-Thai Prix d ‘Excellence Award 2020
ในสาขาการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (การอนุุรัักษ์์และการ
ฟื้้�นฟูู) จากความสำำ�เร็็จของโครงการ Clean Water for Planet
ที่่� บ ริิ ษัั ท ได้้ ริิ เ ริ่่� ม ระบบบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ�� เสีียได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน รวมทั้้�งโครงการก่่อสร้้างระบบบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียเพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนโดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
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รางวััลบุุคคลคุุณภาพแห่่งปีี
“Quality Persons of the Year 2020”
ในปีี 2563 ดร. นิิพนธ์์ บุุญชานัันท์์ ประธานฝ่่ายบริิหาร
(CEO) ของ WHAUP ได้้รัับรางวััล “บุุคคลคุุณภาพ
แห่่งปีี ” จากมูู ล นิิ ธิิ ส ภาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
แห่่งประเทศไทย (สวท.) สาขาธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานและ
สาธารณููปโภค

บริิษััททุ่่�มเทที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจในแนวทางที่่�ยั่่�งยืืน บริิษััทได้้ประสานงานและสนัับสนุุนให้้องค์์กรจำำ�นวนมากสามารถสร้้างเครืือข่่าย
พัันธมิิตรให้้แข็็งแกร่่ง เพื่่�อให้้เกิิดโอกาสในการเติิบโต หนึ่่�งในความสำำ�เร็็จสำำ�คััญที่่�แสดงถึึงความทุ่่�มเทของบริิษััทในด้้านความสุุจริิตและ
ความโปร่่งใสทางธุุรกิิจคืือ การได้้รัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Thailand’s Private
Sector Collection Action Coalition against Corruption : CAC) ในเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2562 นอกจากนี้้� ความสำำ�เร็็จของ WHAUP
ก็็มาจากสมาคมที่่�ให้้ความร่่วมมืือด้้วยเช่่นกััน
สมาชิิกในองค์์กรหรืือสมาคม

สมาคมอุุตสาหกรรมเซลล์์แสงอาทิิตย์์ ไทย (TPVA Thailand)
สถาบัันน้ำำ��และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืน (WEIS)
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สมาคมนิิคมอุุตสาหกรรมไทยและพัันธมิิตร
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เกี่่�ยวกัับ
รายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด มหาชน (WHAUP หรืือ ‘บริิษััท’) จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี พร้้อม
รายงานฉบัับแรกในปีี 2562 เพื่่�อเปิิดเผยและสื่่�อสารแนวทางการจััดการของบริิษััท ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยครอบคลุุมถึึงแนว
ปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนและการดำำ�เนิินงานในด้้านการกำำ�กัับดููแล สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รายงานนี้้�เป็็นรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับที่่�สองของ
บริิษััท โดยผลการดำำ�เนิินงานที่่�ระบุุมีีขอบเขตระยะเวลานัับตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563
รายงานความยั่่�งยืืนของ WHAUP จััดเตรีียมเนื้้�อหาตามมาตรฐานการจััดทำำ�รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI)
ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option) ทั้้�งยัังมีีการรายงานความคืืบหน้้าและผลการดำำ�เนิินงานตามกรอบเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ของสหประชาชาติิ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) โดยข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึง
การประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึงบริิษััทย่่อยต่่างๆ ในประเทศไทย บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 50 และมีีอำำ�นาจใน
การบริิหารจััดการ ในปีี 2563 บริิษััทได้้ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนให้้มีีประสิิทธิิภาพและครอบคลุุม
ยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งหมด 20 หััวข้้อ ซึ่่�งประกอบด้้วยหััวข้้อที่่�มีีอยู่่�เดิิมในรายงานฉบัับก่่อนหน้้าและบาง
หััวข้้อได้้มีีการเปลี่่�ยนชื่่�อ และหััวข้้อที่่�เรีียบเรีียงขึ้้�นใหม่่ อัันได้้แก่่ การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การจััดการ
มลพิิษทางอากาศ และความปลอดภััยของข้้อมููล
รายงานฉบัับนี้้�มิิได้้ผ่่านการตรวจรัับรองจากบุุคคลที่่�สาม แต่่มีีการทบทวนและรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลและเนื้้�อหาโดยผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของแต่่ละฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาติิดต่่อ:
เลขานุุการบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (WHAUP)
777 ดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ชั้้�น 22, ห้้องเลขที่่� 2203-2205 หมู่่� 13
ถ.เทพรััตน์์ (บางนา - ตราด) กม. 7 ต.บางแก้้ว อ.บางพลีี
จ.สมุุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทร: (662) 719-9559
อีีเมล: ESG@wha-up.com
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เกี่่�ยวกัับ
บริิษัทั
วิิสััยทััศน์์

เป็็นผู้้�นำำ�ในเอเชีีย ด้้านธุุรกิิจสาธารณููปโภค
และธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานอย่่างครบวงจรให้้ กัั บ
พัั น ธมิิ ต รภายใต้้ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
และมีีความรัั บ ผิิ ดช อบต่่อสิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
สัังคม

เป้้าหมาย

บริิ ษัั ทมีี ความมุ่่� ง หมายที่่� จ ะเป็็ น ผู้้�นำำ� ใน
ธุุ ร กิิ จ สาธารณูู ป โภคและพลัั ง งานแบบ
ครบวงจรและดำำ� เนิิ น กิิ จ การตามหลัั ก การ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
ชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้�
บริิษััทตั้้�งเป้้าขยายฐานลููกค้้าไปยัังส่่วนของ
บริิ ก ารสาธารณูู ป โภคและพลัั ง งานทั้้� ง ใน
ประเทศและประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ อาทิิเช่่น กััมพููชา ลาว
พม่่าและเวีียดนาม (กลุ่่�มประเทศ CLMV)
และขยายไปยัังธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�นเพื่่�อให้้
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ การมีีความหลากหลาย
มากขึ้้�น

พัันธกิิจ

1. พััฒนาระบบสาธารณููปโภคและธุุรกิิจพลัังงานอย่่างครบวงจร ด้้วยมาตรฐานระดัับโลก
ที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของลููกค้้า
2. ขยายธุุรกิิจสาธารณููปโภคและธุุรกิิจพลัังงานทั้้�งจากต้้นน้ำำ��และปลายน้ำำ�� (Vertical
Integration) และขยายไปยัั ง ตลาดส่่วนอื่่� น ๆ เพื่่� อ เพิ่่� ม ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ การใน
ประเทศไทยและประเทศอื่่�นในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (กลุ่่�มประเทศ CLMV)
3. พััฒนาทรััพยากรบุุคคลอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. สร้้างและสนัับสนุุนวััฒนธรรมนวััตกรรม (Innovative Culture) ในองค์์กร
5. สร้้ า งคุุ ณ ค่่าให้้ กัั บ ชุุ ม ชนและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ภายใต้้ ก ารบริิ ห ารจัั ด การที่่� ยึึด หลัั ก
ธรรมาภิิบาล รวมทั้้�งกลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กลยุุทธ์์

• พััฒนาธุุรกิิจสาธารณููปโภคและธุุรกิิจพลัังงานที่่�มีีรายได้้ที่่�เติิบโตแน่่นอนและโอกาสใน
การทำำ�กำำ�ไรที่่�ดีีเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
• ยกระดัับความชำำ�นาญในการจััดการ ควบคู่่�กัับสร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้า มีีโครงสร้้าง
พื้้�นฐานและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านอื่่�นๆ เพื่่�อขยายโอกาสในธุุรกิิจด้้านสาธารณููปโภคและ
พลัังงาน
• เลืื อ กใช้้ ทรัั พ ยากรบุุ ค คลและด้้ า นการเงิิ น ให้้ เ หมาะสมกัั บ โอกาสในการลงทุุ น ที่่� มีี
ศัักยภาพ
• มีีส่่วนร่่วมต่่อการสร้้างเปลี่่�ยนแปลงทางบวกให้้กัับชุุมชน สัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ด้้วยโครงการเพื่่�อความยั่่�งยืืนในด้้านการศึึกษา ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม

ค่่านิิยมและวััฒนธรรมองค์์กร
“ก้้าวล้ำำ��กว่่าใคร”

ริิเริ่่�มและไม่่หยุุดอยู่่�นิ่่�งในการทำำ�งานเชิิงรุุกและมุ่่�งมั่่�นปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ลููกค้้าและเพิ่่�มความก้้าวล้ำำ��ใน
อุุตสาหกรรม

“ที่่�หนึ่่�งในใจ”

มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จระยะยาวและมีีจิิตสำำ�นึึก ความเป็็นผู้้�ประกอบการด้้วยการพััฒนา
ผลลััพธ์์ที่่�สููงขึ้้�นและการมองหาโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

“รอบรู้้�สมองไว”

มุ่่�งมั่่�นในการให้้คำำ�แนะนำำ�และการแก้้ ไขปััญหาอย่่างมืืออาชีีพ และปฏิิบััติิได้้จริิงในฐานะที่่�ปรึึกษา เพื่่�อเสริิมสร้้างการ
ทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลกัับลููกค้้า

“รู้้�ใจเป็็นคู่่�คิิด”

มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนและสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าในฐานะพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์อัันดีีภายในองค์์กรเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรร่่วมกััน

“สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ”

ปลููกฝัังความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้า ด้้วยวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส ยึึดมั่่�นคำำ�สััญญา จริิยธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
WHAUP
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

WHAUP ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน ปีี 2551 โดยเป็็นบริิษัทย่่
ั อย
ของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (‘กลุ่่�ม
บริิษััท WHA’ หรืือ ‘กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ’) ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน โดยยึึดมาตรฐานสากล ซึ่่�งให้้
บริิการลููกค้้าและพัันธมิิตรทั้้�งในและนอกภาคอุุตสาหกรรม บริิษััท
ประกอบธุุรกิิจหลัักใน (1) ธุุรกิิจสาธารณููปโภค โดยการจััดหา
และจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ การผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��อุุตสาหกรรม และ
บริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย ให้้แก่่ผู้้�ผลิิตและผู้้�ประกอบการภายในนิิคม
อุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรมต่่างๆ และ (2)
ธุุรกิิจพลัังงานภายใต้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเองและผ่่านการ
ลงทุุนในธุุรกิิจการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
เพื่่�อดำำ�เนิินตามจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะเป็็น “Your Ultimate Solution
Partner in Utilities & Power with Environmental Care” บริิษััท
ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงและขยายธุุรกิิจสาธารณููปโภคและพลัังงาน
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศในตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง
ด้้วยความห่่วงใยในสิ่่ง� แวดล้้อม บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบข้้อบัังคัับ
ท้้องถิ่่น� ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในกระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนมาตรฐานภายใน อาทิิ กรอบทิิศทางเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน กำำ�หนดโดยองค์์กรสหประชาติิ (SDGs) อย่่างเคร่่งครััด
โดยในปีี 2560 WHAUP ได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (SET)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจสาธารณููปโภค

WHAUP ให้้บริิการแก่่ผู้้�ผลิิตและผู้้�ประกอบการทั้้�งภายในและ
ภายนอกนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอใน
ประเทศไทยและเวีียดนาม ประกอบด้้วยการผลิิตและจำำ�หน่่าย
น้ำำ��ดิิ บ น้ำำ��อุุ ต สาหกรรม ได้้ แ ก่่ น้ำำ�� เพื่่� อ กระบวนการผลิิ ต น้ำำ��
ปราศจากคลอรีีน น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water)
น้ำำ��อุุตสาหกรรมเกรดสููง (Premium Clarified Water) และบริิการ
บำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีีย บริิษััทมีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��อุุตสาหกรรมสููงสุุดโดยรวม
จากทุุกนิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรมอยู่่�ที่่�
366,776 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันและกำำ�ลัังการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียสููงสุุดอยู่่�
ที่่� 132,456 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน

น้ำำ��อุุตสาหกรรม

น้ำำ��อุุตสาหกรรมที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายโดย WHAUP แบ่่งออกเป็็น
4 ประเภท
• น้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิต (Process Water) คืือน้ำำ��อุุตสาหกรรม
ที่่�ได้้ผ่่านกระบวนการตกตะกอน การกรองและใส่่คลอรีีนเพื่่�อฆ่่า
เชื้้อ� โรค โดยผลิิตภัณั ฑ์์สุดท้
ุ า้ ยจะถููกนำำ�ไปใช้้ในกระบวนการผลิิต
ในโรงงานอุุตสาหกรรมทั่่�วไป ลููกค้้าหลัักของ WHAUP ได้้แก่่
ผู้้�ประกอบการจากอุุตสาหกรรมยานยนต์์ (เช่่น โรงงานประกอบ
ชิ้้�นส่่วนรถยนต์์และโรงงานผลิิตชิ้้�นส่่วนรถยนต์์) อุุตสาหกรรม
อาหารและอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
• น้ำำ�� เพื่่�อกระบวนการผลิิตปราศจากคลอรีีน (Clarified water)
เป็็นน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการตกตะกอนการกรองและการเติิม
คลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อ (ในปริิมาณและความเข้้มข้้นที่่�ต่ำำ��กว่่าน้ำำ��
เพื่่�อกระบวนการผลิิต) โดยปริิมาณคลอรีีนดัังกล่่าวจะแทบหมด
ไปเมื่่�อทำำ�การจ่่ายน้ำำ��ไปสู่่�ลููกค้้า โดยผลิิตภััณฑ์์นี้้�สามารถสนอง
ตอบความต้้องการของลููกค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมหนััก ได้้แก่่
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
• น้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง (Premium Clarified Water)
เป็็นน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมที่่�มีีคุุณลัักษณะสููงกว่่า โดยผลิิตผ่่าน
เทคโนโลยีีเมมเบรนคุุณภาพสููง ในปีี 2563 WHAUP ได้้เริ่่ม� ต้้น
และเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายแรกของน้ำำ��อุุตสาหกรรมคุุณภาพสููง
(Premium Clarified Water) ที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรม ดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (WHA ESIE) จัังหวััดระยอง ประเทศไทย

• น้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water)
เป็็นน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมที่่มีี� ความบริิสุทธิ์์
ุ สู� งู มาก โดยดึึงแร่่ธาตุุ
ต่่างๆ ออกจากน้ำำ�� ใช้้ในกระบวนการผลิิตของอุุตสาหกรรม
บางประเภท เช่่น โรงไฟฟ้้า ปิิโตรเคมีี อิิเล็็คทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น

การบริิหารจััดการน้ำำ�� เสีีย (Wastewater Treatment)

• บริิษััทให้้บริิการบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียขั้้�นต้้น (Pre-Treatment) หรืือ
บริิการบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียแล้้วนำำ�ไปใช้้ ณ สถานประกอบการของ
ลููกค้้า โดยให้้บริิการตั้้�งแต่่การสร้้างแบบ Build-to-Operate
การใช้้งานและบำำ�รุุงรัักษาและให้้บริิการครบวงจรซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่
การออกแบบ จััดหาไปจนถึึงการก่่อสร้้าง (Engineer-ProcureConstruct) เพื่่�อให้้ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า
• บริิษััทให้้บริิการบริิหารจััดการบ่่อบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียส่่วนกลางของ
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมซึ่่� ง โรงงานอุุ ต สาหกรรมปล่่อยน้ำำ��เสีียมา
รวมกััน แล้้วนำำ�มาบำำ�บััดที่่�ส่่วนกลางให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงอุุ ต สาหกรรม ก่่อนปล่่อยน้ำำ�� ที่่� บำำ�บัั ด แล้้ ว
ดัังกล่่าวสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ หรืือนำำ�ไปใช้้ใหม่่ในกระบวนการ
ผลิิตต่่อไป

ธุุรกิิจพลัังงาน

กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า

WHAUP ร่่วมมืือกัับผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่ (IPP) จำำ�นวน 3 โรงไฟฟ้้าที่่ดำ� ำ�เนิินการในไฟฟ้้าเชิิงพาณิิชย์ส์ ามแห่่งทั้้ง� ในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ โดยบริิษััทได้้ร่่วมลงทุุนใน โรงไฟฟ้้าเก็็คโค่่-วััน โรงไฟฟ้้าโกลว์์ ไอพีีพีีและโรงไฟฟ้้าห้้วยเฮาะ ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังการผลิิตรวม 1,525
เมกะวััตต์์ เทีียบเท่่ากัับ 286 เมกะวััตต์์ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงรายละเอีียดโดยสรุุปของโรงไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่
โรงไฟฟ้้า

สถานที่่�

เก็็คโค่่-วััน นิิคมอุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด
โกลว์์ ไอพีีพีี WHA CIE 1
ห้้วยเฮาะ

ลาว

ประเภทพลัังงาน

ประเภท
โรงไฟฟ้้า

การถืือ
หุ้้�น (%)

กำำ�ลัังการผลิิต
ตามสััญญา

โรงไฟฟ้้าที่่�เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์
โรงไฟฟ้้า
IPP
35.00% 660 เมกะวััตต์์
ถ่่านหิิน
โรงไฟฟ้้า
IPP
5.00%
713 เมกะวััตต์์
พลัังงานก๊๊าซ
โรงไฟฟ้้า
IPP
12.75% 152 เมกะวััตต์์
พลัังน้ำำ��
รวม
1,525 เมกะวััตต์์

ก�ำลังการผลิต
�ดำำ�เนิินการ
ตามสัดส่วนให้แก่ วัันที่่
เชิิ
ง
พาณิิชย์์
WHAUP

231 เมกะวัตต์

สิิงหาคม 2555

36 เมกะวัตต์

มกราคม 2546

19 เมกะวัตต์

กัันยายน 2542

286 เมกะวััตต์์

-

WHAUP
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

นอกจากนี้้� WHAUP ยัังมีีโรงไฟฟ้้าพลัังงานที่่ดำ� ำ�เนิินการเองจากโครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ และยัังได้้ร่่วมทุุนในกลุ่่ม� ผู้้�ผลิิต
ไฟฟ้้ารายเล็็ก (SPP) 8 แห่่ง โดยร่่วมทุุนกัับกัับกลุ่่ม� กััลฟ์์ กลุ่่ม� บีี.กริิม เพาเวอร์์ และบริิษัทั กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กัดั สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าขนาดเล็็ก
มาก (VSPP) 8 แห่่ง WHAUP ได้้เข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับกลุ่่ม� บริิษัทั กัันกุุล กลุ่่ม� บริิษัทั กััลฟ์์ กลุ่่ม� โกลว์์ และบริิษัทสุ
ั เุ อ็็ซ โดยกำำ�ลังั การผลิิตไฟฟ้้า
รวมทั้้�งหมดจากโครงการที่่มีี� อยู่่แ� ละที่่กำ� ำ�ลังั พััฒนาคิิดเป็็นกำำ�ลังั การผลิิตรวม 2,630.4 เมกะวััตต์์ เทีียบเท่่ากัับกำำ�ลังั การผลิิต 601.4 เมกะวััตต์์
ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมของโรงไฟฟ้้าที่่�ดำำ�เนิินการในเชิิงพาณิิชย์์ที่่� WHAUP ได้้ร่่วมลงทุุนได้้แสดงไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััทปีี 2563
สััดส่่วน
ประเภท การลงทุุ
โครงการโรงไฟฟ้้า สถานที่ติดตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้้
น
า
(%)

กััลฟ์์ เจพีี
เอ็็นแอลแอล
กััลฟ์์ โซล่่าร์์
เคเคเอส
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ บีีวีี
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 1
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 2
ดัับบลิิวเอชเอ
กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์
รููฟ 17

ดัับบลิิวเอชเอ
กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์
รููฟ 3

ดัับบลิิวเอชเอ
กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์
รููฟ 6

ดัับบลิิวเอชเอ
กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์
รููฟ 1

บีี.กริิม เพาเวอร์์
(ดัับบลิิวเอชเอ) 1

10

�ลัังการผลิิต วัันที่่�ดำำ�เนิินการ
กำำ�ลัังการผลิิตตาม กำำตามสััดส่่
วน เชิิงพาณิิชย์์
สััญญาการติิดตั้้�ง
การถืือหุ้้�น

โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�กลุ่่�มบริิษััทเข้้าร่่วมลงทุุนที่่�เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์แล้้ว
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์
WHA RIL พลังความร้อนร่วม SPP
25.01% ไฟฟ้้า 123 เมกะวััตต์์ 31 เมกะวััตต์์
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ไอน้ำำ�� 8 TPH
2 TPH
ก๊าซธรรมชาติเป็น
น้ำำ��เย็็น 4,600 RT
1,150 RT
เชื้อเพลิง
WHA LP1
พลังงาน
VSPP 25.01% ไฟฟ้้า 0.25 เมกะวััตต์์ 0.06 เมกะวััตต์์
แสงอาทิตย์
พลังงา
VSPP 25.01% ไฟฟ้้า 0.13 เมกะวััตต์์ 0.03 เมกะวััตต์์
WHA CIE
นแสงอาทิตย์
WHA ESIE 1
พลังงาน
VSPP 25.01% ไฟฟ้้า 0.13 เมกะวััตต์์ 0.03 เมกะวััตต์์
แสงอาทิตย์
ESIE
พลังงาน
VSPP 25.01% ไฟฟ้้า 0.09 เมกะวััตต์์ 0.02 เมกะวััตต์์
แสงอาทิตย์
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับกลุ่่�มบริิษััทกัันกุุล
ดัับบลิิวเอชเอ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ VSPP 74.99% ไฟฟ้้า 1.00 เมกะวััตต์์ 0.73 เมกะวััตต์์
เมกกะ
โลจิิสติิกส์์
เซ็็นเตอร์์
บางนาตราด
กม.18
ดัับบลิิวเอชเอ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ VSPP 74.99% ไฟฟ้้า 0.83 เมกะวััตต์์ 0.62 เมกะวััตต์์
เมกกะ
โลจิิสติิกส์์
เซ็็นเตอร์์
บางนาตราด
กม.18
ดัับบลิิวเอชเอ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ VSPP 74.99% ไฟฟ้้า 0.83 เมกะวััตต์์ 0.62 เมกะวััตต์์
เมกกะ
โลจิิสติิกส์์
เซ็็นเตอร์์
บางนาตราด
กม.18
ดัับบลิิวเอชเอ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ VSPP 74.99% ไฟฟ้้า 0.64 เมกะวััตต์์ 0.48 เมกะวััตต์์
เมกกะ
โลจิิสติิกส์์
เซ็็นเตอร์์
วัังน้้อย 61
อยุุธยา
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับกลุ่่�ม บีี กริิม เพาเวอร์์
WHA CIE 1 โรงไฟฟ้้าโคเจเนอ
SPP
25.01% ไฟฟ้้า 130 เมกะวััตต์์ 33 เมกะวััตต์์
เรชัันพลัังงานก๊๊าซ
ไอน้ำำ�� 30 TPH
8 TPH
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

พฤษภาคม
2556
ธัันวาคม 2557
มิิถุุนายน 2557
สิิงหาคม 2557
มกราคม 2558
กรกฎาคม 2557

เมษายน 2557

เมษายน 2557

เมษายน 2557

พฤศจิิกายน
2559

สััดส่่วน
ประเภท การลงทุุ
โครงการโรงไฟฟ้้า สถานที่ติดตั้ง ประเภทโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้้
น
า
(%)

�ลัังการผลิิต วัันที่่�ดำำ�เนิินการ
กำำ�ลัังการผลิิตตาม กำำตามสััดส่่
วน เชิิงพาณิิชย์์
สััญญาการติิดตั้้�ง
การถืือหุ้้�น

โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับบริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด
พลัังความร้้อนร่่วม SPP
25.01% ไฟฟ้้า 137 เมกะวััตต์์
โคเจนเนอเรชั่่�นที่่�ใช้้
ไอน้ำำ�� 20 TPH
ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง
กััลฟ์์ ทีีเอส 1
ESIE
พลัังความร้้อนร่่วม SPP
25.01% ไฟฟ้้า 134 เมกะวััตต์์
โคเจนเนอเรชั่่�นที่่�ใช้้
ไอน้ำำ�� 30 TPH
ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง
กััลฟ์์ ทีีเอส 2
ESIE
พลัังความร้้อนร่่วม SPP
25.01% ไฟฟ้้า 134 เมกะวััตต์์
โคเจนเนอเรชั่่�นที่่�ใช้้
ไอน้ำำ�� 30 TPH
ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง
กััลฟ์์ ทีีเอส 3 WHA ESIE 1 พลัังความร้้อนร่่วม SPP
25.01% ไฟฟ้้า 130 เมกะวััตต์์
โคเจนเนอเรชั่่�นที่่�ใช้้
ไอน้ำำ�� 25 TPH
ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง
25.01% ไฟฟ้้า 130 เมกะวััตต์์
กััลฟ์์ ทีีเอส 4 WHA ESIE 1 พลัังความร้้อนร่่วม SPP
โคเจนเนอเรชั่่�นที่่�ใช้้
ไอน้ำำ�� 25 TPH
ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง
25.01% ไฟฟ้้า 127 เมกะวััตต์์
กััลฟ์์ เอ็็นแอลแอล 2 WHA RIL พลัังความร้้อนร่่วม SPP
โคเจนเนอเรชั่่�นที่่�ใช้้
ไอน้ำำ�� 10 TPH
ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็น
เชื้้�อเพลิิง
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับโกลว์์และสุุเอ็็ซ
ชลบุุรีี คลีีน
WHA CIE พลัังงานจากขยะ VSPP 33.33% ไฟฟ้้า 8.6 เมกะวััตต์์
เอ็็นเนอร์์ยี่�่ (CCE)
โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�บริิษััทลงทุุนเอง
โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ PPA
100% ไฟฟ้้า 36.9 เมกะวััตต์์
แสงอาทิิตย์์
เอกชน
รวม
ไฟฟ้้า 1,094 เมกะวััตต์์
(ประกอบด้้วย: โรงไฟฟ้้าที่่�ดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์
ไอน้ำำ�� 148 TPH
ภายใต้้กิิจการร่่วมค้้า* และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP)
น้ำำ��เย็็น 4,600 RT
กััลฟ์์ วีีทีีพีี

โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์

ESIE

-

34 เมกะวััตต์์
5 TPH

พฤษภาคม
2560

34 เมกะวััตต์์ มิิถุุนายน 2560
8 TPH
34 เมกะวััตต์์ กัันยายน 2560
8 TPH
32 เมกะวััตต์์
6 TPH

พฤศจิิกายน
2560

32 เมกะวััตต์์ มกราคม 2561
6 TPH
32 เมกะวััตต์์ มกราคม 2562
3 TPH

2.9 เมกะวััตต์์

พฤศจิิกายน
2562

36.9 เมกะวััตต์์ พฤษภาคม 2561
- ธัันวาคม 2563
304 เมกะวััตต์์
38 TPH
1,150 RT

โรงไฟฟ้้าที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างโดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ PPA
100% ไฟฟ้้า 11.4 เมกะวััตต์์ 11.4 เมกะวััตต์์
เอกชน
รวม

ไตรมาสที่่� 1
ปีี 2564 ไตรมาสที่่� 3 ปีี
2564
ไฟฟ้้า 11.4 เมกะวััตต์์ 11.4 เมกะวััตต์์
-

หมายเหตุุ *: ไม่่รวม IPP

พลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์

WHAUP ให้้บริิการพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยติิดตั้้�งแผงโซล่่าร์์บนหลัังคาของคลัังสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ และบริิษััทอื่่�นๆ
โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนแนวทางที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม WHAUP ให้้บริิการธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานงานแสงอาทิิตย์์แบบ
ครบวงจร โดยลููกค้้าไม่่ต้้องลงทุุน รวมถึึงไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายในการบำำ�รุงุ รัักษา ทำำ�ให้้ลูกู ค้้ามีีต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายด้้านไฟฟ้้าที่่ล� ดลง ในขณะเดีียวกััน
ก็็เป็็นการช่่วยลดระดัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศได้้อีีกด้้วย แพ็็คเกจโซลาร์์รููฟท็็อปแบบครบวงจรที่่�บริิษััทให้้บริิการประกอบด้้วย
การออกแบบ การขอใบอนุุญาต การติิดตั้้�งและการดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษาในระยะยาวโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายสำำ�รองเก็็บล่่วงหน้้าจาก
ลููกค้้า ในปีี 2563 มีีกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ดำำ�เนิินการเองจำำ�นวน 21,182 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง ทั้้�งนี้้� สามารช่่วยลด
ปริิมาณคาร์์บอนได้้ประมาณ 10,589 ตััน
WHAUP
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การผลิิตพลัังงานทางเลืือกจากขยะ

WHAUP ได้้ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท โกลว์์ พลัังงาน จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษััทสุุเอ็็ซ จำำ�นวน 1.8 พัันล้้านบาทในโครงการโรงไฟฟ้้า
ไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรม ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) ตั้้ง� อยู่่ที่� นิ่� คิ ม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE 1) จัังหวััดชลบุุรีี
ประเทศไทย โดย WHAUP มีีสััดส่่วนลงทุุนในโครงการดัังกล่่าว
จำำ�นวน 33.33% เริ่่�มดำำ�เนิินการในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 และ
มีีกำำ�ลัังผลิิตกระแสไฟฟ้้าสููงสุุด 8.63 เมกะวััตต์์ต่่อปีี

Circular Solution

Energy production for local grid
with your waste

Proximity

Eastern
Seaboard Zone,
Home to 40% of
Thai Industrial
Estates
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Compliance
Achieve Thai
and European
Emissions
Standards

WHAUP

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ

โครงการจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิของดัับบลิิวเอชเอ (WHA NDGPs)
เป็็นการร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทพลัังงานชั้้�นนำำ� ได้้แก่่ บริิษััทดัับบลิิว
เอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท กััลฟ์์
เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ภายใต้้กิิจการร่่วมค้้า
ชื่่�อ บริิษััท กััลฟ์์ ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็มทีี จำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ
จำำ�กััด (Gulf WHA MT) โดย WHAUP มีีสััดส่่วนลงทุุนในโครงการ
จำำ�นวน 35%
ก๊๊าซธรรมชาติิ เป็็นพลัังงานสะอาด มีีราคาที่่�เหมาะสม จึึงเป็็น
เชื้้�อเพลิิงหลัักของอุุตสาหกรรมในปััจจุุบัันและอนาคต ซึ่่�งทดแทน
น้ำำ��มัันเตา หรืือน้ำำ��มัันดีีเซล นอกเหนืือจากนั้้�น การให้้บริิการ
จำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิผ่่านระบบท่่อ สามารถช่่วยลดความเสี่่�ยง
การขนส่่งทางถนน ลดปริิมาณการจราจรในพื้้�นที่่� และมีีความ
ปลอดภััยสููง พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มความมั่่�นคงในการใช้้เชื้้�อเพลิิงของ
ลููกค้้า เพราะระบบท่่อก๊๊าซของ WHAUP เชื่่�อมโยงกัับระบบท่่อ
ก๊๊าซธรรมชาติิของ ปตท.

• ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด เอ็็นจีีดีี 2 (WHANGD2) • บริิษััท กััลฟ์์ ดัับบลิิวเอชเอ เอ็็มทีี จำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ
เป็็นโครงการวางท่่อจััดจำำ�หน่่าย และค้้าปลีีกก๊๊าซธรรมชาติิ
จำำ�กััด (Gulf WHA MT) เปิิดโครงการท่่อจััดจำำ�หน่่าย และ
โครงการแรกที่่�ตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรม โดยมีีความสามารถ
ค้้ า ปลีีกก๊๊ า ซธรรมชาติิ ใ นนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ
ในการจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิได้้ 2,000,000 ล้้านบีีทีียููต่่อปีี
อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด 4 อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง ซึ่่�งสามารถ
และได้้รัับการออกแบบเพื่่�อที่่�จะรองรัับความต้้องการการใช้้
รองรัับการจััดจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิได้้ถึึง 2,000,000 ล้้าน
ก๊๊าซธรรมชาติิจากผู้้�ผลิิตในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
บีีทีียููต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นการเตรีียมรองรัับความต้้องการพลัังงานของ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 ที่่�ตั้้�งอยู่่�ที่่�อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี ซึ่่�ง
ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ ซึ่่�งอยู่่�ใน
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC)
พื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC)

ที่่�ตั้้�ง

ในปีี 2563 สำำ�นักั งานใหญ่่ของ WHAUP ตั้้ง� อยู่่ที่� ชั้้่� น� 24 อาคารยููเอ็็ม
ทาวเวอร์์ กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััท
จะย้้ายสำำ�นัักงานใหญ่่ไปยัังอาคาร “ดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์” ซึ่่�ง
เป็็นอาคารที่่ส� ร้้างใหม่่ของกลุ่่ม� บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ตั้้ง� อยู่่ที่� บ่� างนา
ซึ่่�งเป็็นประตููสู่่ร� ะเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (EEC) ดัับบลิิวเอชเอ
ทาวเวอร์์ มีีระบบรัักษาความปลอดภััยและการสอดส่่องดููแลขั้้�นสููง
พร้้อมด้้วยระบบการจััดการที่่�ทัันสมััย

ธุุรกิิจสาธารณููปโภค

WHAUP และบริิษััทย่่อยมีีโรงผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมจำำ�นวน
17 โรง และโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียจำำ�นวน 11 โรง อยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHAID จำำ�นวน 10
แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ประเทศไทย และอีีก 1 แห่่งที่่�ประเทศเวีียดนาม
นอกจากนี้้บ� ริิษัทมีี
ั โครงการจำำ�หน่่ายก๊๊าซธรรมชาติิที่เ่� ปิิดดำำ�เนิินการ
เชิิงพาณิิชย์อีี์ ก 2 แห่่ง ซึ่่�งแต่่ละโครงการตั้้ง� อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ โดยโครงการของ WHAUP ตั้้�งอยู่่�
ตามรายละเอีียดดัังนี้้�

นิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรม

สถานที่่�

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอช อีีสเทิิร์์น (มาบตาพุุด) (WHA EIE)
อ.มาบตาพุุด จ.ระยอง
นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (ระยอง) (ESIE)
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1)
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE 1)
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE 2)
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี
อ.หนองแค จ.สระบุุรีี
เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL)
อ.บ้้านค่่าย จ.ระยอง
เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL)
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2)
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด 4 (WHA ESIE 4)
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด 3 (WHA ESIE 3)
อ.บ้้านบึึง / อ.หนองใหญ่่ จ.ระยอง
เขตอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล โซน 1 - เหงะอาน (Nghe An)
จ.เหงะอาน ประเทศเวีียดนาม
นวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)
อ.วัังจัันทร์์ จ.ระยอง

WHAUP
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจพลัังงาน
นิิคมอุุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้้า

โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�กลุ่่�มบริิษััทเข้้าร่่วมลงทุุนที่่�เปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์แล้้ว
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์
กััลฟ์์ เจพีี เอ็็นแอลแอล
WHA RIL
WHA LP1
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ เคเคเอส
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ บีีวีี
WHA CIE
WHA ESIE 1
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 1
ESIE
กััลฟ์์ โซล่่าร์์ ทีีเอส 2
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับกลุ่่�มบริิษััทกัันกุุล
ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 17 ดัับบลิิวเอชเอ เมกกะ โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์

สถานที่่�

จ.ระยอง ประเทศไทย
จ.ชลบุุรีี ประเทศไทย
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี ประเทศไทย
จ.ระยอง ประเทศไทย
จ.ระยอง ประเทศไทย

บางนา-ตราด กม. 18 จ.สมุุทรปราการ
ประเทศไทย
ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 3 ดัับบลิิวเอชเอ เมกกะ โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ บางนา-ตราด กม. 18 จ.สมุุทรปราการ
ประเทศไทย
ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 6 ดัับบลิิวเอชเอ เมกกะ โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ บางนา-ตราด กม. 18 จ.สมุุทรปราการ
ประเทศไทย
ดัับบลิิวเอชเอ กัันกุุล กรีีนโซล่่าร์์รููฟ 1 ดัับบลิิวเอชเอ เมกกะ โลจิิสติิกส์์ เซ็็นเตอร์์ บางนา-ตราด กม. 18 จ.สมุุทรปราการ
ประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับกลุ่่�ม บีี กริิม เพาเวอร์์
บีี .กริิม เพาเวอร์์ (ดัับบลิิวเอชเอ) 1 WHA CIE 1
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี ประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับบริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มพีี จำำ�กััด
กััลฟ์์ วีีทีีพีี
ESIE
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย
ESIE
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย
กััลฟ์์ ทีีเอส 1
กััลฟ์์ ทีีเอส 2
ESIE
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย
WHA ESIE 1
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย
กััลฟ์์ ทีีเอส 3
กััลฟ์์ ทีีเอส 4
WHA ESIE 1
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย
กััลฟ์์ เอ็็นแอลแอล 2
WHA RIL
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้้าร่่วมทุุนกัับโกลว์์และสุุเอ็็ซ
ชลบุุรีี คลีีนเอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE)
WHA CIE
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี ประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้้าที่่�บริิษััทลงทุุนเอง
*
โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์

หมายเหตุุ *: โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์มีีหลายโครงการที่่�ตั้้�งอยู่่�ในและนอกนิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล
ดีีเวลลอปเมนท์์ เช่่น โครงการโซลาร์์รููฟท็็อป
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CCE

99.99%

35.00%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับ
กลุ่่�มโกลว์์และสุุเอช

ESCE

99.99%

WHAET

Gheco-I

WHAWT

33.33%

99.99%

WHASL

99.99%

Gulf Solar BV

Gulf Solar TS1

Gulf Solar TS2

Gulf Solar KKS

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

Gulf Solar/7

WHAEG

99.99%

WHAUP

HHPC

25.00%

5.00%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มโกลว์์

HHTC

51.00%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์/11

25.01%

โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท

WHA Gunkul 17

WHA Gunkul 6

WHA Gunkul 3

WHA Gunkul 1

GIPP

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกัันกุุล

74.99%

74.99%

74.99%

74.99%

Gulf JP NLL

Gulf NLL 2

Gulf VTP

Gulf TS 4

Gulf TS 3

Gulf TS 2

Gulf TS 1

BPWHA1
ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุน
กัับกลุ่่�มบีีกริิม

25.01%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์ เอ็็มพีี

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับ
กลุ่่�มกััลฟ์์ เจพีี

25.01%

WHA NGD4
ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�ม
กััลฟ์์และกลุ่่�มเอ็็มไอทีีจีี

99.99%

WHA NGD2

Gulf WHA MT

99.99%

35.00%

34.00%

100%

CUA LO

WUPNA

WUPS2

SDWTP

WUPSD

WUPS1

WUPIN

กลุ่่�มบริิษััทที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ

47.31%

99.99%

100%

100%

99.99%

โครงสร้้างการจััดการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย 5 ชุุด ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทมีีดัังนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุุการบริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร

ผู้้�ตรวจสอบภายใน

สำำ�นัักเลขานุุการ
บริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายบริิหารการเงิิน

ฝ่่ายการเงิินและ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

ฝ่่ายบััญชีี

ฝ่่ายกลยุุทธ์์

บริิการองค์์กร

(Corporate Service)

ฝ่่ายขาย

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
สาธารณููปโภค

กฎหมาย

จััดหา

ระบบข้้อมููล
สารสนเทศ

ฝ่่ายกํํากัับดููแล
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
พลัังงาน

ทรััพยากร
บุุคคล

หมายเหตุุ : งานภายใต้้ฝ่่ายบริิการองค์์กร ได้้แก่่ กฎหมาย จััดหา ระบบข้้อมููลสารสนเทศ และทรััพยากรบุุคคล บริิษััทใช้้หน่่วยงานภายนอก (outsource)
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ฝ่่ายโครงการและ
วิิศวกรรม

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ WHAUP

ธุุรกิิจสาธารณููปโภค
การก่่อสร้้างระบบการผลิิต
และจำำ�หน่่าย

ผู้้�รัับเหมา
และผู้้�ค้้า

ธุุรกิิจพลัังงาน
ผู้้�รัับเหมา
และผู้้�ค้้า

การก่่อสร้้างระบบผลิิตและ
จำำ�หน่่าย

การจััดหาเชื้้�อเพลิิง
และวััตถุุดิิบ*

การผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า

ผู้้�ให้้บริิการ
บำำ�รุุงรัักษา
(ถ้้ามีี)

พลัังงาน

การจััดหาน้ำำ��ดิิบ
การจััดหา
วััตถุุดิิบ

ขั้้�นตอนการผลิิต

น้ำำ��เพื่่�อการอุุตสาหกรรม

ระบบการ
จำำ�หน่่าย

ระบบการ
จำำ�หน่่าย

การรวบรวม
น้ำำ��เสีีย

การบำำ�บััด
น้ำำ�� เสีีย

ลููกค้้า

ลููกค้้า

*ไม่่รวมถึึงธุุรกิิจพลัังงานแสงอาทิิตย์์

WHAUP
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การพััฒนาไปสู่่�
ความยั่่�งยืืน
WHAUP จััดให้้มีีการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญทางด้้านความยั่่�งยืืน 2. การจััดลำำ�ดัับประเด็็นสำำ�คััญ
บริิษัทจั
ั ดลำ
ั ำ�ดัับความสำำ�คัญั ของแต่่ละประเด็็นโดยพิิจารณาจาก
ทุุกปีีเพื่่�อพิิจารณาถึึงปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอก ที่่�มีีผลกระทบ
2 ปััจจััยต่่อไปนี้้�: 1) ระดัับผลกระทบของประเด็็นนั้้�นๆ ต่่อกลุ่่�ม
หรืืออิิทธิิพลต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทในเชิิงธรรมาภิิบาล/เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ของบริิษััทฯ โดยครอบคลุุมถึึง 3 ประเด็็น ได้้แก่่ ธรรมาภิิบาล/
2) ระดัับความมีีอิิทธิิพลของประเด็็นที่่�มีีผลต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ประเมิินประเด็็น
ได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งนี้้�การประเมิินจะจััดลำำ�ดัับคะแนน ตั้้�งแต่่ 1-4
สำำ�คัั ญ ประเด็็ น ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น ตามกรอบการประเมิิ น ภายใต้้
ตามระดัับความสำำ�คััญดัังนี้้� มีีความสำำ�คััญน้้อย มีีความสำำ�คััญ
มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่่�งช่่วยให้้บริิษัทั
ปานกลาง มีีความสำำ�คััญมาก และมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุด
สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรและการเปลี่่�ยนแปลง
โดยในปีี 2563 ผลจากการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญประเด็็นด้้าน
ของโลกไปพร้้อมกัับความคาดหวัังของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ความยั่่�งยืืนอยู่่�ในระดัับคะแนนตั้้�งแต่่มีีความสำำ�คััญปานกลาง
ได้้อย่่างสมดุุลและมีีประสิิทธิิภาพ
มีีความสำำ�คััญมาก และมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุด

ขั้้�นตอนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

INFLUENCE ON STAKEHOLDER’S ASSESSMENTS AND DECISSIONS

1. การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ
บริิษััทได้้ระบุุประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนโดยพิิจารณาทั้้�ง
ปััจจััยภายในและภายนอก ได้้แก่่ ทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจ
ปััจจััยความเสี่่�ยงองค์์กร มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อกำำ�หนด
ต่่างๆ (เช่่น เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
(UN SDGs)) แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััท รวมถึึงความต้้องการและความคาดหวััง
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััท
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5

3. การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญ
บริิษััทจััดการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบประเด็็นสำำ�คััญด้้าน
ความยั่่�งยืืน โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงและประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย
บริิหารจากกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอและ WHAUP เข้้าร่่วม
คณะผู้้�บริิหารจะทบทวนและตรวจสอบความถููกต้้องของผล
การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ และอนุุมััติิการเปิิดเผยข้้อมููลใน
มิิติิต่่างๆ ต่่อไป

4
4
3
4

2

1

5

3

6

7

5

5

2

7
6

2

6

3

1

1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

SIGNIFICATION ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

High Importance

Medium Importance

18

1

Biodiversity

6

Waste Mgt.

1
6

Very High Importance

2

Air Emission

3

Energy Mgt.

4

Climate Change

5

Water Mgt.

Labor Practice Indicators

2

Human Rights

3

Community Development

4

Stakeholder Engagement

5

OHS

Talent Attraction & Retention

7

Human Capital Development

1

Supply Chain Mgt.

2

Responsible Investment

3

Risk & Crisis Mgt.

4

Codes of Business Conducts

5

6

Data Security

7

Innovation Mgt.

Customer
Relationship Mgt.
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กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 WHAUP ได้้นำำ�กลยุุทธ์ด้์ า้ นความยั่่ง� ยืืนและเป้้าหมายระยะยาวขององค์์กรของกลุ่่ม� บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อ
ผลัักดัันกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอให้้บรรลุุถึึงเป้้าหมายทางธุุรกิิจภายใต้้พัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partner” ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายตามเจตนารมณ์์ดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้จััดทำำ�กรอบการพััฒนาโดยได้้ยึึดหลัักในด้้านธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ในฐานะที่่�พลัังสำำ�คััญในการเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่ว่� างไว้้ ตลอดจนการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อพร้้อมเข้้า
สู่่�ยุุคดิิจิิทััลและการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายในเรื่่�องความยั่่�งยืืนขององค์์กรในระยะยาวมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับประเด็็น
สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals : SGDs) ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ และกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและโอกาสจากแนวโน้้มสถานการณ์์ต่่างๆ ของโลก และประเด็็นที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
มาพิิจารณาร่่วมกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแนวทางการพััฒนามีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับสถานการณ์์

ทิิศทางธุุรกิิจ
“YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER IN
UTILITIES & POWER WITH ENVIRONMENTAL CARE”
ค่่านิิยมองค์์กร

ทรััพยากรธรรมชาติิ
• เพิ่่�มปริิมาณการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมจาก
กระบวนการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Reclamation)
เป็็นสองเท่่าจาก 30,200 ลููกบาศก์์เมตร/วััน ในปีี 2563
เป็็น 60,400 ลููกบาศก์์เมตร/วััน ภายในปีี 2568
• ลดสััดส่่วนปริิมาณการกำำ�จััดขยะด้้วยฝัังกลบหรืือการ
เผาให้้ลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ในปีี 2564 และให้้ต่ำำ��กว่่า
ร้้อยละ 20 ภายในปีี 2568

การปรัับองค์์กร
เข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
• สร้้างรายได้้พร้้อมลดต้้นทุุนจากการสร้้างนวััตกรรม
สมััยใหม่่
• ป้้องกัันการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้สมบููรณ์์ร้้อยละ
100 ทั้้�งในด้้านการรั่่�วไหล การโจรกรรม หรืือการ
สููญหายของข้้อมููลขาเข้้าและขาออกภายในปีี 2568

ค่่านิิยมองค์์กร

ค่่านิิยมองค์์กร

ทรััพยากรมนุุษย์์
• รัักษาอััตราผลตอบแทนการลงทุุนจากพนัักงาน (Human Capital Return
on Investment) ให้้เท่่ากัับ 27 เท่่าภายในปีี 2568
• คะแนนความมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน (Employee Engagement Score)
เท่่ากัับร้้อยละ 88.8 ในปีี 2563
• อััตราการลาออกของบุุคลากรโดยรวมไม่่เกิินร้้อยละ 8.5 ภายในปีี 2568
• อััตราการลาออกของบุุคลากรที่่มีีศั
� ักยภาพสููงไม่่เกิินร้้อยละ 3 ภายในปีี 2568

ค่่านิิยมองค์์กร

บรรษััทภิิบาล

• สื่่�อสารเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจให้้บริิษััทย่่อย พนัักงาน และ
คู่่�ค้้า/ผู้้�รัับเหมารัับทราบอย่่างครบถ้้วนร้้อยละ 100 ภายในปีี 2568
• พนัักงานทุุกระดัับได้้รัับการฝึึกอบรมในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงครบถ้้วน
ร้้อยละ 100 ภายในปีี 2565
• สนัับสนุุนกลุ่่�มบริิษัทดั
ั ับบลิิวเอชเอ ในการรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดธุุรกิิจ
พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมไว้้ที่่�ร้้อยละ 32
• คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าเท่่ากัับร้้อยละ 96 ในปีี 2563

ค่่านิิยมองค์์กร

WHAUP
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนและ
ขอบเขตของผลกระทบ
ประเด็็น
มิิติิข้้อมููล สำำ�คัั
ญด้้าน
รายงาน ความยั่่
�งยืืน

ประเด็นส�ำคัญตามหมวดของ GRI

การมีีส่่วนร่่วม •
ของผู้้�มีี
•
ส่่วนได้้เสีีย
•
•
•

ธรรมาภิิบาล/เศรษฐกิิจ

จรรยาบรรณทาง •
ธุุรกิิจ
•
•
•
•
การบริิหารความ •
เสี่่�ยงเเละภาวะ
วิิกฤต
•
การจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน •
•
•
•
การจััดการลููกค้้า •
สััมพัันธ์์
การจััดการด้้าน •
•
นวััตกรรม

Social

ความปลอดภััย •
ของข้้อมููล
•

20

สิิทธิิมนุุษยชน

•
•

การปฏิิบััติิต่่อ
แรงงาน
การจููงใจและ
รัักษาพนัักงานที่่�
มีีศัักยภาพและ
ความสามารถ

•
•
•
•
•
•

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและ
ขอบเขตของผลกระทบ

ภายในองค์์กร ภายนอกองค์์กร
103 Management approach
พนัักงาน •	ชุุมชน
102-40 List of stakeholder groups
• หน่่วยงานรััฐ/
102-42 Identifying and selecting stakeholders
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
102-43 Approach to stakeholder engagement
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
102-44 Key topics and concerns raised
•	สื่่�อ
• สถาบัันการเงิิน
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
•	ลููกค้้า
103 Management approach
พนัักงาน •	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour
• หน่่วยงานรััฐ/หน่่วย
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
งานกำำ�กัับดููแล
205-2 Communication and training about anti-corruption policies
• สถาบัันการเงิิน
and procedures
•	ลููกค้้า
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken
พนัักงาน • สถาบัันการเงิิน
103 Management approach
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ลููกค้้า
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
พนัักงาน •	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
103 Management approach
308-1 New suppliers that were screened using environmental
•	ลููกค้้า
criteria
308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and
actions taken
414-1 New suppliers that were screened using social criteria
414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken
103 Management approach
พนัักงาน •	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
103 Management approach
พนัักงาน •	ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
203-1 Infrastructure investments and services supported
•	ลููกค้้า
• สถาบัันการเงิิน
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
103 Management approach
พนัักงาน •	ลููกค้้า
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer
• สถาบัันการเงิิน
privacy and losses of customer data
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
103 Management approach
พนัักงาน •	ชุุมชน
412-2 Employee training on human rights policies or procedures
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	สื่่�อ
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
•	ลููกค้้า
103 Management approach
พนัักงาน •	สื่่�อ
405-1 Diversity of governance bodies and employees
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
103 Management approach
พนัักงาน •	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
401-1 New employee hires and employee turnover
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees
404-3 Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

WHAUP
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เป้าหมาย
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
(SDGs)

หน้้า
22-27

29-32

33-36

39-41

42-45
46-48

49-51

54-55

56
57-59

ประเด็็น
มิิติิข้้อมููล สำำ�คัั
ญด้้าน
รายงาน ความยั่่
�งยืืน

ประเด็นส�ำคัญตามหมวดของ GRI

การลงทุุนในการ •
พััฒนาศัักยภาพ •
และส่่งเสริิม
•
ความก้้าวหน้้าแก่่
พนัักงาน
อาชีีวอนามััยและ •
สภาพแวดล้้อม •
ในการทำำ�งาน •

หน้้า
60-62

•	ลููกค้้า
•	ชุุมชน
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

63-67

พนัักงาน

•	ชุุมชน
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
•	สื่่�อมวลชน
•	ลููกค้้า

68-79

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

พนัักงาน

83

การบริิหาร
จััดการน้ำำ��

พนัักงาน

•	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ชุุมชน
• สถาบัันการเงิิน
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
•	สื่่�อ
•	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ชุุมชน

•
•
•
•
การพััฒนาชุุมชน •
•
•

การจััดการ
ของเสีีย

การจััดการ
มลพิิษทาง
อากาศ

การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
(ความเสี่่�ยงทาง
กายภาพและ
ความที่่�เกิิดจาก
การผ่่านในแง่่
อื่่�นๆ ที่่ต� ามมา)
การจััดการ
พลัังงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ภายในองค์์กร ภายนอกองค์์กร
พนัักงาน • ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

เป้าหมาย
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
(SDGs)

พนัักงาน

•
•

สิ่่�งแวดล้้อม

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

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและ
ขอบเขตของผลกระทบ

103 Management approach
301-2 Recycled input materials used
303-1 Interactions with water as a shared resource
303-2 Management of water discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
103 Management approach
306-1 Waste generation and significant waste-related impacts
306-2 Management of significant waste-related impacts
306-3 Waste generated
306-4 Waste diverted from disposal
306-5 Waste directed to disposal
103 Management approach
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other
significant air emissions

84-87

พนัักงาน

•	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ชุุมชน

88-91

พนัักงาน

•	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ชุุมชน
• สถาบัันการเงิิน
•	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ชุุมชน
• สถาบัันการเงิิน
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
•	ลููกค้้า
•	คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• หน่่วยงานรััฐ/
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ชุุมชน
• สถาบัันการเงิิน
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน

92-93

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

พนัักงาน

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

พนัักงาน

WHAUP

94-95

96-98
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
WHAUP ตระหนัักดีีว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายต่่างก็็มีีมุมุ มองเฉพาะ
และทรงคุุณค่่าอย่่างเท่่าเทีียมกััน การมีีความเข้้าใจที่่�ตรงกัันและ
ความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายนั้้�นเป็็นพื้้�นฐานไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จสำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจทุุกประเภท ดัังนั้้�น WHAUP
จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อการกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อเป็็นการรัักษารากฐานที่่แ� ข็็งแกร่่งต่่อการเติิบโต
ที่่�ยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ

แนวทางการจััดการ

WHAUP มีีแนวทางบริิ ห ารจัั ด การผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียที่่� กำำ� หนดไว้้
อย่่างชััดเจน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท ได้้แก่่ บุุคคล กลุ่่�มบุุคคล
หรืือองค์์กรในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ WHAUP จึึงได้้นำำ�กระบวนการมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียแบบเดีียวกัั บ กลุ่่� ม บริิ ษัั ท WHA มาปฏิิบัั ติิ
โดยเริ่่� ม จากการระบุุ ก ลุ่่� ม ผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่ว นเสีียของบริิ ษััท ซึ่่� ง จะ
จัั ดลำำ� ดัั บ ความสำำ�คัั ญ และการมีีส่่วนร่่วมกัั บ ผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียเป็็ น
ประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�งกระบวนการพิิจารณาและลำำ�ดัับความสำำ�คััญขึ้้�น
อยู่่�กัับลัักษณะของความเกี่่�ยวข้้องไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทาง

4
3

CUSTOMER

GOVERNMENT/
REGULATOR

6
COMMUNITY

FINANCIAL
INSTITUTION

SHAREHOLDER/
INVESTOR

8

1

MEDIA

EMPLOYEE
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5

7

2

22

SUPPLIER/
CREDITOR

อ้้อมในกิิจกรรมทางธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ ผลการดำำ�เนิินงาน และ
การบริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงอิิทธิิพลหรืือผลกระทบของ
แต่่ละกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีต่่อผลกลยุุทธ์์หรืือการตััดสิินใจ
การประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในปีี 2563 บริิษััทได้้ระบุุ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียออกเป็็น 8 กลุ่่�มประกอบด้้วยสถาบัันการเงิิน
สื่่อ� มวลชน ชุุมชน ผู้้�ถือื หุ้้�น/นัักลงทุุน ลููกค้้า หน่่วยงานรััฐ/หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล พนัักงานและคู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้� และบริิษััทได้้ประเมิินความ
สำำ�คััญโดยจััดลำำ�ดัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ 1. ลููกค้้า
2. พนัักงาน 3. ชุุมชน ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้รัับทราบผลประโยชน์์
ความคาดหวัังและข้้อกัังวลของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านแนวทางการส่่วน
ร่่วมและช่่องทางที่่ห� ลากหลายตามรายละเอีียดที่่ร� ะบุุไว้้ในหััวข้อ้ ย่่อย
ถัั ด ไป ซึ่่� ง ข้้ อ กัั ง วลและความเห็็ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ จะถูู กรายงานไปยัั ง
รายงานต่่อผู้้�บริิหารรวมถึึงคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนซึ่่�ง
ประกอบด้้วยพนัักงานระดัับผู้้�จัดั การขึ้้น� ไปและผู้้�มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบ
จากแผนกที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อรัับทราบถึึงปััญหา ตรวจประเมิินและ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมเพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�งผลประโยชน์์
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผลจากกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
จะนำำ�ขึ้้� น รายงานต่่อคณะผู้้� บ ริิ ห ารเพื่่� อ รัั บ ทราบและเป็็ น ข้้ อ มูู ล
ประกอบการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป

WHAUP

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผลลััพธ์์ของการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พนัักงาน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมและความถี่่�

• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถ
ติิดต่่อได้้ตลอดเวลา (อีีเมล
การแจ้้งข้้อมููลโดยผู้้�บัังคัับบััญชา
อิินทราเน็็ต ฯลฯ)
• ประชุุมทาวน์์ฮอลประจำำ�ปีี
ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
• การประชุุมรายไตรมาสร่่วมกัับ
คณะผู้้�บริิหาร
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจและ
ความผููกพัันกัับองค์์กรประจำำ�ปีี
• กล่่องรัับความคิิดเห็็น
• ช่่องทางรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
• การประชุุมคณะผู้้�บริิหาร
ทุุกสองสััปดาห์์

หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
WHAUP
• แนวโน้้มธุุรกิิจและข่่าวสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
• การแจ้้งข่่าวสารและให้้ความรู้้�
ที่่�เป็็นประโยชน์์
• โครงการฝึึกอบรมและพััฒนา
ทัักษะในการทำำ�งาน
• สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
• ค่่าตอบแทน สวััสดิิการ และ
ผลประโยชน์์
• การบริิหารจััดการด้้านอาชีีว
อนามััยและสภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งาน

• รายงานผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและทิิศทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ทราบ
• แจ้้งข้้อมููลแนวโน้้มธุุรกิิจและข่่าวสารที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
ธุุรกิิจผ่่านช่่องทางการสื่่อ� สารของดัับบลิิวเอชเอ
• แจ้้งข้้อมููลความคืืบหน้้าและนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงาน
• จััดทำำ�และพััฒนาโครงการฝึึกอบรมตาม
ความเหมาะสม
• สื่่�อสารคุุณค่่าและกลยุุทธ์์ขององค์์กร
• ทบทวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ของพนัักงาน
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ และปรัับปรุุงให้้เหมาะสม
• ส่่งเสริิมวััฒนธรรมที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างอาชีีวอนามััย
และพััฒนาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
• การแจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ผ่่านช่่องทาง SharePoint (ช่่องทาง
การสื่่�อสารภายในองค์์กร) และอีีเมล
• การวางแผนความต่่อเนื่่�องของ • รายงานและสื่่�อสารแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ธุุรกิิจ (Business continuity plan) ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�หลากหลายภายในเวลา
อัันรวดเร็็ว
• ดำำ�เนิินการซัักซ้้อมแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดอย่่าง
เคร่่งครััดและมีีประสิิทธิิภาพ

WHAUP

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563   23

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี
• รายงานประจำำ�ปีีและรายงาน
ความยั่งยืน
• การนำำ�เสนอข้้อมููลเพื่่�อการ
ลงทุน (Roadshow)
• การประชุุมนัักวิิเคราะห์์
• การนำำ�เสนอทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประจ�ำปี
(Outlook meeting)
• การเปิิดให้้นัักลงทุุนเยี่่�ยมชม
บริษัท
• กิิจกรรม Opportunity Day
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา เช่น
โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ ฯลฯ

มาตรการและการตอบสนอง

• ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ เช่่น
ผลตอบแทน ผลประโยชน์์ กำำ�ไร

• เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและ
ปรับทิศทางการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำำ�คััญ
จาก COVID-19 ต่อผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
• ความโปร่่งใสของธุุรกิิจ
• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล
• เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC)
• การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบริิหาร • จััดทำำ�การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กร
กิิจการและความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแผนระยะสั้้�นและระยะยาว
• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน • บริิหารจััดการประเด็็นความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ตรวจสอบการปฏิิบััติิตามด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
สังคม
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

ลููกค้้า
หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมและความถี่่�

• กิิจกรรม Roadshow/ กิิจกรรม
ทางการตลาด/ การสััมมนา
ออนไลน์์ (Webinar)
• การประชุุมทางธุุรกิิจ/ การ
ประชุุมทางไกล (Video
Conference) รายไตรมาส
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าประจำำ�ปีี
• กิิจกรรม Customer Clubs
รายไตรมาส
• วารสาร WHA Connect
รายไตรมาส
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถ
ติิดต่่อได้้ตลอดเวลา (เช่่น
โทรศััพท์์ อีีเมล ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแล
โดยตรง สัังคมออนไลน์์ ฯลฯ)
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มาตรการและการตอบสนอง

• ข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ • นำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััท
บนเว็็บไซต์์และสื่่�อประเภทอื่่�นๆ
• ตอบข้้อสงสััยของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็ว
และมีีประสิิทธิิภาพ
• จััดการระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• คุุณภาพของงานบริิการหลััง
การขาย
• ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์อยู่่�เสมอ
โดยพิจารณาจากความคิดเห็น/ ข้อแนะน�ำจากลูกค้า
• ข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานด้้าน
• ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และยึดหลักมาตรฐานระดับสากลในการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสม
• การจััดการความเสี่่�ยงและ
• จััดทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิ
ภาวะวิิกฤติิ
และดำำ�เนิินการตามมาตรการลดผลกระทบ
อย่่างเหมาะสม
• แจ้้งให้้ลููกค้้าทราบถึึงมาตรการรัับมืือและแผนการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ช่่วยเหลืือลููกค้้าจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ตามความเหมาะสม

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

•
•
•
•

การจััดกิิจกรรมสำำ�หรัับคู่่�ค้้า
การเยี่่�ยมชมบริิษััทคู่่�ค้้า
โทรศััพท์์และอีีเมล
การประเมิินตนเองและ
การลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมชมบริิษััท

มาตรการและการตอบสนอง

• ความโปร่่งใสในกระบวนการจััดซื้้�อ • จััดทำำ�นโยบายและขั้้�นตอนการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�
จััดจ้้าง
เหมาะสม
• โอกาสและความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ • จััดกิิจกรรมวัันพบปะระหว่่างคู่่�ค้้าและลููกค้้า
• การปฏิิบััติิตามมาตรฐานของ
WHAUP

•
•

•
•

• สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ของ WHAUP อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• จััดให้้มีีการตรวจประเมิินคู่่�ค้้า พร้้อมทั้้�งเสนอ
ความคิิดเห็็น/ แผนการแก้้ไขเพื่่�อเป็็นแนวทางใน
การปรัับปรุุงมาตรฐาน
การชำำ�ระเงิินตามกำำ�หนดและ
• ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงในเอกสารสััญญา
• เปิิดเผยข้้อมููลตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลง
ตามข้้อตกลงในเอกสารสััญญา
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม • สื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อกัังวลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สัังคม และธรรมาภิิบาล
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
• หลีีกเลี่่�ยงการประชุุมแบบพบหน้้ากัันเพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์ COVID-19
• ประเมิินคุุณสมบััติิคู่่�ค้้าเพื่่�อกำำ�กัับดููแลในการบริิหาร
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลอยู่่�
ภายในกรอบมาตรฐาน
• ควบคุุมให้้การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
คุุณภาพของวััสดุุและผลกระทบต่่อ • จััดให้้มีีกระบวนการคััดกรองเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
สิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุนั้้�นๆ
กัับข้้อกำำ�หนดในจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า
(Supplier Code of Conduct)
• ตรวจสอบดููแลไม่่ให้้มีีการละเมิิดสิิทธิิแรงงานหรืือ
สภาพการทำำ�งานของแรงงาน
(เช่่น สิิทธิิมนุุษยชน)
ปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

หน่่วยงานรััฐ/หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• การประชุุมตามวาระ
• กฎหมายและข้้อบัังคัับ
• ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถ
อย่่างเคร่่งครััด
ติิดต่่อได้้ตลอดเวลา (เช่่น
• การดำำ�เนิินงานร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• การบริิหารจััดการผลกระทบ
โทรศััพท์์ อีีเมล แอปพลิิเคชััน
จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
LINE ฯลฯ)
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาลและดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
ความโปร่่งใส่่ในการดำำ�เนิินกิิจการ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
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ชุุมชน
หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• เวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นและ
การประชุุมร่่วมกัับบริิษััท
• กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
• การสำำ�รวจการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชน
• ตััวแทนจากชุุมชนท้้องถิ่่�น
• การเยี่่�ยมชมบริิษััท
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มาตรการและการตอบสนอง

• ผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อ • จััดทำำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของชุุมชนอย่่าง
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน
สม่ำำ��เสมอ และเฝ้้าระวัังไม่่ให้้ธุุรกิิจส่่งผลกระทบ
(เช่่น การใช้้น้ำ�ำ� การระบายน้ำำ��
ต่่อชุุมชน
คุุณภาพของน้ำำ��ที่่�ระบายออก
• ดำำ�เนิินมาตรการลดผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การรั่่�วไหลของสารเคมีี เป็็นต้้น)
ต่่อความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน
• เปิิดโอกาสให้้ชุุมชนโดยรอบเข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิและการฝึึกซ้้อม
แผนฉุุกเฉิิน
• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหาร • ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามมาตรฐานและกฎหมายด้้าน
จััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สิ่่�งแวดล้้อม
• การพััฒนาชุุมชนและการส่่งเสริิม • จััดทำำ�โครงการพััฒนาชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
กิิจกรรมของชุุมชน
• ถ่่ายทอดความรู้้�ความชำำ�นาญของ WHAUP ให้้กัับ
ชุุมชนในพื้้�นที่่�
• จััดทำำ�โครงการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือคนใน
ท้้องที่่�ในการรัับมืือกัับผลกระทบจาก COVID-19
• บทบาทการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน • ตอบสนองต่่อข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
• จััดการประชุุมร่่วมกัับชุุมชนเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
ความต้้องการและข้้อเสนอแนะของชุุมชน

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สถาบัันการเงิิน
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�สามารถ • ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและ
ติิดต่่อได้้ตลอดเวลา (เช่่น อีีเมล ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โทรศััพท์์ แอปพลิิเคชััน LINE
การประชุุมทางไกล ฯลฯ)
• การพบปะเยี่่�ยมเยีียนประจำำ�ปีี
• การประชุุมรายไตรมาสกัับ
นัักวิิเคราะห์์
• ความโปร่่งใสของธุุรกิิจ

• เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและ
พััฒนาการบริิหารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำำ�คััญ
จาก COVID-19 ต่่อผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เช่่น
โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล
• ปฏิิบััติิตามนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเคร่่งครััด
• การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบริิหาร • แจ้้งข่่าวสารหรืือข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ
กิิจการและความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
ตามกำำ�หนด
• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน • บริิหารจััดการประเด็็นความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
• ตรวจประเมิินปััญหาด้้านความยั่่�งยืืน รวมถึึง
กระบวนการตััดสิินใจในการลงทุุน
• แนวคิิดที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม • หาแหล่่งเงิินทุุนที่่�คำำ�นึึงถึึงปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สื่่�อมวลชน
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• สื่่�อสารผ่่านช่่องทางการ
ประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ (เช่่น
การแถลงข่่าว การสััมภาษณ์์
ผู้้�บริิหาร และบทความข่่าว)
เป็็นรายสััปดาห์์หรืือ
ทุุก 2 สััปดาห์์
• งานแถลงข่่าวประจำำ�ปีี
การเปิิดให้้คณะสื่่�อมวลชน
เยี่่�ยมชมบริิษััท และการเข้้า
พบปะเยี่่�ยมเยีียนประจำำ�ปีี
• การสััมภาษณ์์แบบกลุ่่�ม
รายไตรมาส
• การบรรยายสรุุป 2 ครั้้�งต่่อปีี

หััวข้้อสำำ�คััญและประเด็็น
ที่่�อยู่่�ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• แนวโน้้มธุุรกิิจ/ ทิิศทางการดำำ�เนิิน • จััดงานแถลงข่่าวประจำำ�ปีีเพื่่�อแจ้้งแผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
ธุุรกิิจและทิิศทางธุุรกิิจ
• ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และ
• แจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับความเคลื่่�อนไหวด้้านต่่างๆ
บริิการ
ของบริิษััทเป็็นประจำำ�ผ่่านช่่องทางสื่่�อต่่างๆ
อย่่างเป็็นประจำำ�
• ลููกค้้าใหม่่
• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องตามความเป็็นจริิง
• โครงการด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและการบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม
• แนวโน้้มธุุรกิิจ
• ผลประกอบการ
• ความก้้าวหน้้าด้้านเทคโนโลยีี
• การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

• รัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีในระยะยาวกัับสื่่�อมวลชน
• สื่่�อสารผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
การแพร่่เชื้้อ� โควิิด-19 จากการประชุุมแบบพบหน้้ากััน
WHAUP
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บรรษััทภิิบาลและ
เกี่่การพัั
�ยวกััฒ
บ นาทาง
WHAUP
เศรษฐกิิจ
• สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
• จรรยาบรรณธุุรกิิจ
• สมาชิิกภาพ
• การบริิหารความเสี่่�ยงเเละภาวะวิิกฤต
• เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
• การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
• ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
• ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• การจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์
• ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• การจััดการด้้านนวััตกรรม
• ความปลอดภััยของข้้อมููล

จรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ
บรรษัั ทภิิ บ าลที่่� ดีีนั้้� น ต้้ อ งให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การดำำ� เนิิ น การ
ธุุ ร กิิ จ อย่่างโปร่่งใส มีีความตระหนัั ก ในภาระหน้้ า ที่่� ความรัั บ
ผิิดชอบ และความยุุติิธรรม ซึ่่�งเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการบริิหาร
จัั ด การองค์์ กรโดยคำำ�นึึ งถึึงความรัั บ ผิิ ดช อบต่่อสัั ง คมและหลัั ก
จริิยธรรม เพื่่�อสนัับสนุุนการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนในระยะยาว
ด้้วยเหตุุนี้�้ คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งให้้ความสำำ�คัญั กัับการกำำ�กับั ดููแล
การดำำ�เนิินการด้้านจริิยธรรมของบริิษััท และตระหนัักถึึงผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียในห่่วงโซ่่มููลค่่า (Value Chain) ของบริิษััทต้้องปฏิิบััติิตาม
หลัักการดัังกล่่าวด้้วยเช่่นกััน นอกจากนี้้� บรรษััทภิิบาลที่่�ดีีจะช่่วย
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าว่่าบริิษััทมีีระบบการบริิหารจััดการที่่�
มีีประสิิทธิภิ าพ ตลอดจนรัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่ายให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�คณะผู้้�บริิหารยึึดถืือ

พััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact)

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลจึึงได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณธุุรกิิจ
(Code of Conduct) โดยผ่่านการอนุุมััติิรัับรองจากคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อส่่งเสริิมแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงความ
ซื่่� อ สัั ตย์์ สุุ จ ริิ ต หลัั ก จริิ ย ธรรม ตลอดจนความรัั บ ผิิ ดช อบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ
มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึงพนัักงาน คู่่�ค้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
บริิการ คู่่�ค้้าประเภทผู้้�รัับเหมา พัันธมิิตรธุุรกิิจร่่วมทุุน รวมทั้้�ง
บริิษัทย่่
ั อยต่่างๆ โดยคู่่�มือื นี้้�ได้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้น้� ทั้้�งในรููปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอัั ง กฤษ เพื่่� อ ให้้ ผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่ว นเสีียทั้้� ง ในประเทศและ
ต่่างประเทศศึึกษาเนื้้�อหาได้้อย่่างทั่่�วถึึง และเพื่่�อให้้เกิิดความ
เข้้ า ใจที่่� ต รงกัั น อย่่างชัั ด เจน ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดให้้ มีี การ
ทบทวนจรรยาบรรณธุุรกิิจทุุกปีีและเผยแพร่่เนื้้�อหาฉบัับล่่าสุุดต่่อ
แนวทางการจััดการ
สาธารณชนทางเว็็บไซต์์ และระบบอิินทราเน็็ตของบริิษััท เพื่่�อให้้
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลองค์์กรโดยยึึดหลััก พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เป็็นบุุคคลภายนอกสามารถเข้้า
บรรษััทภิิบาลตามหลัักการที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยระบุุ ถึึงข้้อมููลได้้โดยสะดวก นอกจากนี้้�สามารถดููคู่่�มืือจรรยาบรรณ
ไว้้ ตลอดจนหลัักธรรมาภิิบาลสากล เช่่น กรอบความร่่วมมืือการ ธุุรกิิจของบริิษััท ได้้ที่่�นี่่�

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

1

2 3
4 5 6
7 8 9

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

บทบาทของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียม
ความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท

การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง

การเปิิดเผยข้้อมููล
และความโปร่่งใส

นโยบายต่่อต้้าน
การทุุจริิตและ
คอร์์รััปชั่่�น

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

การป้้องกัันไม่่ ให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น

บริิษััทส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่มููลค่่า (Value Chain)
ปฏิิบััติิตนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ จึึงได้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านการ
ทุุ จ ริิ ต และคอร์์ รััป ชั่่� น สำำ�หรัั บ พนัั ก งาน บริิ ษัั ทย่่ อย คู่่�ค้้ า ที่่� เ ป็็ น
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าบริิการ และคู่่�ค้้าประเภทผู้้�รัับเหมา โดยมีี
จุุดประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการใช้้อำำ�นาจไปในทางมิิชอบ และยัับยั้้�ง
ไม่่ให้้มีีพฤติิกรรมเกี่่�ยวข้้องกัับการฉ้้อโกงหรืือการรัับสิินบนทุุก
รูู ป แบบ รวมทั้้� ง เป็็ น กรอบในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ให้้ เ ป็็ น ไปอย่่าง
ถููกต้้องตามกฎหมาย
เพื่่�อควบคุุมการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทได้้มีีการแต่่ง
ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อ กำำ�กัั บ ดูู แ ลและตรวจสอบการ
ดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััท ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ นโยบายที่่� กำำ� หนด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ประเมิิน บริิหารจััดการ และ
ลดความเสี่่�ยงของการกระทำำ�ที่่�ผิิดต่่อกฎหมายหรืือการฉ้้อฉลใดๆ
โดยตััวอย่่างของการดำำ�เนิินการเชิิงรุุกคืือ การพััฒนาแนวปฏิิบััติิ
เรื่่�องการให้้และรัับของขวััญตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ และจััดทำำ�
หนัังสืือขอความร่่วมมืืองดการให้้ของขวััญ โดยได้้สื่่�อสารไปยััง
กรรมการ ผู้้�บริิหาร คู่่�ค้้า และหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ เพื่่�อยกระดัับ
หลัักปฏิิบัติั ด้ิ า้ นบรรษััทภิบิ าลและสร้้างมาตรฐานด้้านความโปร่่งใส
นอกจากนี้้� เพื่่�อเน้้นย้ำำ��เจตนารมณ์์ และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นและการรัับสิินบนในผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
บริิษััทได้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against
Corruption: CAC) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�มีีวิิสััยทััศน์์เช่่นเดีียวกัันในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในประเทศไทย และได้้รัับการรัับรอง
จากคณะกรรมการ CAC ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2562

ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
สำำ�หรัับสำำ�หรัับพนัักงาน
•
•
•
•

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

สำำ�หรัับสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก
• www.wha-up.com
• CEO@wha-up.com
• auditcommittee@wha-up.com

เมื่่�อบริิษััทได้้รัับรายงานเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น หรืือ
ข้้อร้้องเรีียนใดๆ เลขานุุการบริิษััทจะเป็็นผู้้�รายงานเรื่่�องดัังกล่่าว
แก่่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อ ทำำ� การแต่่งตั้้� ง ผู้้� ส อบสวนและ
ดำำ�เนิินการสอบสวนตามขั้้น� ตอน และมีีการดำำ�เนิินการทางวิินัยั เมื่่อ�
ได้้ข้้อสรุุป รวมทั้้�งรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้� ในกรณีี
ที่่�มีีการละเมิิดข้้อกฎหมาย บริิษััทจะดำำ�เนิินการตามที่่�กฎหมาย
ระบุุ โดยตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา บริิษััทได้้จััดให้้มีีการตรวจสอบ
ภายใน หากได้้รัับข้้อร้้องเรีียน จะมีีการทบทวนกรณีีนั้้�นๆ เป็็นราย
ไตรมาสในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และนำำ�ไปรายงาน
ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป โดยบรรจุุเป็็นหนึ่่�งในวาระ
การประชุุม กระบวนการดัังกล่่าวจึึงช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้มีีกรณีีร้้าย
แรงเกิิดซ้ำำ��อีีก

อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงปีี 2563 ไม่่พบว่่ามีีกรณีีการละเมิิดกฎ
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับแนว ข้้ อ บัั ง คัั บ หรืื อ นโยบายของบริิ ษัั ท รวมถึึงการรายงานหรืื อ ข้้ อ
ร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกำำ�กีีบดููแลกิิจการและการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ปฏิิบััติิ
บริิ ษััทรัับ ฟัั ง และให้้ ความสำำ�คัั ญกัั บข้้ อ ร้้ อ งเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
เสีีย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง ประพฤติิ มิิ ช อบ และการละเมิิ ด หรืื อ
การทุุ จ ริิ ตต่่ อกฎหมาย ข้้ อ กำำ� หนด หลัั ก บรรษัั ทภิิ บ าลหรืื อ
จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ และนโยบายต่่อต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีช่่องทางที่่�โปร่่งใสในการแจ้้งเบาะแส
ข้้อสงสััย ข้้อเสนอแนะ ตลอดจนข้้อร้้องเรีียน บริิษััทจึึงได้้จััดให้้
มีีช่่องทางต่่างๆ และกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียน โดยข้้อมููลจะ
ถููกเก็็บเป็็นความลัับ และผู้้�ร้้องเรีียนไม่่ว่่าจะเป็็นพนัักงานหรืือผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กรจะได้้รัับความคุ้้�มครอง

30

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

WHAUP
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ช่่องทางการร้้องเรีียน
เว็็บไซต์์
บริิษััท

รัับทราบมาตรการ
การตรวจสอบ

มีีข้้อร้้องเรีียน

จบกระบวนการ

รัับทราบผล
รัับทราบผล

รัับทราบ

รัับทราบรายงาน
ประจำำ�ไตรมาส

รัับทราบผลสรุุป
เรื่่�องร้้องเรีียน

จดหมายทาง
ไปรษณีีย์์

แต่่งตั้้�งหน่่วยงาน
ตรวจสอบข้้อร้้องเรีียน

อนุุมััติิแนวทาง
และมาตรการ
การตรวจสอบ
หรืือมาตรการ
ป้้องกัันและแก้้ ไข

รัับทราบผล

รัับทราบ และเสนอแนะ
หน่่วยงานตรวจสอบ
ข้้อร้้องเรีียน

อนุุมััติิแนวทาง
และมาตรการ
การตรวจสอบ
หรืือมาตรการ
ป้้องกัันและแก้้ ไข

รัับทราบผล

ไม่่พบการฝ่่าฝืืน / ทุุจริิต / ละเมิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ

รวบรวม
ข้้อร้้องเรีียน

กล่่องแสดง
ความคิิดเห็็น

นำำ�เสนอแนวทางการ
ตรวจสอบและมาตรการ
การตรวจสอบหรืือ
มาตรการป้้องกัันและแก้้ ไข

ดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
เสร็็จสิ้้�น

พบการฝ่่าฝืืน / ทุุจริิต / ละเมิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ

อีีเมล

ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียน

วยงาน หน่่วยงาน คณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการ ติิหน่่
การ
ด
ตามและ
ตรวจสอบข้้อ ตรวจสอบ เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เลขานุุ
บริิษััท
บริิ
ษั
ทั
ดำำ�เนิินการ ร้้องเรีียน

ผู้้�ร้้องเรีียน

กระบวนการดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน (Whistle-Blowing)

ผลการ
ตรวจสอบ

พิิจารณาบท
ลงโทษ หรืือ
พิิจารณาดำำ�เนิินการ
ป้้องกัันและแก้้ ไข
ตามวิินััย ตาม
ระเบีียบฯ และ/หรืือ
อาจได้้รัับการลงโทษ
ตามกฎหมาย

ดำำ�เนิินการลงโทษ
หรืือ ดำำ�เนิินการ
ป้้องกัันและแก้้ ไข
จบกระบวนการ

รัับทราบการพบการฝ่่าฝืืน / ทุุจริิต / ละเมิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ และรัับทราบบทลงโทษ หรืือ แนวทางการป้้องกัันและแก้้ ไข จากกรณีีดัังกล่่าว
จบกระบวนการ

การส่่งเสริิมและสร้้างจิิตสำำ�นึึกในหลัักบรรษััทภิิบาล

ในฐานะที่่�บริิษััทเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มบริิษััท WHA จึึงได้้นำำ�ค่่านิิยมองค์์กรของกลุ่่�มบริิษััท WHA มาปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้พนัักงานของ
บริิษััทยึึดมั่่�นในค่่านิิยม และมีีแนวคิิดในการขัับเคลื่่�อนบริิษััท ไปในทิิศทางเดีียวกััน รวมทั้้�งส่่งเสริิมกลุ่่�มบริิษััท WHA ให้้บรรลุุถึึงวิิสััยทััศน์์
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ การกำำ�กับั ดููแลกิิจการจึึงถืือเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�งของค่่านิิยมองค์์กรของกลุ่่ม� บริิษัทั WHA คืือ “สุุจริิตรักั ษาเกีียรติิ” (Integrity)
การยึึดมั่่�นในค่่านิิยมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจส่่งผลให้้บริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าและเสริิมสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สะท้้อนให้้เห็็นว่่าบริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการธรรมาภิิบาลในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ

“ปลููกฝัังความไว้้วางใจและความเชื่่อ� มั่่�นของลููกค้้าด้้วยวััฒนธรรม การทำำ�งานที่่�โปร่่งใส ยึึดมั่่�นในจริิยธรรมและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม”

Advanced
ก้้าวล้ำำ��กว่่าใคร

Champion
ที่่�หนึ่่�งในใจ

Resourceful
รอบรู้้�สมองไว

Partnership
รู้้�ใจเป็็นคู่่�คิิด

WHAUP

Integrity
สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ
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บริิษััทดำำ�เนิินการร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััท WHA ในการฝึึกอบรมและกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อเสริิมสร้้างความตระหนัักของพนัักงานที่่�มีีต่่อหลััก
บรรษััทภิิบาลที่่�ดีี
• พนัักงานใหม่่ทุุกคนจะต้้องผ่่านการอบรมเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจและนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของหลัักสููตรปฐมนิิเทศพนัักงาน
• ในปีี 2563 ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของกลุ่่ม� บริิษัทั WHA ได้้ริเิ ริ่่ม� หลัักสููตรทบทวนความรู้้�ออนไลน์์ “การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง” (Self-learning
program) สำำ�หรัับพนัักงานปััจจุุบัันรวมไปถึึงพนัักงานของ WHAUP ในหััวข้้อจรรยาบรรณธุุรกิิจและนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและ
คอร์์รัปั ชั่่น� โดยกำำ�หนดให้้มีีการทำำ�แบบทดสอบเพื่่�อวััดผลความเข้้าใจในเนื้้อ� หาในตอนท้้ายของแต่่ละบทเรีียน หากไม่่ผ่่านแบบทดสอบ
ออนไลน์์ ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องจะจััดการอบรมทบทวนเนื้้�อหาแบบชั้้�นเรีียนปกติิ ในปีี 2564 การอบรมแบบออนไลน์์นี้้�ถืือเป็็นหลัักสููตร
เพื่่�อทบทวนเนื้้�อหา และจะจััดให้้พนัักงานเข้้าอบรมทุุกปีีหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดในนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับบรรษััทภิิบาล
กลุ่่�มเป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563

เป้้าหมายในปีี 2568

สััดส่่วนพนัักงานของบริิษััทที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและรัับทราบในเรื่่�อง
จรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทภายในปีี 2568
สััดส่่วนของบริิษััทย่่อยของบริิษััทที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและรัับทราบในเรื่่�อง
จรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท 2568
สััดส่่วนคู่่�ค้้า/ ผู้้�รัับเหมา ของกลุ่่�มบริิษััทที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและ
รัับทราบในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทภายในปีี 2568

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิ

เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ และความไม่่แน่่นอนที่่�เกิิดขึ้้�น
ตลอดปีี 2563 ทำำ�ให้้ระดัับความกัังวลและความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจนั้้�นเพิ่่�มมากขึ้้�น และเน้้นย้ำำ��ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของแนวทางในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ดัังนั้้�น WHAUP จึึงได้้นำำ�แนวทางการบริิหารจััดการที่่�เป็็นระบบ
มาปฏิิบััติิเพื่่�อพิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้�้นและแผนงานการ
ตอบสนองอย่่างเหมาะสม การรัับทราบและกำำ�หนดความเสี่่�ยงที่่�
อาจเกิิดขึ้�้นตั้้�งแต่่เนิ่่�นๆ จะช่่วยให้้ WHAUP สามารถเพิ่่�มความ
ยืืดหยุ่่�นและได้้มองเห็็นถึึงความไม่่แน่่นอน ซึ่่�งจะเป็็นการส่่งเสริิม
และขัั บ เคลื่่� อ นข้้ อ ได้้ เ ปรีียบในการแข่่งขัั น ความยั่่� ง ยืื น และ
การเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาว

Committee: RMC) เพื่่�อให้้มีีการจััดการความเสี่่�ยงโดยเหมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพ โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบ
ด้้ ว ยกรรมการจากคณะกรรมการบริิ ษัั ทซึ่่� ง จะช่่วยในมุุ ม มอง
เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้และเพื่่�อ
เป็็นการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการตามกระบวนการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง จึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (Risk
Working Group) ซึ่่�งประกอบด้้วยสมาชิิกที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารและหััวหน้้า
แผนก โดยคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงจะปฏิิบััติิตามแนวทางที่่�
คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งได้้ จัั ดทำำ� เพื่่� อ จัั ด การความ
เสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�ตามความรัับผิิดชอบของตนเอง
นอกจากนี้้� ค ณะทำำ� งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งจัั ด การประชุุ ม เป็็ น
ประจำำ�พร้้อมกัับคณะทำำ�งานที่่� ได้้รัับมอบหมายของกลุ่่�มบริิษััท
WHA เพื่่� อ ติิ ดต ามปัั จ จัั ย ความเสี่่� ย งในวงกว้้ า งของกลุ่่� ม และ
แนวทางการจััดการ
ระบุุ
ความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ รวมทั้้�งรายงานไปยัังคณะ
องค์์กรบริิหารความเสี่่�ยง
WHAUP ได้้กำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงไว้้ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อทำำ�การระบุุความเสี่่�ยงในลำำ�ดัับ
อย่่างชััดเจน พร้้อมกัับบทบาทและความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ต่่อไปในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหารความ
มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management เสี่่�ยงจััดการประชุุมอย่่างน้้อยสองครั้้�งต่่อปีีเพื่่�อทำำ�การประเมิิน
ลัักษณะความเสี่่�ยง

WHAUP
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คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยง

เลขานุุการของคณะกรรมการจััดการ
ความเสี่่�ยงคืือเลขนุุการของบริิษััท

คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง

กรอบบริิหารความเสี่่�ยง
(Risk Management Framework)

WHAUP ได้้มีีการจััดทำำ�ขอบเขตการจััดการความเสี่่�ยงไว้้เป็็น
แนวทางในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััท WHA โดยขอบเขตการบริิหาร
ความเสี่่ย� งได้้รับั การออกแบบตามมาตรฐานสากล เช่่น Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Enterprise
Risk Management :ERM) โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ของกลุ่่�มบริิษััท WHA และตััวแทนจากคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจาก WHAUP ได้้มีีการทบทวนนโยบายเป็็นประจำำ�
ทุุกปีีเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่านโยบายที่่�นำำ�มาบัังคัับใช้้นั้้�นสามารถระบุุ
ความเสี่่�ยงที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญได้้และมีีการนำำ�มาตรการที่่�เหมาะสม
มาใช้้ในการจััดการและติิดตามความเสี่่ย� ง สร้้างความสมดุุลระหว่่าง
โอกาสทางธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับแนวโน้้มของโลก

WHAUP ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรตามกรอบการ
ทำำ�งานที่่�กำำ�หนดไว้้เพื่่�อระบุุหาความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ประเมิิน
ผลกระทบที่่�มีีต่่อการปฏิิบััติิงานและกำำ�หนดแนวทางการบริิหาร
จัั ด การ ภาพประกอบด้้ า นล่่างคืื อวิิ ธีี การจัั ด การความเสี่่� ย งที่่�
WHAUP ได้้นำำ�มาใช้้ซึ่่�งได้้มีีการประเมิินปััจจััยความเสี่่�ยงภายใน
และภายนอก 4 ด้้านที่่�สำำ�คััญประกอบด้้วย ความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินการ การเงิินและการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ มีีการสื่่อ� สาร
เผยแพร่่ความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญและมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องไปยััง
พนัักงานทุุกคนอยู่่�เสมอเพื่่�อเป็็นการสร้้างความตระหนัักโดยรวม
เกี่่�ยวกัับการจััดการความเสี่่�ยงภายในบริิษััท หากพนัักงานมีีความ
เข้้าใจในความสำำ�คััญของการจััดการความเสี่่�ยงแล้้วจะทำำ�ให้้เกิิด
วิิสััยทััศน์์อัันเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน ส่่งเสริิมให้้บริิษััทมีีการเตรีียม
พร้้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงใดๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
โดยรายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ของความเสี่่� ย งอัั น เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ ได้้
แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของ WHAUP

การระบุุ
ความเสี่่�ยง

การประเมิิน
ความเสี่่�ยง

มาตรการการตอบสนอง
ที่่�รวดเร็็วและการบรรเทา
ความเสี่่�ยง

การรายงานความเสี่่�ยง
การตรวจสอบและ
การสื่่�อสาร

• มีีการสื่่�อสารเรื่่�องความ
เสี่่�ยงไปยัังผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทั้้�งหมดเพื่่�อสร้้าง
วััฒนธรรมที่่�แข็็งแกร่่งเกี่่�ยว
กัับการจััดการความเสี่่�ยง
• คณะทำำ�งานด้้านความเสี่่�ยง
ทำำ�หน้้าที่่�รายงานแผน
งานการจััดการความเสี่่�ยง
ผลลััพธ์์และกระบวนการไป
ยัังคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุก
ไตรมาส

• มีีช่่องทางการสื่่�อสาร
ภายในที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลความ
เสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• กำำ�หนดการดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ตอบสนอง บรรเทาผลกระ
ทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและลด
ความเสี่่�ยงในระดัับสููงให้้อยู่่�
ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

• การคำำ�นวณระดัับความ
เสี่่�ยงตามเกณฑ์์การ
ประเมิินมาตรฐาน

• การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยงองค์์กรและ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
• การระบุุความเสี่่�ยงภายใน
และภายนอกตลอดจน
ผลกระทบทางธุุรกิิจ
• มีีการแบ่่งประเภทความ
เสี่่�ยงที่่�ระบุุไว้้เป็็น 4 หมวด
หมู่่�คืือ กลยุุทธ์์ การเงิิน
การดำำ�เนิินงานและการ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risks)

ด้้ ว ยการคำำ�นึึ งถึึงทุุ ก มุุ ม มองที่่� ความเสี่่� ย งอาจส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ WHAUP จึึงได้้ ใ ห้้ ความสำำ�คัั ญอย่่างมากใน
การวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยแนวคิิดที่่�จะสร้้างความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขััน การรัับรู้้�และพิิจารณาความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้น้� ใหม่่ทำำ�ให้้ WHAUP
กำำ�หนดและ/หรืือปรัับแผนธุุรกิิจเชิิงกลยุุทธ์์ ให้้สอดคล้้องกััน เพื่่�อ
ลดหรืือป้้องกัันผลกระทบในเชิิงลบจากความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
สำำ� หรัั บ ปีี 2563 ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ใหม่่ที่่� ไ ด้้ มีี การระบุุ คืื อ
การพััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ
1. พััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Disruption)
รายละเอีียดและผลกระทบ: การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลนั้้�นยากที่่�จะขััดขวางและหยุุดยั้้�ง ในปััจจุุบัันธุุรกิิจ ต่่างๆ ล้้วน
เผชิิญการเปลี่่�ยนแปลงเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digitization) โดย WHAUP
ในฐานะผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงานอย่่างครบวงจร
รวมถึึงลููกค้้าล้้วนได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงเข้้าสู่่�ยุุค
ดิิจิิทััล (Digital Transformation) จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�บริิษััทและ
ลููกค้้า จะต้้องเปิิดรัับ รู้้�เท่่าทััน และอยู่่�เหนืือสถานการณ์์ อัันเกิิด
จากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลอยู่่�เสมอ เพื่่�อบรรลุุจุุด
ประสงค์์ดัังกล่่าว WHAUP จึึงจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อพััฒนาข้้อได้้
เปรีียบในการแข่่งขัันภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว โดยให้้ความ
สำำ�คัญั กัับการตอบสนองอย่่างรวดเร็็วต่่อสภาวะตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ไป และเข้้าใจโอกาสทางธุุรกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

มาตรการบรรเทาผลกระทบ: WHAUP ได้้พััฒนานวััตกรรมดิิจิิทััล
ต่่างๆ เพื่่�อรัับมืือผลกระทบจาก digital disruption ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และเพื่่�อคว้้าโอกาสจากการเปลี่่�ยนแปลงสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digitization)
โดยเฉพาะตลอดปีี 2563 WHAUP ได้้ขยายการจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
สาธารณููปโภคใหม่่ๆ รวมถึึงขยายนวััตกรรมด้้านพลัังงาน ผ่่าน
โครงการ SMART Energy ซึ่่�งเป็็นการผสมผสานโครงการผลิิต
ไฟฟ้้าต่่างๆ รวมถึึงการบริิหารจััดการพลัังงาน เช่่น ระบบโครงข่่าย
ไฟฟ้้าอััจฉริิยะ (SMART Microgrid) ระบบสำำ�หรัับซื้้�อขายไฟฟ้้า
ระหว่่างกััน (Peer-to-Peer Energy Trading) โครงสร้้างอััตรา
ค่่าไฟฟ้้ารููปแบบใหม่่ (Net Metering) และ ระบบกัักเก็็บพลัังงาน
(Energy Storage) โดยมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบทการจััดการ
ด้้้�านนวััตกรรม
2. ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Change Transition Risk)
คำำ�อธิิบายและผลกระทบ: ในปััจจุุบัันปััจจััยความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมีีความชััดเจนและทวีีความรุุนแรง
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น แต่่ละภาคส่่วนจึึงได้้ตระหนัักถึึงความ
เสี่่�ยงและโอกาสที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิอิ ากาศ โดยปััจจััยที่่มีีอิ
� ทธิ
ิ พิ ลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวรวมถึึง

การออกกฎหมายหรืื อ การบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่�
เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศให้้เข้้มงวดขึ้้�น สำำ�หรัับ
WHAUP นั้้�น เห็็นว่่าความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิอิ ากาศจะส่่งผลดีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั เนื่่อ� งจากหลาย
ภาคส่่วนต่่างให้้ความสนใจพลัังงานทดแทนมากขึ้้�น จึึงเป็็นโอกาส
ทางธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษััทในการขยายธุุรกิิจพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในพอร์์ตธุุรกิิจพลัังงานทดแทน อย่่างไรก็็ตาม
หากบริิษััทไม่่ปฏิิบััติิตามตามกฎและข้้อบัังคัับที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือ
เปลี่่� ย นแปลงไป บริิ ษัั ท อาจได้้ รัั บ ผลกระทบทางลบในแง่่ของ
ชื่่�อเสีียง การเงิิน บทลงโทษและความรัับผิิดทางอาญา
มาตรการบรรเทาผลกระทบ: ในปีี 2563 บริิษััทบรรลุุแผนกลยุุทธ์์
ธุุรกิิจในการขยายการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยมีี
กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าติิดตั้้�งตามสััญญารวม 51 เมกะวััตต์์ แม้้ว่่าจะมีี
การแพร่่ระบาดใหญ่่ของไวรััสโควิิด-19 ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้น้� มาก่่อน โดย
WHAUP ได้้พััฒนาและปรัับปรุุงการให้้บริิการด้้านพลัังงานแสง
อาทิิตย์อ์ ย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่�อความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้า นอกจากนี้้�
WHAUP ยัั ง ให้้ บ ริิ การเพิ่่� ม เติิ ม แก่่ลูู ก ค้้ า เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าและเพื่่�อรัับมืือความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีและบรรทััดฐานทางสัังคม

การจััดการวิิกฤติิและการจััดการ
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

WHAUP ได้้นำำ�แผนความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ (Business Continuity
Plan: BCP) มาถืือปฏิิบัติั ิ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปโดยราบรื่่น�
และมีีการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างทัันท่่วงทีี ซึ่่�งแผน
ดัังกล่่าวจััดทำำ�โดยกลุ่่�มบริิษััท WHA โดย WHAUP ได้้ตระหนัักถึึง
ความท้้ า ทาย ความเสีียหายและความสูู ญ เสีียที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น
แก่่สิิ น ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียซึ่่� ง อาจเกิิ ดขึ้้�น ใน
ช่่วงวิิกฤติิ เช่่น ภััยธรรมชาติิ โรคระบาดใหญ่่ และการก่่อการร้้าย
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563 ได้้มีีการปรัับปรุุงแผนความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจเพื่่�อให้้ครอบคลุุมวิิกฤติิและสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นสาเหตุุให้้
เกิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจหยุุดชะงััก โดยมีีการระบุุวิกิ ฤติิและสถานการณ์์
ดัังกล่่าวจากกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง
เนื่่�องจากการเกิิดโรคระบาดโควิิด-19 ในปีี 2563 บริิษััทจึึงปรัับปรุุง
แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ โดยได้้เพิ่่�มมาตรการที่่�จำำ�เป็็นในการ
ป้้องกัันพนัักงานและธุุรกิิจจากผลกระทบที่่�จากเกิิดโรคระบาด
รวมไปถึึงการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นหากพบพนัักงานของ WHAUP
หรืือสถานที่่�ปฏิิบััติิงานมีีการได้้รัับเชื้้�อโควิิด-19 หรืือตั้้�งอยู่่� ใน
พื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง นอกจากนี้้� แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ยัังครอบคลุุมรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับมาตรการความปลอดภััยตาม
ที่่�หน่่วยงานรััฐให้้คำำ�แนะนำำ� (เช่่น การตรวจวััดอุุณหภููมิิ การเว้้น
ระยะห่่าง และการทำำ�งานจากที่่�บ้้านในกรณีีที่่�สามารถทำำ�ได้้) ทั้้�งนี้้�
ด้้วยประสิิทธิภิ าพและความรััดกุมุ ของแผนความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ
ดัังกล่่าว จึึงไม่่พบว่่าพนัักงานหรืือคณะผู้้�บริิหารของ WHAUP ได้้
รัับเชื้้�อโควิิด-19

WHAUP
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การสร้้างวััฒนธรรมความเสี่่�ยง
(Shaping Risk Culture)

ความเสี่่�ยง ผู้้�บริิหาร คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
คณะทำำ�งานด้้านความเสี่่�ยงต่่างตระหนัักถึึงลัักษณะความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk) และมาตรการ
บรรเทาความเสี่่�ยง ดัังนั้้�น ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�งหมด
(100%) จะต้้องผ่่านการอบรมเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยง

นอกจากกรอบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและการกำำ�กัับดููแล
แล้้ว ปััจจััยสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดวััฒนธรรมความเสี่่�ยงในเชิิงบวก ก็็ยััง
ประกอบด้้วย ความตระหนััก ทััศนคติิ และพฤติิกรรมของพนัักงาน
และผู้้�บริิหารภายในองค์์กร ดัังนั้้น� WHAUP จึึงได้้ดำำ�เนิินการในการ • ในปีี 2563 WHAUP ได้้นำำ�แนวทางการป้้องกััน 3 ระดัับ
(Three Lines of Defence: 3LOD) มาช่่วยส่่งเสริิมการสื่่�อสาร
สร้้างและส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เรื่่
�องการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและการควบคุุมได้้อย่่างมีี
ทั่่�วทั้้�งองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ประสิิทธิิภาพ โดยระบุุบทบาทและหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญของพนัักงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามแนวทางการป้้องกััน 3 ระดัับ โดย ด่่านแรก
WHAUP และกลุ่่�มบริิษััท WHA อยู่่�ในระหว่่างการปรัับเปลี่่�ยน
คืือ การควบคุุมการบริิหารจััดการ ด่่านที่่�สอง คืือ การควบคุุม
ระบบเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจด้้วยแนวทางมาจากผู้้�บริิหารสู่่�พนัักงาน
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ ตลอดจนการควบคุุมดููแลให้้เป็็นไปตาม
(top-down approach) โดยความเสี่่�ยงที่่�ระบุุไว้้จะถููกบรรจุุในดััชนีี
กฎระเบีียบที่่�ฝ่่ายบริิหารเป็็นผู้้�กำำ�หนด และ ด่่านที่่�สาม คืือ
ชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ (KPI) ของผู้้�บริิหารและเจ้้าของความเสี่่�ยงนั้้�น
หน่่
วยงานตรวจสอบที่่�มีีสถานะเป็็นหน่่วยงานอิิสระ ภายใต้้
ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานรายบุุคคล
กรอบการกำำ�กัับดููแลระดัับองค์์กรที่่�กว้้างขึ้้�น ปราการป้้องกััน
ทั้้�งนี้้� ตััวอย่่างของเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ใช้้ทั้้�งองค์์กร คืือ
แต่่ละ “ระดัับ” มีีความสำำ�คััญแตกต่่างกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทคาดหวััง
การปฏิิ บัั ติิ ตามกฎระเบีียบ ชื่่� อ เสีียง และผลการดำำ� เนิิ น งาน
ให้้กลุ่่�มพนัักงานที่่�มีีส่่วนร่่วมตามแนวป้้องกัันแต่่ละระดัับนั้้�น
ทางการเงิิน
มีีความตระหนัั กรู้้� แ ละได้้ รัั บ การสื่่� อ สารที่่� เ พีียงพอเกี่่� ย วกัั บ
งกล่่าว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าองค์์กรมีีการบริิหารความ
แนวทางดัั
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้วัฒ
ั นธรรมความเสี่่ย� ง บริิษัทั
เสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมและกิิจกรรมในการบริิหารความเสี่่�ยงอยู่่�
เสมอ โดยวััตถุปุ ระสงค์์ของกิิจกรรมเหล่่านี้้� คืือ สร้้างความตระหนััก
และเพิ่่�มศัักยภาพของพนัักงานในการระบุุ ควบคุุม และบรรเทา • ในปีี 2564 WHAUP มีีเป้้าหมายที่่จ� ะทำำ�การฝึึกอบรมการจััดการ
ความเสี่่�ยงให้้แก่่พนัักงานในตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการ ณ สถานที่่�
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของตนเอง
ปฏิิ
บััติิการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพวััฒนธรรมความเสี่่�ยง โดย
WHAUP ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายให้้สอดคล้้องกัับกลุ่่�มบริิษััท WHA
หลัักสููตรการฝึึกอบรมนั้้�นได้้ถููกออกแบบมาเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เข้้า
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ร้้อยละ 100 ของพนัักงานทุุกคนในทุุกระดัับ ได้้
ร่่วมมีีความเข้้าใจลัักษณะความเสี่่�ยงและมาตรการการบรรเทา
เข้้ารัับการฝึึกอบรมเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงภายในปีี 2565
ความเสี่่�ยงตามส่่วนงานที่่�ตนเองรัับผิิดชอบ
การฝึึกอบรมและกิิจกรรมสำำ�คััญที่่�ดำำ�เนิินการในปีี 2563 มีีดัังนี้้�:
• ผู้้�บริิหารได้้รัับทราบการแนวโน้้มและสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่� นอกจากนี้้� WHAUP ได้้วางแผนการนำำ�นวััตกรรมดิิจิิทััลมาเพื่่�อ
เกิิดขึ้้�นทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรจากรายงานของคณะ พััฒนาวััฒนธรรมความเสี่่�ยง บริิษััทมีีแผนที่่�จะใช้้ระบบเตืือนภััย
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านการประชุุมคณะกรรมการ ดิิจิิทััลซึ่่�งได้้พััฒนาโดยกลุ่่�มบริิษััท WHA โดยระบบดัังกล่่าวจะ
บริิษััท ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการกระบวนการบริิหารจััดการ แสดงสถานะความเสี่่�ยงหลัักทั้้�งหมดเพื่่�อใช้้ติิดตามและตรวจสอบ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
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การลงทุุน
อย่่างยั่่�งยืืน

การลงทุุนอาจแปรเปลี่่�ยนเป็็นการสููญเสีียหากไม่่มีีการคำำ�นึึงถึึง
วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนในระยะยาวและปููพื้้�นฐานไว้้ตั้้�งแต่่
แรกเริ่่�ม บริิษััททราบดีีว่่าการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environmental, Social
and Governance : ESG) มีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
ธุุ ร กิิ จ ไปสู่่� การเติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืื น ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� บริิ ษัั ทจึึ งกำำ� หนดให้้
พิิจารณาประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ขั้้�นแรกของการวางแผน
ลงทุุนในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ นอกจากนี้้�แล้้วหลัักปฏิิบััติิ ในการลงทุุน
อย่่างมีีความรัั บ ผิิ ดช อบยัั ง เป็็ น การให้้ ความมั่่� น ใจและส่่งเสริิ ม
ความไว้้วางใจและเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยเฉพาะลููกค้้าและ
สถาบัันการเงิิน โดยที่่� ESG ถููกนำำ�มาพิิจารณาว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงานของบริิษััท

การระบุุโครงการ
การลงทุุน

การปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
การแบ่่งเขตพื้้�นที่่�

การประเมิิน
ผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางการจััดการ

ฝ่่ายบริิหารได้้นำำ�การลงทุุนอย่่างมีีความรัับผิิดชอบมาถืือปฏิิบััติิ
เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจและมีีจุุดมุ่่�งหมายในการสร้้างมููลค่่าทาง
ธุุรกิิจระยะยาว โดยบริิษััทได้้ส่่งเสริิมโอกาสทางการลงทุุนที่่�ก่่อให้้
เกิิดผลดีีต่่อธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า ในเชิิง
ศัักยภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG) อย่่าง
ยั่่�งยืืน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นรููปธรรม ตััวอย่่างบริิการของ
WHAUP ที่่�ต่่อยอดมาจากแนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น ได้้แก่่
การให้้บริิการพลัังงานทดแทนจากแผงโซลาร์์บนหลัังคา (Solar
rooftop) ระบบนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reclamation)
และโครงการการผลิิตไฟฟ้้าจากขยะอุุตสาหกรรม โดยรายละเอีียด
ของผลการดำำ�เนิินการด้้านความยั่่�งยืืนจากโครงการการลงทุุน
อย่่างยั่่�งยืืนมีีระบุุไว้้ในหััวข้้อเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมในรายงานฉบัับนี้้�
นอกจากนี้้� WHAUP ยัังได้้ส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การพััฒนา
โครงการ

การดำำ�เนิิน
โครงการ

WHAUP

การตรวจวััดและ
รายงานผล
การดำำ�เนิินงาน
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สำำ�หรัับ WHAUP นั้้�น การลงทุุนอย่่างอย่่างยั่่�งยืืน เริ่่�มตั้้�งแต่่เลืือก
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของโครงการจากข้้อกำำ�หนดการแบ่่งเขตที่่�ดิินตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิการผัังเมืือง พ.ศ. 2518 ในทำำ�นอง
เดีียวกััน บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั
มหาชน (WHAID) และ WHAUP จะหลีีกเลี่่ย� งการลงทุุนในที่่ดิ� นิ ที่่ติ� ดิ
กัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีผลประโยชน์์ ในเชิิงสถาปััตยกรรมหรืือประวััติิศาสตร์์
พื้้� น ที่่� ที่่� มีี ความเสี่่� ย งทางด้้ า นความหลากหลายทางชีีวภาพสูู ง
หรืื อ ข้้ อ กัั ง วลด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม นอกจากนี้้� บริิ ษัั ทยัั ง คำำ�นึึ งถึึง
ผลประโยชน์์เชิิงทำำ�เลที่่�เป็็นยุุทธศาสตร์์จากโอกาสการลงทุุนใน
เขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ตลอดจน
สิิทธิิประโยชน์์และมาตรการส่่งเสริิมการลงทุุน เช่่น สิิทธิิประโยชน์์
ทางภาษีี ทำำ�เลที่่�ตั้้�งเชื่่�อมต่่อกัับเส้้นทางการค้้า การอนุุญาตในการ
ถืือครองที่่ดิ� นิ และอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับนัักลงทุุนจากต่่างประเทศ
ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยดึึงดููดลููกค้้าให้้เลืือกใช้้บริิการของบริิษััทฯ

สำำ� หรัั บ โครงการของ WHAUP ที่่� ตั้้� ง อยู่่� ภ ายในพื้้� น ที่่� ศูู น ย์์
อุุตสาหกรรมของบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กััด มหาชน (WHAID) ไม่่ได้้มีีกฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องทำำ�การ
ศึึกษาการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) ทั้้�งนี้้� ความเสี่่ย� ง
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มทางสิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คมที่่� WHAUP อาจ
ต้้องเผชิิญนั้้�นมีีการวิิเคราะห์์โดยรวมเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงาน
การประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�
ตั้้�งอยู่่� การศึึกษาประเมิินนี้้�จะช่่วยสร้้างความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิ
ตามระเบีียบข้้อบัังคัับและเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการลงทุุนที่่�ดำำ�เนิินการ
อยู่่� นั้้� น จะได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากหน่่ ว ยงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�แสดงไว้้ในตาราง
ด้้านล่่างนี้้� ได้้รัับการประเมิินและมีีการกำำ�หนดข้้อควรระวัังและ
มาตรการบรรเทาที่่�เหมาะสมไว้้แล้้ว โดย WHAUP ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทต
ั ามที่่ร� ะบุุไว้้ในรายงานการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและดำำ�เนิินการตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ให้้บรรลุุถึึงการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่ง� ยืืน รายละเอีียดการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนจากการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนได้้แสดงไว้้ในหััวข้้อย่่อยของ
รายงานฉบัับนี้้�แล้้ว

ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

•
•
•
•
•
•
•
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คุุณภาพดิิน
คุุณภาพน้ำำ��
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
พื้้�นที่่�สีีเขีียว
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ตััวชี้้�วััดด้้านสัังคม

•
•
•
•
•
•
•

การวางแผนการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
การคมนาคม
การป้้องกัันอุุทกภััยและภััยแล้้ง
การบริิหารจััดการขยะ
สภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม
ระบบสาธารณสุุขและความสะอาด
อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

การจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ด้้ ว ยลัั ก ษณะทางธุุ ร กิิ จ และการบริิ การของบริิ ษัั ท ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท
ต้้องเกี่่�ยวข้้องและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้าจำำ�นวนมากในอุุตสาหกรรม
ต่่างๆ ด้้วยสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 มีีการเปลี่่�ยนแปลงทาง
สัังคมอย่่างมากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นสถานการณ์์ของโรคระบาดใหญ่่
ข้้ อจำำ�กัั ด การเดิิ น ทางระหว่่างประเทศ การชะลอตััว ของภาวะ
เศรษฐกิิจ การเปลี่่�ยนแปลงด้้านระเบีียบข้้อบัังคัับและความกัังวล
ในเรื่่�องของความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลในโลกออนไลน์์ ดัังนั้้�น
จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็นมากสำำ�หรัับธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�จะต้้องนำำ�แนวทาง
แบบการบริิ ห ารภายใต้้ ก ารเปลี่่� ย นแปลงตลอดเวลามาใช้้ กัั บ
หลัักปฏิิบััติิ ในการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของตนเอง ด้้วยเหตุุนี้้�
WHAUP จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับแผนการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และบรรษััทภิิบาลเป็็นหลัักสำำ�คััญ เพราะบริิษััทได้้พิิจารณา
แล้้วว่่าคู่่�ค้้าเป็็นตััวแทนของบริิษััท ซึ่่�งการกระทำำ�และชื่่�อเสีียงของ
คู่่�ค้้าย่่อมมีีอิิทธิิพลต่่อมุุมมองของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในแง่่ของธุุรกิิจ
ของ WHAUP ด้้วยเช่่นกััน ดัังนั้้�น เพื่่�อควบคุุมดููแลปััจจััยที่่�ท้้าทาย
นี้้� WHAUP ได้้วางแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานที่่�เป็็นธรรม
และโปร่่งใส ทั้้�งยัังเป็็นการเสริิมสร้้างศัักยภาพของคู่่�ค้้าในการ
ปรัับปรุุงและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมกัันอีีกด้้วย

แนวทางการจััดการ

ปััจจุุบััน WHAUP มีีคู่่�ค้้า จำำ�นวน 231 รายภายในห่่วงโซ่่อุุปทาน
ซึ่่�งต่่างเป็็นผู้้�จััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้แก่่บริิษััท เช่่น น้ำำ��ดิิบ สารเคมีี ห้้องปฏิิบััติิการ และ
การบำำ�รุุงรัักษา โดยกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างและการจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทานของ WHAUP อยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของฝ่่าย
จััดซื้้�อ ในส่่วนของคุุณสมบััติิหลัักที่่� WHAUP ต้้องการจากคู่่�ค้้า
คืือ มีีมาตรฐานสููง อััตราราคาเป็็นไปตามราคาของตลาด และ
ตรงต่่อเวลา ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดที่่�กำำ�กัับดููแลไว้้
อย่่างเคร่่งครััด จึึงต้้องกำำ�กัับดููแลให้้คู่่�ค้้ายึึดถืือหลัักการนี้้�ด้้วยเช่่น
เดีียวกััน ดัังนั้้�น WHAUP จึึงได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับ
คู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) เพื่่�อปฏิิบััติิและเผยแพร่่ให้้

คู่่�ค้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด โดยจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า
มีีเนื้้อ� หาครอบคลุุมถึึงข้้อปฎิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
สิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน รวมถึึงการบริิหารจััดการอาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ซึ่่�งได้้เผยแพร่่จรรยาบรรณธุุรกิิจ
สำำ�หรัับคู่่ค้� า้ ให้้แก่่คู่่�ค้า้ ทั้้�งหมดก่่อนที่่จ� ะเริ่่ม� งาน โดยในปีี 2563 คู่่ค้� า้
ทุุกรายของบริิษััทได้้รัับสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับหลัักจรรยา
บรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า โดยร้้อยละ 25 ของคู่่�ค้้าที่่�ยัังดำำ�เนิินกิิจการ
อยู่่�ในทะเบีียนคู่่�ค้้า (Approved Vendor List : AVL)ได้้ลงนามรัับ
ทราบหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า

การเลืือกคู่่�ค้้ารายใหม่่

ในกรณีีที่่�การปฏิิบััติิงานใดๆ ของ WHAUP จะต้้องใช้้สิินค้้าหรืือ
บริิการใหม่่ซึ่่�งไม่่มีีในรายชื่่�อคู่่�ค้้าปััจจุุบััน ฝ่่ายจััดซื้้�อจะเป็็นผู้้�รัับ
ผิิดชอบในการคััดเลืือกและประเมิินคู่่�ค้้าตามแนวทางที่่�ระบุุไว้้ใน
กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง (Procurement Procedure) ซึ่่�งจะมีี
การทบทวนเนื้้�อหาเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
ความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� ในกระบวนการคััดเลืือก คู่่�ค้้ารายใหม่่จะ
ต้้องกรอกแบบฟอร์์มประเมิินคู่่�ค้้า (Pre-Qualification Form: PQ)
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยคำำ�ถามในการประเมิินคุุณสมบััติิของคู่่�ค้้าที่่�
ต้้องการในแง่่ของคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ราคาและ
ความสามารถในการผลิิ ต หรืื อ บริิ การ ตลอดจนระบบบริิ ห าร
จััดการด้้านบรรษััทภิิบาล สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม เพื่่�อกำำ�กัับดููแล
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ ความปลอดภััย และผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยแบบฟอร์์ ม ประเมิิ น คู่่� ค้้ า เป็็ น ขั้้� น ตอนใน
การคััดกรองเบื้้�องต้้นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�ค้้า ใน
ขณะเดีียวกัันยัังสร้้างความมั่่�นใจได้้ว่่าคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกจะ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563
WHAUP มีีคู่่�ค้้ารายใหม่่หนึ่่�งรายที่่�ผ่่านการคััดกรองโดยใช้้แบบ
ฟอร์์มประเมิินคู่่�ค้้า โดยกระบวนการคััดเลืือกนี้้�ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้
ว่่าคู่่�ค้้าที่่�เลืือกให้้อยู่่�ในทะเบีียนคู่่�ค้้า (AVL) จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดย
ยึึดหลัักความยั่่�งยืืน
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การประเมิินความเสี่่�ยงของห่่วงโซ่่อุุปทาน
การระบุุคู่่�ค้้า
รายสำำ�คััญ
• ระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญจากการ
วิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลในการจััดซื้้�อ
(Spending Analysis) โดย
พิิจารณาถึึงความสำำ�คััญของ
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ ระดัับ
ความยากง่่ายในการหา
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการอื่่�นมา
ทดแทน ฯลฯ

การประเมิินความเสี่่�ยง
คู่่�ค้้าด้้านความยั่่�งยืืน
• ประเมิินและจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญความเสี่่�ยงของ
คู่่�ค้้าในด้้านจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ ผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม และผล
กระทบทางสัังคม

มาตรการ
จััดการความเสี่่�ยง
• จััดการความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า
แต่่ละรายด้้วยมาตรการที่่�
เหมาะสม รวมถึึงดำำ�เนิิน
การแก้้ไขปรัับปรุุงข้้อ
บกพร่่องให้้ถููกต้้อง หรืือ
การใช้้มาตรการยุุติิสััญญา

การระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ

การประเมิินและบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
กิิจกรรมทางธุุรกิิจของ WHAUP อาจหยุุดชะงัักหรืือไม่่ต่่อเนื่่�อง ด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า

ได้้หากคู่่�ค้้าไม่่สามารถจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการบางอย่่างได้้
โดยเหตุุการณ์์นี้้�อาจทำำ�ให้้คู่่�ค้้าเหล่่านี้้� ไม่่สามารถถููกทดแทนได้้
ทำำ�ให้้กลายเป็็น “คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ” ของ WHAUP เพื่่�อให้้การบริิหาร
จัั ด การห่่วงโซ่่อุุ ป ทานมีีประสิิ ทธิิ ภาพ WHAUP จึึงได้้ จัั ดทำำ�
กระบวนการระบุุ คุุ ณ สมบัั ติิ เ พื่่� อ เน้้ น ย้ำำ��ต่่ อคู่่� ค้้ า ให้้ มีี การบริิ ห าร
จััดการได้้อย่่างสอดคล้้องกััน โดยคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญจะถููกระบุุจาก
การวิิเคราะห์์การใช้้จ่่าย (เช่่น มีีค่่าใช้้จ่่ายมากกว่่าร้้อยละ 80 ของ
มููลค่่าจััดซื้้�อทั้้�งหมด) และส่่วนประกอบเพิ่่�มเติิมซึ่่�งรวมไปถึึงความ
สำำ�คััญของส่่วนประกอบหรืือบริิการที่่�จััดหา ตลอดจนความยากใน
การจััดหาทดแทนและแนวปฏิิบััติิในการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม

WHAUP ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี ในด้้านจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยหน่่วยงานที่่�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าบริิการและฝ่่ายจััดซื้้�อจะเป็็นผู้้�ประเมิิน
ซึ่่�งการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคู่่�ค้้าจะเป็็นไปตามคุุณภาพของ
สิินค้้าหรืือบริิการ ราคา การจััดส่่งสิินค้้า/การส่่งมอบงาน และ
การให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกเหนืือจากเกณฑ์์
ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว คู่่�ค้้าจะยัังต้้องได้้รัับการประเมิินว่่าได้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายและกระบวนการของบริิษััทหรืือไม่่ รวมทั้้�ง
หลัักปฏิิบััติิในการจััดการของคู่่�ค้้าในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิิบาล (ESG) เมื่่�อกระบวนการประเมิินเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว
บริิ ษัั ทจะแจ้้ ง ผลการประเมิิ น พร้้ อ มแผนการแก้้ ไ ขข้้ อ บกพร่่อง
ตามผลคะแนนของคู่่�ค้้าแต่่ละราย ในกรณีีที่่�คู่่�ค้้าได้้คะแนนต่ำำ��กว่่า
ในปีี 2563 WHAUP ได้้ระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ จำำ�นวน 10 ราย คิิดเป็็น มาตรฐาน 2 ปีีติิดต่่อกััน บริิษััทจะมีีแจ้้งผลให้้คู่่�ค้้าทราบและคู่่�ค้้า
ร้้อยละ 4.33 ของคู่่�ค้้าทั้้�งหมดที่่�ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับบริิษััท และ ดัังกล่่าวจะถููกตััดออกจากทะเบีียนคู่่�ค้้า โดยจะมีีหนัังสืือแจ้้งใน
มีียอดค่่าใช้้จ่่ายคิิดเป็็นร้้อยละ 80 ของมููลค่่าการจััดซื้้�อรวมของ ลำำ�ดัับต่่อไป
บริิษััท ทั้้�งนี้้� ด้้วยระดัับผลกระทบที่่�มากขึ้้�นจากคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ทต้้ อ งมีีมาตรการการจัั ด การเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ บรรเทา
ผลกระทบที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านแนวทางการประเมิินและบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
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การจำำ�แนกประเภทตามประสิิทธิิภาพของผู้้�จััดหา
ผลการปฏิิิ�บััั�ติิิ�งาน : ดีีี�เยี่่�ยม

• ช่่่�วงคะแนน ร้้้�อยละ 80-100
• การปฏิิิ�บััั�ติิิ� : ให้้้�คู่่่��ค้้าดำำ�เนิิิ�นการประเมิิิ�นตนเองทุุุ�กๆ สองปีี

ผลการปฏิิิ�บััั�ติิิ�งาน : ดีี

• ช่่่�วงคะแนน ร้้้�อยละ 60-79
• การปฏิิิ�บััั�ติิิ� : ให้้้�คู่่่��ค้้าดำำ�เนิิิ�นการประเมิิิ�นตนเองทุุุ�กปีี

ผลการปฏิิิ�บััั�ติิิ�งาน : พอใช้้
• ช่่่�วงคะแนน ร้้้�อยละ 25-59

• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้ายื่่�นแผนการแก้้ ไขข้้อบกพร่่องด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล พร้้อมปฏิิบััติิตามแผนภายใน
6 เดืือน และจะต้้องจััดให้้มีีการตรวจสอบอีีกครั้้�ง

ผลการปฏิิิ�บััั�ติิิ�งาน : ต่ำำ��กว่่่�ามาตรฐาน

• ช่่่�วงคะแนน ต่ำำ��กว่่่�าร้้้�อยละ 25
• การปฏิิิ�บััั�ติิิ� : ให้้้�คู่่่��ค้้ายื่่่�นแผนการแก้้้� ไขข้้้�อบกพร่่่�องด้้้�านสิ่่�งแวดล้้้�อม สััั�งคม และ บรรษััั�ทภิิิ�บาลพร้้้�อมปฏิิิ�บััั�ติิิ�ตาม
แผนภายในเวลาที่่�ตกลง หากผลการตรวจสอบในภายหลััั�ง พบว่่่�าคู่่่��ค้้ายััั�งไม่่่�สามารถแก้้้� ไขข้้้�อบกพร่่่�องได้้้�
ให้้้�ถืืื�อว่่่�าสััั�ญญาที่่่��มีีอยู่่่��เป็็นอััั�นสิ้้�นสุุุ�ด

ในปีี 2563 WHAUP ได้้เริ่่�มกระบวนการประเมิินศัักยภาพความยั่่�งยืืน (Environmental, Social and Governance (สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิิบาล): ESG) มาใช้้ในการลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบคุุณสมบััติิ ณ สถานที่่�ประกอบการ (Onsite Audits) ทั้้�งนี้้� WHAUP ได้้ประเมิิน
คู่่�ค้้ารายใหม่่จากทะเบีียนคู่่�ค้้า (AVL) ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิใหม่่ในปีี 2563 และประเมิินคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญทั้้�งหมด 10 ราย โดยคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับ
การประเมิินต่่างผ่่านเกณฑ์์การประเมิินด้้วยคะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ 83 ซึ่่�งจััดว่่าอยู่่�ในช่่วงคะแนน “ดีีเยี่่�ยม”
นอกจากนี้้� WHAUP ยัังถืือว่่าการลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบคุุณสมััติิ ณ สถานที่่�ประกอบการ (Onsite Audits) เป็็นโอกาสในการฝึึกอบรม
แบ่่งปัันความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิทางด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และทางสัังคมให้้แก่่คู่่�ค้้า รวมทั้้�งส่่งเสริิมวััฒนธรรมที่่�
เกื้้�อกููลกััน โดยการฝึึกอบรมคู่่�ค้้านัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยสร้้างผลดีีต่่อทุุกฝ่่ายทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร

แนวคิิดริิเริ่่�มการพััฒนาการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
“ระบบ E-Procurement”

ในปีี 2563 WHAUP ได้้ยกระดัับศัักยภาพการดำำ�เนิินงาน โดยได้้ใช้้ประโยชน์์จากนวััตกรรมทางด้้านเทคโนโลยีี ด้้วยการดำำ�เนิินงาน
โครงการระบบจััดซื้้�อจััดจ้้างออนไลน์์ E-Procurement เฟสที่่� 1 มาใช้้งาน โดยได้้พััฒนาระบบเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในด้้านของเวลา
ความโปร่่งใส และการจััดการต้้นทุุนสำำ�หรัับกระบวนการประมููลโครงการ คู่่�ค้้าที่่�ทำำ�การประมููลจะสามารถอััปโหลดใบเสนอราคาไปยััง
ระบบ ตรวจดููกระบวนการโดยรวม รวมทั้้�งผู้้�ที่รั่� บั ผิิดชอบและได้้รับั มอบอำำ�นาจสามารถอนุุมัติั ิใบเสนอราคาตามมููลค่่าสััญญาได้้โดยสะดวก
ผ่่านระบบ นอกจากนี้้� ระบบจััดซื้้�อจััดจ้้างออนไลน์์ยัังมีีฐานข้้อมููลเพื่่�อตรวจสอบและเปรีียบเทีียบราคาที่่�คู่่�ค้้าเสนอมีีมููลค่่าเป็็นไปตาม
ราคาตลาด ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 WHAUP ได้้ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะดำำ�เนิินการเฟส 2 ของโครงการนี้้� โดยจะมีีการเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นให้้ผู้้�ใช้้สามารถ
ประเมิินคุุณสมบััติิคู่่�ค้้า ตรวจประเมิินศัักยภาพความยั่่�งยืืน (ESG) และสามารถบริิหารจััดการรายชื่่�อคู่่�ค้้าในระบบได้้ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าว
ยัังช่่วยให้้การประมููลโครงการดำำ�เนิินไปได้้โดยอััตโนมััติิ กล่่าวคืือสามารถกำำ�หนดราคา วิิเคราะห์์ข้้อมููล และดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างกัับ
คู่่�ค้้าโดยไม่่ต้้องอาศััยการควบคุุมโดยตััวบุุคคล
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การจััดการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์

WHAUP สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้นกัับลููกค้้าบนพื้้�นฐานของ
ความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน ซึ่่�งถืือเป็็นหลัักพื้้�นฐานและกลยุุทธ์์ที่่�
เป็็นหััวใจสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาว
บริิษััทฯ ถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยพัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate
Solution Partner in Utilities and Power with Environmental Care”
ที่่มุ่่� ง� มั่่น� ในการเสนอบริิการที่่ห� ลากหลายครบวงจรให้้กับั ลููกค้้า เพื่่�อ
จะส่่งมอบความมุ่่ง� มั่่น� นี้้� เราพิิจารณาว่่าการจััดการความสััมพัันธ์์กับั
ลููกค้้านั้้น� เป็็นรากฐานและกลยุุทธ์ห์ ลัักที่่� WHAUP ได้้ให้้ความสำำ�คัญั
เพื่่�อสร้้างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจในระยะยาวภายในบริิษัทั ฯ รวมทั้้�ง
เป็็นการสร้้างความมั่่น� ใจให้้แก่่ลููกค้้าอีีกด้้วย บริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่าการมอบ
บริิการที่่เ� ป็็นเลิิศแก่่ลููกค้้านั้้น� จะเป็็นการรัักษาชื่่อ� เสีียงที่่ดีี� ของบริิษัทั
และเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจ
เนื่่�องจาก WHAUP ดำำ�เนิินการภายในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมของ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด มหาชน
(WHAID) ซึ่่ง� ทั้้�งสองบริิษัทต่่
ั างก็็มีีฐานลููกค้้าเดีียวกััน โดย WHAUP
เป็็นผู้้�ให้้บริิการผลิิตและจััดหาน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม น้ำำ��ดิิบ น้ำำ��เพื่่�อ
ผ่่านกระบวนการผลิิต (Process Water) และน้ำำ��เพื่่�อกระบวนการผลิิต
ปราศจากคลอรีีน (Clarified Water) ให้้แก่่นิิคมอุุตสาหกรรมรายใหญ่่
ที่่�สุุดในประเทศไทยซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการด้้านพลัังงานเชื้้�อเพลิิง
เชิิงพาณิิชย์์ (Conventional) และพลัังงานทดแทน ดัังนั้้น� WHAUP
จึึงมีีบทบาทในการจััดหาโซลููชันั แบบครบวงจรสำำ�หรัับลููกค้้าภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรมด้้วยผลิิตภััณฑ์์สาธารณููปโภค และมีีบทบาท
สำำ�คััญในการสนัับสนุุน WHAID ในการคงสถานะความเป็็นผู้้�นำำ�ใน
ส่่วนแบ่่งการตลาดนิิคมอุุตสาหกรรมไว้้ที่ร้่� ้อยละ 32
42
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แนวทางการจััดการ

ด้้วยประเภทและความต้้องการของลููกค้้าที่่�แตกต่่างกััน WHAUP
ได้้นำำ�แนวทางการจััดการด้้านลููกค้้าสััมพัันธ์์เพื่่�อดููแลและตอบสนอง
ความต้้องการที่่�หลากหลายของลููกค้้า WHAUP จััดการความ
สััมพัันธ์์กัับลููกค้้าผ่่านระบบการจััดการลููกค้้า (CRM) และระบบ
ที่่� ได้้มาตรฐานซึ่่�งมีีข้้อมููลและคำำ�ขอของลููกค้้าจััดเก็็บไว้้ ซึ่่�งใน
ปีี 2563 มีีการศึึกษาและสำำ�รวจข้้อมููลทั้้�งหมดเพื่่�อเตรีียมปรัับปรุุง
ระบบครั้้�งใหญ่่เพื่่�อเปลี่่�ยนไปใช้้งานในรููปแบบแอปพลิิเคชััน ซึ่่�ง
จะช่่วยให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� แอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวจะเปิิดให้้ใช้้งาน
ในปีี 2564 โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อยกระดัับความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าและ
สร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า
WHAUP ให้้ ความสำำ�คัั ญ และรัั ก ษาความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� แ น่่ น แฟ้้ น
ตลอดจนความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน หนึ่่�งในวิิธีีการเพื่่�อสร้้าง
ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ลูู ก ค้้ า ให้้ แ ข็็ ง แกร่่งคืื อ ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมที่่�
มีีประสิิ ทธิิ ผ ลซึ่่� ง WHAUP มั่่� น ใจว่่าช่่องทางการสื่่� อ สารนั้้� น
สามารถเข้้ า ถึึงได้้ แ ละครอบคลุุ ม ถึึงลูู ก ค้้ า ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง หมด
WHAUP ได้้จััดทำำ�วารสาร ‘WHA Connect Newsletter’ เป็็นราย
ไตรมาส เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มบริิษััท WHA
กิิจกรรมต่่างๆ โครงการอบรม และกิิจกรรม CSR รวมถึึงการ
ประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์และกิิจกรรมของลููกค้้าอีีกด้้วย นอกจาก
นี้้�ยัังได้้เสริิมประสิิทธิิภาพของการสื่่�อสารสองทาง (Two-way
Communication) ด้้วยการเข้้าเยี่่�ยมลููกค้้า การติิดต่่อทางโทรศััพท์์

อีีเมล อย่่างสม่ำำ��เสมอ การพบปะและกำำ�หนดบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ติิดต่่อ
หลัักเพื่่�อดููแลลููกค้้าในกรณีีที่่�มีีข้้อกัังวลหรืือคำำ�ร้้องขอ บริิษััทฯ
เปิิ ดรัั บ และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เป็็ น อย่่างมากต่่อการตอบรัั บ และ
ความเห็็นจากลููกค้้าซึ่่�งได้้รัับผ่่านช่่องทางที่่�มีีอยู่่�ที่่�กล่่าวไว้้ข้้าง
ต้้นรวมถึึงเว็็บไซต์์ เนื่่�องจากมองว่่าเป็็นโอกาสในการพััฒนาและ
เติิบโตต่่อไป ทั้้�งนี้้�เมื่่�อได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียน ผู้้�จััดการฝ่่ายของกลุ่่�ม
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้รัับแจ้้งข้้อมููล และมีีการแต่่งตั้้�งพนัักงาน
ที่่� มีี ความรู้้� ความชำำ� นาญให้้ ดำำ� เนิิ น การสืื บ สวน รายงานข้้ อ มูู ล
รวมถึึงบัันทึึกรายละเอีียดลงในเอกสาร สถานะของการตอบสนอง
ข้้อร้้องเรีียนจะถููกรายงานไปยัังผู้้�จััดการโรงงานและจากนั้้�นจะ
รายงานต่่อไปยัังในที่่�ประชุุมของฝ่่ายจััดการ

นอกจากนี้้� WHAUP ยัังจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
ประจำำ�ปีเี พื่่�อให้้มีีความเข้้าใจในข้้อกัังวลของลููกค้้ามากขึ้้น� ปรัับปรุุง
บริิการเพื่่�อการปฏิิบััติิการที่่�ไร้้จุุดบกพร่่องและเพื่่�อให้้มีีความพึึง
พอใจสููงสุุด การสำำ�รวจจะวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อ
คุุณภาพของบริิการ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และข่่าวสารที่่�ได้้ส่่งมอบ ฝ่่ายพััฒนา
ลููกค้้า (Customer Development Department) จะทำำ�การรวบรวม
และวิิเคราะห์์คำำ�ตอบในแบบสำำ�รวจ เมื่่อ� มีีการระบุุปัญั หาแล้้ว แผนก
จะกำำ�หนดสาเหตุุที่่�แท้้จริิงและกำำ�หนดแนวทางป้้องกัันไม่่ให้้กรณีี
ดัังกล่่าวเกิิดซ้ำำ��อีีกในอนาคต เป็็นการรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ
ลููกค้้า ทั้้�งนี้้� จะมีีการรายงานผลการทำำ�แบบสำำ�รวจในการประชุุม
ผู้้�บริิหาร เพื่่�อจััดการข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้อย่่างครบถ้้วนและมีี
ประสิิทธิิภาพไปพร้้อมกัับการปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อพััฒนา
สิินค้้าและบริิการ โดยในปีี 2563 WHAUP ได้้รัับคะแนนความพึึง
พอใจของลููกค้้าเฉลี่่�ยที่่�ร้้อยละ 96

คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้า (ร้้อยละ)
2561

96%

2562

94%

2563

เป้้าหมายปีี 2564

96%

97%

2563

เป้้าหมายปีี 2564

จำำ�นวนการสำำ�รวจลููกค้้าทั้้�งหมด (ราย)
2561

181

2562

264

425

400

จากผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในปีี 2563 รวมถึึงเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับรายงานจากช่่องทางการสื่่�อสารและกระบวนการต่่างๆ
ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ พบว่่ามีีประเด็็นที่่�สามารถพััฒนาเพื่่�อยกระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าดัังต่่อไปนี้้� โดยข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมดได้้รัับการ
แก้้ไขภายในวัันที่่�กำำ�หนด
ประเด็็นที่่�สร้้างความกัังวล

การบรรเทาผลกระทบ

ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของน้ำำ��อุุตสาหกรรม
ที่่� WHAUP จััดหาตามการสัังเกตการณ์์ของ
ลููกค้้าคืือ น้ำำ��มีีสีีที่่�เปลี่่�ยนไปหลัังจากไม่่ได้้ใช้้
เป็็นเวลานาน เช่่น หลัังจากวัันหยุุดยาว
แรงดัันที่่� ไม่่เพีียงพอของน้ำำ��อุุตสาหกรรมใน
บางกรณีี
ความสม่ำำ��เสมอในการจััดส่่งน้ำำ��อุุตสาหกรรม

WHAUP ได้้เพิ่่�มความถี่่�ในการฉีีดน้ำำ��ไปยัังท่่อส่่งที่่�เชื่่�อมต่่อกัันของลููกค้้าที่่�แจ้้งเข้้ามา
เพื่่�อลดน้ำำ��นิ่่�งภายในระบบ

WHAUP ได้้ทำำ�การปรัับระบบสููบน้ำำ��และจุุดตั้้�งแรงดัันเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์
ดัังกล่่าวขึ้้�นอีีก
WHAUP ได้้ตรวจสอบและพบว่่ามีีเหตุุการณ์์ที่่�ระบบสููบน้ำำ�� หยุุดทำำ�งานกะทัันหััน
โดยได้้มีีการกู้้�คืืนระบบให้้กลัับมาใช้้งานตามปกติิได้้อย่่างรวดเร็็ว
มีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��เสีียที่่�สถานประกอบการ WHAUP ได้้แจ้้งลููกค้้าไปว่่าจะมีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��เสีียโดยการสุ่่�มตรวจได้้ตลอด
ของลููกค้้าโดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า เวลา โดยในกรณีีดัังกล่่าว บริิษััทฯ จะแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้า 15 -30 นาทีีเท่่านั้้�น
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า

2. ชมรมผู้้�บริิหาร (Director Club) ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
มาเป็็นเวลา 12 ปีี มีีสมาชิิกเป็็นผู้้�บริิหารระดัับผู้้�จััดการทั่่�วไป
ถึึงกรรมการจากบริิษััทต่่างชาติิในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น
WHAUP มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีีที่่�สุุด
ซีีบอร์์ด โดยส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมที่่จั� ดขึ้
ั น�้ ได้้แก่่ การหมุุนเวีียน
แก่่ลููกค้้า บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ
เยี่่�ยมชมโรงงานทุุกเดืือน การพบปะเครืือข่่าย เป็็นต้้น
เพื่่�อกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ตามที่่�มีีรายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อการ
จััดการนวััตกรรม นอกเหนืือจากบริิการที่่มีีมู
� ลู ค่่าเพิ่่�มแล้้ว WHAUP 3. ชมรมผู้้�บริิหารชาวญี่่�ปุ่่�น (Japanese Club) จััดตั้้�งขึ้้�นมา
ยัังได้้จััดทำำ�โครงการดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการ
เป็็นเวลากว่่า 20 ปีี ประกอบด้้วยตััวแทนผู้้�ประกอบการชาว
จััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ในธุุรกิิจทุุกภาคส่่วนของบริิษััท
ญี่่�ปุ่่�น 150 ท่่านจากโรงงานอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรม
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ในปีี 2563 ชมรมได้้จััดให้้มีีการประชุุมประจำำ�
ชมรมลููกค้้า
เดืือน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลในด้้านต่่างๆ เช่่น การบริิหาร
บริิษัทั ได้้ก่่อตั้้ง� ชมรมลููกค้้าต่่างๆ ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการสื่่อ� สาร
จััดการขยะ การผลิิตพลัังงานจากขยะ และ ภาษีีการขาย
กัับลููกค้้า เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการปฏิิสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
อสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น
อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจความสนใจและข้้อกัังวลของลููกค้้า
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ชมรมลููกค้้าที่่�โดดเด่่นในปีี 2563 มีีดัังนี้้�
4. ก่่อตั้้� ง ชมรมบริิ ห ารงานบุุ ค คลอิิ ส เทิิ ร์์ น ซีีบอร์์ ด (Eastern
Seaboard Industrial Estate Human Resource Club (ESIE
1. ชมรมนัั ก ลงทุุ น WHA Investor Club ทุุ กรายในนิิ ค ม
HR Club)) ได้้ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นในปีี 2540 โดยมีีวััตถุุประสงค์์ใน
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยสมาชิิกจะได้้รัับจดหมาย
การแจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับกฎหมายและข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ข่่าวรายเดืือน/รายไตรมาส และจดหมายเชิิญเข้้าร่่วมการ
แรงงานให้้แก่่สมาชิิกซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�
สััมมนาฝึึกอบรมต่่างๆ ทั้้�งนี้้�มีีการจััดโปรแกรมฝึึกอบรมและ
เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรบุุคคล ชมรมบริิหารงานบุุคคลอิิสเทิิร์์น
สััมมนาสำำ�หรัับสมาชิิกชมรมทั้้�งหมด 7 โครงการในปีี 2563
ซีีบอร์์ดมีีสมาชิิกจากบริิษััทกว่่า 250 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัังนี้้�
อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด จะมีีการประชุุมร่่วมกัันทุุกเดืือนเพื่่�อให้้
ประชาสััมพัันธ์์สื่่�อสารข้้อมููลไปยัังสมาชิิกได้้อย่่างถููกต้้องและ
• โครงการสัั ม มนาเรื่่� อ งการผลิิ ต พลัั ง งานจากขยะ
ครบถ้้วน
อุุตสาหกรรมภายใต้้หััวข้้อ “Industrial Waste-to-Energy”
• กิิจกรรมพบปะระหว่่างองค์์การส่่งเสริิมการค้้าต่่างประเทศ 5. สโมสรแรงงานสััมพัันธ์์ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (ESLR Club) ได้้
ของญี่่�ปุ่่�นกัับผู้้�ประกอบการชาวญี่่�ปุ่่�น Japan External
ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นใปีี 2548 โดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นศููนย์์กลางสนัับสนุุน
Trade Organization (JETRO) meet with Japanese
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงงานสำำ�หรัับสมาชิิกที่่�มีีความสนใจ
Businessmen event;
ที่่�สหภาพแรงงาน ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ และความร่่วมมืือหรืือ
• โครงการสัั ม มนาออนไลน์์ หัั วข้้ อ “Building Aviation
ข้้อแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการชี้้�ขาดข้้อพิิพาทแรงงานหรืือกรณีีอื่่�นๆ
Portfolio for 2020 Global Aviation Market” สำำ�หรัับ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ข้้ อ ตกลงด้้ า นแรงงาน สมาชิิ ก ของชมรม
ผู้้�ประกอบการที่่�สนใจธุุรกิิจอากาศยาน
แรงงานสััมพัันธ์์อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด (ESLR Club) จะมาจากบริิษัทั
• โครงการสััมมนาออนไลน์์เรื่่�องการทำำ�งานระยะไกลอย่่าง
135 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้หััวข้้อ “How to Work Remotely
and Effectively while Away from Office”
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หัวข้
ั อ้ “Post Covid-19 Strategy
and Framework for Emerging Risks and Recovery
Opportunities” แนะนำำ�กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจหลัังโควิิด-19
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “อนาคตอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ ในไทยและภููมิิภาคอาเซีียน ภายใต้้วิิถีีใหม่่หลััง
โควิิด-19” (“ASEAN - Thailand Automotive Outlook
post Covid-19”)
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “การพััฒนาเทคโนโลยีี
5G เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นระบบการผลิิ ตอัั จ ฉริิ ย ะ (Smart
Manufacturing) ในอีีอีีซีี” (“Accelerating 5G Network
for SMART Manufacturing”)
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บทสััมภาษณ์์

การร่่วมมืือกัับ WHAUP ถืือเป็็นความร่่วมมืือ
ที่่�ได้้ประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่ายเราเล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการ
พััฒนาโครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์อื่่�นๆ ใน
ภููมิิภาคแห่่งนี้้�ซึ่่�งเรีียกได้้ว่่ามีีแสงอาทิิตย์์เหลืือเฟืือ

วิิศรุุต พลาฤทธิ์์�
ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บริิษััท ไวส์์วููดส์์ จำำ�กััด กล่่าวถึึงผล
ประโยชน์์ที่่�บริิษััทได้้รัับจากบริิการพลัังงานแสงอาทิิตย์์โดย
WHAUP ในราคาที่่�ช่่วยประหยััดต้้นทุุน

WHAUP เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านการลงทุุนในอุุปกรณ์์
ผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ตลอดจนดููแลการติิดตั้้�ง
และการบำำ�รุุงรัักษา ZF Thailand มีีเป้้าหมายที่่�จะ
นำำ�พลัังงานแสงอาทิิตย์์มาใช้้ที่่�อััตราราวร้้อยละ 49
ของการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด และลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกให้้ได้้ 550 ตัันต่่อปีี เรามีีความยิินดีีที่่�จะ
ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ในโครงการอัันน่่า
ตื่่�นเต้้นนี้้� ความร่่วมมืือครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของเราเป็็นอย่่างดีี ขอขอบคุุณ
ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์
และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ที่่�มอบโอกาสใน
การพััฒนาโรงงานของเราด้้วยข้้อตกลงที่่�
“ได้้ประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่าย” ในครั้้�งนี้้�

มาร์์ธิินััส จาโคบััส สเตย์์น
Head of Region South East Asia, India and Pacific of the Chassis Systems Business Unit
บริิษััท แซดเอฟ เลมฟอร์์เดอร์์
WHAUP
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การจััดการ
ด้้านนวััตกรรม
ขณะที่่�โลกกำำ�ลัังหมุุนไปอย่่างรวดเร็็ว การจััดการด้้านนวััตกรรม
กลายเป็็ น หนึ่่� ง ในปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ สู่่� ความ
เจริิญเติิบโตแบบยั่่�งยืืน นวััตกรรมให้้ประโยชน์์ ในแง่่ของการเพิ่่�ม
ความสามารถในการผลิิต การผลิิตผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าเพิ่่�ม เพิ่่�ม
การรัับรู้้�แบรนด์์ สร้้างผลกำำ�ไรและอยู่่�เหนืือคู่่�แข่่ง ในปััจจุุบััน
ภาคอุุตสาหกรรมต่่างๆ ล้้วนถููกผลัักดัันให้้ก้้าวออกจากวิิถีีเดิิมและ
เปิิดรัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ตลอดจนปรัับตััวเข้้ากัับตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลง ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทจึึง
เดิินหน้้าสานต่่อมาตรการในการพััฒนาและสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้เท่่าทัันแนวโน้้มต่่างๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�นในโลก สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของธุุรกิิจให้้
เหนืือกว่่าคู่่�แข่่ง และพร้้อมตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

แนวทางการจััดการ

WHAUP ดำำ�เนิินการตามแนวทางการบริิหารจััดการนวััตกรรม
ซึ่่�งกำำ�หนดโดยกลุ่่�มบริิษััท WHA โดยเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์ 5 ข้้อ
ได้้แก่่ 1) ขยายตลาดสู่่�ต่่างประเทศ 2) เพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์ โดย
ใช้้ โ ซลูู ชั่่� น ที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยเทคโนโลยีีและนวัั ต กรรม 3) ร่่วม
มืื อ กัั บ บริิ ษัั ทพัั น ธมิิ ต รเพื่่� อ สร้้ า งประโยชน์์ แ ก่่ทุุ ก ฝ่่ า ย 4) ส่่ง
เสริิมการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ให้้
มากที่่�สุุด 5) ปรัับกระบวนการทำำ�งานสู่่�ระบบดิิจิิทััล ในฐานะ
ผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภคอย่่างครบวงจร WHAUP ตระหนััก
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ถึึงข้้ อ ได้้ เ ปรีียบจากการใช้้ นวัั ต กรรมที่่� จ ะช่่วยพัั ฒ นาผลการ
ดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ตลอดจนผลการดำำ� เนิิ น งานของกลุ่่� ม
บริิษััท WHA ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทจึึงได้้มีีส่่วนร่่วมและสนัับสนุุน
เป้้าหมายความพยายามของกลุ่่�มบริิษััท WHA เพื่่�อลดต้้นทุุน
อย่่างน้้ อ ย 1,000,000 บาทต่่อปีี จ ากการริิ เ ริ่่� ม โครงการ
SMART Metering การบริิหารจััดการนวััตกรรมที่่� WHAUP อยู่่�
ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของทีีมบริิหารจััดการและทีีมปฏิิบััติิการ

โครงการนวััตกรรม

ศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (UNIFIED OPERATION
CENTER : UOC)

ในปีี 2563 WHAUP ได้้ทำำ�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพนวััตกรรมที่่�ศููนย์์
ควบคุุมส่่วนกลาง (UOC) โดยเฉพาะการติิดตั้้�งและอััพเกรดกล้้อง
วงจรปิิ ด ที่่� โ รงบำำ�บัั ดน้ำำ�� เสีียในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ
อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (WHA ESIE) ได้้ยกระดัับรัักษาความปลอดภััย
เนื่่�องจากกล้้องวงจรปิิดทุุกตััวสามารถตรวจจัับการเคลื่่�อนไหว
และส่่งสััญญานเตืือนทัันทีีที่่�เกิิดเหตุุบุุกรุุก นอกจากนี้้�ยัังลดความ
จำำ�เป็็นของหน่่วยรัักษาความปลอดภััยที่่�ต้้องเข้้ามาตรวจดููความ
เรีียบร้้อยบ่่อยๆ ซึ่่�งถืือเป็็นการลดการเกิิดมลพิิษทางอากาศและ
ก๊๊าซเรืือนกระจก เช่่นเดีียวกััน เมื่่�อไม่่ต้้องเดิินทาง ความเสี่่�ยง
ในการเกิิดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนจึึงลดลง ถืือเป็็นการส่่งเสริิมด้้าน
ความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใน
WHA ESIE

SMART Energy

ดัังกล่่าวที่่�สามารถเข้้าถึึงผ่่านระบบตรวจสอบออนไลน์์ ยัังทำำ�ให้้
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและใส่่ใจในการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า บริิษััทสามารถสัังเกตพฤติิกรรมการใช้้น้ำำ��และตรวจจัับความผิิด
ให้้ธุุรกิิจพลัังงาน ในปีี 2563 WHAUP ได้้ดำำ�เนิินความร่่วมมืือ ปกติิต่่างๆ เพื่่�อระบุุสาเหตุุได้้อย่่างทัันท่่วงทีี รวมถึึงการตรวจสอบ
กัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลง และระบุุจุุดรั่่�วไหลที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระบบส่่งน้ำำ��ได้้อีีกด้้วย
ความเข้้าใจ (MOU) ในการพััฒนาระบบพลัังงาน SMART Energy
และระบบไมโครกริิด (Microgrid) ร่่วมกััน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ WHAUP ได้้เริ่่�มนำำ�ระบบตรวจสอบออนไลน์์มาใช้้ในการบัันทึึก
ลดต้้ น ทุุ น ค่่าไฟฟ้้ า และศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ ใ นการพัั ฒ นา การใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ของลููกค้้าซึ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการ
นวััต กรรมด้้ า นพลัั ง งาน โดยโครงการแรกที่่� จ ะเริ่่� ม ดำำ� เนิิ น การ จััดทำำ�ใบเรีียกค่่าใช้้จ่่าย โดยข้้อมููลจะถููกส่่งและจััดเก็็บที่่�สำำ�นัักงาน
ในปีี 2564 คืือระบบการซื้้�อขายไฟฟ้้าระหว่่างกััน (Peer-to-Peer ใหญ่่ ณ ตึึก WHA Tower ซึ่่�งส่่งผลให้้พนัักงานสามารถบัันทึึก
Energy Trading system) ซึ่่�งจะช่่วยเอื้้�อการซื้้�อขายพลัังงานไฟฟ้้า ข้้อมููลได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเดิินทางไปยัังสถานที่่�ตั้้�งของบริิษััท
จากแสงอาทิิตย์์ระหว่่างกัันของผู้้�ใช้้แต่่ละรายในนิิคมอุุตสาหกรรม ของลููกค้้า รวมถึึงไม่่ต้้องจดบัันทึึกข้้อมููล การใช้้พ ลััง งานด้้วย
อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ดผ่่านแพลตฟอร์์มซื้้อ� ขายพลัังงาน SMART Energy มืือ ดัังนั้้�น โครงการดัังกล่่าวสามารถทำำ�ให้้กระบวนการจััดทำำ�
ซึ่่�งใช้้ร่่วมกัับเทคโนโลยีีบล็็อคเชน ทั้้�งนี้้� เมื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างเต็็ม ใบเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายมีีความรวดเร็็วขึ้้�น ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และ
ระบบ จะทำำ�ให้้มีีพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ ใช้้งานเพิ่่�มขึ้้�น สามารถประหยัั ดค่่ าใช้้ จ่่ ายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ถึึ ง 3,000 บาทต่่อ
ภายในนิิคมฯ อย่่างน้้อย 50 เมกะวััตต์์ และสามารถประหยััด เมกะวััตต์์ โดย WHAUP ตั้้�งเป้้าตามแผนธุุรกิิจที่่�จะสามารถ
ค่่าใช้้ จ่่ ายด้้ า นพลัั ง งานแก่่ผู้้� ใ ช้้ แ ต่่ละรายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม ขยายกำำ�ลัังการผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ จำำ�นวน 300 เมกะวััตต์์
ได้้ ม ากกว่่า 25 ล้้ า นบาทต่่อปีี รวมถึึงสามารถลดการผลิิ ต ภายในปีี 2566 ซึ่่�งหมายความว่่า ระบบ SMART Metering
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ได้้ถึึง 1,000,000 ตััน ตลอดอายุุโครงการ จะสามารถช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานได้้ถึึง
900,000 บาทต่่อปีี

SMART Metering

WHAUP ได้้ริิเริ่่�มพััฒนาระบบ “SMART Metering” เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการติิดตามการจ่่ายน้ำำ�� โดยอยู่่�ระหว่่างการ
เปลี่่�ยนมาตรวััดน้ำำ��จากระบบอนาล็็อกที่่�ติิดตั้้�งไว้้เพื่่�อบัันทึึกปริิมาณ
น้ำำ��จ่่ายและการใช้้งานของผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
เป็็ น ระบบดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เพิ่่� ม ความสามารถในการจัั ดทำำ� รายงาน
ที่่� เ ที่่� ย งตรง หากการเปลี่่� ย นมาตรวัั ด ดัั ง กล่่าวแล้้ ว เสร็็ จ การ
บัันทึึกข้้อมููลดิิจิิทััลจะสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรและด้้าน
อื่่�นๆ อาทิิ ค่่าเดิินทาง ที่่�เคยต้้องใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจาก
มาตรวััดน้ำำ��ทั้้�งหมดเพื่่�อจััดทำำ�ใบเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งจะช่่วยลด
ค่่าใช้้จ่่ายอย่่างน้้อย 700,000 บาทต่่อปีี ซึ่่�งประกอบด้้วยค่่าเดิินทาง
150,000 บาทต่่อปีี นอกจากนี้้� การพัั ฒ นาดัั ง กล่่าวจะช่่วยให้้
ทรััพยากรของบริิษััทถููกใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ระบบ

เทคโนโลยีีการควบคุุมกำำ�กัับดููแลและเก็็บข้้อมููล
(Supervisory Control and Data Acquisition:
SCADA) ในโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

ในปััจจุุบััน WHAUP อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
โดยใช้้เทคโนโลยีี SCADA ในโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ภายใน
เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern
Economic Corridor of Innovation : EECi) ในเขตอำำ�เภอวัังจัันทร์์
จัังหวััดระยอง โดยระบบเทคโนโลยีีดัังกล่่าวสามารถช่่วยตรวจสอบ
ผลการดำำ�เนิินการบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีียตลอด 24 ชั่่ว� โมง โดยบริิษัทั สามารถ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการเพื่่�อแต่่งตั้้ง� บุุคลากรประจำำ�ไซต์์
งาน โดยคาดว่่าการก่่อสร้้างโรงบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีียดัังกล่่าวและการติิดตั้้ง�
เทคโนโลยีี SCADA จะแล้้วเสร็็จในปีี 2564

WHAUP
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การผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ

ตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมา WHAUP ได้้ยกระดัับกระบวนการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่และผลิิตเป็็นน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ โดยใช้้เทคโนโลยีี
เมมเบรน และการแลกเปลี่่�ยนไอออนเพื่่�อนำำ�แร่่ธาตุุอื่่�นๆ ออกจากน้ำำ��เสีีย น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุจะใช้้ในอุุตสาหกรรมบางประเภทที่่�ต้้องการ
น้ำำ��ที่่�มีีความบริิสุุทธ์์สููงมาก เช่่น โรงไฟฟ้้า อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ น้ำำ��ดัังกล่่าวจะการป้้องกัันเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
จากการผุุกร่่อนจากคลอรีีน โดยกระบวนการผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุดัังกล่่าวอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น (WHA EIE)
ซึ่่�งสามารถสร้้างรายได้้ถึึง 55,000,000 บาท นอกจากกระบวนดัังกล่่าวจะเพิ่่�มมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��แล้้ว ยัังได้้ช่่วยลดการใช้้น้ำ�ำ�จาก
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ โดยในปีี 2563 WHAUP ได้้เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุจำำ�นวน 1.6 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ทำำ�ให้้กำำ�ลัังการ
ผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุรวมปััจจุุบัันของบริิษััทอยู่่�ที่่� 3.1 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
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ความปลอดภััย
ของข้้อมููล

เนื่่� อ งจากความต้้ อ งการในการเข้้ า สู่่� ความเป็็ น ดิิ จิิ ทัั ล ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น
ทั่่�วโลก เทคโนโลยีีจึึงมีีความก้้าวหน้้าไปอย่่างรวดเร็็ว หลายๆ
บริิษัทต่่
ั างนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทัลั (Digital Transformation)
มาใช้้เพื่่�อสร้้างธุุรกิิจแนวใหม่่ให้้มีีประสิิทธิิภาพและสร้้างผลกำำ�ไร
ที่่�มากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลมาพร้้อม
กัับความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ทำำ�ให้้ต้้องมีีการกำำ�กัับ
ดููแล การจััดการ และการป้้องกัันที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลของ
บริิษััทนั้้�นถืือว่่าเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การ
โจมตีีทางไซเบอร์์จึึงอาจเป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าถึึงที่่� ไม่่
ได้้รัับอนุุญาต ความเสีียหาย การหยุุดชะงัักหรืือขโมยสิินทรััพย์์
สารสนเทศหรืือข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�จะต้้องดููแลเป็็นพิิเศษ โดยอาจ
นำำ�ไปสู่่�ผลกระทบในเชิิงลบต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น ชื่่�อเสีียงของบริิษััท
การหยุุดชะงัักด้้านการเงิิน การสููญเสีียความไว้้วางใจจากลููกค้้า
และพนัักงาน และในบางกรณีี อาจเกิิดการละเมิิด คดีีความหรืือ
การหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจได้้ นอกจากนี้้� เนื่่�องจากหลัักปฏิิบััติิแบบ
New normal ให้้ทำำ�งานจากที่่�บ้้านอัันเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาด
ใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ในปีี 2563 จึึงมีีแนวโน้้มและผลกระทบที่่�
การโจมตีีทางไซเบอร์์จะเพิ่่�มขึ้้�น WHAUP เข้้าใจว่่าการป้้องกััน
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�จะต้้องดููแลเป็็นพิิเศษนั้้�นเป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมั่่�นใจว่่าแนวปฏิิบััติิด้้านการ
รัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลนั้้�นจะได้้รัับการจััดการเป็็นอย่่างดีี
มีีความเป็็นปััจจุุบัันและมีีประสิิทธิิภาพในทุุกกรณีี

แนวทางการจััดการ

การปกป้้องข้้อมููลของ WHAUP เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบััญญััติิการ
รัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 โดย WHAUP ใช้้
นโยบายการรัักษาความปลอดภััยทางสารสนเทศ (Information
Security Policy) ที่่�พััฒนาโดยกลุ่่�มบริิษััท WHA สำำ�หรัับบริิษััทใน
กลุ่่�ม WHA ทั้้�งหมด เพื่่�อเป็็นกรอบในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ปกป้้องข้้อมููล โดยในปีี 2563 ได้้มีีการแก้้ไขนโยบายการรัักษา
ความปลอดภััยทางสารสนเทศเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดใน
พระราชบััญญััติิดัังกล่่าวเข้้าไว้้ด้้วย

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความ
มั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ

ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
แผนผัังองค์์กรของหน่่วยงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของกลุ่่�มบริิษััท WHA
WHAUP
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ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้รัับการแต่่งตั้้�งเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบความปลอดภัั ย ของเทคโนโลยีีสารสนเทศทุุ ก ธุุ ร กิิ จ
ทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััท WHA ซึ่่�งรวมถึึง WHAUP ด้้วย โดยฝ่่าย
เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบการติิดตั้้�งและบำำ�รุุงรัักษา
ระบบสารสนเทศ (IT) รวมถึึงการสรุุปข้้อมููลจากเหตุุละเมิิดความ
ปลอดภััยมั่่�นคงของข้้อมููลทั้้�งหมดตามที่่�ได้้รัับรายงาน ตลอดจน
ประเภทและรายละเอีียดของปััญหาที่่�พบ (เช่่น สถานที่่�เกิิดเหตุุ
ผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้น้� มาตรการรัับมืือ เป็็นต้้น) รวมทั้้�ง สาเหตุุที่แ่� ท้้จริิง
ของปััญหา และมาตรการลดความเสี่่ย� งและบรรเทาผลกระทบ ทั้้�งนี้้�
ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นหน่่วยงานที่่ขึ้� น้� ตรงต่่อคณะกรรมการ
บริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศซึ่่�งมีีหััวหน้้าฝ่่ายเป็็นคณะ
ทำำ�งาน โดยคณะกรรมการบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ
มีีหน้้าที่่อ� นุุมัติั รัิ บั รองนโยบายต่่างๆ และกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั งิ าน
รวมทั้้�งตััดสินิ ใจในประเด็็นสำำ�คัญั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความปลอดภััยของ
ข้้อมููลรวมถึึงความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ โดยคณะกรรมการ
บริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศต้้องยื่่�นรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 2 ครั้้�งต่่อปีี เพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวััง
ความเสี่่� ย งด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างครอบคลุุ ม ทั่่� วถึึ ง
นอกจากนี้้� ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศยัังนำำ�เสนอความเสี่่�ยงด้้าน
ความปลอดภััยของข้้อมููลของกลุ่่ม� บริิษัทั WHA ซึ่่�งรวมถึึงความเสี่่ย� ง
ของ WHAUP ต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งของกลุ่่ม�
บริิษัทั WHA เป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาสเพื่่�อพิิจารณา โดยมีีผู้้�เชี่่ย� วชาญ
และมีีประสบการณ์์ ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ า ร่่วมด้้ ว ย
จากนั้้�นคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะนำำ�ข้้อมููลรายงานต่่อ
คณะกรรมการกลุ่่�มบริิษััท WHA ต่่อไป

แผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP)
ของสารสนเทศ

ในสถานการณ์์ที่มีี่� การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้
เกิิดการทำำ�งานจากนอกองค์์กร ซึ่่�งเป็็นการเปิิดโอกาสให้้เกิิดการ
โจมตีีทางไซเบอร์์ ได้้ WHAUP จึึงใช้้แผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจ (BCP) ของกลุ่่�มบริิษััท WHA ที่่�เน้้นกลไกการตอบสนองใน
กรณีีที่่เ� กิิดวิกิ ฤตด้้านสารสนเทศ โดยแผนบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทาง
ธุุรกิิจ (BCP) นั้้�นประกอบด้้วยแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับพนัักงานเมื่่�อ
ใช้้งานช่่องทางการสื่่อ� สารออนไลน์์หรืือเข้้าถึึงข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับ
ของบริิษัทผ่่
ั านแพลตฟอร์์มออนไลน์์และระบบไดรฟ์์กลาง โดยในปีี
2564 ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศจะจััดทำำ�การวิิเคราะห์์ผลกระทบ
ทางธุุรกิิจของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�งหมด และพััฒนาแนว
ปฏิิบััติิเพื่่�อความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจสำำ�หรัับแต่่ละระบบโดยเฉพาะ

กลไกการตอบสนองภััยคุุกคามทางไซเบอร์์

สิินทรััพย์์ด้้านสารสนเทศทางไซเบอร์์และการรัักษาความลัับของ
ข้้อมููลถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท ดัังนั้้�น
ในกรณีีที่่�พบข้้อสงสััย การฝ่่าฝืืนหรืือการละเมิิดที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ป้้ อ งกัั น ข้้ อ มูู ล สามารถรายงานผ่่านช่่องทางที่่� กำำ� หนดไว้้ ซึ่่� ง
กระบวนการการจััดการของการแจ้้งเบาะแสจะเป็็นไปตามที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� WHAUP ยัังได้้นำำ�
นโยบายการตรวจประเมิินการรั่่�วไหลของข้้อมููลและการบริิหาร
จััดการความปลอดภััยของข้้อมููลซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้�้นโดยกลุ่่�มบริิษััท WHA
มาบัังคัับใช้้กัับพนัักงานทุุกคนในปีี 2564 โดยนโยบายดัังกล่่าว
ได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิและบุุคคลที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการ
บริิ
หารจััดการและการรายงานปััญหาเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของ
เพื่่�อให้้มีีการปกป้้องข้้อมููลที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� WHAUP จะใช้้
ทะเบีียนสิินทรััพย์์ด้้านข้้อมููลซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นโดยกลุ่่�มบริิษััท WHA ข้้อมููลสำำ�หรัับการรั่่�วไหลของข้้อมููลในแต่่ละกรณีีที่่�ได้้รัับรายงาน
และได้้รัับการรัับรองโดยผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััท โดยทะเบีียนนี้้�
ั
เป็็นแพลตฟอร์์มส่่วนกลางที่่�ทำำ�หน้้าที่่�จััดเก็็บข้้อมููลทั้้�งขาเข้้าและ โครงการเสริิมสร้้างความตระหนัักในความสำำ�คัญ
ขาออกของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ รวมถึึง WHAUP ด้้วย โดยประโยชน์์ ของความปลอดภััยทางไซเบอร์์และการรัักษาข้้อมููล
จากทะเบีียนนี้้จ� ะช่่วยให้้ฝ่า่ ยสารสนเทศตรวจพบแหล่่งที่่ม� าของการ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความตระหนัักและเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
รั่่ว� ไหลของข้้อมููลหรืือการกระทำำ�ทางไซเบอร์์ และทำำ�การตอบสนอง รัักษาความปลอดภััยด้้านไซเบอร์์และความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
ได้้อย่่างเหมาะสมภายในเวลาอัันสั้้�นในกรณีีที่่�เกิิดการโจมตีีทาง WHAUP จึึงได้้ จััด ให้้ มีีการฝึึก อบรมประจำำ�ปีี ซึ่่� ง เนื้้�อหาในการ
ไซเบอร์์ นอกจากนี้้� WHAUP จะดำำ�เนิินการทดสอบการใช้้งานและ อบรมเป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภััยข้้อมููล
ข้้อบกพร่่องของระบบข้้อมููลดัังกล่่าวภายในปีี 2564 การประเมิินนี้้� (Security Standards Council) พิิจารณาไว้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีเนื้้�อหา
จะปลููกฝัังให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการรัักษาความ เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยทางกายภาพ ความปลอดภััยของอีีเมล
ปลอดภััยของข้้อมููล นอกจากนี้้� WHAUP ร่่วมกัับกลุ่่ม� บริิษัทั WHA ความปลอดภััยของรหััสผ่่าน อุุปกรณ์์เคลื่่อ� นที่่� เครืือข่่ายไร้้สายและ
ยัังได้้พััฒนาแอปพลิิเคชัันตรวจสอบระบบขึ้้�นเพื่่�อตรวจสอบเฝ้้า ความปลอดภััยของการเชื่่อ� มต่่อเครืือข่่าย ตลอดจนความปลอดภััย
ระวัังการรั่่�วไหลของข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร รวมถึึง ของสถานที่่�ปฏิิบััติิงานและมััลแวร์์ สำำ�หรัับพนัักงานฝ่่ายเทคโนโลยีี
ผลกระทบของแต่่ละกรณีี ตามข้้ อ กำำ� หนดในพระราชบัั ญ ญัั ติิ สารสนเทศจะได้้รัับการฝึึกอบรมปีีละครั้้�งโดยวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 โดยแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าว จากภายนอกองค์์กร
จะพร้้อมใช้้งานในปีี 2564
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ผลการดำำ�เนิินงาน

WHAUP มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาการบริิหารจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ผลัักดัันให้้กลุ่่�มบริิษััท WHA บรรลุุถึึงเป้้าหมาย ในการป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหลในทุุกกรณีีให้้ได้้ร้้อยละ 100 ไม่่ว่่าจะเป็็นการรั่่�วไหลของข้้อมููล
ไปจนถึึงการโจรกรรมหรืือการสููญหายของข้้อมููลทั้้�งขาเข้้าและขาออก โดยในปีี 2563 ได้้บรรลุุถึึงเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว
จำำ�นวนคำำ�ร้้องเรีียนจากบุุคคล
ภายนอกองค์์กรและได้้รัับ
การยืืนยัันจากบุุคคลในองค์์กร

2562

2563

จำำ�นวนคำำ�ร้้องเรีียนจาก
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

2562

2563

จำำ�นวนกรณีีที่่�ข้้อมููลของ
ลููกค้้ารั่่�วไหล ถููกโจรกรรม
หรืือสููญหาย

2562

2563

0 0 0 0 0 0
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ณค่่า
เกี่่การสร้้
�ยวกัับางคุุ
WHAUP
สู่่�สัังคม
•
•
•
•

การบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
สิิทธิิมนุุษยชน
การปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
การจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและ
ความสามารถ
• การลงทุุนในการพััฒนาศัักยภาพและ
ส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน
• อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
• การพััฒนาของชุุมชน

การบริิหารจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์
ทรััพยากรมนุุษย์์ถืือเป็็นส่่วนสำำ�คััญหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาโดย
ตลอด อัันนำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จและการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในสภาวะที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้�้นอย่่างรวดเร็็วทั้้�ง
ทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคและการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคดิิจิิทััล จึึงเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นอย่่าง
ยิ่่�งที่่� WHAUP ได้้ส่่งเสริิมการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและมีีความยืืดหยุ่่�นเพื่่�อช่่วยให้้กระบวนการสรรหา
บุุ ค คลและรัั ก ษาพนัั ก งานที่่� มีี ความสามารถให้้ ค งอยู่่� โดยใน
ขณะเดีียวกัั น ได้้ มีี การส่่งเสริิ ม วัั ฒ นธรรมการมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงานต่่อบริิษััทอีีกด้้วยซึ่่�งถืือว่่าเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของ
ความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ในปััจจุุบัันการคำำ�นึึงถึึงชุุมชน
และความเคลื่่�อนไหวทางสัังคมต่่างๆ ทำำ�ให้้แนวคิิดการบริิหารที่่�
สนัับสนุุนความหลากหลายและยอมรัับความแตกต่่างแพร่่หลาย
มากขึ้้น� เห็็นได้้จากสถิิติปิ ระชากรด้้านแรงงานในปััจจุุบันั สิ่่ง� เหล่่านี้้�
สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึงความต้้ อ งการแนวทางการจัั ด การทรัั พ ยากร
มนุุษย์์ที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะของกลุ่่�มพนัักงานและแรงงานที่่�มีี
ความเปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยเช่่นกััน

ซึ่่�งสะท้้อนผ่่านกระบวนการที่่�จููงใจและรัักษาผู้้�ที่่�มีีความสามารถ
การพััฒนาทุุนทรััพย์์ด้้านบุุคคล อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
แนวทางในการปฏิิบััติิต่่อแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน ความมุ่่�งมั่่�น
ในการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล ดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ WHAUP
มั่่�นใจได้้ว่่าพนัักงานของตนจะได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความยุุติิธรรม
ได้้ รัั บ ความเคารพต่่อความต้้ อ งการและมีีการส่่งเสริิ ม ความ
ก้้าวหน้้าและความสามารถด้้านวิิชาชีีพและการเข้้าร่่วมเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของบริิษััท

ค่่านิิยมองค์์กรของ WHAUP

บริิ ษัั ทถืื อว่่าค่่านิิ ย มองค์์ กรเป็็ น รากฐานที่่� สำำ�คัั ญ ในการปลููก ฝััง
วัั ฒ นธรรมของบริิ ษัั ท และส่่งเสริิ ม พนัั ก งานทุุ ก คนให้้ ส ามารถ
ปฏิิบััติิและทำำ�หน้้าที่่�ในบทบาทของตนได้้อย่่างสอดคล้้องกัันและ
มีีประสิิทธิิภาพ ค่่านิิยมขององค์์กร 5 ประการ ได้้แก่่ ก้้าวล้ำำ��
กว่่าใคร (Advance) ที่่�หนึ่่�งในใจ (Champion) รอบรู้้�สมองไว
(Resourceful) รู้้�ใจเป็็นคู่่�คิิด (Partnership) และสุุจริิตรัักษาเกีียรติิ
(Integrity) โดยค่่านิิยมเหล่่านี้้จ� ะเสริิมสร้้างภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�และ
ความสามารถของบุุคลากร ท้้ายที่่�สุุดนี้้� องค์์ประกอบเหล่่านี้้�กลาย
ด้้ ว ยแนวคิิ ด ใหม่่นี้้� WHAUP กำำ�ลัั ง พัั ฒ นาระบบการบริิ ห าร เป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญในการเสริิมสร้้างแรงขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของ
จัั ด การทรัั พ ยากรบุุ ค คลอย่่างต่่อเนื่่� อ งโดยครอบคลุุ ม ทุุ ก ด้้ า น WHAUP ในระหว่่างการเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�ความเป็็นดิิจิิทััล และยััง
เพื่่�อให้้ระบบดัังกล่่าวมีีการดำำ�เนิินงานด้้วยประสิิทธิิภาพสููงสุุด ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้ประสบความสำำ�เร็็จในระยะยาวอีีกด้้วย

ADVANCED
ก้้าวล้ำำ��กว่่าใคร

CHAMPION
ที่่�หนึ่่�งในใจ

RESOURCEFUL
รอบรู้้�สมองไว

PARTNERSHIP
รู้้�ใจเป็็นคู่่�คิิด

WHAUP

INTEGRITY
สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ
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สิิทธิิ
มนุุษยชน

มนุุษย์์ทุุกคนต่่างก็็มีีสิิทธิิมนุุษยชน โดยเป็็นสิิทธิิที่่�ทุุกคนมีีตั้้�งแต่่
แรกเกิิดโดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดด้้านความแตกต่่างใดๆ (อาทิิ เชื้้�อชาติิ
เพศ ภาษา สััญชาติิ ศาสนาหรืือมุุมมองทางการเมืือง) แม้้กระนั้้�น
ประชากรโลกกลัับต้้องเผชิิญกัับปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
หรืือพบสถานการณ์์การละเมิิดกฎหมาย มาตรฐานสากล หรืือ
พัันธสััญญาในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งประเด็็นอื้้�อฉาวด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสนใจเป็็นอย่่างมากและ
นำำ�มาซึ่่�งความท้้าทายให้้กับั ภาคธุุรกิิจ ทั้้�งยัังสะท้้อนให้้เห็็นปััญหาที่่�
เกิิดจากสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ไม่่ปลอดภััยอัันเกี่่ย� ว ปััญหา
การจำำ�กััดเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น ปััญหาการย้้ายชุุมชน
ไปสู่่�พื้้�นที่่�ใหม่่ (Resettlement and Relocation) จากการครอบ
ครองที่่ดิ� นิ อย่่างไม่่เหมาะสม และปััญหาการใช้้แรงงานผิิดกฎหมาย
จากกระบวนการสรรหาพนัักงานที่่�ไม่่เหมาะสม นอกจากนี้้ก� ารแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััส โควิิด-19 ยัังทำำ�ให้้ปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ได้้รัับการแก้้ไขล่่าช้้าขึ้้�นหรืือมีีความรุุนแรงขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น การ
ละเมิิ ดสิิ ทธิิ ด้้ า นสุุ ข ภาพของพนัั ก งาน ประเด็็ น ต่่างๆ เหล่่านี้้�
ถืือเป็็นความท้้าทายและสิ่่�งกระตุ้้�นให้้ภาคธุุรกิิจต้้องบริิหารจััดการ
ความเสี่่� ย ง เพื่่� อ หลีีกเลี่่� ย งผลกระทบด้้ า นสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชนและ
ผลกระทบเชิิงลบต่่อภาพลัักษณ์์ขององค์์กร ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดข้อ้ ร้้องเรีียนจากนัักปกป้้องสิิทธิมิ นุุษยชน และการประท้้วงโดย
ผู้้�ทรงสิิทธิิต่่างๆ (Right Holder)
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แนวทางการจััดการ

WHAUP ตระหนัั ก ดีีถึึงความสำำ�คัั ญ ของสถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ทธิิ
มนุุษยชนเหล่่านี้้� และการปกป้้องสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทานถืือเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจขั้้�นพื้้�นฐานของ
องค์์กร โดย WHAUP ได้้มีีการตรวจสอบการดำำ�เนิินการด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน (Human Rights Due Diligence) เพื่่�อประเมิินความ
เสี่่�ยงและต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนานโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของ
บริิษััท โดยครอบคลุุมไปถึึงพนัักงานทุุกระดัับ ตลอดจนผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�บนแนวทางปฏิิบััติิสากล เช่่น
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights: UDHR) หลัักการชี้้�แนะเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGP) ข้้อตกลงโลกแห่่ง
สหประชาชาติิ (United Nations Global Compact: UNGC) และ
หลัักการและสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในการทำำ�งานขององค์์การแรงงาน
ระหว่่างประเทศ (The International Labor Organization’s
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
ซึ่่�งเนื้้อ� หาของนโยบายมีีการระบุุถึึงประเด็็นการไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ การ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน การตรวจสอบการดำำ�เนิินการด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน
การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน การสื่่�อสารและการรายงานกรณีีฝ่่าฝืืน
ิ มิ นุุษยชน ทั้้�งนี้้ฝ่� า่ ยทรััพยากรบุุคคลได้้มีีการสื่่อ� สาร
หรืือละเมิิดสิทธิ
นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนให้้พนัักงานทั้้�งหมดในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจรัับ
ทราบแล้้ว

ในลำำ� ดัั บ ต่่อมา เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ ตามความมุ่่� ง มั่่� น ของ WHAUP
ในการแสดงความเคารพและปกป้้องสิิทธิิมนุุษ ยชนต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้ เ สีียทั้้�ง หมด บริิ ษัั ทดำำ� เนิิ น การประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นสิิ ทธิิ
มนุุ ษ ยชน โดยถืื อ เป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของการศึึกษาการประเมิิ น
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) ของโครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งในการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าวจะมีีการประเมิินตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในประเด็็ น ต่่างๆ เช่่น ประเด็็ น การย้้ า ยชุุ ม ชนไปสู่่� พื้้� น ที่่� ใ หม่่
ประเด็็ น ด้้ า นเศรษฐกิิ จ และสัั ง คม ประเด็็ น ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ประเด็็ น ด้้ า นความปลอดภัั ย และประเด็็ น ด้้ า นทุุ นมนุุ ษย์์ ข อง
แรงงานข้้ า มชาติิ (Foreign Human Capital) และมีีการ
กำำ�หนดมาตรการแก้้ไขเพื่่�อลดและเฝ้้าระวัังติิดตามความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าวตลอดการพััฒนาและดำำ�เนิินงานของโครงการ นัับตั้้�งแต่่
ระยะก่่อสร้้างไปจนถึึงระยะดำำ�เนิินงาน ดัังนั้้�น เมื่่�อพิิจารณาจาก
รููปแบบและลัักษณะกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานของ WHAUP พบว่่า
ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััทมีีความรุุนแรงน้้อยกว่่า
เมื่่� อ เทีียบกัั บ หมวดธุุ ร กิิ จ อื่่� น เนื่่� อ งมาจากความพยายามต่่างๆ
ของบริิษััทในการรัับมืือกัับปััญหา เช่่น การปฏิิบััติิตามระเบีียบข้้อ
บัังคัับ การทำำ�ประชาพิิจารณ์์และจำำ�นวนแรงงานต่่างด้้าวที่่น้� อ้ ยมาก

กลไกการร้้องทุุกข์์

WHAUP ให้้ความสำำ�คััญกัับทััศนคติิและข้้อมููลเฉพาะของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียแต่่ละฝ่่ายและทุุกฝ่่าย ดัังนั้้�น เพื่่�อตรวจสอบการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายสามารถเข้้าถึึงและรายงาน
เหตุุการณ์์ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ผ่่านช่่องทางการ
แจ้้งเบาะแสของ WHAUP ซึ่่�งข้้อมููลที่่�ได้้รัับจะมีีการจััดการตาม

ขั้้� น ตอนการร้้ อ งทุุ ก ข์์ ต ามรายละเอีียดที่่� ป รากฏในหัั วข้้ อ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และในปีี 2563 ไม่่พบว่่ามีีกรณีีเกี่่�ยวข้้อง
กัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนแต่่อย่่างใด

ความตระหนัักรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

นอกเหนืือจากการสื่่�อสารนโยบายสิิทธิิมนุุษยชนให้้กัับพนัักงาน
ทุุ ก คนแล้้ ว แผนกทรัั พ ยากรบุุ ค คลยัั ง มีีหน้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ดช อบใน
การจัั ด การการอบรมแนะนำำ� และฝึึ ก อบรมเรื่่� อ งสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชน
และการสื่่�อสารดัังกล่่าวเพื่่�อสร้้งความตระหนัักสำำ�หรัับพนัักงาน
WHAUP ได้้ ส ร้้ า งความเข้้ า ใจและความตระหนัั กรู้้� เ รื่่� อ งสิิ ทธิิ
มนุุษ ยชนให้้พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ได้้นำำ�นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนบรรจุุเข้้าในวาระการปฐมนิิเทศ
พนัักงานใหม่่ ซึ่่�งจััดขึ้�้นเป็็นรายไตรมาส ในปีี 2563 ร้้อยละ
100 ของพนัักงานเข้้าใหม่่ 34 คนที่่� WHAUP ได้้ผ่่านโครงการ
ปฐมนิิเทศพนัักงาน ด้้วยความร่่วมมืือของ WHAUP และกลุ่่�ม
บริิษััท WHA จึึงได้้มีีหลัักสููตรการอบรมแนะนำำ�สามโครงการในปีี
2563 โดยมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงในการเข้้าอบรมทั้้�งหมด 12 ชั่่�วโมง
สำำ�หรัับพนัักงานปััจจุุบััน จะมีีหนัังสืือแจ้้งผ่่าน SharePoint ภายใน
เพื่่�อแจ้้งนโยบายสิิทธิิมนุุษยชนต่่อพนัักงาน รวมทั้้�งวาระอื่่�นๆ ใน
การสร้้างความตระหนัักเกี่่ย� วกัับสิิทธิมิ นุุษยชน รวมไปถึึง LGBTQ+
ความเท่่าเทีียม การเลืือกปฏิิบััติิ การประพฤติิอย่่างเหมาะสมใน
สถานที่่�ทำำ�งาน หรืือการล่่วงละเมิิด เป็็นต้้น การรวมนโยบายเกี่่�ยว
กัับสิิทธิิมนุุษยชนไว้้ในสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ช่่วยให้้ WHAUP สามารถสร้้าง
ความตระหนัักเกี่่�ยวกัับปััญหาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแก่่พนัักงานที่่�มีี
อยู่่� และช่่วยให้้พนัักงานทั้้�งหมดสามารถกลัับมาทบทวนนโยบาย
อีีกครั้้�ง
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การปฏิิบััติิ
ต่่อแรงงาน
ความผัั น ผวนของเศรษฐกิิ จ โลกทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความจำำ� เป็็ น ใน
การตอบสนองเพื่่�อแก้้ปััญหาข้้อกัังวลด้้านปฏิิบััติิด้้านแรงงานรวม
ถึึงภาวะว่่างงานหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรมซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�การ
เปลี่่�ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ป้้องกัันการละเมิิดและผลกระทบในเชิิงลบที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� ต่่อพนัักงาน
ขององค์์กรและการปรากฏต่่อสื่่�อสาธารณะ สำำ�หรัับ WHAUP นั้้�น
พนัักงานเป็็นหนึ่่�งในสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด ดัังนั้้�น การรัักษาความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับพนัักงานผ่่านการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเหมาะสม
จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนแนวธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการและผู้้�บริิหารระดัับสููง นอกจากนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ยัังรัับผิิดชอบในการ
เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางประจำำ�ปีีในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ที่่�ชััดเจน เป็็นธรรมและเหมาะสม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสภาวะตลาด
แรงงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะมีี
การจััดประชุุมขึ้้�นปีีละสองครั้้�งและเสนอรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิหารบริิษััท

แนวทางการจััดการ

ต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
30-50 ปีี
มากกว่่า 50 ปีี

WHAUP ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือระเบีียบและข้้อปฏิิบััติิพนัักงานมาใช้้เป็็น
แนวทางในการควบคุุมและดููแลพนัักงานแนวปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
ภายในองค์์กร โดยคู่่�มืือจะเป็็นแนวทางให้้บริิษััทส่่งเสริิมความ
สำำ�เร็็จของพนัักงาน สนัับสนุุนแนวปฏิิบััติิที่่�ยุุติิธรรม เช่่น ยอมรัับ
ความหลากหลาย ผลตอบแทนที่่เ� ท่่าเทีียมและปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
แรงงานและข้้อกำำ�หนดระเบีียบข้้อบัังคัับ นอกจากนี้้� บริิษััทยััง
รัับรองว่่าการบริิหารจััดการพนัักงานเป็็นไปตามกฎหมายและข้้อ
บัังคัับด้้านแรงงานของประเทศ และการจััดการหลัักปฏิิบััติิด้้าน
แรงงานที่่� WHAUP อยู่่�ภายใต้้การดููแลของแผนกทรััพยากรบุุคคล
นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญั เป็็นอย่่างมากในการต่่อต้้านการ
เลืื อ กปฏิิ บัั ติิ และส่่งเสริิ ม ความหลากหลายของบุุ ค ลากร ซึ่่� ง
ครอบคลุุมทั้้�งในระดัับผู้้�บริิหารและระดัับพนัักงาน บริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (Nomination
Remuneration and Compensation Committee: NRC) ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยสมาชิิกของคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�เสนอชื่่�อบุุคลากรที่่�ถึึงพร้้อมด้้วย
คุุณสมบััติิ โดยไม่่มีีการจำำ�กััดหรืือเลืือกปฏิิบััติิอัันเนื่่�องมาจากเพศ
อายุุ สีีผิิว เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� สััญชาติิและภููมิิหลัังทางวััฒนธรรม
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ช่่วงอายุุพนัักงานระดัับ
ผู้้�อำำ�นวยการถึึงผู้้�บริิหาร (คน)
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WHAUP ตระหนัักถึึงผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจจากการสร้้างกำำ�ลังั คนที่่�
มีีความหลากหลายทางวััฒนธรรม WHAUP มอบโอกาสที่่�เท่่า
เทีียมกัั น แก่่พนัั ก งานทุุ ก คน ตั้้� ง แต่่การสรรหาว่่าจ้้ า งไปจนถึึง
ความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ บริิษััทดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ผู้้�สมััครและ
พนัักงานที่่�มีีอยู่่�มีีโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน ด้้วยกระบวนการสรรหาว่่า
จ้้างที่่�ยุติุ ิธรรมและไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นธรรม และการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้วยผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จ นอกจากนี้้�
บริิษัทยั
ั งั ประเมิินค่่าตอบแทนพนัักงานร่่วมกัับสถาบัันภายนอกเพื่่�อ
ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท ยัังคงแข่่งขัันได้้กัับตลาดแรงงาน นอกจากนี้้�
พนัักงานสามารถแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะเรื่่�องการ
ปฏิิบััติิต่่อแรงงานผ่่านคณะกรรมการพนัักงาน แผนกทรััพยากร
บุุคคลหรืือผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการร้้องทุุกข์์
(ดัังรายละเอีียดเรื่่�องกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�ระบุุในหััวข้้อ
“จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ ”) ทั้้� ง นี้้� ในปีี 2563 บริิ ษัั ท ไม่่พบกรณีี
การละเมิิดกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านแรงงานแต่่อย่่างใด

การจููงใจและรัักษาพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถ

ปััจจุุบัันการแข่่งขัันทางธุุรกิิจในทุุกสาขาและทุุกภาคส่่วนเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมาก และทรััพยากรมนุุษย์์ถืือเป็็นหนึ่่�งในทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุดและเป็็นปััจจััยในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จ ทำำ�ให้้
ทุุกบริิษััทต่่างต้้องการบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ โดยเฉพาะธุุรกิิจของ
WHAUP ที่่ส่่� งเสริิมให้้พนัักงานที่่มีี� ศัักยภาพได้้มีีบทบาทและหน้้าที่่�
เฉพาะในส่่วนต่่างๆ ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่มููลค่่า (Value Chain) บริิษััท
จึึงมุ่่�งเน้้นที่่�จะรัักษาและจููงใจพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและมีีความ
สามารถที่่�เหมาะสมกัับกิิจการ ตลอดจนโอกาส ค่่านิิยมหลัักและ
วััฒนธรรมองค์์กร

แนวทางการจััดการ

การบริิหารจััดการเพื่่�อจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและ
ความสามารถเป็็นหน้้าที่่�ของฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล WHAUP ให้้
ความสำำ�คััญในการรัักษาพนัักงานที่่�มีีความสามารถให้้ทำำ�งานร่่วม
กัับบริิษััทในระยะยาวและตระหนัักถึึงความสููญเสีียผลจากอััตรา
การลาออก (Turnover rate) ที่่�สููง ซึ่่�งความสููญเสีียดัังกล่่าวรวมถึึง
การสููญเสีียความรู้้�และประสบการณ์์อัันมีีค่่า ตลอดจนลดทอน
ขวััญกำำ�ลัังใจของพนัักงานที่่�ยัังทำำ�งานอยู่่� และการสรรหาบุุคลากร
ใหม่่นั้้�นต้้องใช้้ทั้้�งต้้นทุุนและเวลา ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงมีีเป้้าหมายที่่�
จะรัักษาอััตราการลาออกของบุุคลากรให้้อยู่่�ที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 8.5
และอััตราการลาออกของบุุคลากรที่่มีี� ศัักยภาพอยู่่ที่� ่�ไม่่เกิินร้้อยละ 3

2561
อััตราการลาออก
อััตราการลาออกของพนัักงาน
โดยความสมััครใจ
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การสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานที่่มีีต่่
� อองค์์กร นอกจากนี้้� WHAUP ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้ริิเริ่่�มโครงการ
ต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มความผููกพัันและความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีี
(Employee Engagement Survey)

วััฒนธรรมองค์์กรของ WHAUP ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหาร
จัั ด การทรัั พ ยากรบุุ ค คลโดยเฉพาะที่่� เกี่่� ย วกัั บ ความผูู ก พัั น ของ
พนัักงาน สำำ�หรัับ WHAUP นั้้�น ความผููกพัันของพนัักงานเป็็น
มากกว่่าการรัับรู้้�ว่่าพนัักงานพึึงพอใจกัับงานของตนเองหรืือไม่่
แต่่แสดงให้้เห็็นถึึงระดัับความผููกพัันที่่�พนัักงานมีีต่่อองค์์กรและ
ความสำำ�เร็็จขององค์์กรอีีกด้้วย ในทุุกปีี WHAUP จะทำำ�การ
สำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานเพื่่�อวิิเคราะห์์ผลและปรัับปรุุง
เพื่่�อลดอััตราการลาออกและปลููกฝัังให้้พนัักงานมีีความพึึงพอใจ
มีีความผููกพััน มีีแรงจููงใจในการทำำ�งานและขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ โดยตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานภายนอกองค์์กร
ได้้เข้้ามาสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานโดยใช้้เครื่่�องมืือในการ
วิินิิจฉััยองค์์การระดัับตััวบุุคคล (Employee Engagement on
Meter: EMO Meter) เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลที่่�ได้้ถููกต้้องตรงตาม
ความเป็็นจริิงและปราศจากอคติิใดๆ โดยการสำำ�รวจความผููกพััน
ของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรจะประเมิินความพึึงพอใจของพนัักงาน
ต่่อองค์์กรครอบคลุุม 8 ด้้าน ได้้แก่่ การสื่่�อสารในองค์์กร ภาวะ
การเป็็นผู้้�นำำ� ค่่านิิยมหลััก โอกาสในอาชีีพการงาน การทำำ�งานเป็็นทีีม
การสนัับสนุุนการทำำ�งาน สมดุุลระหว่่างชีีวิิตการทำำ�งานและชีีวิิต
ส่่วนตััว และความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร

ต่่อองค์์กร เช่่น

• ในปีี 2563 บริิษััทมีีการจััด “Advance Campaign” ซึ่่�งเป็็น
ช่่องทางการสื่่�อสารภายในองค์์กร โดยช่่องทางดัังกล่่าวจะช่่วย
ให้้ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลสามารถประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสาร
บทสััมภาษณ์์ของผู้้�บริิหาร ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้พนัักงาน
สามารถติิดตามแนวโน้้มการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและรัับรู้้�
ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านการสััมภาษณ์์ต่่างๆ ของผู้้�บริิหาร
• บริิษััทร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััท WHA จััดการประชุุมทาวน์์ฮอล
ประจำำ�ปีี (Town Hall Meeting) ซึ่่�งการประชุุมดัังกล่่าวได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบริิหารกลุ่่�มบริิษััท
WHA โดยมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานมีีส่่วนร่่วมและ
รัับทราบกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ

• กลุ่่�มบริิษััท WHA ยกระดัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อสนัับสนุุนการ
จััดการทรััพยากรบุุคคลด้้วยการพััฒนาแอปลิิเคชััน ‘At Work’
ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางช่่องทางการสื่่�อสารด้้านทรััพยากรบุุคคล
สำำ�หรัับพนัักงานในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถใช้้
โทรศััพท์์มือื ถืือส่่วนตััวดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับงานทรััพยากรบุุคคล
บางส่่วนได้้ด้้วยตนเอง และเข้้าถึึงระบบ e-application รวมถึึง
ประกาศต่่างๆ ของบริิษััท โดยในปีี 2563 มีีการทดลองใช้้
บริิ ษัั ท ได้้ ใ ช้้ ก ารสำำ� รวจความผูู ก พัั น ของพนัั ก งานเป็็ น หนึ่่� ง ใน
งานแอปพลิิเคชัันกัับพนัักงานกลุ่่�มตััวอย่่าง และได้้รัับผลตอบ
แนวทางสำำ�คััญที่่�สุุดในการทำำ�ความเข้้าใจและดำำ�เนิินการเพื่่�อสร้้าง
รัับความพึึงพอใจอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 83 ทั้้�งนี้้�คาดว่่าแอปพลิิเคชััน
ความพึึงพอใจแก่่พนัักงาน รวมถึึงแรงจููงใจของพนัักงานต่่อองค์์กร
ดัังกล่่าวจะเปิิดให้้ใช้้งานได้้จริิงในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2564
โดยผู้้�บริิหารจะรัับรู้้�ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากแบบสำำ�รวจผ่่านการประชุุมฝ่่าย
บริิหารต่่างๆ และพนัักงานสามารถเข้้าดููผลลััพธ์์ผ่่านระบบการ
สื่่�อสารภายในองค์์กรที่่�เรีียกว่่า “SharePoint” โดยพนัักงานของ
WHAUP ทั้้�งหมด (ร้้อยละ 100) ได้้ทำำ�การตอบแบบสำำ�รวจดัังกล่่าว

ผลการดำำ�เนิินงาน

58

2562

2563

เป้้าหมายปีี 2564

คะแนนความผููกพััน
ต่่อองค์์กร

89.2%

88.8%

90%

อััตราการตอบรัับ
ของพนัักงานทั้้�งหมด

86.4%

92%

100%
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การประเมิินผลงาน (Performance Review)

WHAUP ทำำ�การประเมิินผลงานพนัักงานประจำำ�ปีีตามแนวทาง
ระบบบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน (Performance Management
System) จากกลุ่่�มบริิษััท WHA โดยการประเมิินผลงานจััดทำำ�ขึ้�้น
เพื่่�อพิิจารณาผลการทำำ�งานของพนัักงานจากดััชนีีวััดผลงาน (KPIs)
ซึ่่�งผลการประเมิินดัังกล่่าวจะนำำ�มาพิิจารณาความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
และอััตราค่่าตอบแทน โดยในปีี 2563 พนัักงานร้้อยละ 100 ได้้รัับ
การประเมิินผลงานทั้้�งหมด
โดยสรุุป ข้้อมููลจากการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อ
องค์์กรและการประเมิินผลงานพนัักงานถููกนำำ�มาใช้้วิิเคราะห์์เพื่่�อ
ปรัับปรุุงการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลและสร้้างหลัักสููตร
การพััฒนาทรััพยากรบุุคคล การหมุุนเวีียนงานกัันภายใน (jobrotation) การวางแผนเกษีียณ และสรรหาบุุคคลสำำ�หรัับตำำ�แหน่่ง
งานภายในองค์์กร

ภััยชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุ ประกัันชีีวิิต (สำำ�หรัับพนัักงานและสมาชิิกใน
ครอบครััวที่่�ได้้ลงทะเบีียนไว้้) การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี เครื่่อ� งแบบ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพและกองทุุนเงิินช่่วยเหลืือ โดยฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคลจะแจ้้งสิิทธิปิ ระโยชน์์เหล่่านี้้�ให้้กับั พนัักงานทุุกคนเมื่่�อเริ่่ม� เข้้า
ทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� WHAUP พยายามจััดสรรผลประโยชน์์และสวััสดิิการ
มากกว่่าระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้เท่่าที่่�สามารถทำำ�ได้้ ด้้วย
เหตุุนี้�้ทางบริิษััทจึึงได้้จััดช่่องทางสื่่�อสารสำำ�หรัับพนัักงานในการ
เสนอแนะเพื่่�อการปรัับปรุุงในเรื่่�องผลประโยชน์์และสวััสดิิการแก่่
คณะกรรมการพนัักงานและฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล โดยในปีี 2563
พนัักงานได้้เสนอให้้บริิษััทจััดโครงการฝึึกอบรมและพััฒนา เช่่น
หลัั ก สูู ต รด้้ า นความปลอดภัั ย และการสื่่� อ สารที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภาพ
สำำ�หรัับพนัักงานประจำำ�สถานที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน ปรัับปรุุงรููปแบบอุุปกรณ์์
ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล และโครงการการใช้้จ่่ายและเงิินออม
สำำ�หรัับพนัักงานประจำำ�สถานที่่�ปฏิิบััติิงาน

นอกจากนี้้� ในปีี 2563 WHAUP ได้้จััดกิิจกรรมและโครงการต่่างๆ
เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มระดัับความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นและส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีี
ผลประโยชน์์และสวััสดิิการ
WHAUP ให้้ความสำำ�คัญั กัับพนัักงาน โดยพนัักงานประจำำ�ทุกุ คนจะ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ชมรมออกกำำ�ลังั กาย ชมรมชกมวย ชมรมโยคะ
ได้้รับั ผลประโยชน์์และสวััสดิิการมาตรฐาน ซึ่่�งประกอบด้้วย ประกััน ชมรมฟุุตบอล ชมรมแบดมิินตััน เป็็นต้้น

ข้้อมููลพนัักงาน

17%

พนัักงานทั้้�งหมด

127 คน

หญิิง

17.3%

22 คน
2563 พนัักงานใหม่่ +7

ชาย

82.7%

105 คน
2563 พนัักงานใหม่่ +25

83%

WHAUP
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การลงทุุนในการพััฒนาศัักยภาพและ
ส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน

หนึ่่�งในความท้้าทายที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของธุุรกิิจต่่างๆ คืือการออกแบบ
การพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานเพื่่�อ
ให้้ ไ ด้้ ผ ลลัั พ ท์์ ที่�่ มีี ประสิิ ทธิิ ภาพ ในอดีีตที่่� ผ่่ านโครงการพัั ฒ นา
ศัักยภาพพนัักงานส่่วนใหญ่่มัักถููกออกแบบด้้วยแนวการบริิหาร
จััดการจากบนลงล่่าง (Top-down) อย่่างไรก็็ตาม ความสำำ�คััญของ
ศัักยภาพของพนัักงานซึ่่�งเป็็นไปตามแนวโน้้มของอุุตสาหกรรมและ
การเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมได้้เข้้ามามีีบทบาทและถููกให้้ความ
สำำ�คััญมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้การออกแบบการพััฒนา
ศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานเปลี่่�ยนไปเป็็น
รููปแบบจากล่่างขึ้้�นบน (Bottom-up) มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้การพััฒนา
นั้้� น เกิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ดต่่ อทั้้� ง พนัั ก งานและองค์์ กร ด้้ ว ยเหตุุ นี้้�
องค์์กรต่่างๆ ได้้ถูกู ผลัักดัันให้้มีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบในการพััฒนา
ศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานด้้วยแนวคิิดของ
การพััฒนาทุุนมนุุษย์์ (Human Capital Development) ทั้้�งนี้้�บริิษััท
ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของพนัักงานทุุกคน ในฐานะที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ที่่ช่่ว
� ยขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจไปสู่่ค� วามสำำ�เร็็จ ตลอดจนการบรรลุุเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจ ทั้้�งยัังมีีบทบาทสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้องค์์กรเติิบโตได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน ด้้วยเหตุุนี้้�บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนสำำ�หรัับ
การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน เพื่่�อสนัับสนุุนให้้พนัักงานพััฒนา
ความสามารถและเสริิมทัักษะของตนได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
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แนวทางการจััดการ

การบริิหารด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ของบริิษััท อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดูู แ ลในระดัั บ องค์์ กรโดยฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุ ค คลโดย WHAUP
ตระหนัั ก ดีีว่่าการลงทุุ น ในการฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาพนัั ก งาน
นอกจากจะช่่วยเสริิ ม สร้้ า งบุุ ค ลากรที่่� มีีทัั ก ษะความสามารถ
ให้้ กัั บ องค์์ กรแล้้ ว ยัั ง เป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มให้้ พ นัั ก งาน
พร้้อมรัับกัับความท้้าทายต่่างๆ รวมถึึงสร้้างแรงจููงใจหากต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม ส่่งผลให้้บริิษััทจััดให้้มีีโครงการพััฒนา
ทัักษะที่่�หลากหลายและครอบคลุุมซึ่่�งอิิงจากผลการประเมิินงาน
ของพนัักงานรวมถึึงรายงานการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อส่่งเสริิมความ
ก้้าวหน้้าทัันเหตุุการณ์์สากล บริิษััทยัังวิิเคราะห์์ผลตอบแทนจาก
การลงทุุนในพนัักงาน (HCROI) เพื่่�อใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดและบ่่งบอก
ระดัับการลงทุุนที่่�เหมาะสมในพนัักงานอีีกด้้วย โดยในปีี 2563
บริิษััทมีีผลตอบแทนดัังกล่่าวที่่� 18 เท่่า และได้้ริิเริ่่�มเป้้าหมาย
ระยะยาว 5 ปีีในการรัักษาอััตรา HCROI ไว้้ที่่� 22 เท่่า ให้้ได้้ใน
ปีี 2564 และ 27 เท่่า ในปีี 2568 ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ลงทุุนเป็็นจำำ�นวน
490,000 บาทเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรในปีี 2563 คิิดเป็็นประมาณ
4,000 บาทต่่อหนึ่่�งอััตรากำำ�ลัังเต็็มเวลา (FTE) มีีชั่่�วโมงเฉลี่่�ย
ของพนัักงานชายจำำ�นวน 20.63 ชั่่�วโมงต่่อหนึ่่�งอััตรากำำ�ลัังเต็็ม
เวลา และมีีชั่่�วโมงเฉลี่่�ยของพนัักงานหญิิงจำำ�นวน 12 ชั่่�วโมงต่่อ
หนึ่่�งอััตรากำำ�ลัังเต็็มเวลา

โครงการพััฒนาบุุคคลากร

จาก WHAUP หลัังการฝึึกอบรมผู้้�เข้้าร่่วมต้้องเตรีียมการนำำ�เสนอ
ในปีี 2563 โครงการฝึึกอบรมและพััฒนาทัักษะที่่บ� ริิษัทจั
ั ดขึ้
ั น้� มุ่่�งเน้้น ของตนเองบน PowerPoint และผลที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าพนัักงาน
การพััฒนาใน 5 ด้้านหลัักๆ ได้้แก่่ 1) การพััฒนาทัักษะการจััดการ สามารถใช้้การนำำ�เสนอ PowerPoint ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2) การพััฒนาความรู้้�ด้้านธุุรกิิจและดิิจิิทััล 3) การพััฒนาลัักษณะ
อุุปนิิสััย และทัักษะความสามารถเชิิงสมรรถนะ 4) การพััฒนา
ทัักษะทางเทคนิิค และ 5) การบริิหารพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและ
ความสามารถ

Management Skills
Business & Digital Knowledge
Soft Skills
Technical Skills
Talent Management

การพััฒนาทัักษะการจััดการ

บุุคลากรระดัับผู้้�บริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วมฝึึกอบรมด้้านการเงิิน
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในสายการเงิิน (Finance for Non-Finance)
ซึ่่� ง ระหว่่างการฝึึ ก อบรม ผู้้� เ ข้้ า ร่่วมได้้ รัั บ การอบรมความรู้้� ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทางด้้านการเงิิน เช่่น หลัักการทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและ
รายงานทางการเงิิน อาทิิ งบกำำ�ไรและขาดทุุน งบแสดงฐานะ
ทางการเงิิน โดยการฝึึกอบรมดัังกล่่าว จััดขึ้้�น 2 วััน ระยะเวลารวม
12 ชั่่�วโมง ผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด 28 คน โดยเป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการ
ขึ้้�นไปและตััวแทนหลัักจากแต่่ละฝ่่าย ซึ่่�งรวมพนัักงาน 4 คน จาก
ระดัับผู้้�อำำ�นวยการถึึงระกัับผู้้�จััดการของ WHAUP

การพััฒนาความรู้้�ด้้านธุุรกิิจและดิิจิิทััล

ในปีี 2563 พนัักงานจาก WHAUP เข้้าร่่วมใน โครงการฝึึกอบรม
การจััดทำำ� ‘สื่่�ออิินโฟกราฟิิกส์์และการนำำ�เสนอ’ ซึ่่�งมีีจุุดประสงค์์
เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะการสำำ�เสนอให้้พนัักงานโดยการใช้้อิินโฟกราฟิิกใน
โปรแกรม PowerPoint โดยโครงการดัังกล่่าวจััดขึ้้�น 2 ช่่วง ซึ่่�งมีี
ศาสตราจารย์์กษิิติิ พัันธุ์์�ถนอม จากบริิษััท ซิิตี้้�ฮัับส์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�
บรรยาย และใช้้เวลากว่่า 12 ชั่่�วโมงในแต่่ละช่่วง โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม
ทั้้�งสองช่่วงรวมทั้้�งสิ้้�น 32 คนจากกลุ่่�มบริิษััท โดยมีีพนัักงาน 7 คน

การพััฒนาลัักษณะอุุปนิิสััยและทัักษะ
ความสามารถเชิิงสมรรถนะ (Soft Skills
Development)

บริิ ษัั ท ได้้ จัั ด โครงการฝึึ ก อบรมต่่อไปนี้้� โดยมีีจุุ ด ประสงค์์ เ พื่่� อ
พััฒนาและเพิ่่�มพููนทัักษะด้้าน Soft Skills ทั้้�งด้้านลัักษณะอุุปนิิสััย
การจััดการทางด้้านอารมณ์์ และการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถของพนัักงาน
• เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีี 2563 บริิษััท
และกลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้ปรัับเปลี่่�ยนการฝึึกอบรมด้้านการ
พััฒนาศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ผ่่าน
หลัักสููตรการเรีียนรู้้�ออนไลน์์เสมืือนจริิง การฝึึกอบรมดัังกล่่าว
มีีชื่่�อว่่า ‘Your Next You’ จััดโดย SEAC Institute มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ความสามารถ และทััศนคติิ
ใหม่่ๆ ของพนัักงาน ได้้แก่่ การคิิดเชิิงออกแบบ (Design
Thinking) การขจัั ดสิ่่� ง กีีดขวางในการคิิ ด เชิิ ง สร้้ า งสรรค์์
(Creative Thinking Blocker) กรอบความคิิดหรืือทััศนคติิ
และแนวคิิดแบบยืืดหยุ่่�น (Growth Mindset) ทััศนคติิในการ
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เข้้าใจมุุมมองของคนอื่่�น (Outward Mindset) การเติิมพลัังให้้
ความสามารถเชิิงสร้้างสรรค์์ (Recharge Creative Capacity)
และการการเข้้ า สู่่� การเป็็ น หัั ว หน้้ า งาน (Step-in-Leader)
เป็็นต้้น โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งหมด 33 คน ซึ่่�ง
มีีพนัั ก งาน 6 คนจาก WHAUP โดยมีีระยะเวลาดำำ� เนิิ น
โครงการ 3 เดืือน ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้าร่่วมต้้องเข้้าหลัักสููตร
ออนไลน์์เสมืือนจริิงเป็็นเวลารวมไม่่ต่ำำ��กว่่า 30 ชั่่�วโมง ซึ่่�ง
หลัังจบหลัักสููตรพนัักงานจะต้้องเขีียนรายงานสุุดท้้ายเพื่่�อ
อธิิบายถึึงวิิธีีการผสานรวมแนวความคิิดและชุุดทัักษะที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััท
• กลุ่่� ม บริิ ษัั ท WHA จัั ด การฝึึ ก อบรมเพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งทัั ก ษะ
การสื่่�อสารให้้สามารถสื่่�อสารกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในอนาคต
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งกิิจกรรมการฝึึกอบรมดำำ�เนิินโดย
คุุณจุุลชััย จุุนเจืือ ทั้้�งนี้้พ� นัักงานระดัับตั้้ง� แต่่ Senior Supervisor
จนถึึงระดัับ Associate เข้้าร่่วมอบรมเป็็นเวลา 2 วััน หรืือ
รวม 12 ชั่่�วโมง มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด 82 คนจากกลุ่่�มบริิษััท
WHA(จำำ�นวนที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้คืือ 85 คน) โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม 25 คน
จาก WHAUP โดยภายหลัังการฝึึกอบรมผู้้�เข้้าร่่วมได้้มีีโอกาส
ฝึึกการใช้้ทัักษะการสื่่�อสารจากการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการด้้วย

การพััฒนาทัักษะทางเทคนิิคและการทำำ�งาน

มีีการจัั ด โครงการอบรมความปลอดภัั ย ตามข้้ อ กำำ� หนด โดย
ครอบคลุุมหััวข้้อดัังนี้้� อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน การทำำ�งานบนที่่สู� งู ที่่แ� คบ เครนเหนืือศีีรษะ ความปลอดภััย
ทางไฟฟ้้า การฝึึกซ้้อมดัับเพลิิง และการจััดการสารเคมีีอัันตราย
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เป็็นต้้น โครงการฝึึกอบรมดัังกล่่าวจััดให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของบริิษััท WHAUP ในระดัับต่่างๆ ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการจนถึึง
พนัักงานระดัับปฏิิบัติั กิ าร โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมรวมทั้้�งหมด 181 คน จาก
WHAUP

การบริิหารพนัักงานที่่มีีศั
� ักยภาพ
และความสามารถ

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHA เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�
(Leadership Development Program : LDP) สำำ�หรัับบุุคลากรที่่�
มีีศัักยภาพ 45 คนที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการจนถึึง
ผู้้�อำำ�นวยการจากทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยมีีผู้้�จััดการอาวุุโส 4 คนจาก
WHAUP เข้้าร่่วม โครงการดัังกล่่าวมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะ
และศัักยภาพในการนำำ�พาองค์์กรผ่่านการเปลี่่ย� นแปลงและอุุปสรรค
ต่่างๆ ระหว่่างดำำ�เนิินโครงการ บุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�
ได้้รัับประสบการณ์์ที่่�มีีประโยชน์์เกี่่�ยวกัับโครงการนวััตกรรมต่่างๆ
ซึ่่�งส่่งเสริิมแนวคิิดการบริิหารแบบธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ (Startup) และ
ทััศนคติิที่่�มุ่่�งเน้้นลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ โครงการดัังกล่่าวช่่วยผลัักดััน
ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ส่่งเสริิมการ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม (Innovative Workplace) ทั้้�งยัังเป็็นการ
ปลููกฝัังวััฒนธรรมนวััตกรรมในองค์์กรอีีกด้้วย ในปีี 2563 กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้เตรีียมแผนการพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล (Individual
Developments Plans : IDP) โดยรวมร่่วมมืือระหว่่าง a 360
review และมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ สำำ�หรัับพนัักงานแต่่ละคน
แผน IDP ช่่วยให้้สามารถระบุุทัักษะและความสามารถด้้านต่่างๆ
ของพนัักงาน และนำำ�ไปพััฒนาเพื่่�อส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าและการ
เจริิญเติิบโตในสายงาน

อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย
การจัั ด การด้้ า นสุุ ข ภาพและความปลอดภัั ย เป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของ
การบริิหารธุุรกิิจ อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (Occupational,
health and safety: OHS) คืือการทำำ�หน้้าที่่�ดููแลผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกคน
เพื่่�อให้้พนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างปฏิิบััติิงานของตนในสภาพ
แวดล้้ อ มที่่� เ หมาะสมและยึึดถืื อ ด้้ า นอาชีีวอนามัั ย และความ
ปลอดภััยเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุด การปกป้้องและดููแลสุุขภาพของ
ทรััพยากรมนุุษย์์นั้้�นเป็็นการรัับประกัันว่่าพวกเขาจะมีีทำำ�งานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งการกระทำำ�ดัังกล่่าวจะส่่งผลดีีต่่อการขัับ
เคลื่่�อนบริิษััทให้้บรรลุุเป้้าหมายและสนัับสนุุนการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในปีี 2563 เกิิดการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19 การจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
จึึงกลายเป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็นมากขึ้้�น โดยผู้้�ปฏิิบััติิงานจำำ�เป็็นต้้อง
เพิ่่�มการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับการจััดการด้้านด้้านสุุขภาพ
และความปลอดภััย ซึ่่�ง WHAUP ตระหนัักว่่าจะต้้องมีีการจััดการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยให้้มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อเป็็นการ
ป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุ การบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการ
ทำำ�งาน WHAUP ได้้มีีมาตรการป้้องกัันเชิิงรุุกด้้านความปลอดภััย
และความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�รัับเหมาและผู้้�มาติิดต่่อ
ภายในสถานปฏิิบััติิงาน โดยรวมไปถึึงการควบคุุมแบบป้้องกััน
(preventive controls) เพื่่�อจััดการอุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน การฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับมาตรฐานด้้านความปลอดภััยและการส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ความปลอดภััยภายในองค์์กร

แนวทางการจััดการ

WHAUP ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิด้้านอาชีีวอนามััย สุุขภาพ
และสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2554 (2011) ตลอดจนกฎและข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด และมาตรฐานด้้านความปลอดภััยสากลเพื่่�อ
ให้้การจััดการด้้านความปลอดภััยด้้านอาชีีวอนามััย สุุขภาพและ
สิ่่�งแวดล้้อมมีีประสิิทธิิภาพ WHAUP ได้้นำำ�หลัักการด้้านความ
ปลอดภัั ย ของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท WHA มาถืื อ ปฏิิ บัั ติิ โดยประธาน
เจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยปฏิิบัติั กิ ารของกลุ่่ม� บริิษัทั WHA เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจสููงสุุด
เนื่่� อ งจาก WHAUP ได้้ ดำำ� เนิิ น การปฏิิ บัั ติิ ง านภายในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่ม� WHA นอกจากนี้้� WHAUP ได้้เข้้ามีีส่่วนร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยโดยการทำำ�งานร่่วมกัันและเป็็นสมาชิิกของ
คณะกรรมการด้้านความปลอดภััย (Safety Committee)
บริิษััทได้้นำำ�ระบบการจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท WHA มาปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ จัั ด การความเสี่่� ย งด้้ า น
สุุขภาพและความปลอดภััยให้้ทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
การลดอุุบััติิเหตุุให้้เป็็นศููนย์์สำำ�หรัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมา ระบบ
การจััดการที่่นำ� ำ�มาใช้้จะช่่วยให้้บริิษัทั สามารถปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพ
ด้้ า นความปลออดภัั ย และปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายและด้้ า น
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง การปฏิิบััติิตาม
องค์์ประกอบของระบบการจััดการ (Management System) จะมีี
เจ้้าหน้้าที่่�ประเมิินความเสี่่�ยงซึ่่�งมีีหนัังสืือรัับรองด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยทำำ�การระบุุอัันตรายและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจเป็็น
สาเหตุุอัันตรายต่่อบุุคคล และทำำ�การกำำ�หนดมาตรการควบคุุม
เพื่่�อลดอัันตรายและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน
มีีการทบทวนการประเมิินความเสี่่ย� งเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีหรืือเมื่่�อมีีการ
เปลี่่ย� นแปลงกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน จากผลการประเมิินความเสี่่ย� ง
ที่่จั� ดทำ
ั ำ�ขึ้น้� ในปีี 2563 แสดงให้้เห็็นถึึงปััจจััยเสี่่ย� งที่่สำ� ำ�คัญั ดัังต่่อไปนี้้�
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ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย

รายละเอีียด

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

การสััมผััสสารเคมีีที่่�
โรงบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีีย

พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�โรงบำำ�บััด • พนัักงานทุุกคนจะต้้องมีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วน
น้ำำ��เสีียอาจสััมผััสกัับคลอรีีนและ
บุุคคล (PPE) ที่่�เหมาะสม
โซเดีียมไฮดรอกไซด์์ที่่�ใช้้ใน
• การติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจจัับคลอรีีน
กระบวนการบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีีย
• ดำำ�เนิินการตรวจสอบสถานที่่�ทำำ�งานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
และ
• จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพของพนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ความเสี่่�ยงในการตกจากพื้้�นที่่�สููง พนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงใน
• ตรวจสอบว่่าก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงาน พนัักงานทั้้�งหมดผ่่าน
ในระหว่่างการติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ การตกจากที่่�สููงในระหว่่าง
การฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสมเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานใน
ที่่�สููงและความเสี่่�ยงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
บนหลัังคา
ที่่�ทำำ�การติิดตั้้�งแผงโซลาร์์
บนหลัังคา
• จััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (PPE) เช่่น สายรััด
นิิรภััยก่่อนปฏิิบััติิงาน
พื้้�นที่่�อัับอากาศ
พนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�
• ระบุุ แ ละประเมิิ น พื้้� น ที่่� อัั บ อากาศที่่� อาจเกิิ ดอัั น ตราย
เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานใน
และอุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิการณ์์ และจััดทำำ�มาตรการควบคุุม
ที่่�เหมาะสม (การกำำ�จััด การทดแทน การควบคุุมเชิิง
พื้้�นที่่�อัับอากาศภายในโรงงาน/
วิิ ศว กรรม การควบคุุ ม การบริิ ห ารจัั ด การ อุุ ป กรณ์์
โรงผลิิตน้ำ�ำ�และโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
อัันเนื่่�องมาจากการสััมผััสกัับ
ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล) และ
ก๊๊าซอัันตราย ไอ เขม่่าที่่�เป็็น
• สื่่�อสาร/อบรมผู้้�ปฏิิบััติิงานก่่อนเริ่่�มทำำ�งานในพื้้�นที่่�อัับ
อัันตรายหรืือมีีปริิมาณอากาศที่่�
อากาศ
ไม่่เพีียงพอ
การระบาดใหญ่่ของ COVID-19 การระบาดใหญ่่ของ COVID-19 • การปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนมาตรการป้้องกัันโควิิด-19 ที่่�
ทั่่�วทั้้�งโลกอาจส่่งผลกระทบ
กำำ�หนดไว้้จากกลุ่่�มบริิษััท WHA
ต่่อสุุขภาพของพนัักงานของ
• ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและคำำ�แนะนำำ�ในการป้้องกัันไวรััส
WHAUP ผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�ที่่�มีี
COVID-19 ตามที่่�กระทรวงสาธารณสุุขกำำ�หนด
โอกาสต่่อความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
• ดำำ� เนิิ น การทำำ� ความสะอาดอุุ ป กรณ์์ ต่่ างๆ ด้้ ว ย
แอลกอฮอล์์
• ตรวจสอบอุุณหภููมิิของร่่างกายก่่อนเข้้าไปยัังสำำ�นัักงาน
ของ WHAUP
• ทำำ� การสื่่� อ สารกัั บ พนัั ก งานอย่่างสม่ำำ�� เสมอเกี่่� ย วกัั บ
ข่่าวสารของ COVID-19 ผ่่านทางอีีเมลและระบบ
สื่่�อสารภายในองค์์กร (SharePoint)
ทั้้�งนี้้� มีีการรายงานเกี่่�ยวกัับการบาดเจ็็บของผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงานในนามของ WHAUP 1 ราย ซึ่่�งผู้้�รัับเหมาได้้รัับบาดเจ็็บจาก
อุุปกรณ์์คััตเตอร์์ที่่�นิ้้�วหััวแม่่มืือด้้านซ้้ายในระหว่่างที่่�กำำ�ลัังทำำ�ความสะอาดแผงโซลาร์์ ผู้้�รัับเหมาที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บได้้รัับการช่่วยเหลืือ
ทางการแพทย์์โดยทัันทีีที่่�โรงพยาบาลปลวกแดง และสามารถกลัับมาปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�อื่่�นได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2563 ไม่่มีีรายงาน
กรณีีอุุบััติิเหตุุจากการรั่่�วไหลของสารเคมีีซึ่่�ง WHAUP มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาระบบอาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุใดๆ ในอดีีตไม่่ให้้เกิิดซ้ำำ��และบรรลุุเป้้าหมายที่่�ให้้การเกิิดอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
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การจััดการเหตุุฉุุกเฉิิน

ในกรณีีที่่�มีีเหตุุฉุุกเฉิิน พนัักงานสามารถรายงานอุุบััติิการณ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับงานทั้้�งหมดผ่่านแบบฟอร์์มเพื่่�อรายงานเหตุุการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�น แบบฟอร์์มร้้องเรีียนหรืือสามารถรายงานโดยตรงไป
ที่่� ผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาของตนเอง กรณีีเหล่่านี้้� จ ะมีีการสืื บ สวนตาม
กระบวนการจัั ด การเหตุุฉุุ ก เฉิิ น ของกลุ่่� มบริิ ษัั ท WHA (WHA
Group’s Emergency Calls Process) พนัักงานต่่างได้้รัับการ
ส่่งเสริิมอย่่างเต็็มที่่�ให้้ปฏิิบััติิตามระเบีียบเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุในกรณีี
ที่่�รุุนแรงเพื่่�อรัับผิิดชอบในการนำำ�ตััวเองออกจากเหตุุการณ์์ ได้้ ใน
ทำำ�นองเดีียวกััน อุุบััติิเหตุุทั้้�งหมดจะมีีการตรวจสอบอย่่างละเอีียด
โดยแผนกความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยเพื่่�อป้้องกััน
พนัักงานจากการตอบโต้้ใดๆ และป้้องกัันอุุบััติิเหตุุไม่่ให้้เกิิดซ้ำำ��ใน
อนาคต
กลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้จััดตั้้�งศููนย์์ควบคุุมเหตุุุ�ฉุุกเฉิิน (Emergency
Control Center : ECC) ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งเก้้าแห่่งของกลุ่่�ม
บริิษััท เพื่่�อเป็็นการติิดตามและระงัับเหตุุฉุุกเฉิินที่่�เกิิดขึ้้�นภายใน
หรืือใกล้้เคีียงพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน ศููนย์์ควบคุุมเหตุุุ�ฉุุกเฉิินอยู่่�ภายใต้้
การจััดการของผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยซึ่่�ง
มีีระบบควบคุุมเพลิิง พร้้อมดำำ�เนิินการตลอดเวลา ในปีี 2563 ศููนย์์
ควบคุุมเหตุุฉุุกเฉิินได้้ระงัับเหตุุฉุุกเฉิิน 1 เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
โรงงานที่่ตั้้� ง� อยู่่ภ� ายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่ม� บริิษัทั นอกจากนี้้�
ศููนย์์ควบคุุมเหตุุฉุุกเฉิินยัังได้้สนัับสนุุนให้้หน่่วยงานท้้องถิ่่�นระงัับ ในปีี 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั WHA ได้้จัดั ให้้มีีการฝึึกซ้้อมรัับมืือเหตุุอัคั คีีภััย
เหตุุฉุุกเฉิินแก่่ชุุมชนโดยรอบภายนอกพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม ณ นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (WHA EIE) ซึ่่�งมีี
จำำ�นวน 12 เหตุุการณ์์
พนัักงาน17 คนของ WHAUP เข้้าร่่วมในการฝึึกซ้้อมด้้วย การฝึึกซ้้อม
ครอบคลุุมถึึงการอบรมเกี่่�ยวกัับการดัับเพลิิงขั้้�นสููง ซึ่่�งคะแนนจาก
การฝึึกซ้้อมเหตุุฉุุกเฉิิน
การฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงนี้้�คืือ ร้้อยละ 100 สำำ�หรัับทุุกขั้้�นตอน (เช่่น
เนื่่อ� งจาก WHAUP มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายในพื้้�นที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรม การสื่่�อสาร อุุปกรณ์์ อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล กระบวน
ของกลุ่่�มบริิษััท WHA จึึงได้้เข้้าร่่วมในการฝึึกซ้้อมสำำ�หรัับเหตุุ การรายงานและระยะเวลาที่่�ใช้้) ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จ
ฉุุ ก เฉิิ น ประจำำ�ปีี สำำ� หรัั บ อุุ บัั ติิ การณ์์ ที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� น ต่่างๆ รวมไป ในการสร้้างความตระหนัักในความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้�้นให้้พนัักงาน
ถึึงการดัับเพลิิงและการอพยพ การรั่่�วไหลของสารเคมีีอัันตราย รวมทั้้�งการเตรีียมการตอบสนองต่่อเหตุุอััคคีีภััย
อุุบััติิเหตุุการจราจร เหตุุการณ์์อุุทกภััยและเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับโรงงานภายในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
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ในเดืือนกรกฎาคม 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั WHA ได้้จัดั การฝึึกซ้้อมต่่อเหตุุฉุกุ เฉิินในกรณีีอุุบัติั กิ ารณ์์การรั่่ว� ไหลของสารเคมีี ณ นิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (WHA ESIE) โดยมีีตััวแทนกว่่า 250 คนจากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) กรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน หน่่วยงานภายในพื้้�นที่่� ชุุมชนภายในพื้้�นที่่� โรงพยาบาลท้้องถิ่่�น ลููกค้้า
พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทเข้้าร่่วมด้้วย ซึ่่�งมีีพนัักงาน 8 คนจาก WHAUP เข้้าร่่วมในการฝึึกซ้้อมครั้้�งนี้้�ด้้วย ในการฝึึกซ้้อมดัังกล่่าว ได้้นำำ�
การดำำ�เนิินการมาตรการต่่างๆ ในระหว่่างการฝึึกซ้้อมประกอบด้้วย การรายงานเหตุุฉุุกเฉิิน การปฐมพยาบาล การเลืือกอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสม การออกคำำ�สั่่�งและการควบคุุมสถานการณ์์
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วััฒนธรรมความปลอดภััย

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทและข้้อบัังคัับและมาตรฐานด้้านความ
ปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมจะได้้รัับบััตรผู้้�รัับเหมา
ซึ่่�งจะหมดอายุุภายในหนึ่่�งปีีนับั จากวัันที่่อ� อกบััตรดัังกล่่าว หลัักสููตร
การอบรมดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นในปีี 2563 มีีผู้้�รัับเหมารายใหม่่ของ
WHAUP จำำ�นวน 202 ราย และมีีผู้้�รัับเหมา 15 รายที่่�บััตรหมด
อายุุ ทั้้�งนี้้�ผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงานในระยะเวลาสั้้�นๆ จะต้้องผ่่านการ
ฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ได้้รัับใบอนุุญาตทำำ�งานแบบครั้้�งเดีียว

จากนั้้�น WHAUP ได้้จััดหาและตรวจสอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพนัักงาน
ทุุกคนได้้รัับการตรวจสุุขภาพที่่�เหมาะสมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี นอกจาก
นี้้�พนัักงานสามารถได้้รัับบริิการทางการแพทย์์ผ่่านการประกััน
สุุขภาพของบริิษััท โดย WHAUP ยิินดีีรัับฟัังและสนัับสนุุนให้้
พนัักงานเสนอข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานผ่่านทางผู้้�บัังคัับบััญชาของตน แผนกทรััพยากรบุุคคลและ
แผนกด้้านความปลอดภััย

เพื่่�อเป็็นการร่่วมมืือในการส่่งเสริิมประสิิทธิภิ าพด้้านความปลอดภััย
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย กลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้จััดตั้้�งโครงการฝึึกอบรม
ความปลอดภััย (Safety Club) ซึ่่�งประกอบด้้วยพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา
และลููกค้้าของ WHAUP โดยวััตถุุประสงค์์ของโครงการฝึึกอบรม
ความปลอดภััย คืือให้้ผู้้�เข้้าร่่วมได้้แบ่่งปัันความคิิดเห็็นและมุุมมอง
เกี่่�ยวกัับหลัักปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััย โครงการฝึึกอบรมความ
ปลอดภััยจััดประชุุมทุุกไตรมาส โดยการประชุุมครั้้�งล่่าสุุดจััดขึ้�้นใน
เดืือนพฤศจิิกายน 2563 ในระหว่่างการประชุุมครั้้�งนี้้� มีีผู้้�เข้้าร่่วม
ทั้้�งหมด 240 คน และหััวข้้อในการหารืือประกอบด้้วยการจััดการ
จราจร ความปลอดภััยบนท้้องถนน การควบคุุมการติิด/ใช้้ยาเสพติิด
การปฐมพยาบาล การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพด้้วยวิิธีีปั๊๊�มหััวใจ (CPR) และ
ผลประโยน์์ของวิิสาหกิิจชุุมชน

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบููรณาการหลัักปฏิิบััติิของอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกคน WHAUP ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการจััดหลัักสููตรการฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ความรู้้�กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน หลัักสููตรการฝึึกอบรม
จััดทำำ�ขึ้�้นตามการประเมิินความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อ
กำำ�หนดด้้านกฎหมาย

ข้้อกัังวลด้้านความปลอดภััยนั้้น� เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญั สำำ�หรัับ WHAUP โดย
เริ่่�มจากพนัักงานไปยัังคู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงานในนามของ
WHAUP คู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมาจะต้้องยึึดถืือข้้อกำำ�หนดด้้านความ
ปลอดภััยของ WHAUP และผ่่านการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับนโยบาย

WHAUP
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การพััฒนา
ชุุมชน

สถานการณ์์เศรษฐกิิจทั่่�วโลกกำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
และองค์์กรธุุรกิิจเหล่่านี้้�เชื่่�อมั่่�นว่่า ธุุรกิิจจะประสบความสำำ�เร็็จ
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ต้้องได้้รัับการยอมรัับและไว้้วางใจ รวมถึึงมีีการ
พััฒนาเสริิมสร้้างความมั่่�งคั่่�งให้้กัับชุุมชนและสัังคม WHAUP
เข้้าใจดีีว่่าการดำำ�เนิินกิิจการและการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจอาจ
ส่่งผลกระทบร้้ายแรงต่่อชุุมชนรอบข้้างและสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง
ได้้ นอกจากนี้้� ด้้วยลัักษณะของธุุรกิิจ การใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันและ
ข้้อขััดแย้้งระหว่่างบริิษัทั ฯ และชุุมชนอาจเป็็นเรื่่อ� งที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้
WHAUP จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจจากชุุมชนโดยรอบ ดัังนั้้�น
เพื่่�อให้้บรรลุุถึึงวิิสััยทััศน์์ที่่�จะเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค
เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการน้ำำ��ที่่�ได้้รัับการยอมรัับมากที่่�สุุดของไทย
WHAUP จึึงตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในการตอบแทนสัังคมและ
มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนโดยรอบ
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แนวทางการจััดการ

WHAUP นำำ�กลยุุทธ์์ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััท
WHA มาปฏิิบััติิและมีีส่่วนร่่วมกัับสัังคมผ่่านกิิจกรรมเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนต่่างๆ ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนาการศึึกษา ชุุมชน และ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยกิิจกรรมเหล่่านี้้�ถููกจััดขึ้้�นตามความต้้องการของ
ชุุมชน จากการประเมิินผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(Environmental Impact Assessment: EIA) การมีีส่่วนร่่วมทาง
สัังคม และผลตอบรัับที่่�ได้้รัับโดยตรงจากสมาชิิกของชุุมชน โดย
ความต้้องการของชุุมชน ผลตอบรัับ และข้้อกัังวลจะถููกส่่งผ่่านช่่อง
ทางการสื่่�อสารต่่างๆ ประกอบด้้วยโทรศััพท์์ อีีเมล การจััดกิิจกรรม
ที่่�สร้้างการมีีส่่วนร่่วม แบบสำำ�รวจ และการแต่่งตั้้�งตััวแทนชุุมชน
ในพื้้�นที่่� (ดููรายละเอีียดได้้ที่่�บทจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ) นอกจากนี้้�
ในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของคณะกรรมการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อ
สัั ง คมของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท WHA บริิ ษัั ท ได้้ เ ข้้ า ร่่วมการประชุุ ม ใน
ทุุกเดืือนเพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาที่่�เหมาะสมจากนั้้�นจะ
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท

ทั้้�งนี้้� WHAUP ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาชุุมชน โดยเฉพาะ
ผู้้�ที่อ่� าศััยอยู่่�ใกล้้สถานประกอบการ โดยในปีี 2563 WHAUP ร่่วมกัับ
กลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมที่่�หลากหลายให้้
กัับชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในรััศมีี 5-10 กม. โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรม
ด้้วยการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีจำำ�นวน 17 ล้้านบาทสำำ�หรัับ
จััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััท WHA และใช้้เวลาทำำ�งาน

ของพนัักงานบริิษััทฯ จำำ�นวน 900 ชั่่�วโมง ซึ่่�งมีีชาวชุุมชนเข้้าร่่วม
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 191,585 คน จาก 159 ชุุมชนโดยรอบของ
สถานประกอบการ WHAUP ทั้้�งหมด (ร้้อยละ 100) และนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท WHA เข้้าร่่วมและได้้รัับประโยชน์์
จากกิิจกรรม ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมตาม
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ได้้อย่่างสำำ�เร็็จลุุล่่วง

โครงการส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา

WHAUP มีีส่่วนร่่วมในโครงการพััฒนาที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยกลุ่่�มบริิษััท WHA ดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านการศึึกษาสำำ�หรัับสมาชิิก
ในชุุมชนทุุกช่่วงวััย

โครงการวาดศิิลป์์
สำำ�หรัับนัักเรีียน
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHA จััดโครงการวาดศิิลป์์อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 12 เริ่่�มที่่�โครงการแรกวาดศิิลป์์ที่่�บ้้านเกิิดสำำ�หรัับนัักเรีียน
ชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลายในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยองและชลบุุรีี ได้้เรีียนรู้้�ทัักษะด้้านศิิลปะขั้้�นพื้้�นฐาน พร้้อมถ่่ายทอดเรื่่�องราวการรู้้�รัักษ์์
สิ่่ง� แวดล้้อม ประวััติศิ าสตร์์ ตลอดจนวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� ต่่อด้้วยโครงการวาดศิิลป์์ที่บ้่� า้ นเกิิดสัญั จร สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
ด้้วยการพาไปทััศนศึึกษาศิิลปวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�นและเรีียนศิิลปะนอกสถานที่่�ร่่วมกัับเพื่่�อนๆ จากต่่างโรงเรีียน เพื่่�อให้้ได้้เรีียนรู้้�เทคนิิค
การวาดภาพและองค์์ประกอบศิิลปะขั้้�นพื้้�นฐาน แม้้ต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 แต่่บริิษััทฯ ยัังคงส่่งเสริิม
การศึึกษาด้้านศิิลปะให้้กัับน้้องๆ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาทัักษะของตนเอง
โดยทั้้�ง 2 โครงการ มีีนัักเรีียนในระดัับชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลายจำำ�นวน 563 คน จาก 20 โรงเรีียน และนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ตอนต้้นจำำ�นวน 29 จาก 6 โรงเรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรม และกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดการประเมิินความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด
ซึ่่�งผลคะแนนความพึึงพอใจในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมคิิดเป็็นร้้อยละ 88 และ 93 ตามลำำ�ดัับ นัักเรีียนส่่วนใหญ่่รู้้�สึึกว่่าการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ทำำ�ให้้พััฒนาการทัักษะด้้านศิิลปะดีีขึ้้�น และสามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ความสำำ�เร็็จจากโครงการดัังกล่่าวคืือช่่วยใน
การส่่งเสริิมและสร้้างความเป็็นเลิิศด้้านการศึึกษาให้้กัับเยาวชนไทย ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาชุุมชนและประเทศในอนาคต
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กราฟแท่่งแสดงความพึึงพอใจโครงการวาดศิิลป์์ที่่�บ้้านเกิิด ปีี 2563

จากนัักเรีียนชั้้�นปีีะถามศึึกษาปีีที่่� 4-6 จำำ�นวน 532 คน จาก 19 โรงเรีียนเขตจัังหวััดระยองและชลบุุรีี
ทำ�กิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563
ได้้รัับประสบการณ์์และความรู้้�ด้้านศิิลปะ
ได้้รัับประสบการณ์์และความรู้้�ด้้านความ
คิิดศร้้างสรรค์์
สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้
รัับไปก่่อประโยชน์์ให้้ตนเองและสัังคม
ประทัับใจใรการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและรู้้�สึึก
อยากร่่วมกิิจกรรมนี้้�อีีก
รู้้�จัักและข้้าใจ WHA Group และนิิคม
อุุตสาหกรรม

88%

86%

85%

95%

87%

กราฟแท่่งแสดงความพึึงพอใจโครงการวาดศิิลป์์ที่บ้่� ้านเกิิดสััญจร ปีี 8
29 students from 8 schools in Rayong and Chonburi
14-16 September 2020

ได้้รัับประสบการณ์์และความรู้้�ด้้านศิิลปะ
ได้้รัับประสบการณ์์และความรู้้�ด้้านความ
คิิดศร้้างสรรค์์
สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้
รัับไปก่่อประโยชน์์ให้้ตนเองและสัังคม
ประทัับใจใรการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและรู้้�สึึก
อยากร่่วมกิิจกรรมนี้้�อีีก
รู้้�จัักและข้้าใจ WHA Group และนิิคม
อุุตสาหกรรม
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94%

93%

90%

98%

87%

โครงการ Teacher
Fellowship
ปััจจุุบันั สัังคมของเรากำำ�ลัังประสบปััญหาขาดแคลนบุุคลากรครููผู้้�สอน บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการ Teacher Fellowship ด้้วยการมอบเงิิน
สนัับสนุุนจำำ�นวน 1,260,000 บาท ให้้กัับครููผู้้�สอนจาก 7 โรงเรีียนในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยองและชลบุุรีี

โครงการ
มอบทุุนการศึึกษา
กลุ่่ม� บริิษัทั WHA และ WHAUP ตระหนัักดีีว่่า เยาวชน คืือกลุ่่ม� แรงงาน
ที่่�จะขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคต อย่่างไรก็็ตามเยาวชนบางคน
แม้้จะมีีความสามารถและทัักษะสููงมาก แต่่ก็็อาจขาดโอกาสใน
การศึึกษาเพื่่�อหาความรู้้�ได้้อย่่างเต็็มที่่� ด้้วยข้้อจำำ�กััดทางการเงิิน
กลุ่่ม� บริิษัทั WHA และ WHAUP จึึงให้้การสนัับสนุุนด้้านการศึึกษา
อัันถืือเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาชุุมชน รวมถึึงพััฒนา
ศัักยภาพเพื่่�อให้้พวกเขามีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�้น กลุ่่�มบริิษััท WHA
และ WHAUP จึึงได้้มอบทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�จะเข้้า
เรีียนต่่อในระดัับอาชีีวศึึกษา เพื่่�อบ่่มเพาะความรู้้�ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตต่่อไปในอนาคต ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้มอบทุุนการศึึกษา
ให้้กัับนัักเรีียนรวมแล้้ว 79 ทุุน จำำ�นวนเงิิน ทั้้�งสิ้้�น 727,600 บาท ในปีี 2563 มีีนัักเรีียน 22 คนเข้้าร่่วมรัับทุุนการศึึกษาจากโครงการ

โครงการมอบอุุปกรณ์์
การศึึกษาของกลุ่่�มบริิษััท WHA
กลุ่่�มบริิษััท WHA จััดโครงการมอบอุุปกรณ์์การศึึกษาประจำำ�ปีี นัับเป็็นครั้้�งที่่� 23 ได้้ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม
ต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ กว่่า 50 ราย ในการให้้ความช่่วยเหลืือน้้องๆ นัักเรีียนที่่�ครอบครััวมีีรายได้้น้้อยให้้ได้้รัับการศึึกษาที่่�ดีีและนำำ�
ไปพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนเอง ด้้วยการบริิจาคที่่�ดำำ�เนิินต่่อเนื่่�อง โครงการช่่วยเหลืือโรงเรีียนของกลุ่่�มบริิษััท WHA ส่่งผลลััพธ์์ ใน
ด้้านบวกต่่อชุุมชนและสัังคมรอบข้้าง
ตลอดระยะเวลา 5 วัันในเดืือนกรกฎาคม ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััท WHA และ WHAUP ได้้เดิินทางไปส่่งมอบอุุปกรณ์์การศึึกษา การกีีฬา
รวมถึึงอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการส่่งเสริิมการพััฒนาร่่างกายและจิิตใจ ซึ่่�งช่่วยบ่่มเพาะทัักษะทางสัังคมและความรู้้�ด้้านวิิชาการให้้แก่่
โรงเรีียน 50 แห่่งและศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก 15 แห่่ง โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของ WHA มีีน้้องๆ นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
20,400 คน ซึ่่�งน้้องๆ แต่่ละคนจะได้้รัับกระเป๋๋าเป้้ สมุุด ปากกา ดิินสอ ดิินสอสีีและอุุปกรณ์์พื้้�นฐานอื่่�นๆ เพื่่�อใช้้ประกอบการเรีียนรู้้�
อย่่างสร้้างสรรค์์ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน นอกจากนี้้� ตลอดช่่วงเวลาการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทีีมผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เข้้าเยี่่�ยม
โรงเรีียนในชุุมชน แจกจ่่ายเจลแอลกอฮอล์์ เพื่่�อดููแลให้้คณาจารย์์และนัักเรีียนปลอดภััยจากโรคระบาดในครั้้�งนี้้�
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“นัับเป็็นเวลากว่่าสองทศวรรษที่่�ทีีมผู้้�บริิหารและพนัักงานของ
บริิษัทั ฯ รวมไปถึึงลููกค้้าในนิิคมอุตุ สาหกรรมของเราได้้ร่่วมแบ่่งปััน
และสนัับสนุุนโครงการอัันทรงคุุณค่่า ตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นของเราใน
การเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงผ่่านการการศึึกษา
เราขอขอบคุุณผู้้�สนัับสนุุนโครงการนี้้�ที่่�ช่่วยเหลืือเรามาตลอดระยะ
เวลาหลายปีีที่่�ผ่่านมา”
มร.เดวิิด นาร์์โดน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม และการลงทุุนต่่างประเทศ
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
และกรรมการบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
จำำ�กััด (มหาชน) กล่่าว

โครงการพััฒนาชุุมชน

ด้้วยเป้้าหมายอัันแน่่วแน่่ในการดููแลให้้ชาวชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น WHAUP ได้้ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มบริิษััทWHA ในการดำำ�เนิินการ
โครงการดัังต่่อไปนี้้�ในปีี 2563

โครงการ
หน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�
กลุ่่�มบริิษััท WHA และ WHAUP จััดโครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่� พร้้อมให้้บริิการด้้านการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล
เพื่่�อส่่งเสริิมชาวชุุมชนให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรงและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ในทุุกๆ ปีี บริิษััทฯ ได้้จััดทีีมแพทย์์และพยาบาลในการบริิการทาง
การแพทย์์ให้้กัับชุุมชนรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของ WHA ในจัังหวััดระยองและชลบุุรีี ประกอบไปด้้วยการฉีีดวััคซีีนเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
โรคไข้้หวััดใหญ่่ การมอบถุุงยัังชีีพให้้กัับชาวชุุมชน
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ และ WHAUP ได้้สนัับสนุุนวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่ให้้กัับชุุมชน ดัังนี้้�
• สนัับสนุุนวััคซีีนจำำ�นวน 400 เข็็ม ให้้กัับสำำ�นัักงานเทศบาลตำำ�บลเขาคัันทรง จัังหวััดชลบุุรีี
• สนัับสนุุนวััคซีีนจำำ�นวน 400 เข็็ม ให้้กัับสำำ�นัักงานเทศบาลตำำ�บลจอมพลเจ้้าพระยา จัังหวััดระยอง
• สนัับสนุุนวััคซีีนจำำ�นวน 300 เข็็ม ให้้กัับสำำ�นัักงานเทศบาลตำำ�บลบ่่อวิิน จัังหวััดชลบุุรีี
• สนัับสนุุนวััคซีีนจำำ�นวน 280 เข็็ม ให้้กัับสำำ�นัักงานเขตอำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง
นอกจากนี้้� WHAUP ร่่วมกัับ กลุ่่�มบริิษััท WHA มอบถุุงยัังชีีพกัับชุุมชน ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
• สนัับสนุุนถุุงยัังชีีพจำำ�นวน 90 ถุุง ให้้กัับเทศบาลตำำ�บลตาสิิทธิ์์� จัังหวััดระยอง
• สนัับสนุุนเงิินจำำ�นวน 15,000 บาท สำำ�หรัับจััดถุุงยัังชีีพให้้กัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ในชุุมชนอำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง
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สนัับสนุุน
หุ่่�นยนต์์วััดอุุณหภููมิิ
กลุ่่�มบริิษััท WHA และ WHAUP ได้้มอบเงิินสนัับสนุุนให้้แก่่คณะแพทย์์ศาสตร์์
โรงพยาบาลศิิริริ าชและโรงพยาบาลรามาธิิบดีี เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจาก
โควิิด-19 รวมถึึงร่่วมบริิจาคเงิินสมทบทุุนสร้้าง “หุ่่�นยนต์์ปิ่่�นโต” ผู้้�ช่่วยส่่งอาหาร
และเวชภััณฑ์์ผ่่านการควบคุุมทางไกลจำำ�นวน 2 ตััว ภายใต้้โครงการ CURoboCovid จัั ดทำำ� โดยคณะวิิ ศว กรรมศาสตร์์ จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย
หุ่่�นยนต์์เทอร์์วััดอุุณหภููมิิหรืือที่่�เรีียกกัันว่่า “ปิ่่�นโต” เป็็นหุ่่�นยนต์์ที่่�ถููกนำำ�มาใช้้
เพื่่�อช่่วยเหลืือแพทย์์และพยาบาลทำำ�หน้้าที่่� ในการตรวจหาผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
นอกจากนี้้� ด้้วยระบบ Tele-presence ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อ
สื่่� อ สารระหว่่างแพทย์์ พยาบาลและผู้้�ป่่ ว ย ทางออนไลน์์ โ ดยไม่่ต้้ อ งพบปะ
ลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส และช่่วยปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์จาก
การติิดเชื้้�ออีีกด้้วย ด้้วยความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยลด
ความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อ และปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้เป็็นจำำ�นวนมาก

ความร่่วมมืือ
กัับผู้้�ประกอบการ
WHAUP เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL) และเขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHA
RIL) ร่่วมกัันกัับลููกค้้าภายในได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการชุุมชนสััมพัันธ์์ขึ้้�น โดยสมาชิิกของคณะกรรมการได้้ร่่วมมืือกัันรวบรวมเงิินทุุนเพื่่�อ
ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาสัังคมเพื่่�อเป็็นการยกระดัับความน่่าอยู่่�ของชุุมชนโดยรอบ ปััจจุุบัันเขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
สระบุุรีี มีีจำำ�นวนสมาชิิกอยู่่�ที่�่ 64 คน ซึ่่�งสมาชิิกแต่่ละคนจะมอบเงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน 30,000 บาทต่่อสมาชิิกต่่อปีี จากโรงงานที่่�เข้้า
ร่่วมโครงการ ในขณะที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง มีีจำำ�นวนสมาชิิกอยู่่�ที่�่ 23 คน ซึ่่�งสมาชิิกแต่่ละคนจะมอบ
เงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน 23,000 บาทต่่อสมาชิิกต่่อปีี ซึ่่�งสมาชิิกแต่่ละคนจะมีีเงิินสะสมอยู่่�ที่�่ 23,000 บาทต่่อปีี ในปีี 2563 มีีการรวบรวม
กองทุุนและจััดสรรได้้ทั้้�งหมดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,462,000 บาท
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โครงการปัันกััน
ในปีี 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั WHA เปิิดตัวั โครงการ ปัันกััน ตลาดออนไลน์์
สำำ�หรัับประชาสััมพัันธ์์และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนที่่�อาศััย
อยู่่�โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ ในจัังหวััดชลบุุรีี
และระยอง
โดยเว็็บไซต์์ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/home
เป็็นพื้้�นที่่�ให้้ชุุมชนได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์หลากหลายประเภท เช่่น
งานฝีีมืือหััตถกรรม ผลิิตภััณฑ์์จากสมุุนไพรไทย รวมถึึงอาหาร
ประจำำ�ท้้องถิ่่�น
โครงการดัับบลิิวเอชเอ ปัันกััน เปิิดรัับพร้้อมสนัับสนุุนช่่องทาง
การขายให้้ แ ก่่กลุ่่� ม ผู้้� ป ระกอบการรายย่่อย กลุ่่� ม ผู้้�ผลิิ ต อาหาร
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมขนาดเล็็ก ตลอดจนกลุ่่�มแม่่บ้้าน เพื่่�อนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ของตนให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้าง โครงการด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมการสร้้างงานและ
การพััฒนาเศรษฐกิิจในท้้องถิ่่�น นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการเพิ่่�มรายได้้
ให้้แก่่ครััวเรืือนในท้้องถิ่่�นและสร้้างรากฐานการประกอบอาชีีพเพื่่�อ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�นอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ยัั ง ช่่วยอนุุ รัั ก ษ์์ ม รดกของชุุ ม ชนและสืื บ สานวิิ ช า
หััตถกรรม และผลิิตภััณฑ์์อาหารประจำำ�ท้้องถิ่่�นที่่�มีีเอกลัักษณ์์
โดดเด่่นจากหลากหลายชุุมชนเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าทาง
วััฒนธรรมและประเพณีี ที่่� ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าเกษตรและ
วััสดุุธรรมชาติิ พร้้อมส่่งเสริิมการถ่่ายทอดความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ
จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
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ความร่่วมมืือร่่วมใจในการยัับยั้้�ง
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ในขณะที่่สั� งั คมของเราได้้เผิิญหน้้ากัับเหตุุการณ์์ที่น่่� า่ ตกใจมากมาย
ไม่่มีีใครคาดคิิดว่่าจะเกิิดโรคระบาดใหญ่่ขึ้้�นในปีี 2563 สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลกระทบไปยัังทุุกคน
ทั่่�วโลก ทำำ�ให้้เกิิดความวิิตกกัังวลในการดำำ�เนิินชีีวิิตในช่่วงเวลา
อัันยากลำำ�บาก สำำ�หรัับในประเทศไทยสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ส่่งผลต่่อสภาพร่่างกายและจิิตใจของคน ครอบครััว
และชาวชุุมชนที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสดัังกล่่าว โดยผลกระทบยัังครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่สาธารณสุุขไปจนถึึงเศรษฐกิิจและสถานะการเงิินของชุุมชน
โดยเฉพาะส่่วนที่่เ� ปราะบางที่่สุ� ดุ ภายในสัังคมของเรา บริิษัทั ฯ ได้้ให้้
ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงและสมาชิิกในชุุมชนอื่่�นๆ โดยรอบ
สถานประกอบการ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�
เหมาะกัับความต้้องการของแต่่ละพื้้�นที่่�
• การเตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในการดููแลประชาชนอย่่างทั่่�วถึึง สร้้างสัังคมปลอดภััย การส่่งมอบตู้้�
ความดัันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้้แก่่โรงพยาบาลบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง เพื่่�อใช้้ดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19 อย่่างปลอดภััย
ไร้้การติิดเชื้้�อ พร้้อมรองรัับผู้้�ป่่วยในอนาคต
การส่่งมอบอาหารให้้กัับครอบครััวที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้ร่่วมมืือเหล่่ากาชาดจัังหวััดระยองและ
โรงพยาบาลระยอง รัับบริิจาคโลหิิต ณ สำำ�นัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง) โลหิิตที่่�ได้้รัับจะนำำ�ไปใช้้ในโรงพยาบาล
ในท้้องถิ่่�น ช่่วยรัักษาผู้้�ป่่วยและดููแลชีีวิิตของผู้้�คนได้้อีีกมากมาย รวมถึึงได้้จััดทำำ�และมอบถุุงยัังชีีพให้้ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยติิดเตีียงใน
พื้้�นที่่� อบต. หนองเสืือช้้าง จัังหวััดชลบุุรีี เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนและส่่งเสริิมสุุขอนามััยประชาชน นอกจากการมีีสุุขภาพที่่�ดีีแล้้ว
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าความสะอาดเรีียบร้้อยและความปลอดภััยของพื้้�นที่่�สาธารณะในชุุมชนก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ควรมองข้้าม จึึงร่่วมมืือกัับจิิตอาสา
พััฒนาปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์พื้้�นที่่�ต่่างๆ ในอำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์สาธารณะยัังเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
องค์์กรและชุุมชนอีีกด้้วย
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• ร่่วมดููแลชุุมชน ปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์
บริิษัทั ฯ ได้้มอบชุุดอุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล (PPE) ให้้โรงพยาบาล
รามาธิิบดีีจำำ�นวน 1,000 ชุุด เพื่่�อนำำ�ไปจััดสรรให้้แก่่โรงพยาบาล
ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ พร้้อมทั้้�งมอบหน้้ากากอนามััย KN-95 จำำ�นวน
กว่่า 5,000 ชิ้้�นให้้แก่่หน่่วยงานสาธารณสุุขและโรงพยาบาลประจำำ�
จัังหวััดทั่่�วประเทศเพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์มีีการป้้องกััน
อย่่างเพีียงพอจากการติิดเชื้้�อไวรััส รวมทั้้�งบริิษััทฯ ยัังได้้มอบเงิิน
เพื่่�อนำำ�ไปช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์
• ดููแลทั้้�งสุุขภาพกายและใจชาวชุุมชนให้้แข็็งแรง
ตััวแทนจากกลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้เดิินทางไปเยี่่�ยมชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่� อ ง ส่่งมอบหน้้ า กากอนามัั ย KN-95 และเจลล้้ า งมืื อ
แอลกอฮอล์์ให้้แก่่โรงพยาบาลปลวกแดง จัังหวััดระยอง ศาลาว่่าการ
เมืืองพััทยา และสำำ�นักั งานบริิหารส่่วนท้้องถิ่่น� อื่่น� ๆ ในเขตพื้้�นที่่เ� ขต
พััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) พร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณใน
การผลิิตหน้้ากากผ้้าภายในพื้้�นที่่�สำำ�หรัับพระสงฆ์์และบุุคคลทั่่�วไป
ที่่�ตำำ�บลแม่่น้ำำ��คู้้� จัังหวััดระยอง เพื่่�อให้้ชาวชุุมชนมีีอุุปกรณ์์ ไว้้ใช้้
ป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคอย่่างทั่่�วถึึงอีีกด้้วย
บริิษััทฯ ได้้เดิินทางไปยัังโรงพยาบาล สถานพยาบาล สำำ�นัักงาน
บริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น ตลอดจนโรงเรีียนกว่่า 65 แห่่ง เพื่่�อส่่งมอบ
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ เ จลล้้ า งมืื อ แอลกอฮอล์์ ป้้ อ งกัั น เชื้้� อ โรค นอกจากนี้้�
ตััวแทนผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััท WHA พร้้อมด้้วยพนัักงานของ
บริิษััทฯ ยัังได้้จััดกิิจกรรมเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการดููแล
ตนเองให้้ปลอดภััยจากเชื้้�อ ผ่่านการเล่่นเกมส์์ตอบคำำ�ถาม ส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์และปลอดภััย หลัังจากที่่�โรงเรีียนกลัับมา
เปิิดการเรีียนการสอนอีีกครั้้�ง
บริิษัทั ฯ ยัังได้้มีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนการจััดทำำ�โครงการ “คนหนองแค
ดููแลกััน” จััดทำำ�ถุุงยัังชีีพ อัันประกอบด้้วยข้้าวสาร อาหารแห้้ง
และของใช้้จำำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน พร้้อมแจกจ่่ายอาหารปรุุงสุุก
จำำ�นวนมาก ร่่วมแบ่่งปัันน้ำำ��ใจและความช่่วยเหลืือให้้ชาวชุุมชนที่่�ได้้
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิิด-19

โครงการ WHA E-Job Market
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHA ร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมจัังหวััดระยองและ
ชลบุุรีี เปิิดตััวโครงการ “E-Job Market” ตลาดนััดแรงงานออนไลน์์ E-Job Market เป็็นอีีกหนึ่่�ง
โครงการเพื่่�อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้้สร้้างแพลตฟอร์์มหน้้าเว็็บที่่�ใช้้งานง่่าย
เพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�กำำ�ลัังหางาน ซึ่่�งอาศััยอยู่่�ในชุุมชนโดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรม
มีีการโพสต์์รัับสมััครงานจำำ�นวน 149 ตำำ�แหน่่งงาน และมีีชาวชุุมชนที่่�สนใจเข้้าร่่วม
ยื่่�นใบสมััครจำำ�นวน 400 คน
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โครงการดููแลรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ในฐานะผู้้�ให้้บริิการน้ำำ�� WHAUP มุ่่�งเน้้นไปที่่�โครงการพััฒนาชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลรัักษาน้ำำ�� นอกเหนืือจากโครงการจััดการน้ำำ��
ที่่�แข็็งแกร่่งและมีีประสิิทธิิภาพที่่�เราได้้นำำ�มาปฏิิบััติิภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท WHA แล้้ว WHAUP ยัังได้้ร่่วมมืือกัับกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ในการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงด้้วยการแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ผ่่านโครงการดัังต่่อไปนี้้�

โครงการ
Clean Water for Planet
ในปีี 2563 โครงการ “Clean Water for Planet” ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 4 ปีีซ้้อน โดยโครงการมีีเป้้าหมายในการจััดหา
น้ำำ��สะอาดให้้แก่่ชุุมชนในพื้้�นที่่�เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตและสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันทรััพยากรน้ำำ��ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งกิิจกรรมการ
ดัังต่่อไปนี้้�ถููกจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายของโครงการ
1. การจััดทำำ�หลัักสููตรสำำ�หรัับนัักศึึกษาและถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กัับ
หน่่วยงานต่่างๆ
WHAUP ร่่วมมืือกัับจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในการจััดทำำ�
หลัักสููตรการอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรน้ำำ��และการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีีย
สำำ�หรัับนัักศึึกษาคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ โดยในทุุกๆ ปีีจะมีี
ตััวแทนนัักศึึกษาได้้เข้้าร่่วมโครงการเพื่่�อเรีียนรู้้�การดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียที่่�มีีประสิิทธิิภาพจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ซึ่่�งในปีี 2563 มีีนัักศึึกษาเข้้าร่่วมในโครงการทั้้�งหมด
7 คน
2. ศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านสิ่ง่� แวดล้้อมภายในนิิคมอุุตสาหกรรม WHA 3. การจััดทำำ�โครงการ clean water สำำ�หรัับชุุมชน
ความสำำ�เร็็จอัันภาคภููมิิใจที่่�สุุด จากโครงการ Clean Water for
ในปีี 2563 มีีกลุ่่ม� ผู้้�เข้้าเยี่่ย� มทั้้�งหมด 8 กลุ่่ม� ได้้เข้้าเยี่่ย� มชมและ
Planet
ของกลุ่่ม� บริิษัทั WHA คืือการก่่อสร้้างระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีีย
สัังเกตการณ์์ความเชี่่�ยวชาญของ WHAUP ในการบำำ�บััดน้ำำ��
ชุุมชนต้้นแบบและส่่งมอบให้้กัับที่่�ว่่าการตำำ�บลปลวกแดงใน
ณ โครงการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ที่่�ได้้ก่่อสร้้างขึ้้�น โดยคณะบุุคคลที่่�เข้้า
จัังหวััดระยอง ซึ่่�งเป็็นกระบวนการบำำ�บััดของระบบบึึงประดิิษฐ์์
เยี่่�ยมชมประกอบด้้วย หน่่วยงานราชการส่่วนภููมิิภาค ตััวแทน
ในการบริิหารจััดการน้ำำ�� ดููกระบวนการบำำ�บัดั โดยรวมของระบบ
จากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยและกลุ่่ม� คนในพื้้�นที่่�
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ในหััวข้้อการจััดการน้ำำ��
กลุ่่�มบริิษััท WHA มีีแผนที่่�จะพััฒนาระบบบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียแบบ
ยั่่�งยืืนในลัักษณะคล้้ายๆ กัันที่่�เทศบาลหนองกล้้า จัังหวััด
จัันทบุุรีี ซึ่่�งคาดว่่าจะบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียได้้มากถึึง 800 ลููกบาศก์์
เมตรต่่อวััน กลุ่่�มบริิษััทฯ เห็็นถึึงประโยชน์์จากโครงการนี้้�จะ
ช่่วยทำำ�ให้้ชุุมชนหนองกล้้าสามารถเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��สะอาดและ
บริิษััทฯ สามารถสำำ�รองน้ำำ��ประปาดัังกล่่าวไว้้ใช้้ในกรณีีที่่�เกิิด
ภััยแล้้ง โดยการก่่อสร้้างจะเริ่่�มในปีี 2564
จากความสำำ�เร็็จของโครงการ Clean Water for Planet ทำำ�ให้้
บริิษััทได้้รัับรางวััล FIABCI-Thai Prix d’Excellence Award 2020
ในสาขาการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (การรัักษาและการฟื้้�นฟูู) ซึ่่�ง
จััดขึ้้�นโดยสมาคมการค้้าอสัังหาริิมทรััพย์์สากล (FIABCI-Thai)
ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ได้้ ริิ เ ริ่่� ม ขึ้้� น เพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ�� เสีียได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืนภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของ WHA
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โครงการ บำำ�บััดน้ำำ��เสีียด้้วยผัักตบชวา
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้นำำ�ผัักตบชวาจากบ่่อบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ของ WHAUP ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1) ที่่�ทำำ�ความสะอาดแล้้วส่่งต่่อให้้กัับ
ชาวชุุมชนอำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยองโดยไม่่เสีียใช้้จ่่ายใดๆ
ในทุุกๆ เดืือนซึ่่�งชาวชุุมชนได้้นำำ�ผัักตบชวาเหล่่านั้้�นไปผลิิตตะกร้้า
จัักสาน เพื่่�อสร้้างรายได้้เสริิมให้้กัับครอบครััว ช่่วยให้้ประหยััด
ค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อผัักตบชวาซึ่่�งมีีราคาอยู่่�ที่่�ประมาณ 80-100
บาทต่่อมััดหรืือ 100 เส้้น รวมถึึงยัังช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายของ
ผู้้�รัั บ เหมาประมาณ 15,000 บาทต่่อเดืื อ นสำำ� หรัั บ การกำำ�จัั ด
ผัักตบชวาดัังกล่่าว นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้สนัับสนุุนงบ
ประมาณจำำ�นวน 50,000 บาท ในการจััดทำำ�ห้้องอบไล่่ความชื้้�น
สำำ�หรัับอบเครื่่�องจัักสานให้้แห้้งง่่ายและทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีความ
คงทน พร้้อมสั่่�งซื้้�อตะกร้้าจำำ�นวน 300 ใบจากชาวชุุมชนเพื่่�อจััด
ทำำ�ของขวััญปีี ใหม่่ 2564 สร้้างความประทัับใจให้้กัับผู้้�ที่่� ได้้รัับ
ผลิิตภััณฑ์์ตะกร้้าของชาวชุุมชนได้้ร่่วมจำำ�หน่่ายผ่่านโครงการ PAN GAN ของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถสร้้างรายได้้ให้้ชาวชุุมชนจำำ�นวน
120,000 บาท นอกจากนี้้�ยัังมีีผลิิตภััณฑ์์ประจำำ�ท้้องถิ่่�นอื่่�นๆ ที่่�ร่่วมจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับเป็็นของขวััญปีีใหม่่อีีกด้้วย ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้้�ซื้้�อสิินค้้า
สามารถประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้ถึึงร้้อยละ 25 เมื่่�อเทีียบกัับการซื้้�อจากแหล่่งอื่่�น

โครงการอนุุรัักษ์์
พื้้�นที่่�สีีเขีียว
กลุ่่�มบริิษััท WHA ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานในพื้้�นที่่�ผู้้�ประกอบการ
อุุตสากรรมและชุุมชนจััดทำำ�โครงการปลููกต้้นไม้้เพื่่�อฟื้้�นฟููระบบ
นิิเวศและส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ ณ เขตรัักษา
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาเขีียว - เขาชมภู่่� จัังหวััดชลบุุรีี โดยได้้สนัับสนุุน
งบประมาณจำำ�นวน 30,000 บาทในการซื้้�อต้้นกล้้าจำำ�นวน 1,000
ต้้นที่่�ปลููกในพื้้�นที่่� 7-00-88 ไร่่ของเขตรัักษาพัันธุ์์�พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขา
เขีียวชมภูู
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการสร้้างจิิตอาสาอนุุรักั ษ์์ป่า่ และ
ทรััพยากร ร่่วมปลููกต้้นไม้้จำำ�นวน 200 ต้้น อาทิิ ต้้นมะค่่า ลำำ�ดวน
มะฮอกกานีี เพื่่�อฟื้้�นฟููผืืนป่่าให้้กลัับมาสมบููรณ์์อย่่างยั่่�งยืืนที่่�ตำำ�บลบ่่อวิิน ทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนของโรงเรีียนบ้้านเขาหิิน จัังหวััด
ชลบุุรีี ได้้เรีียนรู้้�ถึึงคุุณค่่าของทรััพยากรทางธรรมชาติิและตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อม ซึ่่�งต้้นไม้้
มีีประโยชน์์มากมายมหาศาล นอกเหนืือจากให้้ความร่่มรื่่�นแล้้ว ยัังผลิิตออกซิิเจนและช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนในอากาศ เป็็นที่่�อยู่่�
อาศััยและแหล่่งอาหารของสััตว์์ป่่า รวมไปถึึงการรัักษาสภาพน้ำำ��และดิินให้้อุุดมสมบููรณ์์
อีีกกิิจกรรมภายใต้้กิิจกรรมสีีเขีียวคืือการสอนให้้เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการรีีไซเคิิลและแนวทางวิิถีีชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ส่่งมอบถัังขยะที่่�มีีรหััสสีีให้้แก่่โรงเรีียนบ้้านพัันเสด็็จนอก อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี และอธิิบายถึึง
แนวคิิดในการแยกและรีีไซเคิิลขยะเพื่่�อให้้โลกของเราสะอาด นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมพููดคุุยในประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับการแยกขยะและ
รัับฟัังข้้อเสนอแนะและเคล็็ดลัับเกี่่�ยวกัับการลดปริิมาณขยะและการนำำ�สิ่่�งของกลัับมาใช้้ การแบ่่งปัันความรู้้�เรื่่�องเกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญใน
การทำำ�ความดีีเพื่่�อธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมสามารถเริ่่�มได้้ที่่�อายุุยัังน้้อย
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การปกป้้องระบบนิิเวศใต้้น้ำำ��

ตััวแทนพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท WHA และ WHAUP ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ซึ่่�งใช้้ระยะเวลา 2 วัันที่่�หาดเตยงาม
อ่่าวนาวิิกโยธิิน อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี ร่่วมกัับคณะผู้้�นำำ�ชุุมชน สมาชิิกชุุมชนต่่างๆ ได้้ร่่วมเรีียนรู้้�และรัับฟัังข้้อมููลโครงการต่่างๆ ที่่�
ช่่วยดููแลรัักษาและฟื้้น� ฟููระบบนิิเวศชายฝั่่�งทะเลไทย จากตััวแทนเจ้้าหน้้าที่่จ� ากหน่่วยบััญชาการนาวิิกโยธิิน นอกจากนี้้� ตััวแทนพนัักงานของ
บริิษััทฯ ยัังได้้ร่่วมกัับตััวแทนชุุมชน ในการปลููกป่่าชายเลน ปล่่อยปลาฉลามพยาบาลกลัับสู่่�ท้้องทะเล อัันมีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนปลา
หายากชนิิดนี้้�ในระบบนิิเวศ ป้้องกัันการสููญพัันธุ์์�ของปลาให้้อยู่่�คู่่�ท้้องทะเลไทยตลอดไป และได้้ร่่วมทำำ�ปะการัังเทีียมไว้้เป็็นบ้้านของสิ่่�งมีี
ชีีวิิตใต้้น้ำำ��หลากหลายสายพัันธุ์์� ช่่วยฟื้้น� ฟููโลกใต้้น้ำำ��ให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์และกลัับมางดงามอีีกครั้้ง� อย่่างยั่่ง� ยืืน ปะการัังนั้้น� เป็็นที่่อ� ยู่่อ� าศััย
ของปลาและสััตว์์ทะเลอื่่�นๆ อีีกมากมาย ดัังนั้้�น การเพิ่่�มจำำ�นวนปะการัังที่่�มีีชีีวิิตใต้้ท้้องทะเล จึึงเป็็นการเพิ่่�ม
ความหลากหลายทางชีีวภาพของประชากรปลาอีีกด้้วย
“กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ที่่�เราจััดขึ้้�นต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลาหลายปีีมุ่่�งเน้้นการให้้ความรู้้� พร้้อมกัับสร้้างแรงบัันดาลใจ
ให้้สมาชิิกในชุุมชนได้้เห็็นถึึงประโยชน์์ ในระยะยาวของการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ระบบนิิเวศที่่�สมดุุลจะนำำ�มาซึ่่�ง
ความหลากหลายทางชีีวภาพ และเมื่่�อท้้องทะเลมีีความอุุดมสมบููรณ์์ก็็จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างรายได้้ อัันจะเป็็นการยกระดัับ
ความเป็็นอยู่่�และคุุณภาพชีีวิิตของคนในท้้องถิ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน”
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เกี่่ความใส่่ใจ
�ยวกัับ WHAUP
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
•
•
•
•
•
•
•
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การจััดการผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
การบริิหารจััดการน้ำำ��
การจััดการของเสีีย
การจััดการมลพิิษทางอากาศ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การจััดการพลัังงาน

การจััดการผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
WHAUP ให้้ ความสำำ�คัั ญ กัั บ การดำำ� เนิิ น กิิ จ การของบริิ ษัั ทนั้้� น
สามารถอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนพื้้�นที่่�โดยรอบและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
มิิตรด้้วยความยั่่�งยืืนและสงบสุุขเป็็นอัันดัับแรก ในแง่่มุุมดัังกล่่าว
WHAUP จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากต่่อการจััดการด้้าน
สิ่่� ง แวดล้้ อ มและการอนุุ รัั ก ษ์์ ทรัั พ ยากรซึ่่� ง เน้้ น การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่าง
ยั่่ง� ยืืน ซึ่่�งสามารถนำำ�มาใช้้กับั ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจได้้ อาทิิ การจััดการเชิิงรุุกและตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��
อย่่างเข้้มงวด
WHAUP นำำ�นโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และความหลากหลายทางชีีวภาพของกลุ่่�มบริิษััท WHA มาปฏิิบััติิ
อย่่างเคร่่งครัั ด นโยบายดัั ง กล่่าวประกอบด้้ ว ยกรอบนโยบาย
สำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ควบคู่่� ไ ปกัั บ การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ รวมถึึงการกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ และแนวปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานสากล ทั้้�งมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO
14001) และมาตรฐานระบบบริิหารงานคุุณภาพ (ISO 9001)
โดยองค์์กรระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization: ISO)

มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อมและ
ผลการดำำ�เนิินงาน

การรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

WHAUP ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานตามระบบสากลโดยองค์์กร
ระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการมาตรฐาน (International Organization
for Standardization: ISO) โดยมีีผลงานที่่�โดดเด่่นคืือการรัับรอง
มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม (ISO 14001) อัันแสดงให้้เห็็น
ถึึงแนวทางดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััท

การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)

WHAUP ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท
WHA เพื่่�อปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2535 WHAUP ได้้รัับการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคมที่่�เกิิดจากโครงการทั้้�งหมดของบริิษััท ภายใต้้การศึึกษา
การวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ของนิิคมอุุตสาหกรรม
ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� โดยขอบเขตของการประเมิินผลกระทบด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคมภายในระยะรััศมีี 5 กิิโลเมตรโดยรอบโครงการ
ทั้้�งนี้้�การประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับ
การอนุุมััติิจากสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) ก่่อนเริ่่�มก่่อสร้้าง เริ่่�มดำำ�เนิินการและ
ช่่วงดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดย WHAUP ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในตาม
การประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะมาตรการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อาทิิ การจััดการบริิหารน้ำำ��และ
การตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��เสีีย ผลการประเมิินด้้านการบริิหาร
และการตรวจสอบจะถูู กรวบรวมและรายงานไปยัั ง การนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) สำำ�นัักนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมหน่่วยงานท้้องที่่ป� ระจำำ�จังั หวััด
ทั้้�งหมด 2 ครั้้�งต่่อปีี โดยแบ่่งช่่วงเวลาออกเป็็นเดืือนมกราคม มิิถุุนายนและเดืือนกรกฎาคม - ธัันวาคม ซึ่่�งในปีี 2563 ไม่่พบ
ว่่ามีีค่่าชี้้�วััดใดเกิินจากค่่ามาตรฐานที่่�กำำ�หนดตามกฎหมายด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมรวมถึึงรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงการระบาดของ COVID-19 ในปีี 2563
วิิกฤติิดัังกล่่าวไม่่ได้้ส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการการตรวจสอบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทแต่่อย่่างใด
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สถานีีตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��แบบเรีียลไทม์์

คุุ ณ ภาพของน้ำำ�� เสีียที่่� บำำ�บัั ด จากกระบวนการบำำ�บัั ดน้ำ�ำ� เสีียของ
WHAUP จะผ่่านการตรวจสอบก่่อนระบายออกสู่่� แ หล่่งน้ำำ��
ธรรมชาติิผ่่านสถานีีตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��แบบเรีียลไทม์์ (Water
Quality Monitoring Station :WQMS) โดยมีีตััวแปรในการตรวจวััด
คืือ สารอิินทรีีย์์ ค่่า COD (Chemical Oxygen Demand) และค่่า BOD
(Bio-Chemical Oxygen Demand) ผลที่่�ได้้จากการตรวจสอบ
แบบเรีียลไทม์์จะถููกส่่งไปที่่ศู� นู ย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (Unified Control
Center: UOC) ของกลุ่่�มบริิษััท WHA นอกจากนี้้� ผลดัังกล่่าวจะ
ถููกเผยแพร่่โดยทัันทีีผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทและสามารถเข้้าถึึง
ได้้แบบสาธารณะ ปััจจััยหลัักในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาระบบ
ดัังกล่่าวมาจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�ต้้องการให้้มีีการเผยแพร่่
ข้้อมููลแบบเรีียลไทม์์ต่่อสาธารณะชน ด้้วยเหตุุนี้้� WHAUP สานต่่อ
เจตนารมณ์์ ในการแสดงข้้อมููลชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างโปร่่งใส
ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่มีี� การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง จะมีีสััญญาน
เตืือนส่่งไปยัังผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่าง
ทัันท่่วงทีี นอกจากการตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��เสีียแล้้ว ศููนย์์ควบคุุม
ส่่วนกลางยัังควบคุุมประสิิทธิิภาพของอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้งานในโรงน้ำำ��
อุุตสาหกรรมและโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเพื่่�อให้้ตรงตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
ก่่อนที่่�จะส่่งให้้ลููกค้้าหรืือก่่อนระบายลงในทางน้ำำ��สาธารณะ
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กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

WHAUPมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับปรุุงการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทได้้จััดให้้มีีช่่องทางรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อยื่่�นข้้อร้้องเรีียนและข้้อกัังวล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม และได้้มีีการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
ข้้อมููลเรื่่�องช่่องทางดัังกล่่าวและคำำ�แนะนำำ�ในการเข้้าถึึงให้้ทราบ
กัันอย่่างทั่่�วถึึง โดยกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนเป็็นไปตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ที่่� จ ะมีีกระบวนการตรวจสอบ
หาสาเหตุุที่่�แท้้จริิง และกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและบรรเทา
ผลกระทบตามความเหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ปััญหาเดิิมเกิิดขึ้�้น
ซ้ำำ��อีี กในอนาคต กรณีีการร้้ อ งเรีียนสามารถรายงานผ่่านทาง
โทรศััพท์์ เว็็บไซต์์ของ WHAUP ผ่่านพนัักงาน หรืือรายงาน
โดยตรงไปยัังศููนย์์รัับข้้อร้้องเรีียนซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ทุุกแห่่งภายใต้้การจััดการของกลุ่่�มบริิษััท WHA ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ WHAUP

ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

เนื่่� อ งจากลัั ก ษณะในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ WHAUP ตระหนัั ก ถึึง
ผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� ต่่อการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของระบบนิิเวศวิิทยาในพื้้�นที่่ที่� ป่� ระกอบธุุรกิิจ กิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน
ตั้้�งแต่่การก่่อสร้้างโครงสร้้างสาธารณููปโภค การสููบน้ำำ��มาใช้้และ
การปล่่อยน้ำำ��คืืนสู่่� ธ รรมชาติิ แ ละการใช้้ พ ลัั ง งานล้้ ว นก่่อให้้ เ กิิ ด
ผลกระทบในเชิิงลบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต สายพัันธุ์์�และที่่�อยู่่�อาศััยของสิ่่�ง
มีีชีีวิิตเหล่่านั้้�นซึ่่�งอยู่่�บริิเวณรอบๆ พื้้�นที่่�ประกอบธรุุกิิจของบริิษััท
ดัั ง นั้้� น WHAUP จึึงมีีหน้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ดช อบในการป้้ อ งกัั น
สภาพแวดล้้อมบริิเวณโดยรอบที่่�บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� โดยลด
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพในแต่่ละ
พื้้�นที่่�และให้้ระบบนิิเวศคงความอุุดมสมบููรณ์์ต่่อไป

แนวทางการจััดการ

WHAUP รัับมืือกัับการป้้องกัันความหลากหลายทางชีีวภาพโดย
การนำำ�นโยบายด้้านการจััดการคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม อนุุรักั ษ์์พลัังงาน
และความหลากหลายทางชีีวภาพของกลุ่่ม� บริิษัทั WHA มาปฏิิบัติั ิ ซึ่่ง�
เป็็นการเน้้นย้ำำ�จุ
� ดยื
ุ นื ของบริิษัทั ฯ ที่่มีีต่่
� อการอนุุรักั ษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่า นอกจากนี้้� WHAUP ยัังได้้นำำ�
แนวทางการจััดการที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลและ
การประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) มาปฏิิบััติิ ซึ่่�ง
จัั ดทำำ�ขึ้�้ น สำำ� หรัั บ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม การประเมิิ น ดัั ง กล่่าวจะมีี
รายละเอีียดเฉพาะ เช่่น ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ขนาดพื้้�นที่่แ� ละ
ระยะห่่างจากพื้้�นที่่ที่� มีี่� การป้้องกัันความหลากหลายทางชีีวภาพและ
ที่่�ตั้้�งของสถานทีีปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเป็็นการระบุุผลกระทบทางด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�อาจเกิิดขึ้�้นทั้้�งหมดภายในรััศมีี 5 กิิโลเมตร
การประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมยัังเป็็นการสรุุปความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางชีีวภาพอัันเนื่่�องมาจากนิิคม
อุุตสาหกรรมต่่างๆ และกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจสาธารณููปโภค
ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการก่่อสร้้างจนถึึงการประกอบธุุรกิิจต่่างๆ ซึ่่�งความ
เสี่่�ยงที่่�ถููกระบุุหรืือผลกระทบจะถููกนำำ�มาใช้้เป็็นตััวแปรเข้้าในการ
กำำ�หนดการบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบและมีีกระบวนการติิดตาม
เพื่่�อการปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพ WHAUP คืือ ธุุรกิิจ
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบโดยตรงในการจััดหาน้ำำ��และให้้บริิการบำำ�บััด

น้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท WHA ดัังนั้้�น WHAUP
จึึงตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า บริิษััทได้้ปกป้้องความหลากหลายทาง
ชีีวภาพอย่่างเคร่่งครััดจากผลกระทบในการจััดหาน้ำำ��และให้้บริิการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�สอดคล้้องกัับหน่่วยงานกำำ�กัับที่่�เกี่่�ยวข้้องและข้้อ
กำำ�หนดจากการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

มาตรการอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

ในกรณีีที่่�มีีการระบุุผลกระทบด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููง บริิษััทจะต้้องกำำ�หนดมาตรการบรรเทาเพื่่�อเป็็นการ
ป้้องกัันและอนุุรักั ษ์์ระบบนิิเวศโดยรอบ จากผลการประเมิินผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด 4 (WHA ESIE 4) ถููกระบุุว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านการสููญเสีีย
ความหลากหลายทางชีีวภาพในระดัับสููง อัันเนื่่�องมาจากระยะทาง
ที่่�ใกล้้กัับอ่่างเก็็บน้ำำ��หนองปลาไหล ด้้วยเหตุุนี้้� WHAUP จึึงได้้นำำ�
มาตรการเชิิงป้้องกัันและบรรเทามาปฏิิบััติิเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ระเบีียบข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดด้้านการประเมิินผลกระทบทาง
สิ่่�งแวดล้้อมของ WHA ESIE 4 ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการปกป้้องความ
หลากหลายทางชีีวภาพ โดย WHAUP ได้้ใช้้กระบวนการบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีีย
ให้้ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและตรวจสอบการควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��เสีีย
ณ จุุดรัับน้ำำ��เสีียเข้้ามาบำำ�บััดและจุุดที่่�จะระบายน้ำำ��เสีียหลัังผ่่าน
กระบวนการบำำ�บััดแล้้วออกสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
กฎเกณฑ์์ข้้อบัังคัับ นอกจากนี้้� ยัังมีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��เพื่่�อศึึกษา
คุุณภาพน้ำำ��ภายในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��
� อระบบ
ของจุุดระบายจาก WHA ESIE 4 เพื่่�อประเมิินผลกระทบที่่มีีต่่
นิิเวศทางน้ำำ�� มีีการเก็็บตััวอย่่างเพื่่�อศึึกษาค่่าชี้้�วััดมาตรฐานของ
ตััวแปรด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ (เช่่น แพลงก์์ตอนพืืช
แพลงก์์ตอนสััตว์์ สััตว์น้ำ์ ��ำ พืืชน้ำ�ำ� และสััตว์ห์ น้้าดิิน) และนำำ�ไปเปรีียบเทีียบ
กัับผลการตรวจประเมิิน จากผลการตรวจสอบในปีี 2563 ค่่าดััชนีี
ความหลากหลายอยู่่�ในค่่ามาตรฐาน แสดงให้้เห็็นว่่าการดำำ�เนิิน
กิิจการของนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4
(WHA ESIE4) ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญั ต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ
WHAUP
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การบริิหาร
จััดการน้ำำ��
ทรััพยากรน้ำำ��นัับเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิต ตลอดจน
การพััฒนาทางสัังคมและเศรษฐกิิจ รวมถึึงระบบนิิเวศ อย่่างไร
ก็็ตาม ผลกระทบจากการขยายตััวของภาคอุุตสาหกรรมและการ
เปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศอาจมีีความรุุนแรงมากจนกระทั่่�ง
ส่่งผลทำำ�ให้้ทรััพยากรธรรมชาติิการเสื่่�อมโทรมได้้ ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุที่่�
ทำำ�ให้้ฝนไม่่ตกตามฤดููกาลและส่่งผลทำำ�ให้้น้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��อยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ��กว่่าปกติิ ฉะนั้้�นจึึงถืือเป็็นประเด็็นที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับผู้้�ให้้
บริิการด้้านสาธารณููปโภคในการจััดหาน้ำำ��มาใช้้อย่่างเพีียงพอและ
ปลอดภััยในการประกอบธุุรกิิจ ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีีการบริิหารจััดการ
น้ำำ��ในทุุกส่่วนของวงจร ตั้้�งแต่่การสููบน้ำำ��จากแหล่่งธรรมชาติิมาใช้้
การบำำ�บััดเบื้้�องต้้น การใช้้ประโยชน์์ การเก็็บรัักษา การนำำ�กลัับมา
ใช้้และการส่่งกลัับคืืนสู่่�แหล่่งธรรมชาติิ

ก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ตามธรรมชาติิ บริิษััทตระหนัักดีีว่่าน้ำำ��เป็็น
ทรััพยากรสำำ�คัญั ที่่ต้� อ้ งใช้้ในการประกอบธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั ดัังนั้้น�
การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพจึึงเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญสำำ�หรัับบริิษััท โดย WHAUP ประกอบธุุรกิิจจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ
น้ำำ��อุุตสาหกรรมและบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียที่่�โรงบำำ�บััดส่่วนกลางใน
นิิคมอุุตสาหกรรมทุุกแห่่งของกลุ่่�มบริิษััท WHA ทั้้�งนี้้�ลููกค้้าของ
WHAUP และชุุมชนโดยรอบต่่างใช้้ทรัพั ยากรน้ำำ��จากแหล่่งเดีียวกััน

WHAUP ในฐานะผู้้�จำำ�หน่่ายและให้้บริิการชั้้�นนำำ�ด้้านธุุรกิิจน้ำำ��และ
พลัังงาน ตระหนัักถึึงการควบคุุมคุุณภาพของน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้ว
ประกอบกัับการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพรวมถึึงมาตรการป้้องกััน
ผลกระทบ ล้้วนมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันและเป็็นแนวทางที่่�ยั่่�งยืืนไป
สู่่�การอนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ
นอกจากนี้้ข้� อ้ กัังวลทางด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมในช่่วงไม่่นานมานี้้� บริิษััท WHAUP จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการหลายโครงการอย่่างเต็็ม
ยัังได้้ผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมต่่างๆ พิิจารณาที่่�จะลดปริิมาณน้ำำ��เสีีย ความสามารถและยึึดถืือแนวทางปฏิิบััติิการโดยมีีเป้้าหมายสููงสุุด
รวมทั้้�งต้้องตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งให้้อยู่่�ภายในค่่ามาตรฐาน เพื่่�อรัักษาทรััพยากรน้ำำ��และส่่งน้ำำ��กลัับคืืนสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ��อุุตสาหกรรม
แหล่่งที่่�มาของน้ำำ��
• ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่ายน้ำำ��อื่่�น (ใช้้น้ำำ��จากแหล่่งธรรมชาติิ)
• อ่่างเก็็บน้ำำ��ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHA
• น้ำำ��ที่่�บำำ�บััดจากน้ำำ��ใช้้แล้้วเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
(Reclamation Water) ของ WHAUP

โรงงานผลิิตน้ำำ��
อุุตสาหกรรม
WHAUP

โรงงาน
อุุตสาหกรรม

อ่่างเก็็บน้ำำ��/
บ่่อพัักน้ำำ��

น้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้วถููกระบาย
ออกจากโรงงานไปยััง
• น้ำำ��ผิิวดิิน
• น้ำำ��ทะเล

การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
โรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ส่่วนกลาง
WHAUP

โรงงาน
อุุตสาหกรรม

รีีไซเคิิล/ใช้้ซ้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรมส่่วนกลาง
(เช่่น การรดน้ำำ��ต้้นไม่่และการทำำ�ความสะอาด)

น้ำำ��ที่่�บำำ�บััดจากน้ำำ��ใช้้แล้้ว
เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่

โรงงานบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่
โดยกระบวนการรีีเวิิร์์สออสโมซิิส(Reverse
Osmosis : RO) ของ WHAUP

(RECLAMATION WATER)

(ความสามารถในการผลิิต: 30,200 ลบ.ม./วััน)

โรงงานน้ำำ��อุุตสาหกรรมเกรดสููง
ของ WHAUP

(ความสามารถในการผลิิต: 5,200 ลบ.ม./วััน)
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โรงงานน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ
ของ WHAUP

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

โรงงาน
อุุตสาหกรรม

Legend
การนำำ�น้ำำ��มาใช้้
รีีไซเคิิล

แนวทางการจััดการ

การจััดการทรััพยากรน้ำำ��ของ WHAUP เป็็นไปตามแนวทางที่่�
กำำ�หนดในนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งจััดทำำ�โดยกลุ่่�มบริิษััท WHA และ
รัับการเห็็นชอบจากคณะผู้้�บริิหาร สำำ�หรัับการจััดการของเสีีย การ
บริิหารจััดการน้ำำ��ใน WHAUP อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของฝ่่าย
ประกอบธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม (Industrial Estate Operator:
IEO) ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
บริิหารจััดการน้ำำ��ตามประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่ง� แวดล้้อม พระราชบััญญััติกิ ารนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522 และพระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535 อีีกทั้้�งได้้มีี
การควบคุุมมาตรฐานโดยการติิดตามและตรวจสอบค่่าตััวแปรที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EIA) และรายงานผลไปยัั ง การนิิ ค ม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) และสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมสองครั้้�งต่่อปีี

การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

1. ออกจดหมายเตืือนและออกคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ประกอบการนำำ�น้ำำ��เสีีย
จากโรงงานของตนไปบำำ�บััดซ้ำำ��
2. หากยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไข จะมีีการปิิดวาล์์วรัับน้ำำ��จากบ่่อบำำ�บััด
กลาง
3. หยุุดการจ่่ายน้ำำ��เพื่่�อใช้้ในอุุตสาหกรรม
4. ประสานงานไปยัั ง การนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) เพื่่�อดำำ�เนิินมาตรการในขั้้�นต่่อไป (เช่่น สั่่�งหยุุดดำำ�เนิิน
งานจนกว่่าจะมีีการแก้้ไข)
WHAUP ได้้ให้้บริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียกัับนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิษััท WHA ด้้วยเทคโนโลยีีหลากหลายตามรููปแบบการประกอบ
อุุตสาหกรรมของลููกค้้า เช่่น ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบตะกอนเร่่ง
(Activated Sludge System : AS) ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบบ่่อ
เติิมอากาศ (Aerated Lagoon System : AL) และระบบบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียแบบแผ่่นจานหมุุนชีีวภาพแบบไฮบริิด (Hybrid-RBC) ซึ่่�ง
เป็็นการผสมผสานระหว่่างระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบแผ่่นจานหมุุน
ชีีวภาพ (RBC) กัับระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบตะกอนเร่่ง (AS) และมีี
ประสิิทธิิภาพในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�มีีอััตราภาระบรรทุุกสารอิินทรีีย์์
(Organic Loading Rate: OLR) สููงกว่่าระดัับทั่่�วไป เมื่่�อน้ำำ��เสีียได้้
ผ่่านการบำำ�บััดที่่�บ่่อบำำ�บััดกลางแล้้ว จะมีีการตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��
ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดในประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมและการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ก่่อน
ระบายน้ำำ��ออก ค่่าที่่�ตรวจวััดนั้้�นรวมถึึงปริิมาณโลหะหนััก อุุณหภููมิิ
ค่่า BOD (Biological Oxygen Demand) ค่่า COD (Chemical
Oxygen Demand) ไขมัันและน้ำำ��มััน ปริิมาณของแข็็งแขวนลอย
(SS) และปริิมาณสารแขวนลอยที่่�ละลายได้้ (TDS) ในปีี 2563
ตััวแปรในการตรวจสอบทั้้�งหมดเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด

ในฐานะที่่� WHAUP เป็็นผู้้�ให้้บริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแก่่ลููกค้้าภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรม WHAUP ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของคุุณภาพ
น้ำำ��เสีียที่่�ถููกระบายทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��สาธารณะ จึึงตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��
เทีียบกัับค่่ามาตรฐานอย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการสุ่่�มตััวอย่่างน้ำำ��ทิ้้�งจาก
โรงงานของลููกค้้าก่่อนที่่�จะส่่งไปบำำ�บััดทุุกเดืือนเพื่่�อตรวจวััดค่่าตััว
แปรต่่างๆ เช่่น ปริิมาณโลหะหนััก ค่่าการนำำ�ไฟฟ้้า ค่่าแสดงความ
เป็็นกรด-ด่่าง (pH) ปริิมาณสารแขวนลอย (TDS) และปริิมาณ
ออกซิิเจนละลาย (DO) โดยจะนำำ�ค่่าชี้้�วััดเหล่่านี้้�ไปเปรีียบเทีียบ
กัับมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในรายงานประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) จึึงช่่วยให้้ตรวจจัับความเสี่่�ยงและป้้องกัันผลกระทบร้้าย
แรงต่่อประสิิทธิิภาพการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของบ่่อบำำ�บััดกลาง ในกรณีี การจััดหาและผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
ที่่�ผลการสุ่่�มตััวอย่่างจากโรงงานของลููกค้้าเกิินจากค่่ามาตรฐานที่่� ในส่่วนของการจััดหาและผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม บริิษััทตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของการมีีน้ำำ��ใช้้อย่่างเพีียงพอในการประกอบธุุรกิิจ
กำำ�หนด บริิษััทจะดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อไปนี้้�:
อีีกทั้้�งน้ำำ��ยัังเป็็นทรััพยากรที่่�ผู้้�ประกอบอุุตสาหกรรมยัังต้้องใช้้ร่่วม
กัับชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม โดยในปีี 2563 ประเทศไทยได้้เผชิิญกัับ
ปััญหาภััยแล้้งอย่่างหนััก การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
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(กนอ.) และสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยจึึงประกาศขอความ
ร่่วมมืือให้้นิิคมอุุตสาหกรรมลดการใช้้น้ำำ��ลงร้้อยละ 10 ตั้้�งแต่่เดืือน
มกราคมถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2563 เพื่่�อจััดสรรให้้มีีน้ำำ��ใช้้อย่่างเพีียง
พอในประเทศ ด้้วยเหตุุนี้้�บริิษััทจึึงถืือว่่าภััยแล้้งเป็็นหนึ่่�งในความ
เสี่่�ยงสำำ�หรัับองค์์กร โดยมีีการกำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ดัังที่่�ระบุุในหััวข้้อ “การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าและปฏิิบััติิตามนโยบายลดการใช้้น้ำำ��ดััง
กล่่าว บริิษัทั ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาวเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพใน
การนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reclamation) เป็็น 2 เท่่า จาก
30,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันในปีี 2563 เป็็น 60,400 ลููกบาศก์์
เมตรต่่อวัันในปีี 2568 สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้ในอุุตสาหกรรม ซึ่่�งจะ
ช่่วยลดการดึึงน้ำำ��จากแหล่่งธรรมชาติิมาใช้้
บริิษััทได้้ลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้
ใหม่่ (Water Reclamation) ตั้้�งแต่่ปีี 2560 เพื่่�อเป็็นการลดปริิมาณ
การนำำ�น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิและเป็็นการลดการระบายน้ำำ��เสีีย
ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��สาธารณะ โดยใช้้เทคโนโลยีี Ultrafiltration (UF) และ
Reverse Osmosis (RO) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของผลลััพธ์์ ใน
การบำำ�บััด เมื่่�อเทีียบกัับวิิธีีการเดิิมที่่�ใช้้การสร้้างตะกอนและกรอง
ทรายซึ่่�งนิิยมใช้้กัันในอุุตสาหกรรมต่่างๆ นอกจากนี้้� น้ำำ��ที่่�ได้้จาก
กระบวนการบำำ�บััดดัังกล่่าวไปผลิิตเป็็นน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุหรืือน้ำำ��
คุุณภาพสููง สำำ�หรัับจััดจำำ�หน่่ายให้้ลููกค้้าภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััท WHA ซึ่่�งน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุจะมีีราคาสููงกว่่า
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น้ำำ��อุตุ สาหกรรมกว่่า 40-60% บริิษัทยั
ั งั ได้้ลงทุุนเพิ่่�ม 300 ล้้านบาท
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water
Reclamation) ปััจจุุบัันมีีความสามารถในการบำำ�บััด 30,200
ลููกบาศก์์เมตร/วััน ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��จาก
แหล่่งน้ำำ��มาใช้้ รวมถึึงการระบายน้ำำ��ทิ้้�งจากนิิคมอุุตสาหกรรมได้้
ทั้้�งหมด 5.62 ล้้านลููกบาศก์์เมตรในปีี 2563 ซึ่่�งถืือว่่ามีีประสิิทธิภิ าพ
เพิ่่�มขึ้้�นราว 32% เมื่่�อเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานในการจััดการน้ำำ��
ในปีี 2562 อีีกทั้้�งยัังช่่วยประหยััดต้้นทุุนในการจััดหาแหล่่งน้ำำ��ดิิบ
ได้้ถึึง 81.1 ล้้านบาทต่่อปีี
นอกจากนี้้� WHAUP ยัังได้้นำำ�หลัักการ 3R (Reduce Reuse และ
Recycle) มาใช้้เพื่่�อการอนุุรัักษ์์น้ำ�ำ� สำำ�หรัับแนวคิิด Reduce :
WHAUP ได้้ออกแบบกระบวนการผลิิตและดำำ�เนิินการผลิิตเพื่่�อลด
การสููญเสีียน้ำำ�� เพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
สำำ�หรัับแนวคิิด Reuse : นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชทุุกแห่่ง
ได้้ นำำ�น้ำำ�� เสีียที่่� ผ่่านการบำำ�บัั ด แล้้ วมาใช้้ ร ดน้ำำ��ต้้ น ไม้้ แ ทนการใช้้
น้ำำ��ประปา เนื่่�องจากน้ำำ��ดัังกล่่าวมีีปริิมาณสารอาหารที่่�พืืชต้้องการ
สููง ดีีต่่อระบบนิิเวศและยัังช่่วยประหยััดต้้นทุุนในการซื้้�อน้ำำ��ประปา
และสำำ�หรัับแนวคิิด Recycle : นอกจาก WHAUP’s wastewater
reclamation projects ตามที่่ก� ล่่าวข้้างต้้นแล้้ว ที่่นิ� คิ มอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (WHA ESIE) ได้้นำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้
ซ้ำำ��ในการชำำ�ระล้้างสำำ�หรัับโถสุุขภััณฑ์์อีีกด้้วย

การบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อชุุมชน

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท WHA โดยความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท
นี้้�สะท้้อนให้้เห็็นได้้จากโครงการ “Clean Water for Planet” ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2559 โดยกลุ่่�มบริิษััท WHA ร่่วมกัับ WHAUP
มีีวััตถุุประสงค์์หลัักคืือการสร้้างความตระหนัักรู้้�ในความสำำ�คััญของทรััพยากรน้ำำ�� ตลอดจนถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�
ถููกต้้อง เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกต่่อส่่วนรวมให้้กัับสมาชิิกในชุุมชนให้้เห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิอัันมีีค่่ายิ่่�ง
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ริิเริ่่�มก่่อสร้้างและส่่งมอบระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้กัับชุุมชนเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ในลำำ�คลอง สำำ�หรัับรููปแบบของ
การบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียที่่�นำำ�มาใช้้นั้้�นคืือระบบบึึงประดิิษฐ์์ โดยอาศััยกระบวนการทางชีีวภาพโดยพืืชน้ำำ��และจุุลิินทรีีย์์มาช่่วยในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีต้้นทุุนต่ำำ��และดููแลรัักษาได้้ง่่าย อัันได้้รัับแรงบัันดาลใจมาจากแนวพระราชดำำ�ริิในพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร (ในหลวงรััชกาลที่่� 9) กลุ่่ม� บริิษัทั ฯ ได้้ส่่งมอบระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีียให้้กับั
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลปลวกแดง จัังหวััดระยอง ซึ่่�งใช้้บำำ�บัดน้ำ
ั ำ��ตั้้ง� แต่่แหล่่งต้้นน้ำำ��ของคลองหิินลอยซึ่่�งไหลผ่่านเขตชุุมชนที่่มีี� ผู้้�อยู่่อ� าศััย
หนาแน่่น ระบบดัังกล่่าวสามารถบำำ�บััดน้ำำ��เสีียได้้วัันละ 400 ลููกบาศก์์เมตร และสามารถลดสารอิินทรีีย์์ในน้ำำ��เสีียได้้มากกว่่าร้้อยละ 80

จากความสำำ�เร็็จในการส่่งมอบระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้กัับองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลปลวกแดง จัังหวััดระยอง กลุ่่�มบริิษััท WHA (รวม
WHAUP) มีีแผนเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ให้้กัับเทศบาลตำำ�บลหนองคล้้า จัังหวััดจัันทบุุรีี โดยคาดว่่า
ระบบดัังกล่่าวจะมีีประสิิทธิิภาพในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียอยู่่�ที่่� 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันและจะเริ่่�มก่่อสร้้างในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััท WHA ยัังได้้ร่่วมมืือกัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยและสถาบัันน้ำำ��และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนในการเปิิด
ให้้คณะทำำ�งานกลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��วัังโตนด จัังหวััดจัันทบุุรีี เยี่่�ยมชมศึึกษาโครงการ Clean Water for Planet เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้กัับ
คณะทำำ�งานอื่่�นๆ นำำ�แนวคิิดในการพััฒนาของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไปปรัับใช้้ต่่อไป
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การจััดการ
ของเสีีย

จากสาเหตุุของจำำ�นวนประชากรที่่ม� ากขึ้้น� รวมถึึงการขยายตััวอย่่าง
ต่่อเนื่่�องของเขตเมืืองและพื้้�นที่่�สำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรม ได้้ส่่ง
ผลให้้ ป ริิ ม าณขยะที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่างหลีีกเลี่่� ย งไม่่ได้้ นัั บ เป็็ น แรง
กดดัั น และความท้้ าทายอย่่างใหญ่่หลวงสำำ� หรัั บ ผู้้�ป ระกอบการ
อุุตสาหกรรมในการจััดการของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� การกำำ�จััดขยะมููลฝอยจากชุุมชนและ/ หรืือขยะอุุตสาหกรรม
ด้้วยวิิธีีการที่่� ไม่่ยั่่�งยืืนก็็มีีแต่่จะส่่งผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึง
สุุขภาพของคนในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
เพื่่�อลดการสร้้างขยะในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
ผลกระทบในทางลบที่่�อาจเกิิดขึ้�้นได้้ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้างและ
ยัังเป็็นการป้้องกัันสุุขภาพของพนัักงานและชุุมชนโดยรอบ

ที่่�เกี่่�ยวข้้องการจััดการของเสีียของกลุ่่�มบริิษััท WHA ที่่�ระบุุไว้้ใน
ผลการประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) มาเป็็นแนวปฏิิบััติิ
ด้้านการจััดการของเสีียในสถานที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน และบริิษัทั ได้้มีีการจััด
ตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อบริิหารและจััดการของเสีียเพื่่�อกำำ�กัับดููแลและ
ตรวจสอบการจััดการของเสีียให้้เป็็นไปตามแนวทางที่่�เหมาะสม
ตามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย

ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภค บริิษััทมีีของเสีียที่่�เกิิด
จากอุุตสาหกรรม แบ่่งประเภทเป็็นของเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการ
บำำ�บัั ดน้ำำ�� และน้ำำ�� เสีียที่่� จัั ด เป็็ น ของเสีียไม่่เป็็ น อัั น ตราย (Nonhazardous Waste) ได้้แก่่ ขยะมููลฝอยและกากตะกอน ส่่วนของเสีีย
อัันตราย (Hazardous Waste) จะเป็็นของเสีียที่่ป� นเปื้้อ� นน้ำำ��มันั หรืือ
สารเคมีี อัันเกิิดจากการผลิิตน้ำำ��อุตุ สาหกรรมและการบำำ�บัดน้ำ
ั ำ�� ของ
แนวทางการจััดการ
WHAUP ได้้นำำ�นโยบายด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์ เสีียจากการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทในปีี 2563 มีีดัังนี้้�
พลัังงานและความหลากหลายทางชีีวภาพรวมถึึงนำำ�กระบวนการ
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ของเสีีย
อัันตราย

ของเสีียปนเปื้้�อน
0.83 ตััน

รีีไซเคิิล

ตััน

หลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์/
หลอดไฟ LED 7.41 ตััน

พัักไว้้ในพื้้�นที่่�
จุุดกำำ�เนิิดของเสีีย

8.24

ฝัังกลบ

ปริิมาณ
ของเสีีย
ทั้้�งหมด

กากตะกอนจากการผลิิต
น้ำำ��และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
7,940.03 ตััน

7,949.39

รีีไซเคิิลโดยใช้้เป็็นปุ๋๋�ยพืืช /
นำำ�กลัับไปใช้้ซ้ำำ��

ตััน

พัักไว้้ในพื้้�นที่่�
จุุดกำำ�เนิิดของเสีีย
ของเสีีย
ที่่�ไม่่เป็็น
อัันตราย

7,941.15

ไส้้กรอง
1.12 ตััน

พัักไว้้ในพื้้�นที่่�
จุุดกำำ�เนิิดของเสีีย

ตััน

สััดส่่วนการกำำ�จััดขยะด้้วยการฝัังกลบหรืือการเผา (โดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน)

ปีี 2561

58.60%

ปีี 2562

ปีี 2563

89.93%

55.66%

เป้้าหมาย
< 50% ในปีี 2564
และ
< 20% ในปีี 2568
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เปลี่่�ยนกากตะกอนของเสีียเป็็นปุ๋๋�ยบำำ�รุุงพืืช

โครงการจััดการของเสีีย

ณ ปีี 2563 บริิษััทได้้ตั้้�งเป้้าหมายลดสััดส่่วนปริิมาณกำำ�จััดขยะ
ด้้วยการฝัังกลบหรืือการเผาให้้ลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ในปีี 2564
และให้้ต่ำ�ำ�กว่่าร้้อยละ 20 ภายในปีี 2568 ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
พััฒนากระบวนการจััดการของเสีีย บริิษััทได้้ศึึกษาวิิจััยและพััฒนา
กระบวนการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้ซ้ำำ��และการรีีไซเคิิล รวมถึึงการลงทุุน
ในเทคโนโลยีีเพื่่�อหาทางเลืือกในการกำำ�จััดขยะนอกเหนืือจากวิิธีีฝััง
กลบและการเผา
ปริิมาณตะกอน
ทั้้�งหมด
7,940.03 ตััน

บริิษััทมองเห็็นโอกาสที่่�ช่่วยให้้บรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าวโดยการนำำ�
กากตะกอนของเสีียจากการบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��และระบบบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ�เสีียมาผลิิต
เป็็นปุ๋๋�ย บริิษััทจึึงจััดให้้มีีการศึึกษาและค้้นคว้้าตั้้�งแต่่ปีี 2562 ซึ่่�ง
แล้้วเสร็็จและนำำ�มาปฏิิบััติิในปีี 2563 โดยมีีการวิิเคราะห์์คุุณภาพ
ของดิินเพื่่�อตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่มีีสารปนเปื้้�อนจำำ�พวกโลหะ
หนััก หรืือสารประกอบอิินทรีีย์์รวมถึึงเชื้้�อโรคพืืชปนเปื้้�อนอยู่่�ใน
ดิิน ที่่�ล้้วนส่่งผลเสีียต่่อการปลููกพืืช ทั้้�งนี้้�ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา
บริิษััทได้้นำำ�กากตะกอนจากการบำำ�บััดน้ำำ��และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
จำำ�นวน 23.94 ตัันไปผลิิตเป็็นปุ๋๋�ย แทนการกำำ�จััดด้้วยวิิธีีฝัังกลบ
หรืือการเผา อีีกทั้้�งบริิษััทยัังได้้ตั้้�งเป้้าที่่�จะผลิิตปุ๋๋�ยจากกากตะกอน
จำำ�นวน 1,000 ตัันในปีี 2564

กากตะกอนจาก
การบำำ�บััดน้ำำ��
6,647.40 ตััน

นำำ�ไปใช้้เป็็น
ปุ๋๋�ยพืืช
23.94 ตััน

กำำ�จััดโดย
การฝัังกลบ
3,423.46 ตััน

การผลิิตพลัังงานทางเลืือกจากขยะ

พัักกากตะกอนไว้้
ในพื้้�นที่่�จุุดกำำ�เนิิด
1,200.00 ตััน

แนวคิิดทั่่�วไปของการผลิิตพลัังงานทางเลืือกจากขยะคืือการใช้้
ประโยชน์์ จากของเหลืื อ ทุุ ก ประเภทมาแปรรูู ป เป็็ น ทรัั พ ยากร
พลัังงานที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม บริิษััทเล็็งเห็็นว่่าการนำำ�ขยะมาผลิิตเป็็น
พลัังงานไฟฟ้้าเป็็นการยกระดัับการแก้้ปััญหาขยะอีีกทั้้�งยัังเป็็น
แนวทางการตอบสนองอุุปสงค์์ด้้านพลัังงานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�ง
สอดคล้้ อ งกัั บ กรอบแผนพัั ฒ นาพลัั ง งานทดแทนและพลัั ง งาน
ทางเลืือก พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน AEDP 2015) ที่่�เสนอให้้
เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาดหรืือพลัังงานทดแทนให้้อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 30 ของปริิมาณการใช้้พลัังงานรวมในปีี 2579 ด้้วยเหตุุ
นี้้� บริิษััทจึึงได้้ร่่วมลงทุุนกัับอีีก 2 พัันธมิิตรในโครงการโรงไฟฟ้้า
ขยะอุุตสาหกรรม ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่�่ (CCE) ตั้้�งแต่่ปีี 2562
โดยโครงการชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) ถืือเป็็นโรงไฟฟ้้า
ไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมแห่่งแรกในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�ตรง
ตามมาตรฐานควบคุุมการปล่่อยมลพิิษของยุุโรป ตั้้�งอยู่่�ที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE1) ทั้้�งยัังได้้
รัับรางวััลจากคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงานและกระทรวง
อุุตสาหกรรมในฐานะที่่�เป็็นโรงไฟฟ้้าไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมแห่่ง
แรกในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (ECC)
โรงไฟฟ้้าแห่่งนี้้�สามารถกำำ�จััดขยะอุุตสาหกรรมให้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงได้้
วัันละ 300 ตัันหรืือราว 100,000 ตัันต่่อปีี โดยโรงไฟฟ้้าจะนำำ�ขยะ
อุุตสาหกรรมแปลงเป็็นไอน้ำำ��ความร้้อนสููงเพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้า
และมีีกำำ�ลัังผลิิตกระแสไฟฟ้้าสููงสุุด 8.63 เมกะวััตต์์ต่่อปีี
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

WHAUP

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

กากตะกอนจาก
การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
1,292.63 ตััน

นำำ�กากตะกอน
มาใช้้ซ้ำำ��
2,000.00 ตััน

นำำ�ไปใช้้เป็็น
ปุ๋๋�ยพืืช
19.94 ตััน

กำำ�จััดโดย
การฝัังกลบ
1,272.69 ตััน

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHA ได้้ลงนามในสััญญากัับ บริิษััท
เวสท์์ แมเนจเม้้นท์์สยาม จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการจััดการขยะ ให้้จััดหา
ขยะและส่่งขยะอุุตสาหกรรมบางส่่วนให้้กัับ โรงไฟฟ้้าไฟฟ้้าขยะ
อุุตสาหกรรม ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE) เพื่่�อแปรรููปเป็็น
พลัังงานไฟฟ้้า แทนการกำำ�จััดด้้วยวิิธีีฝัังกลบหรืือการเผา

การพััฒนาไปสู่่�การทำำ�งานโดยไม่่ใช้้กระดาษ
(Paperless Society)

วิิกฤติิจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบ
ไปทั่่�วโลกถืือเป็็นปััจจััยเร่่งที่่�ผลัักดัันให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจมากขึ้้�น สำำ�หรัับธุุรกิิจทั่่�วโลกรวมถึึงกลุ่่�ม
บริิษััท WHA และ WHAUP เอง การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการ
ช่่วยลดการปฏิิสััมพัันธ์์แบบต่่อหน้้าได้้ถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์เพื่่�อ
ป้้องกัันพนัักงานจากความเสี่่ย� งด้้านสุุขภาวะ อีีกทั้้�งการเปลี่่ย� นช่่อง
ทางการสื่่อ� สาร การจััดการข้้อมููล และการประชุุมไปใช้้แพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์แทน จึึงถืือเป็็นการช่่วยลดปริิมาณการใช้้กระดาษลง
ไปโดยปริิยาย นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทได้้มีีส่่วนร่่วม ในโครงการ
“E-Paperless” ที่่�ได้้จััดหาอุุปกรณ์์แท็็บเล็็ตเพื่่�อส่่งเสริิมวััฒนธรรม
การทำำ�งานโดยไม่่ใช้้กระดาษ และช่่วยให้้สามารถเข้้าถึึงและเรีียก
ดููเนื้้�อหานำำ�เสนอในที่่�ประชุุม รายงาน แบบฟอร์์มตรวจสอบ และ
บัันทึึกการประชุุมได้้อย่่างสะดวกง่่ายดาย โดยในปีี 2563 โครงการ
ดัังกล่่าวช่่วยให้้บริิษััทลดกระดาษจากการพิิมพ์์เอกสารได้้ 69,861
แผ่่น ซึ่่�งคิิดเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายในการพิิมพ์์ทั้้�งสิ้้�น 244,801 บาท
ทั้้�งนี้้�บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท WHA มีีเป้้าหมายร่่วมกัันที่่�จะลดการใช้้
กระดาษให้้ได้้ถึึง 25% ในปีี 2565

การลดบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีอัันตราย

บริิษััทมีีความพยายามที่่�จะลดปริิมาณของเสีียอัันตรายที่่�เกิิดจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมาบริิษััทตั้้�งเป้้าหมายที่่�
จะลดปริิมาณของเสีียอัันตรายจำำ�นวน 50% ภายในปีี 2565 เพื่่�อ
สนัับสนุุนความตั้้�งใจดัังกล่่าวจึึงริิเริ่่�มหัันมาจััดซื้้�อสารเคมีีสำำ�หรัับ
ระบบน้ำำ�� และระบบบำำ�บัั ดน้ำำ�� เสีียโดยใช้้ ร ถแทงค์์ จัั ดส่่ งสารเคมีี
(Loading Tankers) เพื่่�อลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีอัันตรายที่่�
โรงผลิิตน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย ทั้้�งนี้้ก� ารจััดซื้้อ� สารเคมีีโดยรถแทงค์์สามารถ
ช่่วยลดปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีที่่�ต้้องนำำ�ไปกำำ�จััดด้้วยการฝััง
กลบได้้ทั้้�งนี้้�การซื้้�อสารเคมีีโดยรถแทงค์์ สามารถช่่วยลดปริิมาณ
บรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีที่่�ต้้องนำำ�ไปกำำ�จััดด้้วยการฝัังกลบได้้ราวปีีละ
2 ตััน

โครงการแยกและเก็็บ

มีีแนวความคิิดจาก WHA Innovation Leader Program ในปีี 2562
WHAUP ได้้ทำำ�การสนัับสนุุนโครงการนี้้�โดยต่่อเนื่่�อง วััตถุุประสงค์์
ของโครงการแยกและเก็็บคืือเพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักทางด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมให้้กัับพนัักงานรวมทั้้�งการค้้นหาแพลตฟอร์์มทางธุุรกิิจ
เชิิงนวััตกรรมที่่ส� อดคล้้องกัับหลัักการด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ได้้มีี
การเปิิดตัวั แคมเปญที่่มุ่่� ง� เน้้นพฤติิกรรมเพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักและ
แก้้ไขแนวปฏิิบััติิของพนัักงานในการรีีไซเคิิลและลดปริิมาณขยะ
การสื่่�อสารแคมเปญเหล่่านี้้�ดำำ�เนิินการผ่่านช่่องทางที่่�สามารถเข้้า
ถึึงได้้ เช่่น หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ แอพลิิเคชััน LINE ลายเซ็็นต์์ใน
อีีเมลและจดหมายข่่าวประจำำ�เดืือนของกลุ่่�มบริิษััท WHA

โครงการ Sort N’ Save

โครงการ Sort N’ Save มีีที่่�มาจากหนึ่่�งในโครงการ WHA
Innovation Leader ที่่�ริิเริ่่�มในปีี 2562 ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเสริิม
สร้้างความตระหนัักด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมให้้กับั บุุคลากรของกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ
รวมถึึงผลัักดัันให้้เกิิดคิิดค้้นนวััตกรรมทางธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) WHAUP และกลุ่่ม� บริิษัทั
WHA ได้้ทำำ�การสนัับสนุุนโครงการนี้้� โดยต่่อเนื่่�อง มีีการจััดทำำ�
โครงการมากมายเพื่่�อรณรงค์์ ให้้บุุคลากร ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
และตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการรีีไซเคิิลและการลดปริิมาณขยะ
โดยโครงการดัังกล่่าวจััดกิิจกรรมโดยใช้้สื่่�อในการประชาสััมพัันธ์์
หลายประเภท เช่่น การใช้้การสื่่�อสารผ่่านภาพพื้้�นหลัังหน้้าจอ
คอมพิิวเตอร์์ การส่่งข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชััน LINE อีีเมล
(ผ่่านลายมืือชื่่�อ หรืือ Email Signatures) หรืือ และจดหมายข่่าว
ประจำำ�เดืือนของกลุ่่�มบริิษััท WHA

การลดการใช้้พลาสติิก

แม้้ว่่าพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งจะเป็็นวััสดุุที่่�นำำ�มาใช้้ได้้ง่่าย
และสะดวกก็็ตาม แต่่หากไม่่มีีการจััดการอย่่างเหมาะสม วััสดุุ
ดัังกล่่าวจะถืือเป็็นภััยคุุกคามต่่อระบบนิิเวศที่่�มนุุษย์์ก่่อขึ้้�น ซึ่่�ง
ส่่งผลกระทบร้้ายแรงทั่่�วโลกและไม่่อาจหวนคืืนสู่่ส� ภาพเดิิมได้้ทั้้ง� ใน
แง่่ของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ เพื่่�อรัับมืือกัับปััญหาข้้างต้้น บริิษััทได้้ร่่วมสนัับสนุุนกลุ่่�ม
บริิษัทั WHA ในความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะลดปริิมาณและเลิิกใช้้พลาสติิกแบบ
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทได้้ยกเลิิกบริิการน้ำำ��ดื่่�ม
ที่่�บรรจุุในขวดพลาสติิกแก่่บุุคคลภายนอกที่่�มาติิดต่่อ ซึ่่�งสามารถ
ลดขยะพลาสติิกได้้มากกว่่า 20,000 ขวด โดยโครงการทั้้�งหมดที่่�
กล่่าวมาช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััท ลดขยะพลาสติิกได้้ถึึง 0.2 ตััน จาก
ปริิมาณการใช้้พลาสติิกที่่�น้้อยลง นอกจากการลดบรรจุุภััณฑ์์
สารเคมีีอัันตรายที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นแล้้ว บริิษััทยัังมีีความตั้้�งใจที่่�จะ
ติิดตั้้�ง ระบบ “Chemical Dispersing” เพื่่�อจะลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์
สารเคมีีสำำ�หรัับระบบผลิิตน้ำ�ำ�ด้้วยกระบวนการ Reverse Osmosis
ที่่�นิิคม WHA EIE ทั้้�งนี้้�หากระบบดัังกล่่าวถููกนำำ�มาใช้้จะสามารถ
ลดปริิมาณพลาสติิกได้้ประมาณ 2.5 ตัันต่่อปีี
WHAUP
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การจััดการ
มลพิิษทางอากาศ
คุุ ณ ภาพอากาศเป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ สภาพภูู มิิ อ ากาศโลก
ตลอดจนสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของประชากรโลกอย่่างแยก
ไม่่ออก โดยเห็็นได้้ชััดว่่าผลกระทบร้้ายแรงจากมลพิิษทางอากาศ
มีีสาเหตุุมาจากสารมลพิิษต่่างๆ ที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต เช่่น
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิ น 100 ไมครอน (Total suspended
particulate: TSP) ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (Particulate matter: PM)
ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์์ (NO2) และก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์
(SO2) ซึ่่�งสามารถส่่งผลร้้ายต่่อมนุุษย์์ สััตว์์ พืืชและระบบนิิเวศ
ทั้้�งหมด ด้้วยเหตุุนี้้� WHAUP ตระหนัักดีีถึึงผลกระทบในวงกว้้าง
ของมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรมต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนโดยรอบ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและสิ่่�งแวดล้้อม

คุุณสมบััติิทางเทคโนโลยีีที่่�สำำ�คััญของ CCE
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แนวทางการจััดการ

WHAUP มีีการบริิหารจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
พื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรมรวมถึึงธุุรกิิจที่่�บริิษััทเป็็นเจ้้าของและ
มีีการลงทุุน บริิษััทยัังได้้เฝ้้าระวัังค่่ามลพิิษทางอากาศภายใน
สำำ�หรัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทและโรงงานอุุตสาหกรรมใน
นิิคมอุุตสาหกรรมให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของกลุ่่�มบริิษััท WHA
และหลัักปฏิิบััติิป้้องกัันผลกระทบต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมโดย
รอบ บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีีมาตรการควบคุุมและดููแลค่่าฝุ่่�นละออง
ระหว่่างการก่่อสร้้างโครงการ ให้้จำำ�กัดั อยู่่แ� ค่่ภายในโครงการและไม่่
รบกวนพื้้�นที่่�โดยรอบ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังนำำ�เทคโนโลยีีขั้้�นสููงมาใช้้
ตั้้ง� แต่่ระยะเริ่่ม� แรกในขั้้น� ตอนออกแบบโครงการเพื่่�อให้้มีีการจััดการ
มลพิิษทางอากาศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

WHAUP ได้้ลงทุุนในโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรม ชลบุุรีีคลีีนเอ็็นเนอร์์ยี่่�
(CCE) และเป็็นโรงไฟฟ้้าผลิิตพลัังงานจากขยะอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่
อัันตราย ที่่�ติิดตั้้�งด้้วยเทคโนโลยีีทัันสมััย ภายใต้้แนวคิิดเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืน การมีีเสถีียรภาพ และการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยโรงไฟฟ้้า
ใช้้เตาเผาแบบตะกรัับ และหม้้อไอน้ำำ�� (Grate Incineration and
Horizontal Boiler) โดยอุุณหภููมิิของก๊๊าซในเตาเผาจะสููงกว่่า 850
องศาเซลเซีียสและคงที่่�มากกว่่า 2 นาทีีเพื่่�อให้้สารไดออกซิินและ
ฟิิวแรนส์์ถููกเผาไหม้้และกำำ�จััดจนหมด ก๊๊าซไอเสีียที่่�ได้้มาจะนำำ�
เทคโนโลยีีบำำ�บัดก๊
ั า๊ ซแบบแห้้ง (Dry Flue Gas Cleaning) มาใช้้ เพื่่�อ
ควบคุุมและรัักษาระดัับมลพิิษทางอากาศ (ได้้แก่่ ก๊๊าซไนโตรเจน
(NO2) และก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2) กรดไฮโดรคลอริิก
ไดออกซิิน โลหะหนััก ฝุ่่�นและฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก) ส่่วนหม้้อไอน้ำำ��จะ
ใช้้เทคโนโลยีีการเผาไหม้้ที่เ่� กิิด NOx ต่ำำ�� เพื่่�อควบคุุมการปล่่อยมลพิิษ
สู่่�อากาศให้้ที่่�น้้อยที่่�สุุด นอกจากนี้้�โรงไฟฟ้้าได้้นำำ�เครื่่�องตรวจวััด

คุุณภาพอากาศแบบต่่อเนื่่�อง (Continuous Emission Monitoring
System: CEM) มาใช้้ ทำำ�ให้้สามารถตรวจวััดค่่าและบัันทึึกค่่าสาร
ที่่�ถููกปล่่อยสู่่�อากาศได้้อย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านระบบออนไลน์์
CCE เริ่่�มดำำ�เนิินการในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 และเป็็นโรงไฟฟ้้า
ผลิิตพลัังงานจากขยะอุุตสาหกรรมที่่�ตรงตามมาตรฐานควบคุุม
การปล่่อยมลพิิษทางอากาศของยุุโรป ซึ่่�งเป็็นที่่�ทราบกัันว่่าเป็็น
มาตรฐานดัังกล่่าวเข้้มงวดกว่่าของประเทศไทย ด้้วยตารางด้้าน
ล่่างนี้้� ที่่�แสดงค่่าสารมลพิิษต่่างๆ อัันเกิิดจากกระบวนการผลิิต
ทำำ�ให้้ CCE ได้้มาตรฐานยุุโรปและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ดััชนีี
ที่่�ตรวจวััดมีีค่่าอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานของยุุโรป ได้้แก่่ ฝุ่่�นละออง
ขนาดไม่่เกิิน 100 ไมครอน (Total suspended particulate: TSP)
ก๊๊าซไนโตรเจน (NO2) และก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2) ก๊๊าซ
ไฮโดรเจนคลอ ไดออกซิิน/ฟิิวแรนส์์และค่่าฝุ่่�นละออง
มาตรฐานของยุุโรป
มาตรฐานของไทย
(ก๊๊าซแห้้ง 25C, ออกซิิเจน 7%)

หน่่วย

ผลการตรวจวััดประจำำ�ปีี
2563

ก๊๊าซไนโตรเจน (NO2)

ppm

96.3

136.7

180

ก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2)

ppm

0.3

24.6

30

ก๊๊าซไฮโดรเจนฟลููออไรด์์

ppm

1.0

1.6

-

ก๊๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์์

ppm

3.9

8.6

25

ไดออกซิิน / ฟิิวแรน
ฝุ่่�น

Ng/Nm3
Ng/Nm3

0.07
2.0

0.13
12.9

0.1
70

ดััชนีีที่่�ตรวจวััด
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การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศกำำ�ลัังทวีีความรุุนแรงขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็วทั่่�วโลก บริิษััทต่่างๆ และภาคอุุตสาหกรรมต่่างได้้รัับความ
ท้้าทายทั้้�งด้้านผลกระทบทางสัังคม เศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศที่่�อาจส่่งผลให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจหยุุดชะงััก ซึ่่�งตััวแปรที่่�มีีผลต่่อความ
รุุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ได้้แก่่
จำำ�นวนประชากร ปริิมาณการใช้้เชื้้อ� เพลิิงและพลัังงานไฟฟ้้า ตลอด
จนการขยายตััวของภาคอุุตสาหกรรม นอกจากนี้้� ผลกระทบทาง
ด้้านสภาพภููมิิอากาศเกิิดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นสััญญานเตืือนพร้้อมกัับการ
แพร่่ระบาดใหญ่่ของไวรััสโควิิด-19 เมื่่อ� สัังคมได้้มุ่่ง� ไปสู่่วิ� ถีีชีีวิ
ิ ติ แบบ
‘new normal’ ซึ่่�งมีีการใช้้แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีเป็็น
ส่่วนใหญ่่ ผลจากการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นก่่อให้้เกิิดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกปริิมาณมหาศาลสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ และเมื่่�อทั่่�วโลก
ต่่างมีีมาตรการการปิิดเมืือง (Lockdowns) ผู้้�คนจึึงใช้้เวลาส่่วนใหญ่่
ภายในบ้้านมากขึ้้�น ส่่งผลให้้การใช้้เครื่่�องปรัับอากาศ เครื่่�อง
ทำำ�ความร้้อน (Heater) และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอื่่�น ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นการ
เพิ่่�มความเสี่่�ยงและผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศในระดัับทั่่�วโลก
ในปีี 2563 การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ทวีีความรุุนแรง
ขึ้้�นมาก ประเทศไทยเผชิิญกัับภาวะภััยแล้้งที่่�ยาวนาน ผลจากการ
เปลี่่�ยนแปลงปริิมาณน้ำำ��ฝนและการเริ่่�มเข้้าสู่่�ฤดููมรสุุมที่่�ล่่าช้้า การ
ประกอบธุุรกิิจของ WHAUP ต้้องพึ่่�งพาทั้้�งแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิและ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์สำำ�หรัับการให้้บริิการพลัังงานทดแทน ดัังนั้้�น
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศจึึงส่่งผลกระทบต่่อ
ธุุรกิิจและลููกค้้าของบริิษัทั อย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ เพื่่�อรัับมืือกัับความ
ท้้าทายดัังกล่่าว WHAUP ได้้นำำ�มาตรการและการป้้องกัันหลาย
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อย่่างเพื่่�อบรรเทาความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
มาใช้้เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อลููกค้้าและเพื่่�อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

แนวทางการจััดการ

ผลกระทบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อากาศจะ
ถููกนำำ�มาพิิจารณาตั้้�งแต่่การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิษัทั WHA และระบบบริิการสาธารณููปโภคของ WHAUP ทั้้�งนี้้ห� นึ่่�ง
ในการวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) จะมีีการประเมิินด้้าน
ภููมิิศาสตร์์ของโครงสร้้างสาธารณููปโภคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ อาทิิ ภััยแล้้งและน้ำำ��ท่่วม
โดยมาตรการป้้ อ งกัั น ต่่างๆ จะถูู กวางแผนและนำำ� ไปใช้้ ต ลอด
วงจรการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจของ WHAUP จากผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งรวมถึึง การสร้้างอ่่างเก็็บน้ำำ�� และ
แผนการเฝ้้าระวััง เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� WHAUP ได้้ทำำ�การทบทวนการบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงขององค์์กรทุุกไตรมาส และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ขาดแคลนน้ำำ��หรืือภััยน้ำำ��ท่่วมเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน วััตถุุประสงค์์
ของการประเมิินความเสี่่�ยงคืือเป็็นการระบุุความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
การประเมิินประสิิทธิิผลของมาตรการบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�
และการกำำ�หนดมาตรการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ในปีี 2563 ความเสี่่�ยงและ
ผลกระทบที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศคืือ ภััยแล้้ง
อุุทกภััยและความผัันผวนของแสงอาทิิตย์์

ความเสี่่�ยง

ผลกระทบ

มาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�ดำำ�เนิินการหรืือที่่�วางแผนไว้้

อุุทกภััย

การหยุุดชะงัักของดำำ�เนิินธุุรกิิจ • ก่่อสร้้างโรงผลิิตอุุตสาหกรรมและบำำ�บััดน้ำำ��เสีียบนพื้้�นที่่�ที่่�สููงขึ้้�น สถานที่่�
และการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
ปฏิิบััติิงานประกอบด้้วยท่่อระบายน้ำำ��ที่่�เพีียงพอ และโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�
เกี่่�ยวข้้องมีีเขื่่�อนกั้้�นโดยรอบ
• ตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��บริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ระยอง) (ESIE) และพื้้�นที่่�ตอนเหนืือตามกำำ�หนด
• ตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษาคัันกั้้�นน้ำำ��และปั๊๊�มน้ำำ��ตามกำำ�หนดเพื่่�อให้้มีีสภาพ
พร้้อมใช้้งานตลอดเวลา
• ติิ ดตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ ร ะบบอัั ล ตราโซนิิ ก (Ultrasonic) ที่่� เ ขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL) เพื่่�อตรวจวััดระดัับน้ำำ��ใน
บ่่อรัับน้ำำ��และอ่่างกัักเก็็บน้ำำ��ดิิบ
• ติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์ระบบอััลตราโซนิิก (Ultrasonic) และระบบ SCADA เพื่่�อตรวจ
สอบระดัับน้ำำ��อย่่างใกล้้ชิดิ พร้้อมทั้้�งจััดสรรปริิมาณน้ำำ��ดิบิ ในบ่่อรัับน้ำำ��ดิบิ และ
บ่่อกัักเก็็บน้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง) (ESIE) และ
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1)
ภััยแล้้ง
การลดลงของทรััพยากรน้ำำ��เพื่่�อ • ลงทุุนในโครงการการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (water reclamation) เพื่่�อ
สนัับสนุุนการให้้บริิการน้ำำ��ดิิบ
ลดการใช้้น้ำำ��ดิิบจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ การใช้้น้ำำ��ซ้ำำ�� (reusing) และการนำำ�
น้ำำ��อุุตสาหกรรมของ WHAUP
น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ (recycling) จากน้ำำ��ที่่�ผ่่านการบำำ�บััดแล้้ว มาใช้้สำำ�หรัับ
การทำำ�ความสะอาดและรดน้ำำ��ต้้นไม้้
• สร้้างบ่่อและอ่่างกัักเก็็บน้ำำ��เพิ่่�มเพื่่�อให้้พื้้�นที่่�ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีน้ำำ��ใช้้อย่่าง
เพีียงพอ
- เพิ่่�มปริิมาณความจุุน้ำำ��ที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
สระบุุรีี (WHA SIL) เป็็น 383,000 ลููกบาศก์์เมตร หรืือคิิดเป็็นปริิมาณ
น้ำำ��สำำ�หรัับใช้้ภายในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 19.2 วััน
- สร้้างปั๊๊�มน้ำำ��แบบทุ่่�นลอย (Floating Pump) มีีประสิิทธิิภาพในการสููบน้ำำ��
250,000 ลููกบาศก์์เมตรจากความจุุระดัับต่ำำ��สุุด
- ปรัับปรุุงบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
ระยอง (WHA RIL) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดหาน้ำำ��ภายในพื้้�นที่่�ขึ้�้น
วัันละ 1,121 ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของความต้้องการใช้้น้ำ�ำ�
• ตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��บริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ESIE) และพื้้�นที่่�ตอนเหนืือตามกำำ�หนด
ความผัันผวน ความไม่่แน่่นอนของแสงอาทิิตย์์ • การออกแบบระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�รองรัับสภาวะที่่�มีีแสงน้้อยและ
ของแสงอาทิิตย์์ ส่่งผลกระทบต่่อความสม่ำำ��เสมอ
ความร้้อนสููงและการใช้้อุุปกรณ์์ เช่่น อิินเวอร์์เตอร์์ (invertor) และแผง PV
ประสิิทธิิภาพและความเชื่่�อถืือ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการผลิิตไฟฟ้้าจากแผงโซลาร์์สููงสุุด
ของการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
ทดแทนจากแผงโซลาร์์
ตามที่่�ได้้กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น มาตรการต่่างๆ ได้้ช่่วยให้้ WHAUP สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ราบรื่่น� และปราศจากผลกระทบเชิิงลบ
จากภััยแล้้ง น้ำำ��ท่่วมหรืือความผัันผวนของแสงอาทิิตย์์ และเพื่่�อเป็็นการรัับมืือกัับภััยแล้้งและปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
บริิษััทได้้กัับเก็็บน้ำำ��ในบ่่อเก็็บน้ำำ��แบบต่่างๆ ทั้้�งยัังมองหาแนวทางอื่่�นๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้น้ำำ�� เช่่น การลงทุุนในโครงการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย เช่่น การบำำ�บััดน้ำ�ำ�เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Wastewater Reclamation) ตามรายละเอีียดที่่�ปรากฎในหััวข้้อการบริิหารจััดการน้ำำ��

การลดการปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศสามารถก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่�ร้้ายแรงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง WHAUP ได้้ลด
รอยเท้้าคาร์์บอน (Carbon Footprint) ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างรวดเร็็ว การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของ WHAUP ส่่วนใหญ่่มาจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (ขอบเขตที่่� 2) มากที่่�สุุด โดยมาจากการใช้้ไฟฟ้้า
สำำ�หรัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่่� 1) นั้้�นมีีที่่�มาจากเครื่่�องปั่่�นไฟของกลุ่่�มบริิษััทฯ และยานพาหนะต่่างๆ WHAUP
สนัับสนุุนเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประเภท 2 ของกลุ่่�มบริิษััท WHA ให้้ได้้ร้้อยละ 3 ภายในปีี 2565 จากปริิมาณการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2562 คิิดเป็็นปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมที่่�ลดลง 588 ตััน CO2e รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับแนวทาง
และโครงการบริิหารจััดการพลัังงานมีีระบุุไว้้ในหััวข้้อ การจััดการพลัังงาน
WHAUP
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การจััดการ
พลัังงาน
เนื่่อ� งด้้วยทรััพยากรธรรมชาติิที่ร่่่� อยหรอลงไปจนถึึงอััตราที่่น่� า่ ตกใจ
ในขณะที่่�ปริิมาณประชากรมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นและความกัังวลด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ด้้วยเหตุุนี้้� รััฐบาล องค์์กรที่่�ไม่่ใช่่รััฐบาล (Nongovernment organization: NGO) และบริิษัทั เอกชนต่่างๆ ได้้ส่่งเสริิม
ให้้มีีการผลิิตและใช้้พลัังงานทดแทนผ่่านนโยบายใหม่่ๆ เทคโนโลยีี
ขั้้�นสููงและโครงการเชิิงนวััตกรรมโดย WHAUP มีีบทบาทสำำ�คััญใน
การจััดหาพลัังงานทดแทนดัังกล่่าวผ่่านการให้้บริิการโดยการผลิิต
พลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ การใช้้พลัังงานทดแทนจะช่่วยให้้
ลููกค้้าสามารถบริิหารจััดการพลัังงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลด
การพึ่่�งพิิงระบบจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้า และลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
ในวงกว้้าง นอกจากนี้้� WHAUP ยัังได้้บริิหารจััดการด้้านการใช้้
พลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพพร้้อมกัับมีีสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ เพื่่�อลด
ผลกระทบเชิิงลบที่่�อาจเกิิดต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�ม
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แนวทางการจััดการ

WHAUP นำำ�นโยบายการอนุุรัักษ์์พลัังงานของกลุ่่�มบริิษััท WHA
มาใช้้กัับพนัักงานทุุกคนรวมถึึงการจััดการสาธารณููปโภคในอาคาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิการควบคุุมอาคาร
พ.ศ. 2540 และพระราชบัั ญ ญัั ติิ ส่่ งเสริิ ม และรัั ก ษาคุุ ณ ภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2550 โดยมีีการจััดตั้้�งคณะ
กรรมการพลัังงาน ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวแทนจากบริิษัทั เพื่่�อกำำ�กับั ดููแล
การจััดการพลัังงานภายใต้้กลุ่่�มบริิษััท WHA รวมไปถึึงกิิจกรรม
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท นอกจากนี้้� WHAUP ได้้สนัับสนุุน
เป้้าหมายของกลุ่่�มบริิษััท WHA ในลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจาก
ระบบจ่่ายพลัังงานอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้
ลดลงร้้อยละ 3 ภายในปีี 2565 เมื่่�อเทีียบกัับฐานการใช้้พลัังงาน
ไฟฟ้้าปีี 2562

การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ในการกิิจการของตนเอง

ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา

ในปีี 2563 WHAUP ได้้ติดตั้้
ิ ง� แผงโซลาร์์บนหลัังคาที่่โ� รงบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีีย
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) (WHA
EIE) ซึ่่�งสามารถลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตจากเชื้้�อเพลิิง
พาณิิชย์์ได้้ราว 313,810 กิิโลวััตต์ชั่่์ ว� โมงต่่อปีีและลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกประเภทที่่� 2 ได้้ถึึง 422 tCO2e นอกจากนี้้� ระบบ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งบริิเวณพื้้�นที่่�ลานจอดรถในบริิเวณ
WHA Plaza 1 และ WHA Plaza 2 ณ นิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) รวมถึึงพื้้�นที่่�ลาน
จอดรถในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4
(WHA ESIE 4) มีีประสิิทธิิภาพในการผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เพื่่�อทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงานได้้ รวมทั้้�งสิ้้�นถึึง
242,179 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีีหรืือคิิดเป็็นการลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกทางอ้้อมได้้ 122 tCO2e

แบตเตอรี่่� (Battery Energy Storage System: BESS) บน
หลัังคาโรงกรองน้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง)
(ESIE) ทั้้�งนี้้� โดยแผงโซลาร์์บนหลัังคาดัังกล่่าวสามารถผลิิตไฟฟ้้า
ได้้ประมาณ 820 กิิโลวััตต์์ ขณะที่่�ระบบ BESS มีีกำำ�ลัังการผลิิต
พลัังงานไฟฟ้้าอยู่่�ที่�่ 550 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง โครงการนี้้�จึึงช่่วยให้้
บริิษัทั ลดการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงานได้้ถึึง 1,176 เมกะวััตต์์
ชั่่�วโมง หรืือเทีียบเท่่าการลดค่่าไฟฟ้้าประมาณ 4.12 ล้้านบาทต่่อ
ปีี ทั้้�งยัังช่่วยให้้บริิษััทลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประเภทที่่� 2 ได้้
588 tCO2e จากการใช้้พลัังงานทดแทน ทั้้�งนี้้�คาดว่่าจะสามารถ
ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ ได้้ในช่่วงต้้นปีี 2564 และทำำ�การเปิิดดำำ�เนิินการ
ได้้ในปีีเดีียวกัันนี้้�

การประหยััดพลัังงานในอาคารสำำ�นัักงาน

WHAUP สนัับสนุุนโครงการ “Let’s Save the World Together”
ของ WHA Group อย่่างเต็็มที่่� โดยโครงการดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้พนัักงานทุุกคนมีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการใช้้
พลัังงานเล็็กๆ น้้อยๆ เพื่่�อประหยััดพลัังงาน เช่่น การปิิดเครื่่�อง
ใช้้ไฟฟ้้า การใช้้บัันไดแทนลิิฟต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งโครงการนี้้�จะส่่งผลให้้
นอกจากนี้้� บริิษััทอยู่่� ในระหว่่างดำำ�เนิินการศึึกษาความเป็็นไป เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมในเชิิงบวกไปสู่่ก� ารลดการใช้้พลัังงาน
ได้้ ข องการติิ ดตั้้�ง แผงโซลาร์์ ร่่วมกัั บ ระบบกัั ก เก็็ บ พลัั ง งานด้้ ว ย
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บริิการติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบครบวงจรสำำ�หรัับลููกค้้า
การให้้บริิการในพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา

นอกเหนืือจากการอนุุรัักษ์์พลัังงานภายในสถานประกอบการของตนเองแล้้ว WHAUP ยัังได้้พััฒนาแพลตฟอร์์ม (Platform) ด้้านพลัังงาน
ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมให้้กับั ลููกค้้าอุุตสาหกรรมอีีกด้้วย โดยบริิษัทนำ
ั ำ�เสนอบริิการติิดตั้้ง� ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์แ์ บบครบวงจรสำำ�หรัับ
ลููกค้้าในประเทศไทย รวมไปถึึงการออกแบบ การขอใบอนุุญาต การดำำ�เนิินการระยะยาว และการซ่่อมบำำ�รุุง โดยลููกค้้าไม่่มีีความจำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องจััดเตรีียมเงิินสำำ�หรัับการลงทุุนและค่่าซ่่อมบำำ�รุุงระบบ ลููกค้้าจะได้้ใช้้พลัังงานที่่�มีีราคาถููกและสามารถช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกของลููกค้้าได้้ ซึ่่�ง WHAUP มุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายระยะยาวโดยการลงนามในสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
รวม 300 เมกะวััตต์์ให้้กัับลููกค้้าที่่�สนใจภายในปีี 2566 ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2563 WHAUP สามารถบรรลุุเป้้าหมายประจำำ�ปีีที่่�บริิษััทตั้้�งเป้้าไว้้
โดยบริิษััทได้้ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ซึ่่�งสามารถผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์รวมทั้้�งหมด 51 เมกะวััตต์์ให้้กัับลููกค้้า โดยรวมแล้้วโครงการ
ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งไปทั้้�งหมดนั้้�น ได้้ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประเภท 2 ได้้ถึึง 150
tCO2e
การประหยััดพลัังงาน

กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�ง (สิ้้�นปีี) (เมกะวััตต์์)
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลงจากการทดแทน
การใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงาน (tCO2e)

การดำำ�เนิินการ
2563

51
26

2563

เป้้าหมาย
2564

2566

51
26

90
45

300
150

ในเดืือนตุุลาคม 2563 WHAUP ได้้ดำำ�เนิินการส่่งมอบระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์บ์ นหลัังคาลานจอดรถ ณ บริิษัทั เอสเอไอซีี
มอเตอร์์-ซีีพีี จำำ�กัดั (SAIC MOTOR-CP) อย่่างเป็็นทางการ โดยโครงการดัังกล่่าวครอบคลุุมพื้้�นที่่ห� ลัังคาลานจอดรถทั้้�งหมด 31,000 ตร.ม.
และมีีประสิิทธิิภาพในการผลิิตพลัังงานสะอาดได้้ถึึง 4.88 เมกะวััตต์์ โครงการนี้้�ถููกจััดให้้เป็็นโครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคาลานจอดรถที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทยจนถึึงปััจจุุบััน ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวช่่วยลููกค้้าประหยััดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงาน
และช่่วยให้้ภารกิิจของลููกค้้าในด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมบรรลุุเป้้าหมายอีีกด้้วย
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สรุุปผล
การดำำ�เนิินงานปีี 2563
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
GRI
Standard

201-1

205-2

205-3

418-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน

2560

2561

2562

การสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
รายได้้รวม
ล้้านบาท
3,569.86 3,755.70 3,738.37
การกระจายมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสู่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
ล้้านบาท
778.01 1,162.80
1,067.51 1,088.31 1,127.08
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
72.11
91.63
106.37
ค่่าตอบแทนพนัักงาน
การจ่่ายภาษีี
69.38
65.01
62.63
การลงทุุนทางสัังคม
0.06
1.07
0.30
2,360.80 1,731.67 1,279.19
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสะสม
การสื่่�อสารและอบรมเกี่่�ยวกัับนโยบายและขั้้�นตอนการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้กัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
%
75
100
จำำ�นวนพนัักงานในหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
การสื่่�อสารและอบอรมเกี่่�ยวกัับนโยบายและขั้้�นตอนการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้กัับพนัักงาน
%
17
100
จำำ�นวนพนัักงาน
เหตุุการณ์์ทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�น
กรณีี
จำำ�นวนกรณีีการทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
0
0
0
0
0
0
จำำ�นวนพนัักงานที่่�พ้้นสภาพจากการเป็็น
คน
พนัักงานเนื่่�องจากการทุุจริิต
จำำ�นวนคู่่�ธุุรกิิจที่่�บริิษััทยกเลิิกสััญญา
กรณีี
0
0
0
เนื่่�องจากการทุุจริิต
จำำ�นวนกรณีีการทุุจริิตที่่�ได้้รัับการดำำ�เนิินการ
กรณีี
0
0
0
ตามกฎหมาย
ข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับเกี่่�ยวกัับการ
กรณีี
0
0
0
ละเมิิดความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าจาก
บุุคคลภายนอกและได้้รัับการยืืนยัันจาก
กลุ่่�มบริิษััทฯ
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับการยืืนยััน
0
0
0
ทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดความเป็็น
ส่่วนตััวของลููกค้้าจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
จำำ�นวนกรณีีการรั่่�วไหล การโจรกรรม และ
0
0
0
การสููญหายของข้้อมููลลููกค้้า

WHAUP

2563

2,564.23
965.81
1,150.69
111.02
54.04
16.31
266.36
100
100
0
0
0
0
0

0
0
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ข้้อมููลการจ้้างงาน
GRI
Standard

102-8

401-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

รวมจำำ�นวนพนัักงาน
จำำ�นวนพนัักงานแยกตามเพศ
รวมจำำ�นวนพนัักงานแยกตาม
เพศ
พนัักงานประจำำ�
จำำ�นวนพนัักงานประจำำ�แยก
ตามเพศ
รวมจำำ�นวนพนัักงานประจำำ�
พนัักงานชั่่�วคราว
จำำ�นวนพนัักงานชั่่�วคราวแยก
ตามเพศ
รวมจำำ�นวนพนัักงานชั่่�วคราว
จำำ�นวนพนัักงานที่่�เป็็นผู้้�พิิการ
รวมจำำ�นวน
พนัักงานเข้้าใหม่่
รวมจำำ�นวนพนัักงานใหม่่
อััตราการว่่าจ้้างพนัักงานใหม่่

จำำ�นวน

2560
ชาย
หญิิง

คน

82
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ชาย

ชาย

2562
ชาย
หญิิง

2563
ชาย
หญิิง

110

127

101

คน

68

14

83

18

92

18

22

105

คน

68

14

83

18

92

18

22

105

82
คน

0

101
0

0

0

110
0

0

0

127
0

0

0

0

0

คน

0

0

0

0

0

0

0

0

คน

5

8

17

4

19

1

25

9

%

13

6.10 9.76
15.85

พนัักงานเข้้าใหม่่แยกตามกลุ่่�มอายุุ
อายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
คน
2
1
%
2.44 1.22
อายุุระหว่่าง 30-50 ปีี
คน
3
7
%
3.66 8.54
คน
0
0
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
%
0
0
อััตราการพ้้นสภาพของพนัักงาน
2
3
จำำ� นวนพนัั ก งานที่่� พ้้ น สภาพ คน
(จำำ�นวนพนัักงานที่่บ� ริิษัทั ให้้พ้น้
5
สภาพและจำำ� นวนพนัั ก งานที่่�
ลาออกโดยสมััครใจ)
อััตราการพ้้นสภาพของ
%
2.44 3.66
พนัักงาน
6.1
อััตราการพ้้นสภาพของพนัักงานแยกตามกลุ่่�มอายุุ
คน
1
1
อายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
%
1.22 1.22
อายุุระหว่่าง 30-50 ปีี
คน
1
2
%
1.22 2.44
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
คน
0
0
0
0
100

2561

21

20

34

16.83 3.96
20.79

17.27 0.91
18.18

19.69 7.09
26.78

9
8.91
7
6.93
1
0.99

2
1.98
2
1.98
0
0

12
10.9
7
6.36
0
0

0
0
1
0.91
0
0

14
10.85
11
8.53
0
0

7
5.43
2
1.55
0
0

3

1

11

1

8

3

2.97
0
0
3
2.97
0
0

4

3.96

12

0.99

10.00 0.91
10.91

6.20

0
0
1
0.99
0
0

5
4.55
6
5.45
0
0

1
0.78
5
3.88
2
1.55

0
0
1
0.91
0
0

11

8.53

2.33
0
0.00
3
2.33
0
0.00

GRI
Standard

404-1

404-3

405-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน

ชาย

2560
หญิิง

2561
ชาย

ชาย

2562
ชาย
หญิิง

ชาย

2563
หญิิง

การพััฒนาพนัักงาน
รวมจำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึก
ชั่่�วโมง 1,419.50 253.50 1,474.10 121.90 1,346.50 408.00 2,187.00 276.00
อบรมพนัักงาน
1,673.00
1,596.00
1,754.50
2,463.00
20.88 18.11 17.76 6.77 14.64 22.67 20.63 12.00
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม
พนัักงานเฉลี่่�ย
20.40
15.80
15.95
32.63
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมพนัักงานเฉลี่่�ยแยกตามระดัับชั้้�น
ผู้้�บริิหาร
ชั่่�วโมง
470
280
306
72
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
140
58
62
501
พนัักงานทั่่�วไป
1,063
1,258
1,386.50
1890
สััดส่่วนพนัักงานที่่�ได้้รัับการประเมิินผลการทำำ�งานแยกตามระดัับชั้้�น
ผู้้�บริิหาร
%
100
100
100
100
100
100
100
100
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
100
100
100
100
พนัักงานทั่่�วไป
จำำ�นวนผู้้�บริิหารแยกตามกลุ่่�มอายุุ
อายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
คน
19
28
34
40
อายุุระหว่่าง 30-50 ปีี
56
65
67
75
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
7
8
9
14

การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
GRI
Standard

413-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน 2560 2561 2562 2563

การดำำ�เนิินงานในด้้านการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
รวมสััดส่่วนการดำำ�เนิินการรายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น

%

100

100

100

100

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
GRI
Standard

403-9

ผลการดำำ�เนิินงาน

อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR)
พนัักงาน
ผู้้�รัับเหมา
การเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน
พนัักงาน
ผู้้�รัับเหมา

จำำ�นวน

2560 2561 2562 2563

ครั้้�งต่่อ 1,000,000 0
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน 0
คน

0
0

WHAUP

0
0

4.68
0

0
0.93

0
0

0
0

0
0
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
วััตถุุดิิบ

GRI
Standard

ผลการดำำ�เนิินงาน

301-1

จำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
น้ำำ��

301-2

วััตถุุดิิบที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ในองค์์กร
สััดส่่วนการนำำ�น้ำ�ำ�ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ภายในองค์์กร (ไม่่รวมน้ำำ��ที่่�ขายให้้แก่่
ลููกค้้า)

จำำ�นวน

2560

2561

2562

2563

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

2.78

4.99

3.89

10.56

จำำ�นวน

2560

2561

2562

2563

4,061.23
7.17
4,054.06

4,905.25
6.93
4,898.32

7,949.39
8.24
7,941.15

5.53
5.53

5.93
5.93

7.41
7.41

1,674.06
0
0
1,674.06

487.12
0
0
487.12

3,245.00
2,000
43.88
1,201.12

1,679.59

493.05

3,252.41

1.64
0

1.00
0

0.83
0.83

1.64
-

1.00
-

0
-

2,380.00
-

4,411.20
-

4,696.15
-

2,380.00
-

4,411.20
-

4,696.15
-

ของเสีีย

GRI
Standard

306-3

306-4

306-5

102

ผลการดำำ�เนิินงาน

ประเภทของเสีียและวิิธีีการกำำ�จััด
ของเสีียรวม
ตััน
3,549.51
- ของเสีียอัันตราย
6.18
- ของเสีียที่่�ไม่่เป็็นอัันตราย
3,543.33
Hazardous waste diverted from disposal by recovery option
Total
ตััน
4.89
- Preparation for reuse
- Recycling
- On-site storage
4.89
Non-hazardous waste diverted from disposal by recovery option
ตััน
Total
985.06
- Preparation for reuse
0
- Recycling
0
- On-site storage
985.06
Waste prevented
Waste prevented
ตััน
989.95
Hazardous waste directed to disposal by disposal operation
Total
ตััน
1.29
- Incineration (with energy recovery)
- Incineration (without energy
0
recovery)
- Landfilling
1.29
- Other disposal operations
Non-hazardous waste directed to disposal by disposal operation
ตััน
Total
2,558.27
- Incineration (with energy recovery)
- Incineration (without energy
recovery)
- Landfilling
2,558.27
- Other disposal operations
-
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WHAUP

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

พลัังงาน

GRI
Standard

302-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน

2560

2561

2562

2563

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

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
GRI
Standard

305-1
305-2

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 1)
การปล่่อยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกทางอ้้ อ ม เมตริิกตััน
(Scope 1) โดยรวม
CO2e
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 2)
การปล่่อยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกทางอ้้ อ ม เมตริิกตััน
(Scope 2) โดยรวม
CO2e

2560

2561

2562

2563

85.68

119.60

89.27

559.58

11,882.83

14,758.82

15,730.07

13,553.65

หมายเหตุุ: การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 1) มาจากน้ำำ��มัันดีีเซลที่่�ใช้้ในเครื่่�องผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าและรถยนต์์ของบริิษััทฯ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (Scope 2) มาจากพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในโรงผลิิตน้ำำ��และโรงบำำ�บััดน้ำำ��

น้ำำ��

GRI
Standard

303-3

303-4

ผลการดำำ�เนิินงาน

การสููบน้ำำ��ตามแหล่่งน้ำำ��
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�สููบทั้้�งหมด
ปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�สููบจาก
แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน
ปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดจากผู้้�จััดหา
น้ำำ��ภายนอก
การปล่่อยน้ำำ��แยกตามปลายทาง
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ปล่่อยทั้้�งหมด
น้ำำ��ที่่�ปล่่อยลงสู่่�น้ำำ��ผิิวดิิน
น้ำำ��ที่่�ปล่่อยลงสู่่�น้ำำ��ทะเล
การปล่่อยน้ำำ��แยกตามประเภท
น้ำำ��จืืด (ค่่าของแข็็งละลายน้ำำ��
ทั้้�งหมด ≤1,000 มก./ลิิตร)
น้ำำ��อื่่�นๆ (ค่่าของแข็็งละลายน้ำำ��
ทั้้�งหมด ≤1,000 มก./ลิิตร)

จำำ�นวน

m3

2560

2561

2562

2563

66,262,741
7,397,593

64,943,944 67,343,639
7,369,516 3,811,909

64,830,392
15,555,500

58,865,148

57,574,428 63,531,730

49,274,890

m3

32,720,139
30,872,899
1,847,240

48,954,260 46,162,759
47,185,818 44,292,549
1,768,442 1,870,210

17,950,586
16,117,382
1,833,204

m3

30,872,899

47,185,818 44,292,549

16,117,382

1,847,240

1,768,442

1,870,210

WHAUP

1,833,204
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

น้ำำ��ทิ้้�ง

GRI
Standard

306-1

104

ผลการดำำ�เนิินงาน

การปล่่อยน้ำำ��แยกตามคุุณภาพและที่่�ตั้้�ง*
WHA CIE1
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA CIE2
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
ESIE โครงการ 1
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
ESIE โครงการ 2B
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE1 โครงการ 1
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE1 โครงการ 3
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE2
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE4
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA EIE
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563

WHAUP

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่า
2560
จำำ�นวน มาตรฐาน

2561

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

12.00
42.00
17.00

13.00
44.00
16.00

11.00
44.00
12.00

8.75
37
9

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

6.00
26.00
13.00

3.00
27.00
11.0

5.00
51.00
12.00

3.3
26
14.3

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

5
38
20

6
49
12

3
44
10

4
31
<5

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

7
32
16

7
35
12

5
45
9

4
24
11

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

10
30.33
16.58

11
40.75
10.9

10.16
50.26
17.16

6.80
30.00
12.16

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

7.4
36.08
14.27

8.4
39.25
10.83

8.1
49.17
8.70

5.80
33.00
7.6

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

11
64
56

8
31
15

5
52
17

5.59
35.5
15.32

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

NA
NA
NA

NA
NA
NA

4 - 13
19 - 64
6 - 50

5
37
21

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

3
33
17

6
45
26

2
49
22

4
20
17

2562

2563

GRI
Standard

ผลการดำำ�เนิินงาน

WHA RIL
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA SIL
ความต้้องการออกซิิเจนทางชีีวเคมีี (BOD)
ความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (COD)
สารแขวนลอย (SS)

ค่่า
2560
จำำ�นวน มาตรฐาน

2561

2562

2563

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

9
33
9

12
36
11

8
49
10

8
37
11

มก./ลิิตร
มก./ลิิตร
มก./ลิิตร

≤ 20
≤ 120
≤ 50

6
54
19

4
45
13

3
41
11

3
40
12

* หมายเหตุุ: บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีความรัับผิิดชอบต่่อคุุณภาพในการปล่่อยน้ำำ��จากกลุ่่�มนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอทุุกแห่่ง จึึงมีีการรายงานข้้อมููลตามที่่�ตั้้�งของนิิคมอุุตสาหกรรมแต่่ละแห่่ง
NA = Not applicable (ไม่่มีีข้้อมููล) เมื่่�อการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวมิิได้้เริ่่�มขึ้้�นในรอบปีีรายงาน Na = Not analyzed (ไม่่มีีมีีการวิิเคราะห์์) ND = Not detected (ไม่่พบ)

ความหลากหลายทางชีีวภาพ
GRI
Standard

304-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้เขตคุ้้�มครอง
นิิคม
อุุ
ต
สาหกรรม
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่� ใกล้้เขตที่่�มีีความหลากหลายทาง
ชีีวภาพสููง
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีการประเมิินด้้านความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีข้้อกำำ�หนดให้้มีีการวางแผนการจััดการ
ด้้านหลากหลายทางชีีวภาพ
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีการวางแผนการจััดการด้้านหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

2560

2561

2562

2563

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

หมายเหตุุ: WHAUP ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ จึึงมีีการรายงานข้้อมููลตามนิิคมอุุตสาหกรรม

การปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
GRI
Standard

307-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

การละเมิิดกฎระเบีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
จำำ�นวนการละเมิิดภาระผููกพัันทางกฎหมาย/ข้้อบัังคัับทั้้�งหมด
- จำำ�นวนเงิินค่่าปรัับกรณีีไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
- จำำ�นวนการถููกบัังคัับโทษที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินจากการละเมิิดกฎหมาย
และข้้อบัังคัับ
- จำำ�นวนคดีีที่่�นำำ�มาผ่่านกลไกระงัับข้้อพิิพาท

หน่่วย 2560 2561 2562 2563

กรณีี
บาท
กรณีี

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

กรณีี

0

0

0

0
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GRI
Content Index
General Disclosures
Global Reporting Initiative

General Disclosure
GRI 102: General 102-1 Name of the organization
Disclosures 2016
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization

102-8 Information on employees and other
workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization
and its supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
102-16 Values, principles, standards, and norms
of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns
about ethics
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Chapter

Page/Note

About this Report
Getting to Know WHAUP
Getting to Know WHAUP
About this Report
WHAUP Strategic Locations
WHAUP Strategic Locations
Shareholding Structure
Getting to Know WHAUP
WHAUP Strategic Locations
Getting to Know WHAUP
WHAUP Strategic Locations
Talent Attraction and
Retention
Talent Attraction and
Retention
Performance Summary
WHAUP Value Chain
Supply Chain Management
WHAUP Strategic Locations

06
08
08-12
06
13-14
13-14
15
08-12
13-14
08-12
13-14
59

Risk and Crisis Management
Awards and Memberships
Awards and Memberships
CEO Message
Risk and Crisis Management
Getting to Know WHAUP
Codes of Business Conduct
Human Resource
Management
Codes of Business Conduct

33-34
04-05
05
02-03
33-36
07
31
53

59
100
17
39-41
13-14

30-31

Global Reporting Initiative

102-18 Governance structure
102-32 Highest governance body’s role in
sustainability reporting
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
102-45 Entities included in the consolidated
financial statements
102-46 Defining report content and topic
Boundaries
102-47 List of material topics

Chapter

Page/Note

Organization Chart
Sustainability Development
at WHAUP
Stakeholder Engagement
Labor Practice Indicators
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
WHAUP Strategic Locations
Shareholding Structure
About this Report

16
18

Sustainability Development
at WHAUP
102-48 Restatements of information
(No restatements in 2020)
102-49 Changes in reporting
About this Report
102-50 Reporting period
About this Report
102-51 Date of most recent report
About this Report
102-52 Reporting cycle
About this Report
102-53 Contact point for questions regarding the About this Report
report
102-54 Claims of reporting in accordance with About this Report
the GRI Standards
102-55 GRI content index
GRI Content Index
102-56 External assurance
About this Report
Stakeholder Engagement
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Stakeholder Engagement
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
Stakeholder Engagement
components
103-3 Evaluation of the management approach Stakeholder Engagement
Codes of Business Conduct
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Codes of Business Conduct
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
Codes of Business Conduct
components
103-3 Evaluation of the management approach Codes of Business Conduct
GRI 205: Anti205-2 Communication and training about anti- Codes of Business Conduct
corruption 2016 corruption policies and procedures
Performance Summary
205-3 Confirmed incidents of corruption and
Codes of Business Conduct
actions taken
Performance Summary

WHAUP

22
56
22
22-27
22-27
13-14
15
06
18
06
06
06
06
06
06
106-112
06
22
22-27
22-27
29
29-32
29-32
31-32
99
30
99
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Global Reporting Initiative

Risk and Crisis Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
Responsible Investment
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
Supply Chain Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 308: Supplier 308-1 New suppliers that were screened using
Environmental
environmental criteria
Assessment 2016 308-2 Negative environmental impacts in the
supply chain and actions taken
GRI 414:
414-1 New suppliers that were screened using
Supplier Social social criteria
Assessment 2016 414-2 Negative social impacts in the supply
chain and actions taken
Customer Relationship Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
Innovation Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 203: Indirect 203-1 Infrastructure investments and services
Economic
supported
Impacts 2016
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Chapter

Page/Note

Risk and Crisis Management

33-34

Risk and Crisis Management

33-36

Risk and Crisis Management

33-36

Responsible Investment

37-38

Responsible Investment

37-38

Responsible Investment

37-38

Supply Chain Management

39

Supply Chain Management

39-41

Supply Chain Management
Supply Chain Management

39-41
39

Supply Chain Management

39-41

Supply Chain Management

39

Supply Chain Management

39-41

Customer Relationship
Management
Customer Relationship
Management
Customer Relationship
Management

42-43
42-45
42-43, 45

Innovation Management

46

Innovation Management

46-48

Innovation Management
Innovation Management
Community Development

46-48
46-48
77

Global Reporting Initiative

Data Security
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its
Boundary
103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 418:
418-1 Substantiated complaints concerning
Customer Privacy breaches of customer privacy and losses of
2016
customer data
Human Rights
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 412:
412-2 Employee training on human rights policies
Human Rights
or procedures
Assessment 2016
Labor Practice Indicators
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405:
405-1 Diversity of governance bodies and
Diversity and
employees
Equal Opportunity
2016
Talent Attraction and Retention
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401:
401-1 New employee hires and employee
Employment 2016 turnover

Chapter

Page/Note

Data Security

49

Data Security

49-51

Data Security
Data Security

51
51

Human Rights

54

Human Rights

54-55

Human Rights
Human Rights
Performance Summary

54-55
55
101

Labor Practice Indicators

56

Labor Practice Indicators

56

Labor Practice Indicators
Labor Practice Indicators
Performance Summary

56
56, 59
101

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

57

401-2 Benefits provided to full-time employees
that are not provided to temporary or part-time
employees
GRI 404: Training 404-3 Percentage of employees receiving regular Talent Attraction and
and Education
performance and career development reviews
Retention
2016
Performance Summary

WHAUP
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57, 59
100
59
59
101
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Global Reporting Initiative

Human Capital Development
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404: Training 404-1 Average hours of training per year per
and Education
employee
2016
404-2 Programs for upgrading employee skills
and transition assistance programs
Occupational Health and Safety
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach

Chapter

Page/Note

Human Capital Development

60

Human Capital Development

60-62

Human Capital Development
Human Capital Development
Performance Summary
Human Capital Development

60-62
60
101
61-62

Occupational Health and
Safety
Occupational Health and
Safety
Occupational Health and
Safety
GRI 403:
403-1 Occupational health and safety
Occupational Health and
Occupational
management system
Safety
Health and Safety 403-2 Hazard identification, risk assessment, and Occupational Health and
incident investigation
Safety
403-3 Occupational health services
Occupational Health and
Safety
403-4 Work participation, consultation, and
Occupational Health and
communication on occupational health and safety Safety
403-5 Worker training on occupational health
Occupational Health and
and safety impacts directly linked by business
Safety
relationships
403-6 Promotion of worker health
Occupational Health and
Safety
403-7 Prevention and mitigation of occupational Occupational Health and
health and safety management system
Safety
403-9 Work-related injuries
Occupational Health and
Safety
Performance Summary
Community Development
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Community Development
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
Community Development
components
103-3 Evaluation of the management approach Community Development
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63
63-67
64
63-67
64
63-67
63-67
62, 63-67
59, 67
63-67
64
101
68
68-69
69-79

Global Reporting Initiative

GRI 201:
201-1 Direct economic value generated and
Economic
distributed
Performance
2016
GRI 413: Local 413-1 Operations with local community
Communities
engagement, impact assessment, and
2016
development programs
Introduction to Environmental Impact Management
GRI 307:
307-1 Non-compliance with environmental laws
Environmental
and regulations
Compliance 2016
Biodiversity
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 304:
304-1 Operational sites owned, leased, managed
Biodiversity 2016 in, or adjacent to, protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas
Water Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 301:
301-2 Recycled input materials used
Materials 2016
GRI 303: Water 303-1 Interactions with water as a shared
and Effluents
resource
2018
303-2 Management of water discharge-related
impacts
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
Waste Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
components
103-3 Evaluation of the management approach

Chapter

Page/Note

Community Development
Performance Summary

69-79
99

Community Development
Performance Summary

68-79
101

Introduction to Environmental
Impact Management
Performance Summary

81-82
111

Biodiversity

83

Biodiversity

83

Biodiversity
Biodiversity
Performance Summary

83
83
105

Water Management

84

Water Management

85-87

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

86
86
102
77, 82, 87
85-86
85-86
103
85-86
103-105

Waste Management

88

Waste Management

88-89

Waste Management

89-91
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Global Reporting Initiative

GRI 306: Waste
2020

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

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

Chapter

Waste Management

88-89

Waste Management

88-91

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

89
111-112
89-91
111-112
89-91
111-112

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

Air Emission

92

Air Emission

92-93

Air Emission
Air Emission

92-93
92-93

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

Climate Change

94

Climate Change

94-95

Climate Change
GRI 305:
Climate Change
Emissions 2016
Performance Summary
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Climate Change
Performance Summary
Energy Management
GRI 103:
103-1 Explanation of the material topic and its Energy Management
Management
Boundary
Approach 2016 103-2 The management approach and its
Energy Management
components
103-3 Evaluation of the management approach Energy Management
GRI 302: Energy 302-1 Energy consumption within the
Energy Management
2016
organization
Performance Summary
302-4 Reduction of energy consumption
Energy Management

112
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95
95
103
95
103
96
96-98
96-98
97
103
96-98
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บบลิวOffice
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