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นอกจากสถานการณ์์ท่ี่�ยืืดเยืื�อของโควิิด-19 แล้้วิ การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศก็นับเป็นประเด็น
สำาคัญท่ี่�ส่งผล้กระที่บต่่อเศรษฐกิจแล้ะสังคมิ ท่ี่�ประชุุมิรัฐภาค่กรอบอนุสัญญาสหประชุาชุาต่ิวิ่าด้วิยื 
การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ สมิัยืที่่� 26 (COP26) จึงเร่งหาที่างแก้ โดยืประเที่ศสมิาชุิกทีุ่กประเที่ศ
รวิมิถึงประเที่ศไที่ยืต่า่งต้่องให้คำามัิ�นในเป้าหมิายืหลั้กในการที่ำาให้การปล่้อยืก๊าซเรือนกระจกสุที่ธิเิป็นศนูยื์ 
(Net Zero) ภายืในปี พ.ศ. 2608 แล้ะการรักษาอุณ์หภูมิิโล้กให้เพิ�มิไมิ่เกิน 1.5 องศาเซล้เซ่ยืส นอกจาก
ประเด็นดังกล้่าวิแล้้วิ โล้กยืังกำาล้ังเผชุิญกับการเปล้่�ยืนแปล้งไปสู่ยืุคการเปล้่�ยืนผ่านของเที่คโนโล้ยื่ดิจิที่ัล้ 
นวิตั่กรรมิ แล้ะพลั้งงาน ต่ล้อดจนการอนรุกัษ์ที่รัพยืากรธิรรมิชุาติ่ดว้ิยืเชุน่กัน บริษทัี่ ดบับล้วิิเอชุเอ ยืทูี่ลิ้ติ่่�ส์  
แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) (WHAUP) ในฐานะท่ี่�เป็นผูใ้ห้บริการด้านสาธิารณู์ปโภคผ่านการจัดหานำ�า  
การผล้ิต่แล้ะการจำาหน่ายืนำ�า การบริการบำาบัดนำ�าเส่ยื แล้ะให้บริการด้านไฟฟ้าให้กับลู้กค้าจึงมิ่ 
การดำาเนนิงานท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบัแนวิโนม้ิการเปล้่�ยืนแปล้งเหล้า่น่� โดยืบรษิทัี่ฯ ม่ิสว่ินรว่ิมิในการเปล้่�ยืนแปล้ง
ด้านพลั้งงานจากส่งเสริมิการใชุ้พลั้งงานหมิุนเวิ่ยืนซึ�งจะสนับสนุนการดำาเนินการด้านสภาพอากาศ
ในเชุิงบวิก แล้ะการอนุรักษ์ที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิผ่านการร่ไซเคิล้นำ�าแล้ะบริการบริหารจัดการนำ�าเส่ยื  
พร้อมิต่ั�งเป้าท่ี่�จะใชุ้เที่คโนโล้ย่ืเพื�อเปล่้�ยืนแปล้งธิุรกิจแล้ะเพื�อมิุ่งไปสู่ผู้นำาด้านการให้บริการด้าน
สาธิารณ์ูปโภคแล้ะพล้ังงานในระดับภูมิิภาค

ด้วิยืวิิสัยืที่ัศน์ท่ี่�จะเป็น “ผู้นำาด้านธิุรกิจสาธิารณ์ูปโภคแล้ะพล้ังงานของเอเชุ่ยื” ผ่านการให้บริการแบบ 
ครบวิงจร โดยืยึืดหล้กัการกำากบัดแูล้กิจการท่ี่�ดแ่ล้ะคำานงึถึงสิ�งแวิดล้อ้มิแล้ะสงัคมิ บรษัิที่ฯ ได้ให้ควิามิสำาคญั 
กับการวิางเป้าหมิายืธุิรกิจ กล้ยุืที่ธิ์ การปฏิิบัต่ิ การดำาเนินงาน ต่ล้อดจนแนวิที่างการจัดการต่ามิ 
กรอบแล้ะหล้กัการพฒันาท่ี่�ยืั�งยืืน ซึ�งบรษิทัี่ฯ ไดป้ฏิบิตั่ติ่ามิหล้กัดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิ สงัคมิ แล้ะบรรษทัี่ภบิาล้  
อ่กทัี่�งยืังสร้างการม่ิส่วินร่วิมิกับผู้มิ่ส่วินได้เส่ยือยื่างต่่อเนื�อง เพื�อต่อบสนองควิามิคาดหวิังแล้ะแก้ไข 
ข้อกังวิล้ของแต่่ล้ะฝ่่ายือยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ

นอกจากการดำาเนินงานเพื�อควิามิยัื�งยืืนแล้้วิ บริษัที่ฯ ยืังดำาเนินธุิรกิจต่ามิกล้ยุืที่ธ์ิด้านควิามิยัื�งยืืนของ 
กลุ้่มิบริษัที่ WHA ประกอบกับเป้าหมิายืด้านควิามิยืั�งยืืนในระยืะยืาวิในปี 2564 โดยืเป้าหมิายืดังกล้่าวิ 
มิุ่งเน้นไปท่ี่� 9 ประเด็นสำาคัญด้านธิรรมิาภิบาล้ สังคมิ แล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ ซึ�งเป็นแผนท่ี่�ต่ระหนักถึงผู้ม่ิ 
สว่ินได้เสย่ื ต่ล้อดจนควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาสท่ี่�เกิดจากแนวิโนม้ิการเปล่้�ยืนแปล้ง โดยืบริษทัี่ฯ ได้รวิมิตั่วิชุ่�วิดั 
ด้าน ESG ไวิ้เป็นหนึ�งในต่ัวิบ่งชุ่�ประสิที่ธิิภาพหล้ัก (KPI) ของท่ี่มิผู้บริหารเพื�อต่ิดต่ามิแล้ะปรับปรุง 
ผล้การดำาเนินงานของบริษัที่ฯ ควิบคู่ไปกับการสร้างผล้กระที่บเชุิงบวิกต่่อสังคมิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ

บริษัที่ฯ มิุ่งมิั�นที่่�จะดำาเนินธิุรกิจอยื่างมิ่จริยืธิรรมิ โปร่งใส มิ่ควิามิรับผิดชุอบ แล้ะนำาโครงสร้างพื�นฐาน
แล้ะนวิัต่กรรมิดิจิที่ัล้มิาใชุ้ให้เกิดประโยืชุน์ แล้ะคำานึงถึง “การกำากับดูแล้กิจการที่่�ด่” ภายืในองค์กรด้วิยื 
บริษัที่ฯ ยืังให้ควิามิสำาคัญอย่ืางมิากกับควิามิสนใจ ควิามิคาดหวัิง แล้ะข้อกังวิล้ของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื 
เนื�องจากม่ิอทิี่ธิิพล้ต่อ่ที่ศิที่าง กล้ยืทุี่ธิ ์แล้ะกระบวินการต่ดัสนิใจของบรษิทัี่ ดว้ิยืเหต่นุ่� ในป ี2564 บรษิทัี่ฯ 
ได้ดำาเนินการระบุผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืแล้ะจัดล้ำาดับควิามิสำาคัญเพื�อให้แน่ใจวิ่าม่ิแนวิที่างแล้ะชุ่องที่างการมิ่ 
ส่วินร่วิมิท่ี่�เหมิาะสมิสำาหรับผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืแต่่ล้ะกลุ้่มิ ในขณ์ะเด่ยืวิกัน บริษัที่ฯ ได้ปรับปรุงระบบการ
บรหิารควิามิเส่�ยืงอยืา่งต่อ่เนื�อง ซึ�งเปน็สิ�งสำาคญัยิื�งในการบรรล้เุปา้หมิายืดา้นธิรรมิาภบิาล้ ระบบดงักล้า่วิ 
ยืังครอบคลุ้มิไปถึงคู่ค้าด้วิยืเพื�อส่งเสริมิการมิ่ส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื

ส์ารจำากั
ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
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นอกจากน่� ควิามิสำาเร็จของบริษัที่ฯ ในการที่ำาสัญญาซื�อขายื
พล้ังงานแสงอาทิี่ต่ย์ืแบบ Private PPA (Private Power 
Purchase Agreement) แสดงให้เห็นถึงควิามิรับผิดชุอบต่่อ 
สิ�งแวิดล้้อมิโดยืมิ่ส่วินในการล้ดการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจก 
แล้ะส่งเสริมิการผลิ้ต่แล้ะการใชุ้พล้ังงานจากแหล้่งพลั้งงาน
หมิุนเวิ่ยืนสำาหรับลู้กค้า ณ์ สิ�นปี 2564 บริษัที่ฯ ประสบ 
ควิามิสำาเร็จในการล้งนามิในสัญญาซื�อขายืไฟฟ้าพล้ังงานแสง
อาที่ติ่ยืข์นาด 92 เมิกะวิตั่ต่ ์แล้ะสามิารถล้ดการปล้อ่ยืก๊าซเรอืน
กระจกล้งไดม้ิากกวิา่ 26,378 ต่นัเท่ี่ยืบเที่า่คารบ์อนไดออกไซด์ 
ซึ�งเป็นผล้จากการสร้างแล้ะการติ่ดต่ั�งหลั้งคาพลั้งงานแสง
อาทิี่ต่ยื์ เมิื�อเปร่ยืบเท่ี่ยืบกับการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจกจาก
กจิกรรมิของบรษิทัี่ฯ ในชุว่ิงเวิล้าเดย่ืวิกนั 13,732 ต่นัเท่ี่ยืบเที่า่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ถือได้วิ่า บริษัที่ฯ ได้บรรลุ้ควิามิเป็นก
ล้างของคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2564 แล้้วิ 
อยื่างไรก็ต่ามิ บริษัที่ฯ ยืังคงมิุ่งมัิ�นท่ี่�จะล้ดผล้กระที่บต่่อ 
สิ�งแวิดล้อ้มิใหน้อ้ยืท่ี่�สดุแล้ะม่ิสว่ินรว่ิมิในการแกป้ญัหาจากการ
เปล้่�ยืนแปล้งสภาพภมิูิอากาศเพื�อใหก้ารปล้อ่ยืกา๊ซเรอืนกระจก
สุที่ธิิเป็นศูนยื์ (Net Zero) สำาหรับปี 2565 บริษัที่ฯ ต่ั�งเป้าที่่�
จะที่ำาสัญญาซื�อขายืไฟฟ้าพล้ังแสงอาที่ิต่ย์ืเพิ�มิเต่ิมิให้มิ่กำาล้ัง
การผลิ้ต่สะสมิเพิ�มิขึ�นเป็น 150 เมิกะวิัต่ต์่แล้ะเพิ�มิเป็น 300 
เมิกะวัิต่ต่์ภายืในปี 2566 ผ่านโครงการซื�อขายืพลั้งงานแบบ 
Peer-to-Peer ซึ�งแสดงให้เห็นถึงควิามิเชุ่�ยืวิชุาญในการจัดหา
พลั้งงานแบบครบวิงจรแล้ะบริการสาธิารณ์ูปโภคสำาหรับลู้กค้า
ในนิคมิอุต่สาหกรรมิ

บริษัที่ฯ ยืังคงเพิ�มิศักยืภาพการดำาเนินงานท่ี่�ม่ิอยู่ืให้ด่ขึ�นต่่อ
เนื�องพร้อมิกับแสวิงหาโอกาสที่างธิุรกิจใหม่ิๆ โดยืในปี 2564 
บรษิทัี่ฯ ล้งที่นุในโครงการต่ดิต่ั�งแผงโซล้ารร์ว่ิมิกบัระบบกกัเกบ็ 
พล้ังงานด้วิยืแบต่เต่อร่� โดยืมิ่เป้าหมิายืเพื�อล้ดต้่นทุี่นแล้ะ
เพิ�มิเสถ่ยืรภาพด้านการผล้ิต่ไฟฟ้าจากพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ 
เมืิ�อไมิ่นานมิาน่� บริษัที่ฯ ได้พัฒนาโครงการติ่ดต่ั�งแผงโซล้าร์
ขนาด 820 กิโล้วิัต่ต่์ต่่อชัุ�วิโมิง ร่วิมิกับระบบกักเก็บพล้ังงาน
ด้วิยืแบต่เต่อร่� (Battery Energy Storage System: BESS) 
ขนาด 550 กิโล้วัิต่ต์่ต่่อชัุ�วิโมิง เพื�อจ่ายืพล้ังงานให้กับระบบ
สาธิารณ์ูปโภคในนิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง) 
นอกจากน่�บริษัที่ฯ ยืังคงขยืายืธิุรกิจพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ื 
อยืา่งต่่อเนื�องผ่านเที่คโนโล้ย่ืท่ี่�เปน็นวิตั่กรรมิ เชุน่ แพล้ต่ฟอรม์ิ
การซื�อขายืพล้ังงานอัจฉริยืะ แล้ะระบบการซื�อขายืพล้ังงาน
แบบ Peer-to-Peer (P2P) โดยืใชุ้เที่คโนโล้ยื่บล้็อกเชุน ที่ั�งน่� 
บริษัที่ฯ เชุื�อวิ่าระบบการซื�อขายืพล้ังงานแบบ P2P จะกล้ายื
เป็นระบบที่่�พล้ิกโฉมิธิุรกิจพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ แล้ะเมิื�อระบบ
ดังกล้่าวิได้รับอนุญาต่ให้ดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์ได้ บริษัที่ฯ 
จะสามิารถต่ิดต่ั�งแผงโซล้าร์บนหล้ังคาของคล้ังสินค้าของกลุ้่มิ
บริษัที่ WHA เพื�อผล้ิต่แล้ะจ่ายืไฟฟ้าให้กับลู้กค้าภายืในนิคมิ
อุต่สาหกรรมิของ WHA ได้

สำาหรับธิุรกิจสาธิารณ์ูปโภค บริษัที่ฯ ได้พัฒนาโครงการบำาบัด
นำ�าเสย่ืเพื�อนำานำ�ากล้บัมิาใชุใ้หมิ ่(Water Reclamation) ต่อ่เนื�อง 
โดยืไดล้้งทุี่นขยืายืกำาล้งัการผล้ติ่นำ�าท่ี่�ใชุ้แล้ว้ิท่ี่�นคิมิอุต่สาหกรรมิ
ดับบล้ิวิเอชุเอ ต่ะวิันออก (มิาบต่าพุด จังหวิัดระยือง) เป็น 9.1 
ล้า้นลู้กบาศก์เมิต่รต่อ่ป ีที่ำาให้โรงงานดังกล่้าวิเปน็โรงงานบำาบัด 
นำ�าเส่ยืท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในประเที่ศไที่ยื ทัี่�งน่� ด้วิยืควิามิมิุ่งมัิ�นอัน 
แรงกล้้าของบริษัที่ฯ ที่่�มิ่ต่่อการสนับสนุนด้านสิ�งแวิดล้้อมิแล้ะ
สงัคมิ บรษิทัี่ฯ จงึไดก้ารล้งที่นุเพิ�มิเต่มิิในผล้ติ่ภณั์ฑ์ม์ิลู้คา่เพิ�มิ  
เ ชุ่น นำ�าปราศจากแร่ธิาตุ่  (Deminera l ized Water)  
นำ�าอุต่สาหกรรมิคุณ์ภาพสูง (Premium Clarified Water) แล้ะ
การนำานำ�าเสย่ืมิาบำาบดัแล้ะใชุ้ใหม่ิ (Wastewater Reclamation) 
ซึ�งผล้กระที่บเชุิงบวิกเป็นท่ี่�ประจักษ์ ต่ั�งแต่่การล้ดก๊าซเรือน
กระจกไปจนถึงการจัดหาแหล้่งนำ�าสะอาดให้แก่ชุุมิชุนโดยืรอบ 
ที่ำาให้บริษัที่ฯ เชุื�อวิ่านวิัต่กรรมิใหมิ่ๆ เชุ่น นำ�าปราศจากแร่ธิาตุ่  
การจัดหาแหล้่งนำ�าที่างเล้ือก รวิมิถึงการนำาเที่คโนโล้ย่ืมิา
ประยืุกต่์ใชุ้กับการดำาเนินงานจะสามิารถสร้างโอกาสแล้ะสร้าง
การเต่บิโต่ไดอ้ยืา่งยัื�งยืนื ขณ์ะเดย่ืวิกนักช็ุว่ิยืใหบ้รษิทัี่ฯ ดำาเนนิ
ธิุรกิจได้ถูกต่้องแล้ะสอดคล้้องกับกฎระเบ่ยืบใหมิ่ๆ ท่ี่�เกิดขึ�น 
ต่ล้อดจนนำาไปสู่การบรรลุ้เปา้หมิายืด้านสิ�งแวิดล้้อมิแล้ะสังคมิ
ของบริษัที่ฯ ได้ในที่่�สุด

สำาหรบัโครงการบำาบัดนำ�าเสย่ื บรษัิที่ฯ ได้สร้างพื�นท่ี่�ชุุ่มินำ�าท่ี่�เป็น
มิิต่รกับสิ�งแวิดล้้อมิ นอกจากจะมิ่ต่้นทีุ่นการดำาเนินงานท่ี่�ต่ำ�า 
แล้้วิยืังมิ่ค่าบำารุงรักษาไมิ่สูงมิากอ่กด้วิยื โดยืโครงการดังกล้่าวิ
เป็นส่วินหนึ�งของควิามิคิดริเริ�มิด้านควิามิรับผิดชุอบต่่อสังคมิ
ของบริษทัี่ฯ นอกจากน่�ยืงัมิโ่ครงการสร้างพื�นท่ี่�ชุุ่มินำ�าท่ี่�มิค่วิามิ
สามิารถในการบำาบดันำ�าเสย่ืได้ 400 ล้บ.มิ./วัิน ซึ�งพฒันาภายืใต้่ 
แนวิคิด “Clean Water for Planet” เพื�อบำาบัดนำ�าจากแหล้่งนำ�า
ธิรรมิชุาต่ิท่ี่�ชุุมิชุนที่้องถิ�นใชุ้ โดยืโครงการน่�จะชุ่วิยืให้ชุุมิชุน
ที่้องถิ�นได้ม่ินำ�าสะอาดใชุ้ แล้ะเป็นแหล้่งเร่ยืนรู้ให้นักศึกษา
มิหาวิิที่ยืาลั้ยื รวิมิถึงจัดให้ม่ิโครงการฝึ่กงานแล้ะโครงการฝึ่ก
อบรมิอ่กด้วิยื

ที่้ายืสุดน่� บริษัที่ฯ เชุื�อวิ่าสิ�งแวิดล้้อมิ สังคมิ แล้ะบรรษัที่ภิบาล้  
(ESG) มิ่ส่วินสำาคัญยืิ�งในการบรรลุ้การเต่ิบโต่ที่่�ยืั�งยืืน บริษัที่ฯ 
ขอขอบคุณ์ผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืทุี่กฝ่่ายืท่ี่�ให้การสนับสนุนบริษัที่ฯ 
ต่ล้อดมิา แล้ะหวิังเป็นอยื่างยิื�งวิ่าทุี่กฝ่่ายืจะร่วิมิเดินหน้าสู่ 
การเต่ิบโต่อย่ืางยัื�งยืืน โดยืยึืดมัิ�นในหล้ักการธิุรกิจท่ี่� ม่ิ 
ควิามิสมิดุล้ มิ่ควิามิรับผิดชุอบต่่อสังคมิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิเพื�อ
สร้างคุณ์ค่าร่วิมิกันในสังคมิไปด้วิยืกัน บริษัที่ฯ หวิังวิ่าจะเป็น
อก่หนึ�งกำาลั้งท่ี่�ชุว่ิยืใหป้ระเที่ศไที่ยืบรรล้เุป้าหมิายืการพฒันาท่ี่�
ยืั�งยืืนในเวิที่่โล้กต่่อไป

ดร. นิพนธิ์ บุญเดชุานันที่น์
ประธิานเจ้าหน้าที่่�บริหาร
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รางว่ลิแลิะ
สมาชิิกภาพ

รางว่ลิ

รางว่ลิบริษั่ท
นว่ตี้กัรรมดั้เดั่น
ประจำำาปี 2564

บริษััที่ ดัับบลิิวเอชิเอ ยููที่ิลิิตี้่�ส์ แอนดั์ พาวเวอร์ จ้ำากัดั (มหาชิน) ไดั้รับรางวัลิบริษััที่นวัตี้กรรมดั่เดั่น หรือรางวัลิ Outstanding 
Innovative Company Award จ้ากงาน SET Awards 2021 ดั้วยูนวัตี้กรรม Demineralized Water หรือนำ�าปราศจ้าก 
แร่ธาตุี้ซึ่่�งเป็นแหลิ่งนำ�าที่างเลิือกเพ่�อการพัฒนาที่่�ยูั�งยูืน รางวัลิ Outstanding Innovative Company Awards เป็นรางวัลิ 
อันที่รงเก่ยูรตี้ิที่่�สะที่้อนถึ่ง DNA ของบริษััที่ฯ แลิะแสดังให้เห็นถึ่งความมุ่งมั�นแน่วแน่ที่่�จ้ะริเริ �มผลิงานนวัตี้กรรมคุณภาพที่่�สามารถึ
นำาการเปลิ่�ยูนแปลิงเชิิงบวกมาสู่สังคม WHAUP ถึือเป็นองค์กรตี้้นแบบที่่�ชิ่วยูยูกระดัับมาตี้รฐานแลิะนำาการเตี้ิบโตี้อยู่างยูั�งยูืน
มาสู่เศรษัฐกิจ้แลิะสังคมของประเที่ศในระยูะยูาว

รางว่ลิ “หุ�นย่�งยืน” (THSI)
ประจำำาปี 2564
บริษััที่ ดัับบลิิวเอชิเอ ยููทิี่ลิิตี้่�ส์ แอนดั์ พาวเวอร์ จ้ำากัดั (มหาชิน) 
ไดั้รับการคัดัเลืิอกให้เป็นหน่�งในรายูชิื�อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ปี 2564 หรือ ไดั้รับเลืิอกให้เป็นหน่�งใน  
‘หุ้นยัู�งยูืน’ เป็นเวลิา 2 ปีติี้ดัตี้่อกัน ภายูในงาน SET Awards 
2021 สะที่้อนถึ่งความมุ่งมั�นของบริษััที่ฯ ในการบริหารธุรกิจ้ให้
เตี้ิบโตี้สอดัคลิ้องกับแนวโน้มความยัู�งยูืนที่่�เปลิ่�ยูนแปลิงไปในระดัับ
สากลิแลิะระดัับประเที่ศ
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บรษิทัี่ฯ ทุ่ี่มิเที่ท่ี่�จะดำาเนนิธิรุกจิในแนวิที่างท่ี่�ยืั�งยืืน บรษิทัี่ฯ ได้ประสานงานแล้ะสนบัสนนุใหอ้งคก์รจำานวินมิากสามิารถสรา้งเครอืขา่ยื 
พันธิมิิต่รให้แข็งแกร่งเพื�อให้เกิดโอกาสในการเต่ิบโต่ หนึ�งในควิามิสำาเร็จสำาคัญท่ี่�แสดงถึงควิามิทุ่ี่มิเที่ของบริษัที่ฯ ในด้าน 
ควิามิสุจริต่แล้ะควิามิโปร่งใสที่างธุิรกจิ คอื การได้รบัรองเป็นสมิาชิุกแนวิรว่ิมิต่อ่ต้่านคอร์รปัชัุนของภาคเอกชุนไที่ยื (Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ในเดือนพฤศจิกายืน ปี 2562 นอกจากน่� ควิามิสำาเร็จของ WHAUP  
ก็มิาจากสมิาคมิที่่�ให้ควิามิร่วิมิมิือด้วิยืเชุ่นกัน

ส์มาชิกัในองค์กัรหรือส์มาคม

1. สมาคมอุตี้สาหกรรมเซึ่ลิลิ์แสงอาที่ิตี้ยู์ไที่ยู (TPVA Thailand)

2. สถึาบันน�ำาแลิะสิ�งแวดัลิ้อมเพ่�อความยูั�งยูืน (WEIS)

3. สภาอุตี้สาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ยู

4. สมาคมอุตี้สาหกรรมไที่ยูแลิะพันธมิตี้ร
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เกั้�ยวกั่บ
รายูงานฉบับน่�

บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด มิหาชุน 
(WHAUP หรือ บริษัที่ฯ) จัดที่ำารายืงานควิามิยัื�งยืืนประจำาปี 
โดยืรายืงานฉบับแรกถูกเผยืแพร่ในปี 2562 เพื�อเปิดเผยืแล้ะ
สื�อสารแนวิที่างการจัดการของบริษัที่ฯ ให้แก่ผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื 
ทีุ่กฝ่่ายื โดยืครอบคลุ้มิถึงแนวิปฏิิบัต่ิอยื่างยัื� ง ยืืนแล้ะ 
การดำาเนินงานในด้านการกำากับดูแล้ สังคมิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ 
รายืงานน่� เป็นรายืงานควิามิยืั�งยืืนฉบับท่ี่�สามิของบริษัที่  
โดยืผล้การดำาเนินงานท่ี่�ระบุม่ิขอบเขต่ระยืะเวิล้านับต่ั�งแต่่  
วิันที่่� 1 มิกราคมิ 2564 ถึง 31 ธิันวิาคมิ 2564

รายืงานควิามิยัื�งยืืนของ WHAUP จัดเต่ร่ยืมิเนื�อหาต่ามิ
มิาต่รฐานการจัดที่ำารายืงานของ Global Reporting Initiatives 
(GRI) ในระดบัต่วัิชุ่�วิดัหล้กั (Core Option) ทัี่�งยืงัมิก่ารรายืงาน
ควิามิคืบหน้าแล้ะผล้การดำาเนินงานต่ามิกรอบเป้าหมิายืการ
พฒันาท่ี่�ยัื�งยืืนของสหประชุาชุาต่ ิ(United Nations Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยืข้อมูิล้ในรายืงานฉบับน่� 
มิ่เนื�อหาครอบคลุ้มิถึงการประกอบธิุรกิจของกลุ้่มิบริษัที่ ซึ�ง
รวิมิถึงบริษัที่ยื่อยืต่่างๆ ในประเที่ศไที่ยื ที่่�บริษัที่มิ่สัดส่วินการ
ถือหุ้นเกินร้อยืล้ะ 50 แล้ะมิ่อำานาจในการบริหารจัดการ ในปี 
2564 บริษัที่ฯ ได้ปรับเปล่้�ยืนกระบวินการประเมิินประเด็น

สำาคัญด้านควิามิยืั�งยืืนให้ม่ิประสิที่ธิิภาพแล้ะครอบคลุ้มิยิื�งขึ�น 
โดยืมิป่ระเมิินประเดน็สำาคญัดา้นควิามิยัื�งยืืนทัี่�งหมิด 20 หวัิขอ้ 
ซึ�งประกอบด้วิยืหัวิข้อท่ี่�มิ่อยู่ืเดิมิในรายืงานฉบับก่อนหน้าแล้ะ 
บางหัวิข้อได้ม่ิการเปล่้�ยืนชืุ�อ แล้ะหัวิข้อท่ี่�เร่ยืบเร่ยืงขึ�นใหม่ิ 
ได้แก่ โอกาสที่างการต่ล้าด

รายืงานฉบับน่�มิิได้ผ่านการต่รวิจรับรองจากบุคคล้ที่่�สามิ แต่่มิ่
การที่บที่วินแล้ะรับรองควิามิถูกต่้องของข้อมูิล้แล้ะเนื�อหาโดยื 
ผู้บริหารระดับสูงของแต่่ล้ะฝ่่ายืที่่�เก่�ยืวิข้อง

สำาหรับข้อมิูล้เพิ�มิเต่ิมิ กรุณ์าต่ิดต่่อ:
เล้ขานุการบริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์
บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด 
(มิหาชุน) (WHAUP)
777 ดับบล้ิวิเอชุเอ ที่าวิเวิอร์ ชุั�น 22,
ห้องเล้ขที่่� 2203-2205 หมิู่ 13  
ถ.เที่พรัต่น์ (บางนา - ต่ราด) กมิ. 7 ต่.บางแก้วิ อ.บางพล้่
จ.สมิุที่รปราการ 10540 ประเที่ศไที่ยื
โที่ร: (662) 719-9559
อ่เมิล้: ESG@wha-up.com
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รู�จำ่กั WHAUP

เป็นผู้นำาในเอเชิ่ยู ดั้านธุรกิจ้สาธารณูปโภคแลิะธุรกิจ้พลิังงาน อยู่างครบวงจ้ร 
ภายูใตี้้การกำากับดัูแลิกิจ้การที่่�ดั่ แลิะความรับผิดัชิอบตี้่อชิุมชิน สังคม แลิะสิ�งแวดัลิ้อม

วิสัยทัศน์

บริษััที่ฯ กำาหนดัเป้าหมายูในการดัำาเนินธุรกิจ้ไว้  
โดัยูการมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจ้สาธารณูปโภค 
แลิะธุรกิจ้พลิังงานอยู่างครบวงจ้ร ควบคู่ไปกับการ
กำากับดัูแลิกิจ้การที่่�ดั่ แลิะดั้วยูความรับผิดัชิอบ 
ตี้่อชุิมชิน สังคม แลิะสภาพแวดัลิ้อม โดัยูบริษััที่ฯ  
ม่แผนที่่�การขยูายูกลิุ่มลูิกค้าในธุรกิจ้สาธารณูปโภค
แลิะธุรกิจ้พลิังงาน ที่ั�งในประเที่ศไที่ยูแลิะกลุิ่มประเที่ศ
เอเชิ่ยูตี้ะวันออกเฉ่ยูงใตี้้อื�นๆ โดัยูเฉพาะอยู่างยูิ�ง 
กัมพูชิา ลิาว เม่ยูนมาร์ เวียูดันาม (CLMV) รวมถึ่ง
การขยูายูธุรกิจ้ไปยัูงธุรกิจ้ที่่�เก่�ยูวเนื�องอื�นๆ เพ่�อเพ่�ม
ประเภที่ของผลิิตี้ภัณฑ์์แลิะบริการให้ครบวงจ้รมากข้�น

1. การพัฒนาการที่ำาธุรกิจ้สาธารณูปโภคแลิะธุรกิจ้
พลิังงานอยู่างตี้่อเนื�อง เพ่�อสร้างรายูไดั้ที่่�สมำ�าเสมอแลิะ
คาดัการณ์ ไดั้ เกิดัผลิกำาไรสูงสุดั ชิ่วยูเพ่�มคุณค่าให้แก่
ผู้ถืึอหุ้น

2. การใชิ้ความเชิ่�ยูวชิาญในการบริหารงาน ที่ั�งโครงสร้าง
พ่�นฐาน แลิะสิ�งแวดัลิ้อม กอปรกับความสัมพันธ์ที่่�ดั่กับ
ลิูกค้า เพ่�อก่อให้เกิดัการขยูายูโอกาสที่างธุรกิจ้

3. ใชิ้ที่รัพยูากรบุคคลิ แลิะสินที่รัพยู์ที่างการเงินของ 
บริษััที่ฯ อยู่างม่ประสิที่ธิภาพ เพ่�อสร้างโอกาสใน 
การลิงทีุ่นที่างธุรกิจ้

4. ดัำาเนินกิจ้กรรมโครงการตี้่างๆ ดั้านการศ่กษัา พัฒนา
ชิุมชิน แลิะสิ�งแวดัลิ้อมให้แก่ชิุมชิน สังคม แลิะผู้ม่ส่วนไดั้
ส่วนเส่ยูอยู่างตี้่อเนื�อง เพ่�อสร้างความสัมพันธ์อันดั่
กับสังคมแลิะชิุมชินรอบข้าง

พัันธกิจ

เป้าหมาย กลยุทธ์

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแลิะธุรกิจ้
พลัิงงานอยู่างครบวงจ้ร ดั้วยูมาตี้รฐานระดัับโลิก 
ที่่�เหมาะสมกับความตี้้องการของลิูกค้า

การขยูายูกลิุ่มลิูกค้าในธุรกิจ้สาธารณูปโภค
แลิะธุรกิจ้พลิังงาน รวมถึ่งการขยูายูไปยูังธุรกิจ้
ที่่�เก่�ยูวเนื�องอื�น เพ่�อเพ่�มประเภที่ของผลิิตี้ภัณฑ์์
แลิะบริการ ที่ั�งในประเที่ศไที่ยูแลิะกลุิ่มประเที่ศ
เอเชิ่ยูตี้ะวันออกเฉ่ยูงใตี้้อื�นๆ โดัยูเฉพาะอยู่างยูิ�ง 
กัมพูชิา ลิาว เม่ยูนมาร์ เวียูดันาม (CLMV)

1

2

พัฒนาที่รัพยูากรบุคคลิvอยู่างตี้่อเนื�อง  
เพ่�อก่อให้เกิดัที่ักษัะแลิะความชิำานาญ  
ตี้ลิอดัจ้นส่งเสริมสมรรถึนะหลิักขององค์กร 
(Core Competency) รวมถ่ึงการส่งเสริม 
สภาพสิ�งแวดัลิ้อมที่่�ดั่ตี้่อการที่ำางาน

การสร้างแลิะสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตี้กรรม 
(Innovative Culture) ในองค์กร

การสร้างคุณค่าให้กับชิุมชินแลิะสิ�งแวดัลิ้อม  
ภายูใตี้้การบริหารจั้ดัการที่่�ยู่ดัหลิักธรรมาภิบาลิ 
รวมที่ั�งกลิยูุที่ธ์การพัฒนาอยู่างยัู�งยูืน

3

4

5
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“ก้าวลิำ�ากว่าใคร” ริเริ�มแลิะไม่หยูุดันิ�งในการที่ำางานเชิิงรุก 
แลิะมุ่งมั�นปรับเปลิ่�ยูนเพ่�อสร้างคุณค่าให้แก่ลิูกค้าแลิะเพ่�ม
ความก้าวลิำ�าในอุตี้สาหกรรม 

“ที่่�หน่�งในใจ้” มุ่งมั�นดัำาเนินการเพ่�อสร้างผลิลิัพธ์แลิะ
ความสำาเร็จ้ระยูะยูาว แลิะม่จ้ิตี้สำาน่กความเป็น 
ผู้ประกอบการ ดั้วยูการพัฒนาผลิลิัพธ์ที่่�สูงข้�น แลิะ
มองหาโอกาสที่างธุรกิจ้ใหม่ๆ อยู่างตี้่อเนื�อง 

“รอบรู้สมองไว” มุ่งมั�นในการให้คำาแนะนำาแลิะแก้ ไขปัญหา
อยู่างมืออาชิ่พ แลิะปฏิิบัตี้ิไดั้จ้ริงในฐานะที่่�ปร้กษัา เพ่�อ
เสริมสร้างการที่ำางานที่่�ม่ประสิที่ธิภาพแลิะประสิที่ธิผลิ
กับลิูกค้า 

“รู้ ใจ้เป็นคู่คิดั” สร้างเสริมแลิะรักษัาความสัมพันธ์แลิะ
ความไว้วางใจ้ในฐานะหุ้นส่วนที่างธุรกิจ้แก่ลิูกค้า ที่ั�ง
ภายูในแลิะภายูนอกเพ่�อบรรลุิเป้าหมายูขององค์กร 

“สุจ้ริตี้รักษัาเก่ยูรตี้ิ” ปลิูกฝัังความไว้วางใจ้แลิะ 
ความเชิื�อมั�นของลิูกค้าดั้วยูวัฒนธรรมการที่ำางาน 
ที่่�โปร่งใส ยู่ดัมั�นคำามั�น สัญญา จ้ริยูธรรม แลิะ 
รับผิดัชิอบตี้่อสังคม

CHAMPION

ADVANCED

RESOURCEFUL

PARTNERSHIP

INTEGRITY

คุ่านิยมองคุ์กร

WHAUP กอ่ต่ั�งขึ�นเมิื�อวินัท่ี่� 30 มิถินุายืน ป ี2551 โดยืเปน็บรษิทัี่ยือ่ยืของบรษิทัี่ ดบับล้วิิเอซเอ คอรป์อเรชัุ�น จำากดั (มิหาชุน) (กลุ้ม่ิ
บริษัที่ WHA หรือ กลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอ) ซึ�งดำาเนินธิุรกิจด้านสาธิารณ์ูปโภคแล้ะพล้ังงาน โดยืยึืดมิาต่รฐานสากล้ ซึ�งให้
บริการลู้กค้าแล้ะพันธิมิิต่รที่ั�งในแล้ะนอกภาคอุต่สาหกรรมิ บริษัที่ฯ ประกอบธิุรกิจหล้ักใน (1) ธิุรกิจสาธิารณ์ูปโภค โดยืการจัดหา
แล้ะจำาหน่ายืนำ�าดิบ การผล้ิต่แล้ะจำาหน่ายืนำ�าอุต่สาหกรรมิ แล้ะบริหารจัดการนำ�าเส่ยื ให้แก่ผู้ผล้ิต่แล้ะผู้ประกอบการภายืในนิคมิ
อุต่สาหกรรมิแล้ะเขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิต่่างๆ แล้ะ (2) ธิุรกิจพล้ังงานภายืใต่้การดำาเนินงานของบริษัที่ฯ เองแล้ะผ่านการ
ล้งทีุ่นในธิุรกิจการผล้ิต่พล้ังงานไฟฟ้าที่ั�งภายืในแล้ะต่่างประเที่ศเพื�อดำาเนินต่ามิจุดมิุ่งหมิายืที่่�จะเป็น “Your UItimate Solution 
Partner in Utilities & Power with Environmental Care” บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงแล้ะขยืายืธิุรกิจสาธิารณ์ูปโภคแล้ะ
พล้ังงานอย่ืางต่่อเนื�องเพื�อมุ่ิงสู่ควิามิเป็นเล้ิศในต่ล้าดท่ี่�ม่ิการแข่งขันสูงด้วิยืควิามิห่วิงใยืในสิ�งแวิดล้้อมิ บริษัที่ฯ ปฏิิบัต่ิต่ามิ
ระเบ่ยืบข้อบังคับท้ี่องถิ�นต่ามิท่ี่�กำาหนดไว้ิในกระที่รวิงอุต่สาหกรรมิ กระที่รวิงแรงงาน การนิคมิอุต่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ยื 
(กนอ.) ต่ล้าดหล้ักที่รัพยื์แห่งประเที่ศไที่ยื กระที่รวิงที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ ต่ล้อดจนมิาต่รฐานภายืใน อาทิี่  
กรอบที่ิศที่างเป้าหมิายืการพัฒนาที่่�ยืั�งยืืน กำาหนดโดยืองค์กรสหประชุาต่ิ (SDGs) อยื่างเคร่งครัดโดยืในปี 2560 WHAUP ได้เข้า
จดที่ะเบ่ยืนในต่ล้าดหล้ักที่รัพยื์แห่งประเที่ศไที่ยื (SET)
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ธุุรกัิจำส์าธุารณููปโภค
WHAUP ให้บริการแก่ผู้ผล้ิต่แล้ะผู้ประกอบการทัี่�งภายืใน
แล้ะภายืนอกนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะเขต่อุต่สาหรรมิของกลุ้่มิ
บรษิทัี่ดับบล้วิิเอชุเอในประเที่ศไที่ยืแล้ะเวิย่ืดนามิ ประกอบดว้ิยื
การผล้ิต่แล้ะจำาหน่ายืนำ�าดิบ นำ�าอุต่สาหกรรมิ ได้แก่ นำ�าเพื�อ
กระบวินการผล้ติ่ นำ�าเพื�อกระบวินการผล้ติ่ปราศจากคล้อรน่ นำ�า 
ปราศจากแร่ธิาตุ่ (Demineralized Water) นำ�าอุต่สาหกรรมิ 
เกรดสูง (Premium Clarified Water) แล้ะบริการบริหารจัดการ
นำ�าเส่ยื บริษัที่ฯ มิ่กำาล้ังการผล้ิต่นำ�าอุต่สาหกรรมิสูงสุดโดยืรวิมิ
จากทุี่กนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะเขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิ
อยืู่ที่่� 366,776 ลู้กบาศก์เมิต่รต่่อวิันแล้ะกำาล้ังการบำาบัดนำ�าเส่ยื
สูงสุดอยืู่ที่่� 132,456 ลู้กบาศก์เมิต่รต่่อวิัน

กัารจำ่ดัหาแลิะจำำาหน่ายนำ�าดิับ 
(RAW WATER)
กลุ้ม่ิบรษิทัี่ฯ ใหบ้รกิารจดัหาแล้ะจำาหนา่ยืนำ�าดบิใหแ้กผู่ป้ระกอบ
อุต่สาหกรรมิในพื�นที่่�อุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิบริษัที่ WHA โดยื
บริษัที่กลุ้่มิลู้กค้าหล้ักท่ี่�ใชุ้บริการจัดหาแล้ะจำาหน่ายืนำ�าดิบ
ของบริษัที่ ได้แก่ กลุ้่มิอุต่สาหกรรมิเหล้็ก กลุ้่มิอุต่สาหกรรมิ
โรงไฟฟ้าเอกชุนรายืใหญ่ (IPP) แล้ะโรงไฟฟ้าเอกชุนรายืเล้็ก 
(SPP)

กัารผลิิตี้แลิะจำำาหน่ายนำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัรรม 
(INDUSTRIAL WATER)
กลุ้่มิบริษัที่ฯ ให้บริการผล้ิต่แล้ะจำาหน่ายืนำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิ
แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุต่สาหกรรมิโดยืเฉพาะ โดยืนำ�าเพื�อ 
อตุ่สาหกรรมิท่ี่�บริษทัี่แล้ะบริษทัี่ยือ่ยืจำาหนา่ยืในปัจจบุนั สามิารถ 
แบ่งได้เป็น 4 ประเภที่หล้ัก ได้แก่
• นำ�าเพื�อกระบวินการผล้ติ่ (Process Water) มิล่้กัษณ์ะเปน็นำ�า 

เพื�ออุต่สาหกรรมิซึ�งที่ำาให้สะอาดโดยืผ่านกระบวินการ 
ต่กต่ะกอนแล้ะการกรอง กระบวินการเติ่มิคล้อร่นเพื�อ 
ฆ่่าเชุื�อ เพื�อให้สามิารถนำาไปใชุ้ในกระบวินการผล้ิต่ที่ั�วิไป 
กลุ้ม่ิลู้กคา้สำาหรบันำ�าประเภที่น่�ไดแ้ก ่กลุ้ม่ิอุต่สาหกรรมิยืาน
ยืนต่ ์เชุ่น โรงงานประกอบรถยืนต่ ์แล้ะโรงงานผล้ติ่ชิุ�นสว่ิน
ยืานยืนต่์ กลุ้่มิอุต่สาหกรรมิอาหาร แล้ะกลุ้่มิอุต่สาหกรรมิ 
อิเล้็คที่รอนิกส์ เป็นต่้น

• นำ�าเพื�อกระบวินการผลิ้ต่ปราศจากคล้อร่น (Clarified 
Water) เปน็นำ�าท่ี่�ผา่นกระบวินการต่กต่ะกอนการกรองแล้ะ
การเต่ิมิคล้อร่นเพื�อฆ่่าเชืุ�อ (ในปริมิาณ์แล้ะควิามิเข้มิข้น 
ท่ี่�ต่ำ�ากวิ่านำ�าเพื�อกระบวินการผล้ิต่) โดยืปริมิาณ์คล้อร่น 
ดงักล่้าวิจะแที่บหมิดไปเมิื�อที่ำาการจ่ายืนำ�า Clarified Water  
ไปสูลู่้กค้า โดยืผล้ติ่ภณั์ฑ์์น่�สามิารถสนองต่อบควิามิต้่องการ 
ของลู้กค้าในกลุ้่มิอุต่สาหกรรมิหนัก ได้แก่ อุต่สาหกรรมิ
ปิโต่รเคมิ่ เนื�องจากสารคล้อร่นอาจเข้าไปกัดกร่อน
เครื�องจักรของลู้กค้าในกลุ้่มิอุต่สาหกรรมิเหล้่าน่�ได้

• นำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิคุณ์ภาพสูง (Premium Clarified 
Water) เป็นนำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิท่ี่�ม่ิคุณ์ล้ักษณ์ะสูงกวิ่า
นำ�าอุต่สาหกรรมิปกติ่ โดยืผล้ิต่ผ่านเที่คโนโล้ย่ืเมิมิเบรน
คณุ์ภาพสูง สง่จำาหนา่ยืแกล่้กูคา้ในกลุ้ม่ิโรงไฟฟา้เปน็หล้กั 
โดยืในปี 2563 ถือเป็นปีแรกท่ี่�บริษัที่ได้เปิดให้บริการนำ�า
ประเภที่น่�ที่่�นิคมิอุต่สาหกรรมิ ESIE

• นำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิปราศจากแร่ธิาตุ่ (Demineralized 
Water) เป็นนำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิท่ี่�มิ่ควิามิบริสุที่ธิิ�สูงมิาก 
โดยืดึงแร่ธิาตุ่ต่่างๆ ออกจากนำ�า ใชุ้ในกระบวินการผลิ้ต่
ของอุต่สาหกรรมิบางประเภที่ เชุ่น โรงไฟฟ้า ปิโต่รเคมิ่ 
อิเล้็คที่รอนิกส์ เป็นต่้น 
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

กัารบริหารจำ่ดักัารนำ�าเส้์ย (WASTEWATER TREATMENT)
• กลุ้่มิบริษัที่ฯ ให้บริการบริหารจัดการบ่อบำาบัดนำ�าเส่ยืส่วินกล้างของนิคมิอุต่สาหกรรมิซึ�งโรงงานอุต่สาหกรรมิปล่้อยืนำ�าเส่ยื 

มิารวิมิกัน เพื�อให้เป็นไปต่ามิมิาต่รฐานของกระที่รวิงอุต่สาหกรรมิ ก่อนปล้่อยืนำ�าท่ี่�บำาบัดแล้้วิดังกล้่าวิสู่แหล้่งนำ�าธิรรมิชุาต่ิ 
หรือนำาไปใชุ้ใหมิ่ในกระบวินการผล้ิต่ต่่อไป 

กัารพ่ฒนาแหลิ่งนำ�าดิับ
• บริษัที่ฯ ได้เริ�มิดำาเนินการโครงการพัฒนาแหล้่งนำ�าเพื�อเพิ�มิประสิที่ธิิภาพการดำาเนินการแล้ะเสริมิสร้างควิามิมัิ�นคงใน 

การดำาเนินธิุรกิจสาธิารณ์ูโภค โดยืเฉพาะในปี 2564 ได้มิ่การพัฒนาแหล้่งนำ�าขนาดกล้างในพื�นที่่�ใกล้้นิคมิอุต่สาหกรรมิของ
กลุ้่มิ WHAID ในพื�นที่่�เขต่พัฒนาพิเศษภาคต่ะวิันออก (EEC) 
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ธุุรกัิจำพล่ิงงาน
โรงไฟฟ้าพลังงานเชิื�อเพลิง
WHAUP ร่วิมิมิือกับผู้ผล้ิต่ไฟฟ้าเอกชุนรายืใหญ่ (IPP) ที่่�เปิดดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์แล้้วิ 3 โครงการที่ั�งที่่�ต่ั�งอยืู่ในประเที่ศแล้ะ
ต่่างประเที่ศ โดยืบริษัที่ฯ ได้ร่วิมิล้งทีุ่นในโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วิัน โรงไฟฟ้าโกล้วิ์ ไอพ่พ่ แล้ะโรงไฟฟ้าห้วิยืเฮาะ ซึ�งมิ่กำาล้ังการผล้ิต่
รวิมิ 1,525 เมิกะวิัต่ต์่ หรือคิดเป็นกำาล้ังการผลิ้ต่ต่ามิสัดส่วินการถือหุ้นรวิมิประมิาณ์ 268 เมิกะวิัต่ต์่ ต่ารางดังต่่อไปน่�แสดง 
รายืล้ะเอ่ยืดโดยืสรุปของโรงไฟฟ้าเอกชุนรายืใหญ่

โครงการ
โรงไฟฟ้า

สถึานที่่�ตัี้�ง
ประเภที่ 

โรงไฟฟ้า
ประเภที่ 
ผู้ผลิิตี้

สัดัส่วน
การลิงทีุ่น

กำาลิังการผลิิตี้
ตี้ิดัตี้ั�ง

กำาลิังการผลิิตี้ตี้าม
สัดัส่วนการถึือหุ้น

COD

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุี่นกับกลุิ่มจ้ีพีเอส

เก็คโค่-วัน
นิคม

อุตี้สาหกรรม
มาบตี้าพุดั

พลิังงานความ
ร้อนใชิ้ถึ่านหิน
เป็นเชิื�อเพลิิง

IPP 35.00% ไฟฟ้า 660 MW 231 MW ส.ค. 2555

โกลิว์ ไอพีพี WHA CIE 1

พลัิงความร้อน
ร่วมที่่�ใชิ้ ก๊าซึ่
ธรรมชิาติี้เป็น

เชิื�อเพลิิง

IPP 5.00% ไฟฟ้า 713 MW 36 MW ม.ค. 2546

ห้วยูเหาะ 
พาวเวอร์

ประเที่ศ 
สปป. ลิาว

พลัิงงานนำ�า IPP 12.75% ไฟฟ้า 152 MW 19 MW ก.ยู. 2542

รวม ไฟฟ้า 1,525 MW 286 MW

นอกจากน่� WHAUP ยืังมิ่โรงไฟฟ้าท่ี่�ดำาเนินการอยู่ืในโครงการผล้ิต่ไฟฟ้าจากพลั้งงานแสงอาที่ิต่ย์ืท่ี่�ดำาเนินการเอง แล้ะยัืงได้ 
ร่วิมิทีุ่นในกลุ้่มิผู้ผล้ิต่ไฟฟ้ารายืเล้็ก (SPP) 8 แห่ง โดยืร่วิมิทีุ่นกับกับกลุ้่มิบริษัที่กัล้ฟ์ กลุ้่มิ บ่.กริมิ เพาเวิอร์ แล้ะบริษัที่ กัล้ฟ์  
เอ็มิพ่ จำากัด สำาหรับผู้ผล้ิต่ไฟฟ้าขนาดเล้็กมิาก (VSPP) 8 แห่ง WHAUP ได้เข้าเป็นหุ้นส่วินกับกลุ้่มิบริษัที่ กันกุล้ กลุ้่มิกัล้ฟ์ 
กลุ้่มิจ่พ่เอสซ่ แล้ะบริษัที่สุเอ็ซ โดยืกำาล้ังการผลิ้ต่ไฟฟ้ารวิมิทัี่�งหมิดจากโครงการท่ี่�ม่ิอยู่ืแล้ะท่ี่�กำาล้ังพัฒนาคิดเป็นกำาล้ังการผลิ้ต่
รวิมิ 2,630.4 เมิกะวิัต่ต่์ เที่่ยืบเที่่ากับกำาล้ังการผล้ิต่ต่ามิสัดส่วินการถือหุ้นรวิมิประมิาณ์ 601.4 เมิกะวิัต่ต่์ รายืล้ะเอ่ยืดเพิ�มิเต่ิมิ
ของโรงไฟฟ้าที่่�ดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์ที่่� WHAUP ได้ร่วิมิล้งทีุ่นได้แสดงไวิ้ในรายืงานประจำาปี 2564 ของบริษัที่

https://investor.wha-up.com/misc/one-report/20210318-whaup-one-report-2021-th-02.pdf
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โครงการโรง
ไฟฟ้า

สถึานที่่�ตัี้�ง
ประเภที่ 

โรงไฟฟ้า
ประเภที่ 
ผู้ผลิิตี้

สัดัส่วน
การ

ลิงทีุ่น

กำาลิังการผลิิตี้ 
ตี้ิดัตี้ั�ง

กำาลิังการ
ผลิิตี้ตี้าม

สัดัส่วนการ
ถึือหุ้น

COD

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุี่นกับกลุิ่มกัลิฟ์

กัลิฟ์ เจ้พี เอ็น
แอลิแอลิ

WHA RIL

พลัิงความร้อน
ร่วมโคเจ้นเนอเรชิั�น 
ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาติี้

เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 123 MW 

ไอนำ�า 8 TPH 
นำ�าเยู็น 4,600 RT

31 MW 
2 TPH 

1,150 RT
พ.ค. 2556

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์
เคเคเอส

WHA LP1
พลิังงาน

แสงอาที่ิตี้ยู์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.25 MW 0.06 MW ธ.ค. 2557

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ บ่วี WHA CIE
พลิังงาน

แสงอาที่ิตี้ยู์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW มิ.ยู. 2557

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ 
ที่่เอส 1 

WHA ESIE 
1

พลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์

VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.13 MW 0.03 MW ส.ค. 2557

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ 
ที่่เอส 2

ESIE
พลิังงาน

แสงอาที่ิตี้ยู์
VSPP 25.01% ไฟฟ้า 0.09 MW 0.02 MW ม.ค. 2558

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทีุ่นกับกลุิ่มกันกุลิ

ดัับบลิิวเอชิเอ  
กันกุลิ กรีน  
โซึ่ลิ่าร์รูฟ 1 

ดัับบลิิวเอชิเอ 
เมกกะ  

โลิจ้ิสตี้ิกส์ 
เซึ่็นเตี้อร์ 

บางนาตี้ราดั 
กม.18

พลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.64 MW 0.48 MW เม.ยู. 2557

ดัับบลิิวเอชิเอ  
กันกุลิ กรีน  
โซึ่ลิ่าร์รูฟ 3 

ดัับบลิิวเอชิเอ 
เมกกะ  

โลิจ้ิสตี้ิกส์ 
เซึ่็นเตี้อร์ 

บางนาตี้ราดั 
กม.18

พลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ยู. 2557

ดัับบลิิวเอชิเอ  
กันกุลิ กรีน  
โซึ่ลิ่าร์รูฟ 6 

ดัับบลิิวเอชิเอ 
เมกกะ  

โลิจ้ิสตี้ิกส์ 
เซึ่็นเตี้อร์ 

บางนาตี้ราดั 
กม.18

พลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 0.83 MW 0.62 MW เม.ยู. 2557

ดัับบลิิวเอชิเอ  
กันกุลิ กรีน  

โซึ่ลิ่าร์รูฟ 17

ดัับบลิิวเอชิเอ 
เมกกะ  

โลิจ้ิสตี้ิกส์ 
เซึ่็นเตี้อร์ 

วังน้อยู 61 
อยุูธยูา

พลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์

VSPP 74.99% ไฟฟ้า 1.00 MW 0.73 MW ก.ค. 2557

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทีุ่นกับกลุิ่ม บ่.กริม เพาเวอร์

บ่.กริม เพาเวอร์ 
(ดัับบลิิวเอชิเอ) 1

WHA CIE 1

พลิังความร้อน
ร่วมโคเจ้นเนอเรชิั�

นที่่�ใชิ้ ก๊าซึ่
ธรรมชิาติี้เป็นเชิื�อ

เพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 130 MW
ไอนำ�า 30 TPH

33 MW
8 TPH

พ.ยู. 2559
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

โครงการโรง
ไฟฟ้า

สถึานที่่�ตัี้�ง
ประเภที่ 

โรงไฟฟ้า
ประเภที่ 
ผู้ผลิิตี้

สัดัส่วน
การ

ลิงทีุ่น

กำาลิังการผลิิตี้ 
ตี้ิดัตี้ั�ง

กำาลิังการ
ผลิิตี้ตี้าม

สัดัส่วนการ
ถึือหุ้น

COD

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทีุ่นกับบริษััที่ กัลิฟ์ เอ็มพี จ้ำากัดั

กัลิฟ์ วีที่่พี ESIE

พลิังความร้อนร่วม
โคเจ้นเนอเรชิั�น 

ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาตี้ิ
เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า137 MW 
ไอนำ�า 20 TPH

34 MW 
5 TPH

พ.ค. 2560

กัลิฟ์ ที่่เอส 1 ESIE

พลัิงความร้อน
ร่วมโคเจ้นเนอเรชิั�น 
ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาติี้

เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 134 MW 
ไอนำ�า 30 TPH

34 MW 
8 TPH

ก.ค. 2560

กัลิฟ์ ที่่เอส 2 ESIE

พลิังความร้อนร่วม
โคเจ้นเนอเรชิั�น 

ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาตี้ิ
เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 134 MW 
ไอนำ�า 30 TPH

34 MW 
8 TPH

ก.ยู. 2560

กัลิฟ์ ที่่เอส 3
WHA ESIE 

1

พลิังความร้อนร่วม
โคเจ้นเนอเรชิั�น 

ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาตี้ิ
เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 130 MW 
ไอนำ�า 25 TPH

32 MW 
6 TPH

พ.ยู. 2560

กัลิฟ์ ที่่เอส 4
WHA ESIE 

1

พลิังความร้อนร่วม
โคเจ้นเนอเรชิั�น 

ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาตี้ิ
เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 130 MW 
ไอนำ�า 25 TPH

32 MW 
6 TPH

ม.ค. 2561

กัลิฟ์ 
เอ็นแอลิแอลิ 2

WHA RIL

พลิังความร้อนร่วม
โคเจ้นเนอเรชิั�น 

ที่่�ใชิ้ก๊าซึ่ธรรมชิาตี้ิ
เป็นเชิื�อเพลิิง

SPP 25.01%
ไฟฟ้า 127 MW 
ไอนำ�า 10 TPH

32 MW 
3 TPH

ม.ค. 2562

โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทีุ่นกับกลุิ่มจ้ีพีเอสซึ่่แลิะสุเอซึ่

ชิลิบุรี คล่ิน
เอ็นเนอร์ยู่�

WHA CIE พลัิงงานขยูะ VSPP 33.33% ไฟฟ้า 8.6 MW 2.9 MW พ.ยู. 2562

Commercially operating power plants by WHAUP group

รวม
โครงการโรงไฟฟ้าที่่�กลิุ่มบริษััที่เข้าร่วมลิงทีุ่น* แลิะ

ดัำาเนินการเองที่่�เปิดัดัำาเนินการเชิิงพาณิชิยู์แลิ้ว 

ไฟฟ้า 1,094 MW 312 MW

ไอนำ�า 148 TPH 38 TPH

นำ�าเยู็น 4,600 RT 1,150 RT

โครงการโรงไฟฟ้าที่่�กลิุ่มบริษััที่ดัำาเนินการเองที่่�อยูู่ระหว่างการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า
พลิังงานแสง

อาที่ิตี้ยู์
-

พลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์

Private PPA 100% ไฟฟ้า 35 MW 35 MW
ไตี้รมาส 1- 

ไตี้รมาส 4 ปี 2564

รวม ไฟฟ้า 35 MW 35 MW -

หมิายืเหตุ่* : ไมิ่รวิมิกิจการร่วิมิทีุ่นกับกลุ้่มิจ่พ่เอสซ่ (ธิุรกิจ IPP))
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พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิี่ตี้ย์
WHAUP เปน็ผูใ้หบ้รกิารท่ี่�มิป่ระสบการณ์อ์ยืา่งกวิา้งขวิางในดา้นการต่ดิต่ั�งระบบผล้ติ่พล้งังานไฟฟา้จากแสงอาที่ติ่ยื ์โดยืใหบ้รกิาร
ต่ดิต่ั�งแผงโซล่้ารบ์นหล้งัคาของคลั้งสนิค้าของกลุ้ม่ิบริษทัี่ดับบลิ้วิเอชุเอแล้ะบริษทัี่อื�นๆ นอกจากเปน็ผูใ้ห้บรกิารท่ี่�มิากประสบการณ์์
แล้ว้ิ บริษทัี่ฯ ยืงัดำาเนินธิรุกจิบนแนวิที่างท่ี่�เป็นมิิต่รกับสิ�งแวิดล้อ้มิอ่กด้วิยื บริษทัี่ฯ ได้ต่ดิต่ั�งแผงโซล่้าร์ท่ี่�มิก่ำาล้งัการผลิ้ต่ 820 kWp 
ร่วิมิกับระบบกักเก็บพล้ังงานด้วิยืแบต่เต่อร่� (Battery Energy Storage System: BESS) จำานวิน 550 kWh เพื�อจ่ายืไฟฟ้าจาก
พล้งังานแสงอาที่ติ่ยื์ให้กบัระบบสาธิารณ์ปูโภคในนิคมิอตุ่สาหกรรมิอ่สเที่ริน์ซ่บอรด์ (ระยือง) ซึ�งชุ่วิยืล้ดระดบัคารบ์อนไดออกไซด์
ในชุั�นบรรยืากาศ โครงการน่�เริ�มิดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์ (COD) ในเดือนพฤศจิกายืน 2564 แล้ะชุ่วิยืประหยืัดต่้นทีุ่นค่าไฟฟ้าได้
ประมิาณ์ 4 ล้้านบาที่ต่่อปี อ่กที่ั�งยืังชุ่วิยืล้ดการปล้่อยืก๊าซคาร์บอนออกไซด์ได้ถึง 10,500 ต่ัน
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การผลิตี้พลังงานที่างเลือกจากขยะ
WHAUP ได้ร่วิมิล้งทีุ่นกับบริษัที่ โกล้บอล้ เพาเวิอร์ ซินเนอร์
ยื่� จำากัด (มิหาชุน) แล้ะบริษัที่สุเอ็ซ จำานวิน 1.8 พันล้้านบาที่
ในโครงการโรงไฟฟ้าไฟฟ้าขยืะอุต่สาหกรรมิ ชุล้บุร่ คล้่น  
เอ็นเนอร์ยื่� (CCE) ซึ�งต่ั�งอยืู่ที่่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ  
ชุล้บุร่ 1 (WHA CIE 1) จังหวิัดชุล้บุร่ ประเที่ศไที่ยื โดยื 
WHAUP มิ่สัดส่วินล้งทีุ่นในโครงการดังกล้่าวิจำานวิน 33.33% 
โรงไฟฟา้ CEE เริ�มิดำาเนนิการในเดอืนพฤศจิกายืน 2562 แล้ะม่ิ 
กำาล้ังผล้ิต่กระแสไฟฟ้าสูงสุด 8.6 เมิกะวิัต่ต่์ต่่อปี 

Circular Solution
Energy production for local grid 

with your waste

Compliance
Achieve Thai
and European 
Emissions 
Standards

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

โครงการจำาหน�ายก๊าซ่ธรรมชิาติี้
โครงการจำาหน่ายืก๊าซธิรรมิชุาต่ิของดับบล้ิวิเอชุเอ (WHA 
NDGPs) เป็นการร่วิมิมิือระหวิ่างบริษัที่พล้ังงานชุั�นนำา ได้แก่ 
บรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ ยืทูี่ลิ้ติ่่�ส ์แอนด ์พาวิเวิอร ์จำากดั (มิหาชุน) 
บริษัที่ กัล้ฟ์ เอ็นเนอร์จ่ ด่เวิล้ล้อปเมินที่์ จำากัด (มิหาชุน) แล้ะ 
บริษัที่ เอ็มิไอที่่จ่ (ไที่ยืแล้นด์) จำากัด ภายืใต่้กิจการร่วิมิค้าชุื�อ 
บรษัิที่ กลั้ฟ ์ดบับล้วิิเอชุเอ เอม็ิท่ี่ จำาหนา่ยืกา๊ซธิรรมิชุาต่ ิจำากดั 
(Gulf WHA MT) โดยื WHAUP มิ่สัดส่วินล้งทีุ่นในโครงการ
จำานวิน 35%

ก๊าซธิรรมิชุาต่ิ เป็นพล้ังงานสะอาด มิ่ราคาที่่�เหมิาะสมิ จึงเป็น 
เชืุ�อเพล้ิงหล้ักของอุต่สาหกรรมิในปัจจุบันแล้ะอนาคต่ ซึ�ง
ที่ดแที่นนำ�ามิันเต่า หรือนำ�ามิันด่เซล้ นอกเหนือจากนั�น  
การใหบ้รกิารจำาหนา่ยืกา๊ซธิรรมิชุาต่ผิา่นระบบที่อ่สามิารถชุว่ิยื
ล้ดควิามิเส่�ยืงการขนสง่ที่างถนน ล้ดปรมิิาณ์การจราจรในพื�นท่ี่� 
แล้ะม่ิควิามิปล้อดภัยืสูง พร้อมิทัี่�งเพิ�มิควิามิมัิ�นคงในการใชุ้ 
เชืุ�อเพลิ้งของล้กูคา้เพราะระบบที่อ่กา๊ซของ WHAUP เชืุ�อมิโยืง
กับระบบที่่อก๊าซธิรรมิชุาต่ิของปต่ที่.
• บริษัที่ ดับบล้ิวิเอซเอ อ่สเที่ิร์น ซ่บอร์ด เอ็นจ่ด่ 2 จำากัด 

(WHANGD2) เปน็โครงการวิางท่ี่อจดัจำาหนา่ยืแล้ะคา้ปล้ก่
ก๊าซธิรรมิชุาติ่โครงการแรกท่ี่�ต่ั�งอยู่ืในนิคมิอุต่สาหกรรมิ 
ซึ�งเริ�มิดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์ต่ั�งแต่่เดือนธิันวิาคมิ 2561 
โดยืม่ิควิามิสามิารถในการจำาหน่ายืก๊าซธิรรมิชุาติ่ได้ 
2,000,000 ล้้านบ่ท่ี่ยืูต่่อปี แล้ะได้รับการออกแบบเพื�อท่ี่�
จะรองรับควิามิต่้องการการใชุ้ก๊าซธิรรมิชุาต่ิจากผู้ผล้ิต่ใน
นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 2 ที่่�ต่ั�ง
อยืู่ท่ี่�อำาเภอศร่ราชุา จังหวิัดชุล้บุร่ ซึ�งอยู่ืในพื�นท่ี่�ระเบ่ยืง
เศรษฐกิจภาคต่ะวิันออก (EEC)
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• บริษัที่ กัล้ฟ์ ดับบล้ิวิเอชุเอ เอ็มิที่่ จำาหน่ายืก๊าซธิรรมิชุาต่ จำากัด (Gulf WHA MT) เปิดโครงการที่่อจัดจำาหน่ายืแล้ะค้าปล้่ก 
ก๊าซธิรรมิชุาต่ิในนิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (WHANGD4) อำาเภอปล้วิกแดง จังหวิัดระยือง  
ซึ�งสามิารถรองรับการจัดจำาหน่ายืก๊าซธิรรมิชุาติ่ได้ถึง 2,000,000 ล้้านบ่ท่ี่ยูืต่่อปี ซึ�งเป็นการเต่ร่ยืมิรองรับควิามิต้่องการ
พล้ังงานของผู้ประกอบการในนิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ ซึ�งอยืู่ในพื�นที่่�ระเบ่ยืงเศรษฐกิจภาคต่ะวิันออก (EEC)

ท้�ตี้่�ง
สำานักงานใหญ่ของ WHAUP ต่ั�งอยืู่ที่่�ชุั�น 22 อาคารดับบล้ิวิเอชุเอ ที่าวิเวิอร์ บนพื�นที่่�บางนา ซึ�งเป็นประตู่สู่ระเบ่ยืงเศรษฐกิจ 
ภาคต่ะวิันออก (EEC) ดับบล้ิวิเอชุเอ ที่าวิเวิอร์ มิ่ระบบรักษาควิามิปล้อดภัยืแล้ะการสอดส่องดูแล้ขั�นสูง การวิินิจฉัยือาคาร  
พร้อมิด้วิยืระบบการจัดการที่่�ที่ันสมิัยื

ธุรกิจสาธารณูปโภค
WHAUP แล้ะบรษิทัี่ยือ่ยืมิโ่รงผล้ติ่นำ�าเพื�ออตุ่สาหกรรมิจำานวิน 17 โรง แล้ะโรงบำาบัดนำ�าเสย่ืจำานวิน 12 โรง อยู่ืท่ี่�นคิมิอตุ่สาหกรรมิ
แล้ะเขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิ WHAID จำานวิน 10 แห่ง ต่ั�งอยืู่ที่่�ประเที่ศไที่ยื แล้ะอ่ก 1 แห่งที่่�ประเที่ศเวิ่ยืดนามิ 
นอกจากน่�บริษัที่ฯ มิ่โครงการจำาหน่ายืก๊าซธิรรมิชุาต่ิท่ี่�เปิดดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์อ่ก 2 แห่ง ซึ�งแต่่ล้ะโครงการต่ั�งอยู่ืใน 
นิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ โดยืโครงการของ WHAUP ต่ั�งอยืู่ต่ามิรายืล้ะเอ่ยืดดังน่�

นิคมอุตี้สาหกรรม แลิะเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรม ที่่�ตี้ั�ง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอตี้ะวันออก (มาบตี้าพุตี้) (“WHA EIE”) อ. มาบตี้าพุดั จ้.ระยูอง

นิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซึ่่บอร์ดั (ระยูอง) (“ESIE”) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 1 (“WHA ESIE 1”) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ชิลิบุรี 1 (“WHA CIE 1”) อ.ศรีราชิา จ้.ชิลิบุรี

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ชิลิบุรี 2 (“WHA CIE 2”) อ.ศรีราชิา จ้.ชิลิบุรี

เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ สระบุรี (“WHA SIL”) อ.หนองแค จ้.สระบุรี

เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ระยูอง (“WHA RIL”) อ.บ้านค่ายู จ้.ระยูอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 2 (“WHA ESIE 2”) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง
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นิคมอุตี้สาหกรรม แลิะเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรม ที่่�ตี้ั�ง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 3 (“WHA ESIE 3”) อ.บ้านบ่ง / อ.หนองใหญ่ จ้.ระยูอง

นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 4 (“WHA ESIE 4”) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อินดััสเตี้รียูลิ โซึ่น 1 – เหงะอาน  
(“WHA Industrial Zone 1 – Nghe An, Vietnam”)

เหงะอาน เวียูดันาม

เขตี้นวัตี้กรรมระเบ่ยูงเศรษัฐกิจ้พ่เศษัภาคตี้ะวันออก (“EECi”) วังจ้ันที่ร์ ระยูอง

ธุรกิจพลังงาน

โครงการโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้า
นิคมอุตี้สาหกรรม นิคมอุตี้สาหกรรม 

แลิะเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมแลิะเขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรม
ที่่�ตี้ั�งที่่�ตี้ั�ง

1) โครงการโรงไฟฟ้าท่ี่�กลุ่่�มบริษััที่ฯ เข้้าร�วมลุ่งท่ี่นท่ี่�เปิิดดำาเนินการเชิิงพาณิิชิย์์แลุ่้ว

โครงการโรงไฟฟ้าร�วมท่ี่นกับกลุ่่�มกัลุ่ฟ์

กัลิฟ์ เจ้พี เอ็นแอลิแอลิ เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ระยูอง อ.บ้านค่ายู จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ เคเคเอส ดัับบลิิวเอชิเอโลิจ้ิสติี้กส์พาร์ค 1 อ.ศรีราชิา จ้.ชิลิบุรี 

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ บ่วี นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ชิลิบุรี 1 อ.ศรีราชิา จ้.ชิลิบุรี 

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ ที่่เอส 1 นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 1 อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ โซึ่ลิ่าร์ ที่่เอส 2 นิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซึ่่บอร์ดั (ระยูอง) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

โครงการโรงไฟฟ้าร�วมท่ี่นกับกลุ่่�มกันก่ลุ่

ดัับบลิิวเอชิเอ กันกุลิ กรีน โซึ่ลิ่าร์รูฟ 1 ดัับบลิิวเอชิเอ เมกกะ โลิจ้ิสติี้กส์ เซึ่็นเตี้อร์ บางนาตี้ราดั กม.18 กรุงเที่พฯ

ดัับบลิิวเอชิเอ กันกุลิ กรีน โซึ่ลิ่าร์รูฟ 3 ดัับบลิิวเอชิเอ เมกกะ โลิจ้ิสติี้กส์ เซึ่็นเตี้อร์ บางนาตี้ราดั กม.18 กรุงเที่พฯ

ดัับบลิิวเอชิเอ กันกุลิ กรีน โซึ่ลิ่าร์รูฟ 6 ดัับบลิิวเอชิเอ เมกกะ โลิจ้ิสติี้กส์ เซึ่็นเตี้อร์ บางนาตี้ราดั กม.18 กรุงเที่พฯ

ดัับบลิิวเอชิเอ กันกุลิ กรีน โซึ่ลิ่าร์รูฟ 17 ดัับบลิิวเอชิเอ เมกกะ โลิจ้ิสติี้กส์ เซึ่็นเตี้อร์ บางนาตี้ราดั กม.18 กรุงเที่พฯ

โครงการโรงไฟฟ้าร�วมท่ี่นกับกลุ่่�ม บ่.กริม เพาเวอร์

บ่ .กริม เพาเวอร์ (ดัับบลิิวเอชิเอ) 1 นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ชิลิบุรี 1 อ.ศรีราชิา จ้.ชิลิบุรี

โครงการโรงไฟฟ้าร�วมท่ี่นกับบริษััที่ กัลุ่ฟ์ เอ็มพี จำำากัด

กัลิฟ์ วีที่่พี นิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซึ่่บอร์ดั (ระยูอง) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ ที่่เอส 1 นิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซึ่่บอร์ดั (ระยูอง) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ ที่่เอส 2 นิคมอุตี้สาหกรรมอ่สเที่ิร์นซึ่่บอร์ดั (ระยูอง) อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ ที่่เอส 3 นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 1 อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ ที่่เอส 4 นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ อ่สเทิี่ร์นซึ่่บอร์ดั 1 อ.ปลิวกแดัง จ้.ระยูอง

กัลิฟ์ เอ็นแอลิแอลิ 2 เขตี้ประกอบการอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ระยูอง อ.บ้านค่ายู จ้.ระยูอง

โครงการโรงไฟฟ้าร�วมท่ี่นกับกลุ่่�มจำีพีเอสซ่ีแลุ่ะส่เอซี

ชิลิบุรี คล่ิน เอ็นเนอร์ยู่� นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิิวเอชิเอ ชิลิบุรี 1 อ.ศรีราชิา จ้.ชิลิบุรี

2) โครงการโรงไฟฟ้าท่ี่�กลุ่่�มบริษััที่ดำาเนินการเองท่ี่�เปิิดดำาเนินการเชิิงพาณิิชิย์์แลุ่้วโดย์กลุ่่�มบริษััที่ฯ

โรงไฟฟ้าพลัิงงานแสงอาที่ิตี้ยู์ * -

หมิายืเหตุ่*: โรงไฟฟ้าพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ประกอบด้วิยืหล้ายืโครงการที่่�ต่ั�งอยืู่ใน แล้ะนอกนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะพื�นที่่�ของ WHAID
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โครงส์ร�างกัารกัำากั่บดัูแลิกัิจำกัาร
ณ์ วิันที่่� 31 ธิันวิาคมิ 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัที่ประกอบด้วิยืคณ์ะกรรมิการบริษัที่ แล้ะคณ์ะกรรมิการชุุดยื่อยืรวิมิ  
5 ชุุด ได้แก่ คณ์ะกรรมิการบริหาร คณ์ะกรรมิการต่รวิจสอบ คณ์ะกรรมิการสรรหาแล้ะพิจารณ์าค่าต่อบแที่น คณ์ะกรรมิการ 
บรรษัที่ภิบาล้แล้ะการพัฒนาอยื่างยืั�งยืืน แล้ะคณ์ะกรรมิการบริหารควิามิเส่�ยืง ต่ามิโครงสร้างการบริหารงานดังน่�

คณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตี้อบแที่น

คณะกรรมการบริหาร
ควัามเส่�ยง

คณะกรรมการบรรษััที่ภิบาล
และการพัฒนาอย�างยั�งยืน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตี้รวัจสอบ เลขานุการบริษััที่

ประธานเจ้าหน้าที่่�
ฝ่่ายบริหารการเงิน

ประธานเจ้าหน้า
บริหาร ผู้ตี้รวัจสอบภายใน สำานักเลขานุการบริษััที่

ฝ่่ายการเงิน
และนักลงทีุ่น
สัมพันธ์

ฝ่่ายบัญชิ่

กฎหมาย

ฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ
พลังงาน

ผู้อำานนวัยการ
ผุ้จัดัการฝ่่ายปฏิิบัตี้ิ
งานสาธารณูปโภค

ฝ่่ายปฏิิบัตี้ิงาน
สาธารณูปโภค

ฝ่่านพัฒนาธุรกิจ
งานสาธารณูปโภค

ตี้�างประเที่ศั

ฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ
พลังงาน
ตี้�างประเที่ศั

ฝ่่ายก�อสร้าง
และปฏิิบัตี้ิ
ดั้านพลังงาน

ฝ่่ายกลยุที่ธ์

จัดัหา

บริหารองค์	
(Corporate Service)

ข้อมูล
สารสนเที่ศั

ฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ
สาธารณูปโภค

ที่รัพยากร
บุคคล ฝ่่ายกำากับดัูแล

ผู้้้ถืือหุ้่้น

ประธานเจ้าหน้าที่่�
ฝ่่ายปฏิิบัตี้ิงาน

หมายเหตุุ งานภายืใต่้ฝ่่ายืบริการองค์กร ได้แก่ กฎหมิายื จัดหา ระบบข้อมิูล้สารสนเที่ศ 
แล้ะที่รัพยืากรบุคคล้ บริษัที่ใชุ้บริการหน่วิยืงานภายืนอก (Outsource)

 ได้รับอนุมิัต่ิในปี 2564 แต่่จะมิ่ต่ำาแหน่งดังกล้่าวิในปี 2565
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ห่วงโซคุณูค่าของ WHAUP

ธุุรกิิจสาธุารณููปโภค ธุุรกิิจพลัังงาน

กัารจำ่ดัหานำ�าดัิบ

ข่�นตี้อนกัารผลิิตี้

นำ�าเพ่�อกัารอุตี้ส์าหกัรรม

กัารกั่อส์ร�างระบบกัารผลิิตี้
แลิะจำำาหน่าย

ระบบกัาร
จำำาหน่าย

ลิูกัค�ากัารรวบรวมนำ�าเส์้ย

กัารบำาบ่ดันำ�าเส์้ย

Contractors & 
Venders

กัารจำ่ดัหา
ว่ตี้ถุุดัิบ

*ไม่่รวม่ถึึงธุุรกิิจพลัังงานแสงอาทิิตย์์

กัารกั่อส์ร�างระบบผลิิตี้ 
แลิะจำำาหน่าย

กัารผลิิตี้พลิ่งงานไฟฟ้า

ผู�ร่บเหมา
แลิะผู�ค�า

กัารจำ่ดัหาเชื�อเพลิิง
แลิะว่ตี้ถุุดัิบ*

ระบบกัาร
จำำาหน่าย

ลิูกัค�า

ผู�ให�บริกัาร
บำารุงร่กัษัา

(ถุ�าม้)
พลิ่งงาน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

WHAUP จัดให้มิ่การประเมิินประเด็นสำาคัญด้านควิามิยืั�งยืืน
ทีุ่กปี เพื�อพิจารณ์าถึงปัจจัยืทัี่�งภายืในแล้ะภายืนอกท่ี่�ม่ิผล้ 
กระที่บหรืออิที่ธิิพล้ต่่อกลุ้่มิผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืรวิมิถึงการดำาเนิน
ธิุรกิจของบริษัที่ฯ โดยืครอบคลุ้มิถึง 3 ประเด็น ได้แก่  
ธิรรมิาภบิาล้/เศรษฐกจิ สงัคมิ แล้ะสิ�งแวิดล้อ้มิ ทัี่�งน่�บรษิทัี่ฯ ได้
ประเมิินประเด็นสำาคัญด้านควิามิยัื�งยืืนต่ามิกรอบการประเมิิน
ภายืใต่้มิาต่รฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ�ง
ชุ่วิยืให้บริษัที่ฯ สามิารถบริหารจัดการควิามิเส่�ยืงองค์กรแล้ะ 
การเปล่้�ยืนแปล้งของโล้กไปพร้อมิกับควิามิคาดหวัิงของกลุ้่มิ 
ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืได้อยื่างสมิดุล้แล้ะมิ่ประสิที่ธิิภาพ

ข่�นตี้อนกัารประเมิน 
ประเดั็นส์ำาค่ญดั�านความย่�งยืน
1.	การระบุประเด็ันสำาคัญ
บริษัที่ฯ ได้ระบุประเด็นสำาคัญด้านควิามิยืั�งยืืนโดยืพิจารณ์าที่ั�ง
ปัจจัยืภายืในแล้ะภายืนอก ได้แก่ ที่ิศที่างเชุิงกล้ยืุที่ธิ์ของธิุรกิจ 
ปัจจัยืควิามิเส่�ยืงองค์กร มิาต่รฐานที่่�เก่�ยืวิข้อง แล้ะข้อกำาหนด
ต่่างๆ (เชุ่น เป้าหมิายืการพัฒนาท่ี่�ยัื�งยืืนของสหประชุาชุาต่ิ  
(UN SDGS) แนวิโน้มิการเปล้่�ยืนแปล้งของโล้กที่่�เก่�ยืวิข้องกับ
ธิุรกิจของบริษทัี่ฯ รวิมิถึงควิามิต่้องการแล้ะควิามิคาดหวิังของ
กลุ้่มิผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืของบริษัที่ฯ

กัารพ่ฒนาไปส์ู่
ความยูั�งยูืน

2.	การจัดัลำาดัับประเดั็นสำาคัญ
บริษัที่ฯ จัดล้ำาดับควิามิสำาคัญของแต่่ล้ะประเด็นโดยืพิจารณ์า
จาก 2 ปัจจัยืต่่อไปน่�: 1) ระดับผล้กระที่บของประเด็นนั�นๆ 
ต่่อกลุ้่มิบริษัที่ในเชุิงธิรรมิาภิบาล้/เศรษฐกิจ สังคมิ แล้ะสิ�ง
แวิดล้้อมิ 2) ระดับควิามิม่ิอิที่ธิิพล้ของประเด็นท่ี่�มิ่ผล้ต่่อกลุ้่มิ 
ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื ทัี่�งน่� การประเมิินจะจัดล้ำาดับคะแนน ต่ั�งแต่่ 
1-4 ต่ามิระดับควิามิสำาคัญดังน่� ม่ิควิามิสำาคัญน้อยื มิ่ควิามิ
สำาคญัปานกล้าง มิค่วิามิสำาคญัมิาก แล้ะมิค่วิามิสำาคญัมิากท่ี่�สุด  
โดยืในปี 2564 ผล้จากการจัดล้ำาดับควิามิสำาคัญประเด็น 
ด้านควิามิยัื�งยืืนอยืู่ ในระดับคะแนนต่ั�งแต่่มิ่ควิามิสำาคัญ 
ปานกล้าง มิ่ควิามิสำาคัญมิาก แล้ะมิ่ควิามิสำาคัญมิากที่่�สุด

3.	การที่วันสอบประเด็ันสำาคัญ
บริษัที่ฯ จัดการประชุุมิเพื�อพิจารณ์าเห็นชุอบประเด็นสำาคัญ
ด้านควิามิยืั�งยืืน โดยืมิ่ผู้บริหารระดับสูงแล้ะประธิานเจ้าหน้าที่่� 
บริหารจากกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอแล้ะ WHAUP เข้าร่วิมิ 
คณ์ะผู้บริหารจะที่บที่วินแล้ะต่รวิจสอบควิามิถูกต่้องของ 
ผล้การประเมิินประเด็นสำาคัญแล้ะอนุมิัต่ิการเปิดเผยืข้อมูิล้ใน
มิิต่ิต่่างๆ ต่่อไป

ความหลิากหลิายูที่างชิ่วภาพ

การบริหารจ้ัดัการนำ�า

การปฏิิบัตี้ิตี้่อแรงงาน

การจ้ัดัการห่วงโซึ่่อุปที่าน

การจู้งใจ้แลิะรักษัาพนักงานที่่�ม่
ศักยูภาพแลิะความสามารถึ

ความปลิอดัภัยูของข้อมูลิ

การเปลิ่�ยูนแปลิงสภาพภูมิอากาศ การเปลิ่�ยูนแปลิงสภาพภูมิอากาศv

สิที่ธิมนุษัยูชิน

Responsible Investment

การลิงทีุ่นในการพัฒนาศักยูภาพแลิะ
ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน

การจ้ัดัการดั้านนวัตี้กรรม

การบริหารจั้ดัการพลิังงาน การบริหารจ้ัดัการ
ของเส่ยู

การพัฒนาชิุมชินแลิะการบูรณา
การที่างสังคม

การบริหารความเส่�ยูงแลิะ
ภาวะวิกฤตี้

การม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยู

จ้รรยูาบรรณธุรกิจ้

อาชิ่วอนามัยูแลิะ
สภาพแวดัลิ้อม
ในการที่ำางาน

การจ้ัดัการลิูกค้า
สัมพันธ์
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24 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

บริษั่ทฯ กั่บกัารพ่ฒนาไปสู์่ความย่�งยืน
ในปี 2564 WHAUP ได้ดำาเนินการต่ามิกล้ยืุที่ธิ์ด้านควิามิยืั�งยืืนแล้ะเป้าหมิายืระยืะยืาวิขององค์กรของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ  
โดยืม่ิวัิต่ถุประสงค์เพื�อผลั้กดันกลุ้ม่ิบรษิทัี่ดับบล้วิิเอชุเอให้บรรลุ้ถงึเปา้หมิายืที่างธุิรกิจภายืใต่พ้นัธิสัญญาในการเปน็ “Your Ultimate 
Solution Partner” ทัี่�งน่� เพื�อบรรลุ้เป้าหมิายืต่ามิเจต่นารมิณ์์ดังกล้่าวิ กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอได้จัดที่ำากรอบการพัฒนาโดยื
ได้ยึืดหล้ักในด้านธิรรมิาภิบาล้ท่ี่�ด่ การพัฒนาที่รัพยืากรมินุษยื์ในฐานะท่ี่�พลั้งสำาคัญในการเคล้ื�อนธิุรกิจให้เป็นไปต่ามิกล้ยุืที่ธิ์ท่ี่� 
วิางไวิ ้ต่ล้อดจนการปรบัเปล้่�ยืนเพื�อพรอ้มิเขา้สูย่ืคุดจิทิี่ลั้แล้ะการอนรุกัษท์ี่รพัยืากรธิรรมิชุาต่ ิทัี่�งน่� เปา้หมิายืในเรื�องควิามิยืั�งยืืนของ
องคก์รในระยืะยืาวิม่ิควิามิเก่�ยืวิเนื�องกบัประเด็นสำาคญัดา้นควิามิยัื�งยืืน (Sustainable Development Goals : SGDs) ท่ี่�ม่ิควิามิสำาคญั
ต่่อกลุ้่มิบริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื นอกจากน่� กลุ้่มิบริษัที่ฯ ยืังวิิเคราะห์ควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาสจากแนวิโน้มิสถานการณ์์ต่่างๆ 
ของโล้ก แล้ะประเด็นที่่�อาจเกิดขึ�นในอนาคต่มิาพิจารณ์าร่วิมิกันเพื�อให้มิั�นใจวิ่าแนวิที่างการพัฒนามิ่ประสิที่ธิิภาพแล้ะเหมิาะสมิ 
กับสถานการณ์์ 

ที่ิศที่างธุ่รกิจำ
“Your Ultimate Solution Partner in

utilities & power with environmental care”

ทร่พยากัรธุรรมชาตี้ิ

• เพ่��มปิริมาณิการผู้ลุ่ิตนำ�าเพ่�ออุตสาหุ้กรรมจำาก
กระบวนการนำานำ�าเส่ย์กลุ่ับมาใชิ้ใหุ้ม� (Reclamation) 
เปิ็นสองเที่�าจำาก 30,200 ลุ่้กบาศก์เมตร/วัน ในปิี 2563 
เปิ็น 60,400 ลุ่้กบาศก์เมตร/วัน ภาย์ในปิี 2568

• ปิรับสัดส�วนข้องเส่ย์ที่่�กำาจำัดด้วย์วิธุ่ฝัังกลุ่บแลุ่ะ 
การเผู้า (Zero Waste to Landfill and Incineration ) 
ใหุ้้เหุ้มาะสมภาย์ในปิี 2568

ทร่พยากัรมนุษัย์

• รักษัาอัตราผู้ลุ่ตอบแที่นการลุ่งที่่นจำากพนักงาน (Human Capital Return on Investment)  
ใหุ้้เที่�ากับ 14 เที่�าภาย์ในปิี 2568

• อัตราการลุ่าออกข้องบ่่คลุ่ากรโดย์รวมไม�เกินร้อย์ลุ่ะ 7 ภาย์ในปิี 2568
• อัตราการลุ่าออกข้องบ่คลุ่ากรที่่�ม่ศักย์ภาพส้งไม�เกินร้อย์ลุ่ะ 5 ภาย์ในปิี 2568

บรรษั่ทภิบาลิ

• สื�อสารเร่�องจำรรย์าบรรณิธุ่รกิจำใหุ้้บริษััที่ย์�อย์ พนักงาน แลุ่ะค้�ค้า/ผู้้้รับเหุ้มา รับที่ราบอย์�างครบถื้วน
ร้อย์ลุ่ะ 100 ภาย์ในปิี 2568

• พนักงานที่่กระดับได้รับการฝัึกอบรมในเร่�องการบริหุ้ารความเส่�ย์งครบถื้วนร้อย์ลุ่ะ 100  
ภาย์ในปิี 2565

• สนับสน่นกลุ่่�มบริษััที่ดับบลุ่ิวเอชิเอ ในการรักษัาส�วนแบ�งตลุ่าดธุ่รกิจำพัฒนา 
นิคมอุตสาหุ้กรรมใหุ้้ส้งกว�าร้อย์ลุ่ะ 40

• คะแนนความพึงพอใจำข้องลุ่้กค้าเที่�ากับร้อย์ลุ่ะ 95.27 ในปิี 2564

กัารปร่บองค์กัรเข�าส์ู่ยุคดัิจำิท่ลิ

• สร้างราย์ได้พร้อมลุ่ดต้นที่่่นจำากการสร้าง
นวัตกรรมสมัย์ใหุ้ม�

• ปิ้องกันการลุ่ะเมิดข้้อม้ลุ่ส�วนบ่คคลุ่ได้สมบ้รณิ์ 
ร้อย์ลุ่ะ 100 ที่ั�งในด้านการรั�วไหุ้ลุ่ การโจำรกรรม 
หุ้ร่อการส้ญหุ้าย์ข้องข้้อม้ลุ่ข้าเข้้าแลุ่ะข้าออก 
ภาย์ในปิี 2568

ค�านิยมองค์กร

ค�านิยมองค์กร

ค�านิยมองค์กร

ค�านิยมองค์กร

ค�านิยมองค์กร



25 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

มิตี้ิข้อมูลิ
รายูงาน

ประเดั็นสำาคัญ
ดั้านความยูั�งยูืน

ประเดั็นสำาคัญตี้ามหมวดัของ GRI
กลิุ่มผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยูแลิะขอบเขตี้ของผลิกระที่บ เป้าหมายูการ

พัฒนาที่่�อยู่างยืูน 
(SDGs)

หน้า
ภายูในองค์กร ภายูนอกองค์กร

จรรยืาบรรณ์
ที่างธิุรกิจ

Disclosure 205-3
Confirmed incidents of corruption  
and actions taken

พนักงาน • คู่ค้า/เจ้าหน้�• คู่ค้า/เจ้าหน้�
• หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้• หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• สถาบันการเงิน• สถาบันการเงิน
• ลู้กค้า• ลู้กค้า

28-31

การบริหาร
ควิามิเส่�ยืงแล้ะภาวิะ
วิิกฤต่

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

พนักงาน • • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ลู้กค้าลู้กค้า
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น

32-37

การจัดการ 
ห่วิงโซ่อุปที่าน

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

พนักงาน • • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • ลู้กค้าลู้กค้า

55-59

การจัดการ
ลู้กค้าสัมิพันธิ์

GRI 102-43 Approach to Stakeholder 
Engagement,

พนักงาน • • คู่ค้าคู่ค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�

47-54

การจัดการ
ด้านนวิัต่กรรมิ

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

พนักงาน • • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• • ลู้กค้าลู้กค้า
• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�

38-46

โอกาสที่าง
การต่ล้าด

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • สื�อสื�อ
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• • ลู้กค้า ลู้กค้า 

38-46

ควิามิปล้อดภัยืของ
ข้อมิูล้

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�

60-63

ประเดั็นส์ำาค่ญดั�านความย่�งยืน
แลิะขอบเขตี้ของผลิกระที่บ



26 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

มิตี้ิข้อมูลิ
รายูงาน

ประเด็ันสำาคัญ
ดั้านความยูั�งยูืน

ประเดั็นสำาคัญตี้ามหมวดัของ GRI
กลิุ่มผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยูแลิะขอบเขตี้ของผลิกระที่บ เป้าหมายูการ

พัฒนาที่่�อยู่างยืูน 
(SDGs)

หน้า
ภายูในองค์กร ภายูนอกองค์กร

สัง
คม

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

พนักงาน • • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • สื�อสื�อ
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • ลู้กค้าลู้กค้า

90-96

การปฏิิบัต่ิต่่อแรงงาน GRI 401-1 EmploymentGRI 401-1 Employment พนักงาน • • สื�อสื�อ
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�

125-127

การจูงใจแล้ะรักษา
พนักงานที่่�มิ่ศักยืภาพ
แล้ะควิามิสามิารถ

GRI 402 -1 Labor/Management GRI 402 -1 Labor/Management 
RelationsRelations

พนักงาน • • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้� 82-89

การล้งทีุ่นในการ
พัฒนาศักยืภาพแล้ะ
ส่งเสริมิควิามิก้าวิหน้า
แก่พนักงาน

GRI 404-1 Training an Education,GRI 404-1 Training an Education, พนักงาน • • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�

74-81

อาชุ่วิอนามิัยืแล้ะ
สภาพแวิดล้้อมิ 
การที่ำางาน

Disclosure 403-9 Work-related injuriesDisclosure 403-9 Work-related injuries พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�

65-71

การพัฒนาชุุมิชุน GRI 413-1 Local CommunitiesGRI 413-1 Local Communities พนักงาน • • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• • สื�อสื�อ
• • ลู้กค้าลู้กค้า

98-124

การมิ่ส่วินร่วิมิของ
ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื

GRI 102-43 Approach to Stakeholder 
Engagement

พนักงาน • ชุุมิชุน
• หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• สื�อ
• สถาบันการเงิน
• คู่ค้า/เจ้าหน้�
• ลู้กค้า

128-134

สิ�ง
แว

ดัลิ
้อม

ควิามิหล้ากหล้ายืที่าง
ชุ่วิภาพ

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

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น
• • สื�อสื�อ

171-173

การบริหารจัดการนำ�า Disclosure 303-3Disclosure 303-3
Water withdrawalWater withdrawal

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานรัฐ/

sหน่วิยืงานกำากับดูแล้sหน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน

155-160

การจัดการของเส่ยื Disclosure 306-2
Waste by type and disposal method

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน

161-167

การจัดการมิล้พิษที่าง
อาการ

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

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

168-170

การเปล้่�ยืนแปล้ง
สภาพภูมิิอากาศ 
(ควิามิเส่�ยืงที่างภายื
ภาพแล้ะควิามิเส่�ยืงที่่�
เกิดจากการผ่านในแง่
อื�นๆ ที่่�ต่ามิมิา)

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

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น

138-148

การจัดการพล้ังงาน Disclosure 302-1Disclosure 302-1
Energy consumption within the Energy consumption within the 

organizationorganization

พนักงาน • • ลู้กค้าลู้กค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหน้�คู่ค้า/เจ้าหน้�
• • หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้หน่วิยืงานรัฐ/หน่วิยืงานกำากับดูแล้
• • ชุุมิชุนชุุมิชุน
• • สถาบันการเงินสถาบันการเงิน
• • ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่นผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น

149-154
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ทางเศรษัฐกิจ
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จำรรยาบรรณู
ธุรกิจ้

ในขณ์ะท่ี่�โล้กกำาล้งัก้าวิไปสูเ่ศรษฐกจิท่ี่�ยืั�งยืืนมิากขึ�น การกำากบั
ดูแล้กิจการท่ี่�ด่นับเป็นรากฐานสำาคัญของการเติ่บโต่ที่างธิุรกิจ
ในระยืะยืาวิ ซึ�งแสดงให้เห็นถงึควิามิรบัผดิชุอบแล้ะจริยืธิรรมิใน
การบริหารจดัการองคก์ร นอกจากน่� ควิามิโปรง่ใส ควิามิต่ระหนกั 
ในภาระหนา้ท่ี่� ควิามิรบัผดิชุอบ แล้ะควิามิเปน็ธิรรมิในการดำาเนนิ 
ธิรุกจิยืงัเปน็รากฐานสำาหรบัการพัฒนาแกนหล้กัการกำากบัดแูล้
กจิการ ดว้ิยืเหต่นุ่� คณ์ะกรรมิการบรษิทัี่จงึใหค้วิามิสำาคญักบัการ
กำากับดูแล้การดำาเนินการด้านจริยืธิรรมิของบริษัที่ฯ ส่งผล้ให้
บริษัที่ฯ มิ่ระบบการบริหารจัดการที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพ ต่ล้อดจน
รักษาผล้ประโยืชุน์ของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืทีุ่กฝ่่ายืให้สอดคล้้องกับ
แนวิที่างที่่�ผู้บริหารยืึดถือ

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษััที่ฯ
ด้วิยืบริษัที่ฯ มิ่ควิามิมุ่ิงมัิ�นในการก้าวิสู่ควิามิสำาเร็จต่ามิ 
เป้าหมิายืการดำาเนินธิุรกิจอยื่างม่ิประสิที่ธิิภาพ โดยืยืึดหล้ัก
บรรษัที่ภิบาล้ต่ามิหล้ักการที่่�ต่ล้าดหล้ักที่รัพยื์แห่งประเที่ศไที่ยื
ระบุไว้ิ ต่ล้อดจนหลั้กธิรรมิมิาภิบาล้สากล้ เชุ่น กรอบควิามิ
ร่วิมิมิือการพัฒนาเพื�อควิามิยืั�งยืืนแห่งสหประชุาชุาต่ิ (United 
Nations Global Compact)

เพื�อให้มัิ�นใจวิ่าการดำาเนินธุิรกิจของบริษัที่ฯ เป็นไปต่ามิหล้ัก
ควิามิซื�อสัต่ย์ื จริยืธิรรมิ แล้ะควิามิรับผิดชุอบต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ 
สังคมิ แล้ะบรรษัที่ภิบาล้ (ESG) ได้มิ่การนำาต่ัวิชุ่�วิัด ESG  
มิาใชุ้เปน็สว่ินหนึ�งของตั่วิชุ่�วิดัสำาหรบัการประเมิินผล้การปฏิบิตั่ิ
งานของคณ์ะกรรมิการบริษัที่ด้วิยืเชุ่นกัน ที่ั�งน่� คณ์ะกรรมิการ 
บรรษัที่ภิบาล้แล้ะการพัฒนาอย่ืางยัื�งยืืนได้จัดที่ำาจรรยืาบรรณ์
ธิรุกจิ (Code of Conduct) ซึ�งผา่นการอนมุิตั่จิากคณ์ะกรรมิการ
บริษัที่ ซึ�งคู่มิือจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจครอบคลุ้มิถึงพนักงาน คู่ค้า
ท่ี่�เป็นผู้จัดจำาหน่ายืสินค้าแล้ะบริการ ผู้รับเหมิา การร่วิมิค้า 
แล้ะบริษัที่ยื่อยืต่่างๆ ของบริษัที่ฯ โดยืคู่มิือน่�จัดที่ำาขึ�นทัี่�งใน
รูปแบบภาษาไที่ยืแล้ะภาษาอังกฤษ เพื�อให้ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืทัี่�ง
ในประเที่ศแล้ะต่า่งประเที่ศศกึษาไดอ้ยืา่งทัี่�วิถงึ แล้ะเพื�อใหเ้กดิ
ควิามิเข้าใจท่ี่�ต่รงกันอยื่างชัุดเจน ทัี่�งน่�บริษัที่ฯ กำาหนดให้ม่ิ 
การที่บที่วินจรรยืาบรรณ์ธุิรกิจเป็นประจำาทุี่กปีแล้ะเผยืแพร่
เนื�อหาฉบับล้่าสุดต่่อสาธิารณ์ชุนที่างเว็ิบไซต์่แล้ะระบบ
อินที่ราเน็ต่ของบริษัที่ฯ เพื�อให้พนักงานแล้ะผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืท่ี่�
เปน็บุคคล้ภายืนอกสามิารถเข้าถงึข้อมิลู้ไดส้ะดวิก โดยืสามิารถ
ดคููม่ิอืจรรยืาบรรณ์ธุิรกจิของบริษทัี่ฯ ได้ท่ี่�น่� จรรยืาบรรณ์ธุิรกจิ

สิที่ธิของผู้ถืึอหุ้น จ้รรยูาบรรณธุรกิจ้ การเปิดัเผยูข้อมูลิ 
แลิะความโปร่งใส

การบริหารจ้ัดัการความเส่�ยูง บที่บาที่ของ
ผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยู

การป้องกันไม่ให้เกิดั 
ความขัดัแยู้งที่างผลิประโยูชิน์

การปฏิิบัตี้ิตี้่อผู้ถืึอหุ้น 
อยู่างเที่่าเที่่ยูม

นโยูบายูตี้่อตี้้าน
การทีุ่จ้ริตี้แลิะคอร์รัปชิั�น

ความรับผิดัชิอบของ 
คณะกรรมการบริษััที่

1 4 7

3 6 9
2 5 8

นโยบายการกำากับดัูแลกิจการท่ี่�ดั่

OF EMPLOYEES HAVE BEEN 
COMMUNICATED ON  

THE CODE OF CONDUCT

100%

ทัี่�งน่� เพื�อให้เป็นไปต่ามิหลั้กจรรยืาบรรณ์ธุิรกิจของบริษัที่ฯ กลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอ (“กลุ้่มิบริษัที่”) 
ไดใ้ชุก้ารล้งนามิรับที่ราบเก่�ยืวิกบัหลั้กจรรยืาบรรณ์ธิรุกจิผา่นชุอ่งที่างออนไล้น์แล้ะจดัใหม่้ิการฝึ่กอบรมิ
ต่่างๆ เพื�อสื�อสารจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจแล้ะจริยืธิรรมิที่างธิุรกิจให้กับพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมิา บริษัที่ยื่อยื 
แล้ะพันธิมิิต่รธิุรกิต่ร่วิมิทีุ่นได้รับที่ราบที่ั�วิกัน

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้นำาระบบการบริหารผล้การปฏิิบัต่ิงาน (Performance Management System)  
เข้ามิากำากับดูแล้ให้พนักงานทุี่กคนสามิารถปฏิิบัต่ิต่ามิหล้ักจรรยืาบรรณ์ของบริษัที่ฯ ได้อยื่าง 
มิ่ประสิที่ธิิภาพ โดยืในปี 2564 ไมิ่มิ่ข้อร้องเร่ยืนกรณ์่ฝ่่าฝ่ืนหรือไมิ่ปฏิิบัต่ิต่ามิจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจ

https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20220224-whaup-cg-code-of-conduct-th.pdf


29 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

การตี้�อตี้้านการทุี่จริตี้และคอร์รัปชิัน
บริษัที่ฯ ส่งเสริมิให้พนักงานทีุ่กคนปฏิิบัต่ิต่นด้วิยืควิามิ
ซื�อสตั่ยืเ์พื�อสรา้งผล้กระที่บเชุงิบวิกต่ล้อดการดำาเนนิธิรุกจิของ 
กลุ้่มิบริษัที่ ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงได้ประกาศนโยืบายืต่่อต่้าน
การทีุ่จริต่คอร์รัปชุันท่ี่�บังคับใชุ้กับพนักงาน บริษัที่ยื่อยื คู่ค้า
ท่ี่�เป็นผู้จัดจำาหน่ายืสินค้าแล้ะบริการ แล้ะผู้รับเหมิา เพื�อให้
สอดคล้้องกับเจต่นารมิณ์์ของบริษัที่ฯ ในการต่่อต่้านการทีุ่จริต่
คอรรั์ปชุนั โดยืนโยืบายืน่�หา้มิมิิให้มิก่ารใชุ้อำานาจในที่างมิิชุอบ 
ห้ามิการมิ่ส่วินร่วิมิในการฉ้อโกงหรือการติ่ดสินบนทุี่กรูปแบบ 
รวิมิทัี่�งเป็นกรอบการดำาเนินธุิรกิจให้เป็นไปอย่ืางถูกต่้องต่ามิ
กฎหมิายื กรณ์่ท่ี่�มิ่การล้ะเมิิดนโยืบายืดังกล้่าวิ บุคคล้นั�นจะ
ต่้องได้รับโที่ษที่างวิินัยืซึ�งอาจรวิมิถึงการเล้ิกจ้างโดยืไมิ่ได้รับ 
ค่าชุดเชุยื ทัี่�งน่� สามิารถศึกษานโยืบายืต่่อต้่านการทุี่จริต่
คอร์รัปชุันของบริษัที่ฯ ได้ท่ี่�น่� นโยืบายืต่่อต้่านการทุี่จริต่
คอร์รัปชุัน

เพื�อส่งเสรมิิการต่่อต้่านการที่จุรติ่คอร์รปัชุนั บรษิทัี่ฯ จงึได้แต่่งต่ั�ง 
คณ์ะกรรมิการต่รวิจสอบเพื�อกำากับดูแล้ให้การดำาเนินงาน 
ของบริษทัี่ฯ สอดคล้อ้งกับนโยืบายืท่ี่�กำาหนด โดยืคณ์ะกรรมิการ
ต่รวิจสอบมิห่นา้ท่ี่�ประเมิิน บรหิารจดัการ แล้ะล้ดควิามิเส่�ยืงของ
การกระที่ำาท่ี่�ผิดต่่อกฎหมิายืหรือการฉ้อฉล้ใดๆ โดยืตั่วิอยื่าง
ของการดำาเนินงานเชุิงรุกคือ การพัฒนาแนวิปฏิิบัต่ิสำาหรับ
นโยืบายืการให้แล้ะรับของขวัิญต่ามิหลั้กจรรยืาบรรณ์ธุิรกิจ  
แล้ะจัดที่ำาหนังสือขอควิามิร่วิมิมิืองดการให้ของขวิัญ โดยื
สื�อสารไปยืังกรรมิการ ผู้บริหาร คู่ค้า แล้ะหุ้นส่วินธิุรกิจ เพื�อ
ยืกระดับหล้ักปฏิิบัต่ิด้านบรรษัที่ภิบาล้แล้ะสร้างมิาต่รฐาน 
ด้านควิามิโปร่งใส

นอกจากน่� เพื�อเน้นยืำ�าเจต่นารมิณ์แ์ล้ะควิามิมิุง่มิั�นในการต่อ่ต้่าน 
การทีุ่จริต่คอร์รัปชุันแล้ะการรับสินบนเพื�อผล้ประโยืชุน์ที่าง
ธิุรกิจ บริษัที่ฯ ได้เข้าร่วิมิเป็นสมิาชุิกของแนวิร่วิมิต่่อต่้าน
คอรร์ปัชุนัของภาคเอกชุนไที่ยื (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC) ซึ�งเปน็องคก์รท่ี่�เกดิจากการ
รวิมิต่วัิกนัของกลุ้ม่ิบรษิทัี่เอกชุนท่ี่�ต่อ้งการต่อ่ต่า้นการที่จุรติ่ใน
ประเที่ศไที่ยื ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ได้รับการรับรองจากคณ์ะกรรมิการ 
CAC ซึ�งอยืู่ภายืใต่้สมิาคมิส่งเสริมิสถาบันกรรมิการบริษัที่ไที่ยื 
(IOD) ต่ั�งแต่่เดือนพฤศจิกายืน ปี 2562

 

การกำากับดัูแลการดัำาเนินงานให้สอดัคล้องกับ 
แนวัปฏิิบัตี้ิ
บริษัที่ฯ รับฟังแล้ะให้ควิามิสำาคัญกับข้อร้องเร่ยืนจากผู้มิ่ 
ส่วินได้เส่ยื โดยืเฉพาะอยื่างยืิ�งการประพฤต่ิมิิชุอบ การล้ะเมิิด 
หรอืการทุี่จรติ่ต่อ่กฎหมิายื ขอ้กำาหนด หล้กับรรษทัี่ภบิาล้ หรอื
จรรยืาบรรณ์ธิุรกิจ แล้ะนโยืบายืต่่อต่้านการทีุ่จริต่คอร์รัปชุัน 
ดังนั�น เพื�อให้ผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืมิ่ชุ่องที่างท่ี่�ปล้อดภัยืในการแจ้ง
เบาะแส ขอ้สงสยัื ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรย่ืน ต่ล้อดจนการขอรบั
คำาแนะนำา บริษัที่ฯ จึงจัดให้มิ่ชุ่องที่างต่่างๆ แล้ะกระบวินการ
รบัขอ้รอ้งเรย่ืน โดยืขอ้มิลู้ท่ี่�ไดร้บัจะถกูเกบ็เปน็ควิามิล้บั โดยืท่ี่�
ผู้ร้องเร่ยืนไม่ิวิ่าจะเป็นพนักงานหรือผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืภายืนอก
องค์กรจะได้รับควิามิคุ้มิครอง

ช่องทางกัารแจำ�งเบาะแส์ 
ชิ่องที่างสำาหรับพนักงาน
• www.wha-up.com
• กล้่องแสดงควิามิคิดเห็น
• CEO@wha-up.com
• auditcommittee@wha-up.com

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

หากบริษทัี่ฯ ได้รายืงานเก่�ยืวิกับการทุี่จรติ่คอร์รปัชัุน เล้ขานุการ
บริษัที่จะเป็นผู้รายืงานเรื�องดังกล้่าวิต่่อคณ์ะกรรมิการ 
ต่รวิจสอบเพื�อที่ำาการแต่ง่ต่ั�งผูส้อบสวินแล้ะดำาเนนิการสอบสวิน 
ต่ามิขั�นต่อน โดยืคณ์ะกรรมิการบริษัที่จะดำาเนินการที่างวิินัยื
ต่ามิควิามิเหมิาะสมิเมิื�อได้ข้อสรุป ในกรณ์่ท่ี่�มิ่การล้ะเมิิดข้อ
กฎหมิายื บรษิทัี่ฯ จะดำาเนนิการต่ามิกฎหมิายืท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง ทัี่�งน่� 
บรษัิที่ฯ ไดจ้ดัให้ม่ิการต่รวิจสอบภายืใน หากไดร้บัขอ้รอ้งเรย่ืน
จะมิ่การที่บที่วินกรณ์่นั�นๆ เป็นรายืไต่รมิาสโดยืคณ์ะกรรมิการ
ต่รวิจสอบ แล้ะนำาไปรายืงานต่่อที่่�ประชุุมิคณ์ะกรรมิการบริษัที่
ต่่อไป โดยืบรรจุเป็นหนึ�งในวิาระการประชุุมิ กระบวินการ 
ดังกล้่าวิจึงชุ่วิยืป้องกันไมิ่ให้มิ่กรณ์่ร้ายืแรงเกิดขึ�นซำ�าอ่ก

อยื่างไรก็ต่ามิ ไม่ิพบว่ิามิ่กรณ์่การล้ะเมิิดกฎข้อบังคับ หรือ
นโยืบายืของบริษัที่ฯ รวิมิถึงการรายืงานหรือข้อร้องเร่ยืน 
เก่�ยืวิกับการกำากับดูแล้กิจการแล้ะการทีุ่จริต่คอร์รัปชุันผ่าน 
ชุ่องที่างต่่างๆ ในปี 2564

https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210324-whaup-cg-anti-Corruption-policy-th.pdf
https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210324-whaup-cg-anti-Corruption-policy-th.pdf
https://www.wha-up.com/en/home
mailto:CEO@wha-up.com
about:blank
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กัารส์่งเส์ริมแลิะส์ร�างจำิตี้ส์ำานึกัในหล่ิกับรรษั่ทภิบาลิ
บริษัที่ฯ ในฐานะที่่�เป็นบริษัที่ยื่อยืของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอได้ปฏิิบัต่ิต่ามิค่านิยืมิองค์กรของกลุ้่มิบริษัที่ เพื�อให้พนักงานของ 
บรษิทัี่ฯ ยืดึมิั�นในคา่นิยืมิแล้ะมิแ่นวิคดิในการขบัเคล้ื�อนบรษิทัี่ฯ ใหไ้ปในที่ศิที่างเดย่ืวิกบักลุ้ม่ิบรษัิที่ดบับลิ้วิเอชุเอ ต่ล้อดจนสง่เสรมิิ
ให้กลุ้ม่ิบรษิทัี่บรรล้วุิสิยัืที่ศันท่์ี่�กำาหนดไวิ ้การกำากบัดแูล้กจิการแล้ะคา่นยิืมิองคก์รเรื�อง “สจุรติ่รกัษาเกย่ืรต่”ิ (Integrity) นั�นเชืุ�อมิโยืง
กันแล้ะไมิอ่าจแยืกจากกันได้ การยืึดมิั�นในค่านิยืมิควิามิซื�อสัต่ยืส์ุจริต่ในการดำาเนินธิุรกิจนั�นส่งผล้ใหบ้ริษทัี่ฯ ได้รับควิามิไวิ้วิางใจ
แล้ะสร้างควิามิเชุื�อมิั�นให้แก่ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืวิ่าบริษัที่ฯ ปฏิิบัต่ิต่ามิหล้ักกบรรษัที่ภิบาล้ในการกำากับดูแล้กิจการที่่�ด่

INTEGRITY	“สุจริตี้รักษัาเก่ยรตี้ิ”
“ปลู้กฝ่ังควิามิไวิ้วิางใจแล้ะควิามิเชืุ�อมัิ�นของลู้กค้าด้วิยืวิัฒนธิรรมิการที่ำางานท่ี่�โปร่งใส ยืึดมัิ�นในจริยืธิรรมิแล้ะม่ิควิามิรับผิดชุอบ
ต่่อสังคมิ”

ADVANCED
กั�าวลิำ�ากัว่าใคร

CHAMPION
ท้�หนึ�งในใจำ

RESOURCEFUL
รอบรู�ส์มองไว

PARTNERSHIP
รู�ใจำเป็นคู่คิดั

INTEGRITY
ส์ุจำริตี้ร่กัษัาเกั้ยรติี้

ผู้้�ร้�องเร้ียน

เลขานุการ้
บร้ิษััท

ปร้ะธาน
เจ้�าหน�าที�บร้ิหาร้

คณะกร้ร้มการ้
ตุร้วจ้สอบ

หน่วยงาน 
ตุร้วจ้สอบ
ข�อร้�องเร้ียน

หน่วยงาน
ตุิดตุามและ
ดำาเนินการ้

คณะกร้ร้มการ้
บร้ิษััท

ช่่องทางการร้องเรียน

ดัำาเนินการ
ตี้รวัจสอบ	

ผลการ
ตี้รวัจสอบ

รับที่ราบการพบการฝ่่าฝ่ืน	/	ทีุ่จริตี้	/	ละเมิดัจรรยาบรรณธุรกิจ	และรับที่ราบบที่ลงโที่ษั	หรือ	แนวัที่างการป้องกันและแก้ ไข	จากกรณ่ดัังกล�าวั

มีีข้้อร้องเรียน

ไมี
่มีีข้
้อร
้อง
เร
ียน

ไม่
่พ

บก
าร

ฝ่่า
ฝ่ืน

 / 
ทุุจ

ริต
 / 

ละ
เม่

ิดจ
รร

ยา
บร

รณ
ธุุร

กิจ

พ
บก

าร
ฝ่่า

ฝ่ืน
 / 

ทุุจ
ริต

 / 
ละ

เม่
ิดจ

รร
ยา

บร
รณ

ธุุร
กิจ

ตรวจสอบ

เสร็จส้�น

พิจารณาบที่
ลงโที่ษั	หรือ

พิจารณาดัำาเนินการ
ป้องกันและแก้ ไข	
ตี้ามวัินัย	ตี้าม

ระเบ่ยบฯ	และ/หรือ
อาจไดั้รับการลงโที่ษั
ตี้ามกฎหมาย

อ่เมล

รับที่ราบ

รับที่ราบรายงาน
ประจำาไตี้รมาส

รับที่ราบ	และเสนอแนะ
หน�วัยงานตี้รวัจสอบ

ข้อร้องเรียน

นำาเสนอแนวัที่างการตี้รวัจสอบ
และมาตี้รการตี้รวัจสอบหรือ
มาตี้รการป้องและแก้ ไข

อนุมัตี้ิแนวัที่าง
และมาตี้รการ
การตี้รวัจสอบ
หรือมาตี้รการ
ป้องกันและแก้ ไข

อนุมัตี้ิแนวัที่าง
และมาตี้รการ
การตี้รวัจสอบ
หรือมาตี้รการ
ป้องกันและแก้ ไข

แตี้�งตี้ั�งหน�วัยงาน 
ตี้รวัจสอบข้อร้องเรียน

รวับรวัม
ข้อร้องเรียน

รับที่ราบมาตี้รการ 
การตี้รวัจสอบ

รับที่ราบผล

รับที่ราบผล

รับที่ราบผล

รับที่ราบผล

เวั็บไซ่ตี้์
บริษััที่

รับที่ราบผลสรุป
เรื�องร้องเรียน จบกระบวันการ

จบกระบวันการ

จบกระบวันการ

ดัำาเนินการลงโที่ษั	
หรือ	ดัำาเนินการ
ป้องกันและแก้ ไข

กระบวนการดัำาเนินการเมื�อไดั้รับการแจ้้งเบาะแสแลิะข้อร้องเรียูน (WHISTLE-BLOWING)

กล�องแสดัง
ควัามคิดัเห็น

จดัหมายที่าง
ไปรษัณ่ย์
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บริษัที่ฯ ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ในการฝ่ึกอบรมิแล้ะจัดกิจกรรมิดังต่่อไปน่� เพื�อสร้างควิามิต่ระหนักของพนักงานที่่�มิ่ต่่อ
หล้ักบรรษัที่ภิบาล้
• พนกังานใหมิท่ี่กุคนต่อ้งเขา้รบัการอบรมิภาคบงัคบัเรื�องจรรยืาบรรณ์ธิรุกจิแล้ะนโยืบายืต่อ่ต่า้นการที่จุรติ่แล้ะคอรร์ปัชัุน ซึ�งเปน็ 

ส่วินหนึ�งของหล้ักสูต่รปฐมินิเที่ศพนักงาน
• ในปี 2564 สำานักเล้ขานุการบริษัที่ร่วิมิกับฝ่่ายืที่รัพยืากรบุคคล้ของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ได้ริเริ�มิหล้ักสูต่รที่บที่วิน 

ควิามิรู้ออนไล้น์ “การเร่ยืนรู้ด้วิยืต่ัวิเอง” (Self-learning program) สำาหรับพนักงานปัจจุบันที่ั�งหมิดของบริษัที่ฯ ในหัวิข้อ
จรรยืาบรรณ์ธุิรกิจแล้ะนโยืบายืต่อ่ต้่านการทุี่จรติ่แล้ะคอร์รปัชัุน โดยืกำาหนดให้มิก่ารที่ำาแบบที่ดสอบเพื�อวิดัผล้ควิามิเข้าใจใน
เนื�อหาในต่อนที่้ายืของแต่่ล้ะบที่เร่ยืน หากพนักงานคนใดไมิ่ผ่านแบบที่ดสอบออนไล้น์จะต่้องเข้าอบรมิที่บที่วินเนื�อหาแบบ
ชุั�นเร่ยืนปกต่ิในปี 2565 หล้ักสูต่รที่บที่วินควิามิรู้ออนไล้น์น่�จัดขึ�นเป็นประจำาทีุ่กปีหรือเมิื�อมิ่การเปล้่�ยืนแปล้งรายืล้ะเอ่ยืดใน
นโยืบายืเก่�ยืวิกับการกำากับดูแล้กิจการที่่�ด่ ที่ั�งน่� จากการดำาเนินงานที่่�ผ่านมิาแสดงให้เห็นวิ่าพนักงานของบริษัที่ฯ ได้รับการ
สื�อสารแล้ะรับที่ราบเรื�องจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจของบริษัที่ฯ โดยืเฉล้่�ยืร้อยืล้ะ 100 ซึ�งบ่งชุ่�วิ่าบริษัที่ฯ ได้ปฏิิบัต่ิต่ามิจรรยืาบรรณ์
ธิรุกิจอยื่างเข้มิงวิดแล้ะดำาเนินธิุรกิจอยื่างมิ่ควิามิรับผิดชุอบ

• นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้ม่ิการสื�อสารให้คู่ค้าแล้ะผู้รับเหมิารับที่ราบเก่�ยืวิกับจรรยืาบรรณ์ธุิรกิจของบริษัที่ฯ ผ่านหล้ากหล้ายื
ชุ่องที่าง เชุ่น มิ่การแนบนโยืบายืไวิ้ในสัญญา เพื�อให้คู่ค้าแล้ะผู้รับเหมิาที่ราบแล้ะปฏิิบัต่ิต่ามิจรรยืาบรรณ์ธิุรกิขของบริษัที่

กัลิุ่มเป้าหมาย ผลิกัารดัำาเนินงาน
ปี 2564

เป้าหมาย
ปี 2568

สัดส่วินของพนักงานของบริษัที่ฯ ที่่�ได้รับการสื�อสารแล้ะรับที่ราบ
เรื�องจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจของบริษัที่ฯ ภายืในปี 2568

100% 100%

สัดส่วินของบริษัที่ยื่อยืของบริษัที่ฯ ที่่�ได้รับการสื�อสารแล้ะรับ
ที่ราบเรื�องจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจของบริษัที่ฯ ภายืในปี 2568

100% 100%

สัดส่วินของคู่ค้า/ผู้รับเหมิา ที่่�ได้รับการสื�อสารแล้ะรับที่ราบเรื�อง
จรรยืาบรรณ์ธิุรกิจของบริษัที่ฯ ภายืในปี 2568

100% 100%
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คณูะกัรรมกัารบริษั่ท

คณูะกัรรมกัาร
บริหารความเส์้�ยง

คณูะทำางานบริหารความเส์้�ยง

กัารบริหารจำ่ดักัารความเส์้�ยง
แลิะภาวะวิกฤตี้

ธิุรกิจในปัจจุบันกำาล้ังเผชุิญกับสภาพแวิดล้้อมิที่่�ที่้าที่ายื ไมิ่วิ่าจะเป็นควิามิผันผวินที่างเศรษฐกิจ การเปล้่�ยืนแปล้งที่างเที่คโนโล้ยื่
ดิจิที่ัล้ การจัดการสิ�งแวิดล้้อมิให้ด่ยิื�งขึ�น ทัี่�งหมิดล้้วินเป็นต่ัวิอยื่างของควิามิเส่�ยืงในปัจจุบัน แล้ะควิามิเส่�ยืงท่ี่�อาจเกิดขึ�นใหมิ่ 
ของการดำาเนินธิุรกิจในปัจจุบัน ด้วิยืเหตุ่น่�การเต่ร่ยืมิต่ัวิให้พร้อมิอยู่ืเสมิอจึงเป็นสิ�งสำาคัญสำาหรับภาคธุิรกิจในการดำารงอยู่ืใน 
ยืคุโล้กาภวัิิต่นน์่� บรษัิที่ฯ ต่ระหนกัถงึควิามิที่า้ที่ายืเหล่้าน่�แล้ะไดป้ล้กูฝ่งัการบริหารควิามิเส่�ยืงในเชิุงรกุ เพื�อเพิ�มิข่ดควิามิสามิารถของ 
บริษัที่ฯ ในการปรับต่ัวิให้เข้ากับการเปล้่�ยืนแปล้ง เพิ�มิควิามิคล้่องต่ัวิ แล้ะการต่อบสนองต่่อควิามิไมิ่แน่นอนอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ 
เพื�อให้มิั�นใจวิ่าธิุรกิจของบริษัที่ฯ จะไมิ่หยืุดชุะงักด้วิยืเหตุ่ฉุกเฉินหรือวิิกฤต่ใดๆ

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
โคงสร้างการบริหารควัามเส่�ยง
บริษัที่ฯ ได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารควิามิเส่�ยืงไวิ้อยื่าง
ชุัดเจน ทัี่�งน่� เพื�อให้ม่ิการจัดการควิามิเส่�ยืงอย่ืางเหมิาะสมิ  
คณ์ะกรรมิการบริษัที่จึงได้แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมิการบริหาร 
ควิามิเส่�ยืง (Risk Management Committee: RMC) ซึ�ง 
ประกอบด้วิยืประธิานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร แล้ะกรรมิการบริษัที่ 
เพื�อกำากับดูแล้การบริหารควิามิเส่�ยืงของบริษัที่ นอกจากน่�  
เพื�อให้บริษัที่ฯ มิ่การดำาเนินการต่ามิกระบวินการบริหาร 
ควิามิเส่�ยืงท่ี่�กำาหนดไวิ้ คณ์ะที่ำางานบริหารควิามิเส่�ยืง (Risk 
Working Group) จึงได้ถูกแต่่งต่ั�งขึ�น ประกอบด้วิยืผู้บริหาร
แล้ะหัวิหน้าแผนก โดยืคณ์ะที่ำางานบริหารควิามิเส่�ยืงจะ
ประชุุมิอยื่างสมิำ�าเสมิอเพื�อต่ิดต่ามิควิามิเส่�ยืงของบริษัที่ แล้ะ 
ควิามิเส่�ยืงที่่�อาจเกิดขึ�นใหมิ่ รวิมิที่ั�งรายืงานต่่อคณ์ะกรรมิการ
บรหิารควิามิเส่�ยืงเพื�อนำาประเดน็ควิามิเส่�ยืงดงักล้า่วิไปรายืงาน
ต่่อที่่�ประชุุมิคณ์ะกรรมิการบริษัที่ในล้ำาดับถัดไป เพื�อพิจารณ์า
ที่บที่วินประเด็นที่างเศรษฐกิจ สิ�งแวิดล้้อมิ แล้ะสังคมิ แล้ะ
ผล้กระที่บ ควิามิเส่�ยืง แล้ะโอกาสท่ี่�อาจเกดิขึ�นในที่กุๆ ไต่รมิาส 

เลขานุการของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง
คือ	เลขานุการของบริษััที่
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กัรอบกัารบริหารความเส้์�ยง  
(RISK MANAGEMENT FRAMEWORK)
คณ์ะกรรมิการบรหิารควิามิเส่�ยืง (RMC) ไดพ้ฒันานโยืบายืแล้ะ
กรอบการบริหารควิามิเส่�ยืง โดยืนโยืบายืน่�ได้รับการที่บที่วิน
เป็นประจำาทีุ่กปีเพื�อให้แน่ใจวิ่าควิามิเส่�ยืงสำาคัญทัี่�งหมิดได้
รับการต่รวิจสอบ ต่ิดต่ามิ จัดการ แล้ะบรรเที่าด้วิยืมิาต่รการ
ท่ี่�เหมิาะสมิ ทัี่�งน่� บริษัที่ฯ ได้กำาหนดให้นโยืบายืการบริหาร 
ควิามิเส่�ยืงเป็นส่วินหนึ�งของการดำาเนินธุิรกิจ ผู้บริหารแล้ะ
พนกังานที่กุระดบัล้ว้ินม่ิสว่ินรบัผดิชุอบในการบรหิารควิามิเส่�ยืง
อยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ

บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำากรอบการบริหารควิามิเส่�ยืงเพื�อให้สอดคล้้อง
กับนโยืบายืการบริหารจัดการควิามิเส่�ยืงของกลุ้่มิบริษัที่ โดยื
กรอบการบริหารควิามิเส่�ยืงมิ่ควิามิสอดคล้้องกับมิาต่รฐาน
สากล้ของ Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) โดยืเฉพาะอย่ืางยิื�ง
นโยืบายืการบริหารควิามิเส่�ยืงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management :ERM) ของ COSO กรอบดงักล้า่วิเปน็แนวิที่าง
ในการบริหารควิามิเส่�ยืงให้พนักงานทุี่กคนนำาไปปฏิิบัต่ิ โดยื
แผนภาพต่อ่ไปน่�แสดงให้เห็นการจัดการควิามิเส่�ยืงของ บริษทัี่ฯ

• การระบุความเส่�ยูงที่ั�ง
ภายูใน แลิะภายูนอก 
รวมที่ั�งผลิกระที่บ 
ที่างธุรกิจ้

• การจ้ัดัประเภที่ของ
ความเส่�ยูงที่่�ระบุไดั้เป็น 
ส่�ประเภที่:

• กลิยูุที่ธ์ การเงิน  
การดัำาเนินงาน แลิะ 
การปฏิิบัตี้ิตี้าม 
กฎระเบ่ยูบ

• การคำานวณระดัับ 
ความเส่�ยูงตี้ามเกณฑ์์
การประเมินที่่�เป็น
มาตี้รฐาน 

• การจ้ัดัลิำาดัับความ
สำาคัญของความเส่�ยูง
ตี้ามประเภที่ แลิะระดัับ
ความเส่�ยูงที่่�ยูอมรับไดั้

• กำาหนดัแผนการ 
ดัำาเนินการเพ่�อลิดั 
ผลิกระที่บที่่�อาจ้เกิดัข้�น 
แลิะลิดัความเส่�ยูงใน
ระดัับสูงให้อยูู่ในระดัับ 
ที่่�ยูอมรับไดั้

• การสื�อสารความเส่�ยูง
กับผู้บริหารแลิะ
พนักงานทีุ่กคนเพ่�อ
สร้างวัฒนธรรม  
การบริหารความเส่�ยูง 
ที่่�แข็งแกร่ง

• คณะที่ำางานดั้านความ
เส่�ยูงรายูงานแผนปฏิิบัตี้ิ
การ การบริหาร 
ความเส่�ยูง ผลิลิัพธ ์ 
แลิะความคืบหน้าไปยูัง 
RMC เป็นรายูไตี้รมาส

• ปรับชิ่องที่างการสื�อสาร
ภายูในให้เหมาะสม 
เพ่�อเผยูแพร่ข้อมูลิ 
ความเส่�ยูงที่่�เก่�ยูวข้อง

การระบุความเส่�ยูง การประเมินความเส่�ยูง มาตี้รการตี้อบสนองที่่�
รวดัเร็วแลิะบรรเที่า 

ความเส่�ยูง

การรายูงานความเส่�ยูง 
การตี้ิดัตี้าม แลิะ 

การสื�อสาร

บริษัที่ฯ ได้ประเมิินปัจจัยืควิามิเส่�ยืงทัี่�งภายืในแล้ะภายืนอก
ใน 4 ด้านหล้ัก ได้แก่ ควิามิเส่�ยืงด้านกล้ยืุที่ธิ์ ด้านปฏิิบัต่ิการ 
ด้านการเงิน แล้ะด้านการปฏิิบัต่ิต่ามิกฎระเบ่ยืบ ควิามิเส่�ยืงที่่�
สำาคัญแล้ะมิาต่รการบรรเที่าผล้กระที่บนั�นได้รับการสื�อสารไป
ยืังพนักงานทุี่กระดับอยื่างสมิำ�าเสมิอ เพื�อสร้างควิามิต่ระหนัก
เรื�องการจัดการควิามิเส่�ยืงที่ั�วิที่ั�งองค์กร ต่ล้อดจนสนับสนุนให้
บริษัที่ฯ มิ่ควิามิพร้อมิต่่อการเปล้่�ยืนแปล้งแล้ะควิามิที่้าที่ายื
ใดๆ ท่ี่�เกดิขึ�น ทัี่�งน่�รายืล้ะเอ่ยืดเพิ�มิเต่มิิเก่�ยืวิกับควิามิเส่�ยืงหล้กั
ได้ระบุอยืู่ในเนื�อหาส่วินปัจจัยืควิามิเส่�ยืงของรายืงานประจำาปี 
2564 ของบริษัที่ฯ

ความเส้์�ยงท้�อาจำเกัิดัข้�นใหม่
(EMERGING RISKS)
บรษิทัี่ฯ ไดต้่ระหนกัถงึควิามิสำาคญัของควิามิเส่�ยืงท่ี่�อาจเกดิขึ�น
ใหมิ่ซึ�งอาจส่งผล้กระที่บต่่อการดำาเนินธิุรกิจ ที่ั�งน่�กระบวินการ
บรหิารควิามิเส่�ยืงของบริษทัี่ฯ ได้ครอบคลุ้มิควิามิเส่�ยืงประเภที่น่�  
ซึ�งควิามิเส่�ยืงเหล่้าน่�จะไดร้บัการต่รวิจสอบ ประเมิิน แล้ะแก้ไข
โดยืกำาหนดแผนบรรเที่าท่ี่�สามิารถชุ่วิยืล้ดผล้กระที่บท่ี่�เกิดขึ�น 
ที่่ามิกล้างควิามิเส่�ยืงท่ี่�อาจเกิดขึ�นใหม่ิมิากมิายื บริษัที่ฯ ได้
คำานึงถึงควิามิเส่�ยืงดังต่่อไปน่�
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กัารพ่ฒนาของเทคโนโลิย้ดิัจำิท่ลิ
(DIGITAL DISRUPTION)
รายละเอ่ยดัและผลกระที่บ
ในขณ์ะท่ี่�เรากำาลั้งก้าวิไปสู่ยุืคเปล้่�ยืนผ่านที่างดิจิที่ัล้ (Digital 
Transformation) ซึ�งถูกเร่งโดยืการเกิดโรคระบาด ควิามิ
ก้าวิหน้าที่างเที่คโนโล้ย่ืได้เปล้่�ยืนพฤต่ิกรรมิของสังคมิแล้ะ
สภาวิะต่ล้าด โดยืการพฒันาของเที่คโนโล้ย่ืดจิทิี่ลั้ไดส้รา้งควิามิ
ไมิ่แน่นอนให้กับธิุรกิจทัี่�งยัืงเป็นประเด็นท่ี่�มิ่ควิามิสำาคัญเพิ�มิ
มิากขึ�น ดงันั�น หากบรษิทัี่ไมิไ่ดเ้ต่รย่ืมิการจดัการกบัควิามิเส่�ยืง
ที่่�อาจเกิดขึ�นใหมิ่น่� อาจที่ำาให้ธิุรกิจหยืุดชุะงักได้

แนวิที่างการดำาเนินธิุรกิจแบบเดิมิๆ กำาล้ังจะสิ�นสุดล้ง แล้ะ
กระบวินการแปล้งขอ้มิลู้ไปสูร่ปูแบบดจิทิี่ลั้ (digitalization) กำาลั้ง
กำาหนดทิี่ศที่างของต่ล้าด นอกจากน่�การปฏิิวัิต่ิวิิธิ่การที่ำางาน
ก่อให้เกิดควิามิเส่�ยืงด้านต่ล้าดแก่บริษัที่หล้ายืแห่งซึ�งรวิมิถึง
บริษัที่ฯ ด้วิยื กระบวินการแปล้งข้อมูิล้ไปสู่รูปแบบดิจิทัี่ล้ม่ิ
บที่บาที่สำาคญัในที่กุดา้นของธิรุกจิ ทัี่�งยืงัม่ิอทิี่ธิพิล้ต่อ่ผล้ติ่ภณั์ฑ์์
แล้ะบริการท่ี่�เสนอให้กับลู้กค้า ต่ั�งแต่่การพัฒนาผล้ิต่ภัณ์ฑ์์
แล้ะบริการ กิจกรรมิการดำาเนินงาน ไปจนถึงการสิ�นสุดอายุื 
การใชุ้งาน ดงันั�นจึงเปน็เรื�องสำาคญัท่ี่�บรษิทัี่ฯ จะต่อ้งปรบัตั่วิให้
เขา้กบัการเปล้่�ยืนแปล้งในสภาวิะต่ล้าดเพื�อให้บรษิทัี่ฯ สามิารถ
ที่ำาการแข่งขันแล้ะไม่ิสูญเส่ยืต่ำาแหน่งในต่ล้าด ด้วิยืเหตุ่น่�  
บริษัที่ฯ จึงเปิดรับการเปล้่�ยืนแปล้งที่างดิจิทัี่ล้ เที่คโนโล้ย่ื 
ผู้คน แล้ะวิัฒนธิรรมิ ซึ�งเป็นประเด็นสำาคัญท่ี่�ชุ่วิยืขับเคล้ื�อน
การเต่ิบโต่ รวิมิถึงการควิ้าโอกาสใหมิ่ๆ แล้ะต่อบสนองต่่อ 
ควิามิคาดหวิัง แล้ะการเปล้่�ยืนแปล้งในสภาวิะต่ล้าด

ยืิ�งไปกวิ่านั�น แนวิโน้มิอุต่สาหกรรมิการผล้ิต่ในปี 2565 มิุ่งเน้น 
ไปท่ี่�ห่วิงโซ่อุปที่านท่ี่�สั�นแล้ะเร่ยืบง่ายืกวิ่าเดิมิ รวิมิถึงการล้ด 
ขนาดวิงจรการพัฒนาผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ใหมิ ่แล้ะการพัฒนาเที่คโนโล้ย่ื 
การผลิ้ต่ใหมิ่สำาหรับการผลิ้ต่ในปริมิาณ์น้อยื (เชุ่น การผลิ้ต่ 
แบบเพิ�มิเนื�อวิสัดุ) ท่ี่�ต่อบสนองต่อ่ควิามิต่อ้งการผล้ติ่ภณั์ฑ์ท่์ี่�ม่ิ 
ควิามิเฉพาะของผู้บริโภค นอกจากน่� ควิามิก้าวิหน้าที่าง

เที่คโนโล้ย่ืแล้ะการเกิดโรคระบาดที่ำาให้กิจวิัต่รประจำาวิันของ
ผู้คนเปล้่�ยืนไปพึ�งพาบริการออนไล้น์มิากขึ�น ทัี่�งน่� แมิ้การ
เปล้่�ยืนแปล้งท่ี่�เกิดขึ�นอาจเป็นภัยืคุกคามิต่่อธิุรกิจบางประเภที่ 
แต่่ก็เป็นโอกาสสำาหรับธิุรกิจบางประเภที่ เชุ่น อ่คอมิเมิิร์ซแล้ะ
ธิุรกิจที่่�เก่�ยืวิข้องเชุ่นกัน

ผลกระที่บที่างธุรกิจ
บรษิทัี่ฯ ไดม่้ิการพฒันาแล้ะปรบัปรงุผล้ติ่ภณั์ฑ์แ์ล้ะบรกิารเพื�อ
ต่อบสนองต่่อควิามิต่้องการ แล้ะควิามิคาดหวิังที่่�เปล้่�ยืนแปล้ง
ไปของกลุ้่มิลู้กค้า ประกอบไปด้วิยืนวิัต่กรรมิดิจิที่ัล้ท่ี่�เพิ�มิ 
มิากขึ�น แล้ะข้อเสนอการให้บริการในที่างดิจิที่ัล้ นอกจากน่� 
ดว้ิยืจำานวินของบรษิทัี่สต่ารท์ี่อพัท่ี่�เขา้สูต่่ล้าดเพิ�มิมิากขึ�น ที่ำาให้
ขนาดของบริษัที่ลู้กค้าเล้็กล้ง แล้ะมิ่ควิามิต่้องการบริการท่ี่�มิ่
ประสิที่ธิิภาพสูงสุด

ด้วิยืแนวิโน้มิการเปล้่�ยืนแปล้งเหล้่าน่� บริษัที่ฯ ต่้องระบุแล้ะ
จัดการควิามิคาดหวิังแล้ะควิามิต่้องการของลู้กค้าเพื�อท่ี่�จะ
สามิารถปรับต่ัวิให้เข้ากับสภาวิะต่ล้าดใหมิ่แล้ะยัืงคงควิามิใน
สามิารถแข่งขันต่่อไปได้ ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ มิุ่งมิั�นที่่�จะดำาเนินงาน
อย่ืางมิ่ประสิที่ธิิภาพเพื�อให้มัิ�นใจวิ่าทัี่�งบริษัที่ฯ แล้ะลู้กค้าจะ
เป็นผู้นำาต่ล้าดแล้ะเติ่บโต่ไปด้วิยืกัน ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงไม่ิเคยื
หยืุดพัฒนา แล้ะยืังคงนำาเสนอโซลู้ชุั�นอัจฉริยืะให้แก่ลู้กค้าด้วิยื
เที่คโนโล้ยื่ที่่�ล้ำ�าสมิัยื

การดัำาเนินการเพ่�อบรรเที่าควัามเส่�ยง
เพื�อล้ดควิามิเส่�ยืงน่� บรษัิที่ฯ ได้ดำาเนนิการดา้นนวิตั่กรรมิดจิิที่ลั้
หล้ายือยื่าง เพื�อต่อบสนองแล้ะควิ้าโอกาสจากกระบวินการ
แปล้งข้อมูิล้ไปสูรู่ปแบบดิจทิี่ลั้ (digitalization) ทัี่�วิทุี่กพื�นท่ี่�ธุิรกจิ

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังต่ั�งเป้าท่ี่�จะขยืายืกำาล้ังการผลิ้ต่ด้วิยื
ผล้ิต่ภัณ์ฑ์์สาธิารณู์ปโภคใหมิ่ๆ ต่ล้อดจนขยืายืพอร์ต่โฟลิ้โอ
ดา้นพลั้งงานด้วิยืนวิตั่กรรมิโซล้ชูุั�นพลั้งงานผ่าน SMART Grid  
อ่กด้วิยื
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ความเส้์�ยงจำากักัารเปล้ิ�ยนแปลิง 
ส์ภาพภูมิอากัาศ (CLIMATE CHANGE 
TRANSITION RISK)
รายละเอ่ยดัและผลกระที่บ
ในชุ่วิงไม่ิก่�ปีท่ี่�ผ่านมิา การเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศเป็น
ปัญหาที่่�น่ากังวิล้ของหล้ายืๆ ฝ่่ายื ที่ั�งน่� ควิามิถ่�ในการเกิดภัยื
ธิรรมิชุาติ่ สภาพอากาศสุดขั�วิ แล้ะอุปสงค์พลั้งงานสะอาดได้เพิ�มิ
มิากขึ�น แล้ะคาดวิ่าจะมิ่นโยืบายืแล้ะข้อบังคับที่่�เข้มิงวิดยืิ�งขึ�น 
เพื�อมิุ่งไปสู่สังคมิอนาคต่คาร์บอนต่ำ�า (low carbon future)  
การไมิ่สามิารถปรับต่ัวิให้เข้ากับการเปล้่�ยืนแปล้งท่ี่�เกิดขึ�น 
เหล้่าน่�อาจส่งผล้กระที่บต่่อชุื�อเส่ยืง บที่ล้งโที่ษ หรือ 
หน่�สินอื�นๆ ได้ ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ได้ต่ระหนักถึงควิามิสำาคัญของ
การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภมิูิอากาศท่ี่�มิาพรอ้มิกบัควิามิเส่�ยืงแล้ะ
โอกาสที่างธุิรกิจของบริษัที่ โดยืในชุ่วิงเปล่้�ยืนผ่านน่�จะสร้าง
โอกาสให้กบัธิรุกจิของบริษทัี่ฯ ดว้ิยืการเพิ�มิพล้งังานหมุินเว่ิยืน
ผ่านบริการโซล้าร์รูปที่็อป (Solar Rooftop) ซึ�งเป็นประโยืชุน์
ต่่อทัี่�งบริษัที่ฯ แล้ะลู้กค้าในการล้ดปริมิาณ์การปล้่อยืแล้ะดูด
กล้ับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) แล้ะจัดหาคาร์บอน
เครดิต่ (Carbon Credit) ให้แก่บริษัที่อื�นๆ เพื�อชุดเชุยืปริมิาณ์
การปล่้อยืก๊าซคาร์บอน บริษทัี่ฯ จะพัฒนาบริการโซล้ารร์ปูท็ี่อป 
น่�อยื่างต่่อเนื�องเพื�อให้เป็นแหล้่งพล้ังงานที่่�เสถ่ยืรยืิ�งขึ�น ซึ�งจะ
ชุ่วิยืรักษาผล้ประโยืชุน์ให้กับลู้กค้าของบริษัที่ฯ มิากยืิ�งขึ�นไป

ผลกระที่บตี้�อภาคธุรกิจ
ยืิ�งไปกวิ่านั�น บริษัที่ฯ ยืังมิุ่งหวิังที่่�จะบรรเที่าการเปล้่�ยืนแปล้ง
สภาพภมูิอิากาศแล้ะมิุง่สู่องคก์รคารบ์อนต่ำ�าดว้ิยืควิามิคดิรเิริ�มิ
ท่ี่�หล้ากหล้ายื พร้อมิทัี่�งม่ิมิาต่รการต่ิดต่ามิท่ี่�มิ่ส่วินชุ่วิยืใน 
เชุิงบวิกต่่อการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ โดยืได้เพิ�มิกำาล้ัง
การผลิ้ต่พลั้งงานจากแสงอาที่ติ่ย์ืเปน็ 92 เมิกะวิตั่ต์่ การท่ี่�บรษัิที่ฯ 
ยืังให้บริการโรงไฟฟ้าพล้ังงานที่ดแที่นซึ�งเป็นหนึ�งในบริการ
หล้ักสำาหรับลู้กค้า ที่ำาให้มิั�นใจได้วิ่าลู้กค้าจะสามิารถหล้่กเล้่�ยืง
การปล้่อยืคาร์บอนต่ล้อดห่วิงโซ่คุณ์ค่าของบริษัที่ฯ นอกจากน่�  

บริษัที่ฯสามิารถล้ดควิามิเส่�ยืงในชุ่วิงเปล้่�ยืนผ่านเที่คโนโล้ย่ื
แล้ะบรรทัี่ดฐานที่างสังคมิด้วิยืการพัฒนาบริการเพิ�มิเติ่มิเพื�อ
สนับสนุนการใชุ้ที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ 
อย่ืางไรกต็่ามิ ชุว่ิงเปล้่�ยืนผา่นดงักล้า่วิยืงัสามิารถสรา้งโอกาสให้
ที่างธุิรกจิให้บริษัที่ฯ ผา่นบริการโซล้ารร์ฟูท็ี่อปซึ�งเป็นประโยืชุน์
ต่่อทัี่�งกลุ้่มิบริษัที่แล้ะลู้กค้า เนื�องจากชุ่วิยืล้ดการปล้่อยื 
แล้ะดดูกล้บักา๊ซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) แล้ะใหค้ารบ์อน
เครดิต่ (Carbon Credit) แก่บริษัที่อื�นๆ เพื�อชุดเชุยืการปล้่อยื 
ปริมิาณ์คาร์บอน บริษัที่ฯ จะพัฒนาบริการโซล้าร์รูฟที่็อปน่� 
อยื่างต่่อเนื�องเพื�อให้เป็นแหล้่งพล้ังงานท่ี่�เสถ่ยืรยิื�งขึ�น ซึ�งจะ
ชุ่วิยืรักษาผล้ประโยืชุน์ให้กับลู้กค้าของบริษัที่ฯ มิากยืิ�งขึ�นไป

การดัำาเนินการเพ่�อบรรเที่าควัามเส่�ยง
บริษัที่ฯ เป็นบริษัที่ยื่อยืของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ซึ�งมิ่เป้า
หมิายืท่ี่�จะบรรเที่าการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ แล้ะมุ่ิงสู่
องค์กรคาร์บอนต่ำ�าด้วิยืควิามิคิดริเริ�มิที่่�หล้ากหล้ายื พร้อมิที่ั�งมิ่
มิาต่รการติ่ดต่ามิผล้ท่ี่�เอื�อต่อ่การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิอิากาศ
ในที่างบวิก รวิมิไปถึงการล้ดการใชุ้นำ�าจากแหล่้งธิรรมิชุาติ่  
การฝ่ังกล้บของเส่ยื แล้ะการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก

บริษัที่ฯ มิ่การพัฒนาบริการพล้ังงานแสงอาทิี่ต่ยื์ซึ�งเป็น
พล้ังงานที่ดแที่นอยื่างต่่อเนื�อง เพื�อสร้างควิามิพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลู้กค้า แล้ะเพื�อต่อบสนองต่่อควิามิเส่�ยืงในชุ่วิง 
เปล้่�ยืนผ่านเที่คโนโล้ย่ืแล้ะบรรที่ัดฐานที่างสังคมิ บริษัที่ฯ ได้
พัฒนาบริการอื�นๆ เพิ�มิเต่ิมิเพื�อสนับสนุนการใชุ้ที่รัพยืากร 
ธิรรมิชุาต่ิอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพอ่กด้วิยื

กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ได้ที่ำาการวิิเคราะห์สถานการณ์์การ
เปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ ซึ�งการวิิเคราะห์น่�ครอบคลุ้มิถึง 
สถานการณ์์การเพิ�มิขึ�นของอุณ์หภูมิิโล้กสำาหรับธิุรกิจปกต่ิ 
(4 องศาเซล้เซ่ยืส) แล้ะสำาหรับสังคมิคาร์บอนต่ำ�า (1.5 องศา
เซล้เซ่ยืส) โดยืบริษัที่ฯ ได้ร่วิมิเป็นส่วินหนึ�งของการศึกษาน่�
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นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังต่รวิจวิัดการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจก 
ขอบเขต่ 1 แล้ะ 2 โดยืข้อมิูล้ดังกล้่าวิได้รับการต่รวิจสอบโดยื
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบจ.) ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ 
จะใชุ้ข้อมิูล้น่�เป็นพื�นฐานในการกำาหนดเป้าหมิายืควิามิมุ่ิงมิั�น
ระยืะยืาวิในการล้ดกา๊ซเรอืนกระจก จากควิามิพยืายืามิดงักล้า่วิ
ที่ำาให้บริษัที่ฯ สามิารถล้ดผล้กระที่บของก๊าซเรือนกระจกต่่อ 
สิ�งแวิดล้้อมิแล้ะสังคมิโดยืรวิมิได้อยื่างมิาก

การจัดัการวัิกฤตี้	และการจัดัการ 
ควัามตี้�อเนื�องที่างธุรกิจ
ในส่วินของบที่บาที่ในการจัดการควิามิเส่�ยืงของบริษัที่ฯ ในปี 
2564 บริษัที่ฯ ได้ที่ำาการวิิเคราะห์ปัจจัยือ่อนไหวิแล้ะวิัดควิามิ
สามิารถในการต้่านที่านวิกิฤติ่เพื�อประเมินิผล้ท่ี่�ต่ามิมิา รวิมิไป
ถึงผล้กระที่บของเหตุ่การณ์์ควิามิเส่�ยืง ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึง
มิ่การเต่ร่ยืมิมิาต่รการล้ดควิามิเส่�ยืง โดยืการวิิเคราะห์ปัจจัยื
อ่อนไหวิแล้ะที่ดสอบควิามิสามิารถในการต้่านที่านวิิกฤติ่ของ 
บริษัที่ฯ จากการที่ดสอบพบวิ่าภัยืธิรรมิชุาต่ิ โรคระบาด แล้ะ 
การกอ่การรา้ยืเปน็ควิามิเส่�ยืงสำาคญัต่อ่ธิรุกจิของบรษิทัี่ฯ ทัี่�งน่� 
เนื�องจากบริการสาธิารณ์ูปโภคของบริษัที่ฯ ต่้องพึ�งพาควิามิ
พร้อมิของที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิ (เชุ่น ปริมิาณ์นำ�าฝ่นเพื�อบริการ
ประปา) จึงอาจที่ำาให้ผล้กระที่บเหล่้าน่�ส่งผล้ต่่อบริการของ 
บริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิลู้กค้าได้ 

ดว้ิยืเหตุ่น่�บรษิทัี่ฯ จงึไดร้เิริ�มิโครงการมิากมิายืเพื�อล้ดควิามิเส่�ยืง 
จากภัยืธิรรมิชุาต่ิแล้ะโรคระบาด โดยืให้ควิามิสำาคัญกับ 
การเล้อืกสถานท่ี่�แล้ะระบบรกัษาควิามิปล้อดภยัืท่ี่�เหมิาะสมิ ซึ�ง
ในทีุ่กๆ โครงการ บริษัที่ฯ จะออกแบบระดับพื�นที่่�โรงงานให้สูง
กวิ่าถนนสาธิารณ์ะ แล้ะสูงกวิ่าระดับนำ�าที่่วิมิสูงสุดในชุ่วิงเวิล้า 
30 ปี นอกจากน่�ในแต่่ล้ะโครงการ บริษัที่ฯ ยืังได้ที่ำาประกัน
ควิามิเส่�ยืงซึ�งครอบคล้มุิควิามิเสย่ืหายืที่กุประเภที่ท่ี่�เกดิจากภยัื
ธิรรมิชุาต่ิแล้ะอุบัต่ิเหตุ่อ่กด้วิยื

นอกเหนือจากการดำาเนินการของภาครัฐแล้ะเอกชุนผ่าน
สถาบนัท่ี่�ไดร้บัมิอบหมิายืใหบ้รหิารจดัการนำ�า เชุน่ ศนูยืป์ฏิบิตั่ิ
การนำ�า (Water War Room) ซึ�งบริษัที่ฯ เป็นสมิาชุิกแล้้วิ  
บริษัที่ฯ ยืังได้กำาหนดมิาต่รการรับมืิอภัยืแล้้งภายืในหล้ายื
มิาต่รการ เชุ่น การฟื�นฟูนำ�าเส่ยืแล้ะการพิจารณ์าแหล้่งนำ�าดิบ
ที่างเล้ือก

สำาหรับการระบาดของโรค บริษทัี่ฯ ได้ดำาเนินมิาต่รการป้องกัน
บุคล้ากรจากการเกิดโรคระบาดอยื่างสมิำ�าเสมิอ แล้ะบรรเที่า 
ผล้กระที่บด้านล้บที่่�อาจส่งผล้ให้การดำาเนินงานล้่าชุ้า

บริษัที่ฯ ได้พัฒนาแผนควิามิต่่อเนื�องที่างธิุรกิจ (Business 
Continuity Plan: BCP) ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งของระบบการจัดการ
ควิามิเส่�ยืงของบริษทัี่ฯ เพื�อเต่รย่ืมิพร้อมิสำาหรบัการต่อบสนอง
ท่ี่�มิป่ระสทิี่ธิภิาพในชุ่วิงเวิล้าฉกุเฉนิหรอืวิิกฤต่ ซึ�งแผนดังกล่้าวิ
ม่ิส่วินชุ่วิยืให้การดำาเนินงานของทุี่กหน่วิยืธุิรกิจเป็นไปอย่ืาง 

ราบรื�น โดยืแผนน่�ได้รับการต่รวิจสอบแล้ะแก้ไขเพื�อให้
ครอบคลุ้มิเหตุ่การณ์์ที่ั�งหมิดผ่านการประเมิินควิามิเส่�ยืงที่่�อาจ
ที่ำาให้เกดิการหยืดุชุะงกัของธุิรกิจได้ เชุน่ ภยัืธิรรมิชุาต่ ิไฟไหมิ้ 
โรคระบาด ควิามิปล้อดภัยืของข้อมิูล้ เป็นต่้น

ในปี 2564 ประสิที่ธิิภาพของแผนควิามิต่่อเนื�องที่างธุิรกิจ 
(BCP) ของบริษัที่ฯ ได้รับการที่ดสอบภายืในกลุ้่มิธุิรกิจหลั้ก 
หรือระหวิ่างกระบวินการปฏิิบัต่ิงาน ต่ล้อดจนการนำาผล้การ
ที่ดสอบไปใชุ้เพื�อปรับปรุงแผนควิามิต่่อเนื�องที่างธิุรกิจ (BCP) 
เพื�อให้แน่ใจวิ่าม่ิการต่อบสนองท่ี่�แม่ินยืำาในเหตุ่การณ์์ท่ี่�เกิด
ขึ�นจริง บริษัที่ฯ ได้ที่ดสอบแผน BCP ในด้านควิามิปล้อดภัยื
ของข้อมิูล้ ซึ�งดำาเนินการโดยืแผนกเที่คโนโล้ยื่สารสนเที่ศ ซึ�ง
ครอบคลุ้มิถึงการกู้คืนข้อมิูล้ แล้ะการกู้คืนสื�อสำารองสำาหรับ
ศนูย์ืขอ้มูิล้ของกลุ้ม่ิบริษทัี่ดับบลิ้วิเอชุเอ จากการที่ดสอบระบบ
สำาคัญในปี 2564 ผล้การที่ดสอบการกู้คืนระบบ (Disaster 
Recovery) ประสบควิามิสำาเรจ็ดว้ิยืด ่โดยืเวิล้าท่ี่�ใชุทั้ี่�งหมิดแล้ว้ิ
เสร็จภายืในระยืะเวิล้าท่ี่�คาดการณ์ ์ทัี่�งน่� ขั�นต่อนการที่ดสอบการ
กู้คืนข้อมิูล้ประกอบด้วิยื

• การเปดิใชุง้านแล้ะการแจง้เต่อืน เปน็ขั�นต่อนแรกหล้งัจาก
เกดิการหยืดุชุะงกัหรอืการขดัขอ้งของระบบท่ี่�ใชุร้ะยืะเวิล้า
การแก้ไขหรือกู้คืน (Recovery Time Objective: RTO) 
เกินกวิ่าที่่�ระบบกำาหนด

• การกู้คืนจะเริ�มิต่้นหลั้งจากเปิดใชุ้งานการกู้คืนระบบ 
(Disaster Recovery) โดยืจะดำาเนินการกู้คืน อ่เมิล้ / 
Office 365, ระบบการเร่ยืกเก็บเงิน (Billing System: 
EOMS) แล้ะระบบ ERP

• การที่ดสอบแล้ะการกลั้บสู่สถานะปกติ่จะเป็นกระบวินการ
หล้ังจากการกู้คืนเสร็จสิ�น แล้ะการที่ำางานของระบบจะ
กล้ับมิาใชุ้ได้ปกต่ิ

ในแง่ของการที่ดสอบการสำารองแล้ะกู้คืนระบบสารสนเที่ศ 
(Backup Media Recovery) ของแต่่ล้ะระบบ สื�อสำารอง
ข้อมิูล้ล้่าสุดจากท่ี่�เก็บข้อมิูล้สำารองจะถูกเล้ือกแล้ะดำาเนินการ 
ต่ามิกระบวินการกู้คืน เพื�อให้แน่ใจวิ่าสื�อสำารองข้อมิูล้สามิารถ
อ่านแล้ะกู้คืนข้อมูิล้ได้ โดยืผล้การที่ดสอบการกู้คืนสื�อของ 
ระบบ ERP, File Sharing แล้ะ MS SQL Database นั�น 
ประสบควิามิสำาเร็จไปได้ด้วิยืด่
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังร่วิมิมิือกับ WHAID ดำาเนินการที่ดสอบ
แผน BCP สำาหรบัสถานการณ์ต์่า่งๆ รวิมิถงึแผนฉกุเฉนิสำาหรบั
การรั�วิไหล้ของสารเคมิ่ อุบัต่ิเหตุ่บนที่้องถนน แล้ะการป้องกัน
นำ�าที่่วิมิ ต่ามิรายืงานผล้การที่ดสอบแผน BCP ผล้การที่ดสอบ
ออกมิาเป็นท่ี่�น่าพึงพอใจ เนื�องจากหน่วิยืงานแล้ะบุคล้ากรท่ี่�
เก่�ยืวิข้องทัี่�งหมิดสามิารถปฏิิบัต่ิต่ามิคำาแนะนำาต่ามิท่ี่�ระบุไว้ิ
ในแผน BCP

โครงกัารส์ำาค่ญ
ในป ี2564 บริษทัี่ฯ ได้ปรับปรุงศนูย์ืกล้างแสดงข้อมูิล้การปฏิบัิต่ิ
การ (Unified Operation Center: UOC) ซึ�งเป็นศูนยื์ข้อมิูล้การ
ดำาเนินงานของกลุ้่มิบริษัที่ฯ เพื�อเพิ�มิข่ดควิามิสามิารถในการ
ควิบคุมิแล้ะจัดการบริการด้านสาธิารณู์ปโภค ทัี่�งน่�โรงผลิ้ต่นำ�า  
แล้ะโรงไฟฟ้าพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ที่ั�งหมิดสามิารถควิบคุมิแล้ะ
จดัการไดจ้ากระยืะไกล้ผา่นศนูยื ์UOC ดงันั�นในชุว่ิงเวิล้าฉุกเฉนิ
หรือวิิกฤต่ท่ี่�มิ่การจำากัดการการเดินที่าง เชุ่น การล้็อกดาวิน์ 
จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด-19 ศูนยื์ UOC จะ
เป็นศูนยื์บัญชุาการแห่งท่ี่�สองซึ�งใชุ้ควิบคุมิโรงผล้ิต่นำ�าแล้ะ 
โรงไฟฟ้าพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ ให้ดำาเนินงานได้อย่ืางม่ิ
ประสิที่ธิิภาพ ซึ�งชุ่วิยืสร้างควิามิมัิ�นใจได้วิ่าธิุรกิจจะสามิารถ
ดำาเนินไปได้อยื่างต่่อเนื�อง

การสร้างวััฒนธรรมควัามเส่�ยง	 
(SHAPING	RISK	CULTURE)
แมิ้วิ่ากรอบการบริหารควิามิเส่�ยืงแล้ะการกำากับดูแล้จะเป็น 
ต่วัิขับเคล้ื�อนวิฒันธิรรมิควิามิเส่�ยืงเชุงิบวิกอยืา่งไรก็ต่ามิ ปจัจัยื
พื�นฐานในการสร้างวิัฒนธิรรมิควิามิเส่�ยืง คือ ควิามิต่ระหนัก 
ที่ัศนคต่ิ แล้ะพฤต่ิกรรมิของพนักงาน แล้ะผู้บริหารในองค์กร 
ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงดำาเนินงานในด้านต่่างๆ เพื�อส่งเสริมิ
วิัฒนธิรรมิควิามิเส่�ยืงที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพต่ล้อดการดำาเนินธิุรกิจ

บรษัิที่ฯ จดัให้ม่ิระบบแรงจูงใจโดยืใชุแ้นวิที่างแบบบนล้งล่้าง มิ่
การระบมุุิมิมิองด้านควิามิเส่�ยืงท่ี่�สำาคญัให้เปน็ส่วินหนึ�งในดัชุน ่
ชุ่�วิัดผล้งาน (KPIs) ของผู้บริหารแล้ะเจ้าของควิามิเส่�ยืง ซึ�งต่ัวิ
บ่งชุ่�ควิามิเส่�ยืงท่ี่�รวิมิอยืู่ในเกณ์ฑ์์การประเมิินประสิที่ธิิภาพจะ
เป็นต่ัวิขับเคล้ื�อนโดยืต่รงท่ี่�ส่งเสริมิการสื�อสารแล้ะแนวิปฏิิบัต่ิ
ท่ี่�เน้นควิามิเส่�ยืง ทัี่�งน่�ต่ัวิอย่ืางของเกณ์ฑ์์การประเมิินท่ี่�ใชุ้ใน
บริษัที่ฯ ได้แก่ การปฏิิบัต่ิต่ามิกฎระเบ่ยืบ ชืุ�อเส่ยืง ผล้การ
ดำาเนินงาน

• ผู้บริหารจะได้รับที่ราบกับแนวิโน้มิควิามิเส่�ยืงทัี่�วิโล้กจาก
รายืงานของคณ์ะกรรมิการบริหารควิามิเส่�ยืงในระหวิา่งการ

ประชุุมิคณ์ะกรรมิการบริษัที่ เพื�อให้แน่ใจวิ่ากระบวินการ
บริหารควิามิเส่�ยืงโดยืรวิมิผู้บริหาร คณ์ะกรรมิการบริหาร
ควิามิเส่�ยืง แล้ะคณ์ะที่ำางานบริหารควิามิเส่�ยืงต่ระหนักถึง
รายืการควิามิเส่�ยืงต่่างๆ ควิามิเส่�ยืงที่่�เกิดขึ�นใหมิ่ รวิมิถึง
มิาต่รการล้ดควิามิเส่�ยืง ด้วิยืเหตุ่น่� จึงสรุปได้วิ่าผู้บริหาร
ระดับสูงทัี่�งหมิด (ร้อยืล้ะ 100) ได้รับการฝ่ึกอบรมิแล้ะ 
รับที่ราบการบริหารควิามิเส่�ยืงอยื่างครบถ้วิน

• ด้วิยืควิามิมุ่ิงมัิ�นท่ี่�จะพัฒนาการสื�อสารเรื�องการควิบคุมิแล้ะ
จดัการควิามิเส่�ยืงให้ม่ิประสิที่ธิภิาพ บริษัที่ฯ ได้นำาแนวิที่าง 
การป้องกัน 3 ชุั�น (Three Lines of Defense: 3LOD) 
มิาใชุ้ต่ั�งแต่่ปี 2563 ซึ�งชุ่วิยืกำาหนดบที่บาที่แล้ะหน้าท่ี่�ท่ี่�
สำาคัญของพนักงานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง นอกจากน่�ยัืงชุ่วิยืสร้าง
ควิามิต่ระหนักถึงควิามิเส่�ยืง แล้ะวัิฒนธิรรมิ เนื�องจาก
พนักงานทุี่กระดับม่ิส่วินในการบริหารควิามิเส่�ยืง ในส่วิน
แบบจำาล้อง 3LOD ในชัุ�นแรกคือการควิบคุมิการจัดการ 
ส่วินการป้องกันชุั�นที่่� 2 คือ การควิบคุมิควิามิเส่�ยืงต่่างๆ 
แล้ะการกำากับดูแล้ให้ปฏิิบัต่ิต่ามิข้อกำาหนด แล้ะชัุ�นท่ี่� 3 
คือ การประเมิินระบบแล้ะให้ควิามิเชุื�อมิั�นที่่�เป็นอิสระโดยื 
หนว่ิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง ทัี่�งน่� “แนวิปอ้งกัน” แต่ล่้ะชัุ�นมิบ่ที่บาที่
ท่ี่�แต่กต่่างกันภายืในกรอบการกำากับดูแล้ขององค์กร  
บริษัที่ฯ ยืังคาดหวัิงวิ่าหน่วิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิข้องทัี่�งหมิดจะม่ิ
ควิามิต่ระหนกัแล้ะสื�อสารควิามิเส่�ยืงต่ามิแนวิที่างดงักล้า่วิ
เพื�อให้การบริหารควิามิเส่�ยืงภายืในองคก์รม่ิประสทิี่ธิภิาพ

• ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้จัดฝ่ึกอบรมิการบริหารควิามิเส่�ยืง
ให้กับพนักงานทุี่กระดับ โดยืม่ิเป้าหมิายืเพื�อเพิ�มิควิามิ
ต่ระหนัก แล้ะควิามิรับผิดชุอบของพนักงานในด้านการ
บริหารควิามิเส่�ยืง ซึ�งจะนำาไปสู่วัิฒนธิรรมิควิามิเส่�ยืงท่ี่�มิ่
ประสิที่ธิิภาพ

• บริษัที่ฯ ยืังม่ิการจัดการประชุุมิเชุิงปฏิิบัต่ิการเรื�อง
การจัดการควิามิเส่�ยืงสำาหรับผู้จัดการในแต่่ล้ะนิคมิ
อุต่สาหกรรมิ (Site Manager) เพื�อเสริมิควิามิเข้าใจใน
การระบุควิามิเส่�ยืง การประเมิินควิามิเส่�ยืง แล้ะมิาต่รการ
ล้ดควิามิเส่�ยืงในพื�นท่ี่�ที่ำางานท่ี่�รับผิดชุอบ แล้ะที่ำาให้เกิด
ควิามิต่ระหนักถึงควิามิสำาคัญในการบริหารควิามิเส่�ยืง
อยื่างต่่อเนื�อง

• นอกจากน่� บริษัที่ฯ มิ่เป้าหมิายืท่ี่�จะนำานวิัต่กรรมิดิจิทัี่ล้
มิาใชุ้เพื�อส่งเสริมิวัิฒนธิรรมิควิามิเส่�ยืงท่ี่�มิ่ประสิที่ธิิภาพ 
โดยืบริษัที่กำาล้ังพัฒนาระบบดิจิที่ัล้พร้อมิสัญญาณ์เต่ือน
ท่ี่�แสดงถึงสถานะควิามิเส่�ยืงท่ี่�สำาคัญทัี่�งหมิด เพื�อเฝ้่า
ระวัิงแล้ะติ่ดต่ามิการดำาเนินการจัดการควิามิเส่�ยืงอย่ืางมิ่
ประสิที่ธิิภาพ

เป้าหมายู
ผลิงานเมื�อเที่่ยูบกับเป้าหมายู

2563 2564

พนักงานทีุ่กระดัับทุี่กคน (ร้อยูลิะ 100)  
ไดั้รับการฝัึกอบรมเก่�ยูวกับการบริหาร
ความเส่�ยูงภายูในปี 2565

• ร้อยูลิะ 100 ของผู้บริหาร 
(หัวหน้าแผนกข้�นไป)

• ร้อยูลิะ 100 ของผู้บริหาร(หัวหน้าแผนกข้�นไป)
• ร้อยูลิะ 27 พนักงานที่ั�งหมดัทีุ่กระดัับ
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โอกัาส์ในกัารดัำาเนินธุุรกัิจำแลิะ
การจ้ัดัการดั้านนวัตี้กรรม

ในเศรษฐกจิโล้กท่ี่�มิก่ารเปล้่�ยืนแปล้งอยืา่งรวิดเรว็ิเชุน่น่� จำาเป็น
อยื่างยืิ�งที่่�ภาคธิุรกิจต่่างๆ ต่้องมิ่แนวิคิดเชุิงนวิัต่กรรมิแล้ะมิอง
การณ์์ไกล้เพื�อให้เกิดควิามิยัื�งยืืนแล้ะบรรลุ้วิัต่ถุประสงค์ของ
ธิรุกจิในระยืะยืาวิ การที่ำาควิามิเขา้ใจแนวิโน้มิการเปล้่�ยืนแปล้งท่ี่� 
สำาคัญของโล้ก (Megatrend) แล้ะการรับรู้ผล้กระที่บท่ี่�เกิด
จากแนวิโน้มิดังกล้่าวิซึ�งส่งผล้ต่่อธิุรกิจก็เป็นสิ�งจำาเป็นเชุ่นกัน 
แนวิโน้มิการเปล้่�ยืนแปล้งท่ี่�สำาคัญของโล้กเป็นการผสมิผสาน
ระหวิา่งนวิตั่กรรมิที่างเที่คโนโล้ย่ืแล้ะการเปล้่�ยืนแปล้งในสงัคมิ
โล้กแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิท่ี่�นำาไปสู่การเปล่้�ยืนแปล้งที่างเศรษฐกิจ 
ธิุรกิจ แล้ะวิิถ่การใชุ้ชุ่วิิต่ เชุ่น แรงกดดันจากการเปล้่�ยืนแปล้ง
สภาพภมูิอิากาศซึ�งนำาไปสูค่วิามิต่อ้งการพล้งังานสะอาด ดงันั�น 
ธิุรกิจต่่างๆ จำาเป็นต่้องเข้าใจแล้ะจัดการผล้กระที่บท่ี่�เกิดจาก
แนวิโน้มิดังกล้่าวิอยื่างเหมิาะสมิ นอกจากน่�ธุิรกิจจำาเป็นต่้อง
ล้งทุี่นในเที่คโนโล้ย่ืท่ี่�เป็นนวิัต่กรรมิเพื�อปรับปรุงประสิที่ธิิภาพ
การดำาเนินงานหรือขยืายืไปสู่ธุิรกิจใหมิ่ท่ี่�เพิ�มิควิามิได้เปร่ยืบ
ในการแข่งขัน

บริษัที่ฯ จึงมิุ่งแสวิงหาโอกาสที่างธุิรกิจอยื่างต่่อเนื�องแล้ะ 
ดำาเนินมิาต่รการต่่างๆ เพื�อพัฒนาแล้ะสร้างนวิัต่กรรมิใหมิ่ๆ 
ท่ี่�ส่งเสริมิให้การดำาเนินงานเป็นไปได้ราบรื�น มิ่ประสิที่ธิิภาพ 
คล่้องต่ัวิ แล้ะต่อบสนองต่่อควิามิต่้องการท่ี่�เปล่้�ยืนแปล้งไป
ต่ล้อดเวิล้า ต่ล้อดจนให้บริการท่ี่�ด่ท่ี่�สุดแก่ลู้กค้าอย่ืางต่่อเนื�อง 
นอกจากน่� บรษัิที่ฯ ยืงัสอดแที่รกแนวิคดิการพัฒนาอยืา่งยัื�งยืืน
ที่่�ครอบคลุ้มิด้านสิ�งแวิดล้้อมิ สังคมิ แล้ะธิรรมิาภิบาล้ (ESG) 
ในทีุ่กการล้งทีุ่น เพื�อสร้างคุณ์ค่าในระยืะยืาวิ โดยืก่อให้เกิดผล้ 
กระที่บต่่อสังคมิแล้ะโล้กให้น้อยืที่่�สุด

เมิื�อโล้กเปล้่�ยืนไป ควิามิต่อ้งการของลู้กค้าแล้ะคูแ่ขง่ที่างธุิรกิจก็ 
เปล้่�ยืนไปเชุ่นกนั ดว้ิยืเหตุ่น่� บรษัิที่ฯ จงึมิองวิา่เป็นโอกาสท่ี่�ด่ใน 
การล้งที่นุเพื�อยืกระดบัผล้ติ่ภณั์ฑ์แ์ล้ะบรกิาร รวิมิทัี่�งการพฒันา
แหล้่งรายืได้ใหมิ่ของบริษัที่ฯ เพื�อให้มัิ�นใจวิ่าองค์กรจะเต่ิบโต่
อยื่างยืั�งยืืนในระยืะยืาวิ
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แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บริษัที่ฯ ต่ระหนักถึงควิามิสำาคัญของผล้กระที่บจากแนวิโน้มิ
การเปล้่�ยืนแปล้งท่ี่�สำาคัญของโล้ก (Megatrend) ท่ี่�ม่ิต่่อธิุรกิจ 
จึงได้เต่ร่ยืมิพร้อมิในการเป็นผู้นำาท่ี่�ม่ิควิามิสามิารถในการ
แข่งขันมิากขึ�น ด้วิยืการแสวิงหาโอกาสที่างธิุรกิจใหมิ่ๆ อยื่าง
สร้างสรรค์ โดยืกำาหนดที่ิศที่างในการแสวิงหาแล้ะควิ้าโอกาส
ที่างธิุรกิจใหมิ่ๆ อยื่างชุัดเจน ผ่านการวิิเคราะห์แนวิโน้มิการ
เปล่้�ยืนแปล้งท่ี่�สำาคญัทัี่�งในระดับภูมิิภาคแล้ะระดับโล้ก ต่ล้อดจน 
ควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาสในปัจจุบันแล้ะควิามิเส่�ยืงท่ี่�อาจเกิดขึ�น
ใหมิ่การจัดการด้านนวิัต่กรรมิ

ทัี่�งน่� บริษทัี่ฯ รว่ิมิมืิอกบักลุ้ม่ิบรษิทัี่กำาหนดแนวิที่างการบรหิาร
จดัการโอกาสในการดำาเนินธิรุกิจแล้ะการจัดการด้านนวิตั่กรรมิ
ผ่านกล้ยืุที่ธิ์ 5 ข้อ ได้แก่

1. ขยืายืธิุรกิจไปสู่ระดับนานาชุาต่ิ
2. เพิ�มิสายืผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ด้วิยืโซลู้ชัุ�นท่ี่� ขับเคล้ื�อนด้วิยื

เที่คโนโล้ยื่แล้ะนวิัต่กรรมิ
3. ร่วิมิมิือกับบริษัที่พันธิมิิต่รเพื�อสร้างประโยืชุน์แก่ 

ทีุ่กฝ่่ายื
4. ส่งเสริมิการที่ำางานร่วิมิกันระหว่ิางกลุ้่มิธิุรกิจของ

กลุ้่มิบริษัที่
5. ปรับกระบวินการที่ำางานสู่ระบบดิจิที่ัล้

เมิื�อบริษัที่ฯ เล็้งเห็นโอกาสในการปรับปรุงประสิที่ธิิภาพของ
ธิุรกิจท่ี่�มิ่อยู่ืด้วิยืนวิัต่กรรมิใหม่ิหรือการขยืายืไปสู่ธุิรกิจใหม่ิท่ี่�
ม่ิควิามิเก่�ยืวิเนื�องกับธิุรกิจท่ี่�มิ่อยู่ืเดิมิแล้ะม่ิควิามิเหมิาะสมิกับ
กล้ยืุที่ธิ์ของกลุ้่มิบริษัที่ ฝ่่ายืพัฒนาธิุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชุอบใน
จะดำาเนนิการวิเิคราะห์ข้อมิลู้รว่ิมิกับหนว่ิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งต่อ่ไป

ภายืใต่้แนวิที่างเหล้่าน่� บริษัที่ฯ เชืุ�อวิ่าจะสามิารถเปล้่�ยืน 
ต่ัวิเองจากบริษัที่ฯ ที่่�ให้บริการแบบเดิมิให้เป็นบริษัที่ที่่�มิ่ควิามิ
เป็นดิจิที่ัล้แล้ะม่ิควิามิยืืดหยุ่ืนมิากขึ�น ต่ล้อดจนให้บริการท่ี่�ม่ิ
มิูล้ค่าเพิ�มิแก่ลู้กค้าได้

ยืิ�งไปกวิ่านั�น ในการควิ้าโอกาสแต่่ล้ะครั�ง บริษัที่ฯ จะพิจารณ์า
ถึงประโยืชุน์ต่่อระบบเศรษฐกิจ ผสานกับปัจจัยื ESG เข้ากับ
ทีุ่กขั�นต่อนของโครงการทัี่�งหมิด แล้ะปฏิิบัต่ิต่ามิข้อกำาหนด
ด้านกฎระเบ่ยืบทัี่�งในระดับท้ี่องถิ�นแล้ะระดับภูมิิภาค เพื�อให้
แน่ใจวิ่าการล้งทุี่นของบริษัที่ฯ จะไมิ่ก่อให้เกิดอันต่รายืต่่อ 
สิ�งแวิดล้้อมิแล้ะสังคมิในวิงกวิ้าง

กัารนำาปัจำจ่ำย ESG มาบูรณูากัารในข่�นตี้อนตี้่างๆ ในโครงกัาร

กัารตี้รวจำว่ดั
แลิะรายงานผลิ
กัารดัำาเนินงาน

กัารดัำาเนิน
โครงกัาร

กัารพ่ฒนา
โครงกัาร

กัารประเมิน 
ผลิกัระทบดั�าน 

ส์ิ�งแวดัลิ�อม

กัารปฏิิบ่ตี้ิตี้าม 
ข�อกัำาหนดัเกั้�ยวกั่บ
กัารแบ่งเขตี้พ่�นท้�

กัารระบุโครงกัาร
ท้�จำะลิงทุน
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บริษัที่ฯ ดำาเนินการประเมิินผล้กระที่บด้านสิ�งแวิดล้้อมิท่ี่�
ครอบคลุ้มิผล้กระที่บท่ี่�เกิดจากโครงการสาธิารณู์ปโภคแล้ะ
การพัฒนาพลั้งงานของบริษัที่ฯ โดยืการประเมิินไม่ิเพ่ยืงแต่่
รับรองการปฏิิบัต่ิต่ามิกฎหมิายืท่ี่�กำาหนด แต่่ยัืงที่ำาให้มัิ�นใจวิ่า
โครงการท่ี่�พัฒนาแล้ว้ิได้รบัการอนุมิตั่จิากหน่วิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง 
แล้ะควิามิเส่�ยืงดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิแล้ะสงัคมิท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งทัี่�งหมิดได้
รับการประเมิินแล้ะมิ่การกำาหนดมิาต่รการบรรเที่าผล้กระที่บ 
ท่ี่� เหมิาะสมิ ในระหวิ่างที่ำาการประเมิินผล้กระที่บด้าน 
สิ�งแวิดล้้อมิ ต่ัวิชุ่�วิัดแล้ะข้อกังวิล้ท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับสิ�งแวิดล้้อมิ
แล้ะสังคมิต่่อไปน่�ได้รับการประเมิินแล้ะถูกหยืิบยืกขึ�นมิาโดยื
ผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื นอกจากน่� ยืังมิ่การกำาหนดมิาต่รการป้องกัน
แล้ะบรรเที่าผล้กระที่บท่ี่�เหมิาะสมิในขั�นต่อนการพัฒนาแต่่ล้ะ
โครงการ ต่ล้อดจนถึงขั�นต่อนการดำาเนินงาน โดยืบริษัที่ฯ ได้
ปฏิบัิต่ติ่ามิขอ้กำาหนดต่า่งๆ ต่ามิท่ี่�ระบไุวิใ้นรายืงานการประเมิิน
แล้ะดำาเนินการต่รวิจสอบการดำาเนินการอยื่างต่่อเนื�อง เพื�อให้
แน่ใจวิ่าการดำาเนินโครงการของบริษัที่ฯ เป็นไปอยื่างยัื�งยืืน
ต่ล้อดระยืะเวิล้าการดำาเนินโครงการ

ตี้ัวัชิ่�วััดัดั้านสิ�งแวัดัล้อม ตี้ัวัชิ่�วััดัดั้านสังคม

• คุณภาพอากาศ
• คุณภาพดัิน
• คุณภาพนำ�า
• ความหลิากหลิายู 

ที่างช่ิวภาพ 

• การขนส่ง
• การป้องกันอุที่กภัยูแลิะภัยูแลิ้ง
• การบริหารจ้ัดัการขยูะ
• ระบบสาธารณสุขแลิะ 

สุขอนามัยู
• อาชิ่วอนามัยูแลิะ 

สภาพแวดัลิ้อมในการที่ำางาน

บริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอยืังคำานึงถึงประโยืชุน์
เชุงิกล้ยืทุี่ธิข์องโอกาสในการล้งที่นุในเขต่พื�นท่ี่�ระเบ่ยืงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคต่ะวิันออก (EEC) ต่ล้อดจนสิที่ธิิประโยืชุน์แล้ะ
มิาต่รการส่งเสริมิการล้งทุี่น เชุ่น สิที่ธิิประโยืชุน์ที่างภาษ่ 
ที่ำาเล้ที่่�ต่ั�งเชุื�อมิต่่อกัยืเส้นที่างการค้า การอนุญาต่ให้หน่วิยืงาน 
ต่่างประเที่ศถือครองที่่�ดินแล้ะอสังหาริมิที่รัพยื์ เป็นต่้น ซึ�งเป็น
ปัจจัยืที่่�ชุ่วิยืดึดดูงลู้กค้าให้ใชุ้บริการกลุ้่มิบริษัที่

โอกัาส์ในกัารดัำาเนินธุุรกัิจำ
แลิะกัารจำ่ดักัารดั�านนว่ตี้กัรรม
บรษิทัี่ฯ สนับสนนุกลุ้ม่ิบริษทัี่ดบับลิ้วิเอชุเอ โดยืให้ควิามิสำาคญั
กับการจัดการด้านนวิัต่กรรมิทีุ่กแงมิุมิ ไมิ่วิ่าจะเป็นการพัฒนา
กล้ยืุที่ธิ์ การกำาหนดกรอบการดำาเนินงานท่ี่�สอดคล้้องกับ 
รูปแบบนวิัต่กรรมิ การสร้างวิัฒนธิรรมิแล้ะสภาพแวิดล้้อมิ 
ท่ี่�เอื�อต่่อการสร้างสรรค์นวิัต่กรรมิไปจนถึงระบบสนับสนุน 
การขับเคล้ื�อนนวิัต่กรรมิภายืในกลุ้่มิ

กลยุที่ธ์ดั้านนวััตี้กรรม
กล้ยุืที่ธิ์ด้านนวิัต่กรรมิของกลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอท่ี่�บริษัที่ฯ 
นำามิาใชุ้นั�นมิุ่งเน้นการเพิ�มิข่ดควิามิสามิารถในการแข่งขัน 
การพฒันาแล้ะสร้างมิลู้คา่เพิ�มิใหแ้กผ่ล้ติ่ภณั์ฑ์แ์ล้ะบริการ เพื�อ
รองรับควิามิต่้องการของลู้กค้าแล้ะรักษาฐานลู้กค้าท่ี่�ม่ิอยู่ืเดิมิ 
โดยืใชุ้กล้ยืุที่ธิ์หล้ัก ดังต่่อไปน่�น่�

1. นวัตุกร้ร้มด�านดิจ้ิทัล (Digital Innovation): นำาเที่คโนโล้ยื่
แล้ะนวิัต่กรรมิใหมิ่ๆ มิาปรับใชุ้ในองค์กร เพื�อพัฒนา
แล้ะสร้างมิูล้ค่าที่างการต่ล้าดท่ี่�สูงขึ�นของผล้ิต่ภัณ์ฑ์์
แล้ะบริการ ซึ�งที่ำาได้โดยืการพัฒนาบุคล้ากรแล้ะโซลู้ชัุ�น
เที่คโนโล้ย่ืดจิทิี่ลั้ต่ามิแนวิคดิในการรวิมิแพล้ต่ฟอรม์ิธิรุกจิ
เข้ากับโครงสร้างพื�นฐานท่ี่�ม่ิอยืู่แล้ะการล้ดกระบวินการ
ที่ำางานท่ี่�ไมิ่สร้างคุณ์ค่า โดยืการดำาเนินงานเชุ่นน่�จะ
เป็นการชุ่วิยืขยืายืธิุรกิจของกลุ้่มิบริษัที่ต่่อไป

2. การ้พััฒนาไปส้�ร้ะบบดิจ้ิทัล (Digital Transformation):  
ใชุเ้ที่คโนโล้ย่ืแล้ะระบบสารสนเที่ศในการเพิ�มิประสทิี่ธิภิาพ
แล้ะประสทิี่ธิผิล้ของกระบวินการที่ำางานภายืในกลุ้ม่ิบรษิทัี่
ใหเ้หมิาะสมิกบัรปูแบบการบรหิารงาน เชุน่ ระบบบรหิาร
จัดการลู้กค้าสัมิพันธิ์ แล้ะระบบบริหารจัดการเอกสาร
สัญญา/เอกสารที่ั�วิไป
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โครงสร้างองค์กรและกระบวันการที่ำางานท่ี่�มุ�งเน้น
การสร้างสรรค์นวััตี้กรรม
ศต่วิรรษที่่� 21 ถือเป็นยืุคแห่งเที่คโนโล้ยื่แล้ะนวิัต่กรรมิ ธิุรกิจ
แล้ะองค์กรในปัจจุบันจึงต่้องกำาหนดโครงสร้างองค์กรแล้ะ
กระบวินการที่ำางานท่ี่�เอื�อต่่อการสร้างสรรค์นวิัต่กรรมิใหมิ่ๆ 
เพื�อเพิ�มิศักยืภาพในการแข่งขันให้ธิุรกิจอยู่ืรอดแล้ะเติ่บโต่
อยืา่งยัื�งยืืน ดว้ิยืเหต่นุ่� บรษิทัี่ฯ ซึ�งเปน็สว่ินหนึ�งของกลุ้ม่ิบรษิทัี่ 
ดับบลิ้วิเอชุเอ จึงได้ออกแบบโครงสร้างการบริหารองค์กร
ในล้ักษณ์ะแนวินอน เพื�อล้ดชุ่องว่ิางระหว่ิางพนักงานแล้ะ 
คณ์ะผู้บริหาร รวิมิถึงการล้ดการควิบคุมิต่ามิล้ำาดับชุั�น ต่ล้อด
จนกระจายือำานาจในการต่ัดสินใจให้กับพนักงานให้มิากท่ี่�สุด 
โดยือยืู่ภายืใต้่ขอบเขต่ควิามิรับผิดชุอบท่ี่�เก่�ยืวิข้อง ในขณ์ะ
เด่ยืวิกันบริษัที่ฯ ได้จัดต่ั�งคณ์ะที่ำางานเฉพาะกิจที่่�ประกอบด้วิยื
ต่ัวิแที่นจากฝ่่ายืต่่างๆ เชุ่น ฝ่่ายืพัฒนาธิุรกิจ ฝ่่ายืปฏิิบัต่ิการ 
แล้ะฝ่า่ยืการเงนิ ให้มิาที่ำางานร่วิมิกนัเพื�อพฒันาโครงการพเิศษ 
นอกเหนือจากงานหน้าท่ี่�ควิามิรับผิดชุอบ ทัี่�งน่� โครงสร้าง
องค์กรแล้ะแนวิที่างการดำาเนินงานในรูปแบบดังกล้่าวิจะส่ง
เสริมิใหพ้นักงานเรย่ืนรู ้ฝ่กึปฎบิตั่ แล้ะต่ดัสินใจร่วิมิกนัเปน็ท่ี่มิ  
ต่ล้อดจนส่งเสริมิควิามิคิดสร้างสรรค์แล้ะนวิัต่กรรมิทัี่�วิทัี่�ง 
หน่วิยืธิุรกิจของบริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ

อยื่างไรก็ต่ามิ ปัจจุบันบริษัที่ฯ อยู่ืระหว่ิางการพัฒนากรอบ
แนวิที่างการบริหารจัดการควิามิเส่�ยืงระดับองค์กรสำาหรับ
โครงการท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับเที่คโนโล้ย่ืแล้ะนวิัต่กรรมิ การประเมิิน
ควิามิเส่�ยืงจะชุ่วิยืให้กลุ้่มิธุิรกิจสามิารถคาดคะเนสถานการณ์์
แล้ะบรหิารควิามิเส่�ยืงท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งไดอ้ยืา่งเหมิาะสมิ นอกจากน่�  
บริษัที่ฯ ยืังได้จัดต่ั�งระบบการจัดการคล้ังควิามิรู้ เพื�อเผยืแพร่ 
ข้อมิูล้ไปยืังหน่วิยืงานต่่างๆ ภายืในกลุ้่มิบริษัที่ได้อยื่างมิ่
ประสิที่ธิิภาพยืิ�งขึ�น

เครื�องมือและองค์ประกอบ 
ท่ี่�ส�งเสริมนวััตี้กรรมภายในกลุ�มบริษััที่
บริษัที่ฯ เล้็งเห็นคุณ์ค่าของพนักงานทีุ่กคนซึ�งล้้วินเป็น 
กำาล้ังสำาคัญท่ี่�ขับเคล้ื�อนธิุรกิจไปสู่ควิามิสำาเร็จแล้ะบรรลุ้ 
เป้าหมิายืท่ี่�วิางไวิ้ ต่ล้อดจนการเติ่บโต่อยื่างยัื�งยืืนของกลุ้่มิ
บริษัที่ ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงให้ควิามิสำาคัญอยื่างมิากกับการ
ล้งทีุ่นในการพัฒนาศักยืภาพที่รัพยืากรบุคคล้ แล้ะส่งเสริมิ
ให้พนักงานพัฒนาควิามิสามิารถแล้ะที่ักษะอยื่างเต่็มิท่ี่� ไมิ่วิ่า 
จะเป็นการส่งเสริมิด้านเวิล้า การเงิน ต่ล้อดจนระบบหรือ
แพล้ต่ฟอร์มิท่ี่�ส่งเสริมิให้พนักงานสามิารถเร่ยืนรู้แล้ะพัฒนา
ต่นเองได้อยื่างต่่อเนื�อง

สภาพแวัดัล้อมและปัจจัยขับเคลื�อนองค์กร 
ในการสร้างสรรค์นวััตี้กรรม
บริษัที่ฯ มิุ่งพัฒนาพัฒนา แล้ะส่งเสริมิบุคล้ากรท่ี่�มิ่ศักยืภาพ 
ควิามิสามิารถ แล้ะค่านิยืมิท่ี่�สอดคล้้องกับองค์กร ต่ล้อดจน
รกัษาพนักงานท่ี่�มิคุ่ณ์สมิบัต่ดิงักล่้าวิไว้ิ โดยืมิก่ระบวินวิางแผน
แล้ะคดัสรร รวิมิที่ั�งการระบคุุณ์สมิบตั่ทิี่่�ชุดัเจน (เชุน่ ที่กัษะการ
แก้ปัญหา การคิดเชิุงวิิเคราะห์แล้ะการคิดเชิุงวิิพากษ์ ที่ักษะ
ควิามิคิดสร้างสรรค์ แล้ะที่ัศนคติ่ในเชุิงบวิก) บริษัที่ฯ ยืังใชุ้
ชุอ่งที่างต่า่งๆ ท่ี่�มิป่ระสิที่ธิภิาพแล้ะสอดคล้อ้งกับกลุ้ม่ิเป้าหมิายื 
เพื�อคัดเล้ือกผู้สมิัครท่ี่�ม่ิคุณ์สมิบัต่ิโดดเด่นก่อนท่ี่�จะต่่อรอง 
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ข้อเสนอแล้ะตั่ดสินใจเลื้อกผู้สมัิครท่ี่�เหมิาะสมิกับต่ำาแหน่งงาน
ท่ี่�สดุ นอกจากการสรรหาผูท่้ี่�มิศ่กัยืภาพแล้ะควิามิสามิารถใหมิ่
แล้้วิ บริษัที่ฯ ยืังม่ินโยืบายืสนับสนุนการหมุินเว่ิยืนพนักงาน
ภายืในองค์กรระหวิ่างแผนกต่่างๆ โดยืม่ิจุดมุ่ิงหมิายืเพื�อ
สนับสนุนแล้ะเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยืภาพ ต่ล้อด
จนค้นหาทัี่กษะแล้ะควิามิเชุ่�ยืวิชุาญท่ี่�จะสนับสนุนการพัฒนา
ควิามิรู้แล้ะบ่มิเพาะพนักงานรุ่นใหมิ่ในองค์กรอ่กด้วิยื

ดังนั�น บริษัที่ฯ ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ 
ได้ใชุ้ระบบการบริหารผล้การปฏิิบัต่ิงาน (Performance 
Management System: PMS) ในการประเมิินผล้การที่ำางาน
ประจำาปีของพนักงาน โดยืระบบดังกล้่าวิจะประเมิินผล้จากต่ัวิ
ชุ่�วิัดควิามิสำาเร็จของผล้งาน (Key Performance Indicator: 
KPIs) สำาหรับการปฏิิบัต่ิงานต่ามิขอบเขต่ควิามิรับผิดชุอบท่ี่�
กำาหนด แล้ะการใชุ้ผล้ล้ัพธิ์ต่ามิจุดมิุ่งหมิายื (Objective Key 
Result: OKRs) สำาหรบัประเมินิผล้การดำาเนนิงานของโครงการ 
ผล้ท่ี่�ได้จากการประเมิินน่�จะนำาไปใชุ้พิจารณ์าการเล้ื�อนต่ำาแหน่ง 
อัต่ราเงินเดือน แล้ะค่าต่อบแที่นจูงใจพนักงานเพิ�มิเต่ิมิ

อ่กที่ั�ง WHA Tower อาคารสำานักงานแห่งใหมิ่ของบริษัที่ฯ ยืัง
ไดรั้บการออกแบบให้มิพ่ื�นท่ี่�เปิดโล่้ง พร้อมิห้องประชุุมิท่ี่�ติ่ดต่ั�ง
เที่คโนโล้ยืท่่ี่�ที่นัสมัิยื   แล้ะพื�นท่ี่�สว่ินกล้างสำาหรบัให้พนกังานของ
กลุ้่มิบริษัที่ ได้ที่ำากิจกรรมิแล้ะที่ำางานรวิมิกันเป็นกลุ้่มิ รวิมิที่ั�ง
แล้กเปล้่�ยืนควิามิคิดเห็นอ่กด้วิยื 

วััฒนธรรมนวััตี้กรรม
บริษัที่ฯ ถือวิ่านวิัต่กรรมิเป็นส่วินหนึ�งของค่านิยืมิขององค์กร 
โดยืที่่�มิ่คณ์ะผู้บริหารของกลุ้่มิบริษัที่ ได้แก่ ประธิานเจ้าหน้าที่่�
บริหารแล้ะผู้บริหารระดับสูง เป็นแบบอยื่างในการขับเคล้ื�อน
นวิัต่กรรมิภายืในองค์กร โดยืการม่ิส่วินร่วิมิในโครงการแล้ะ
กิจกรรมิต่่างๆ กับพนักงาน แล้ะเปิดโอกาสให้พนักงานมิ่ส่วิน
ร่วิมิในการแสดงควิามิคิดเห็นในสภาพแวิดล้้อมิท่ี่�ปล้อดภัยื 
เชุ่น การแล้กเปล้่�ยืนข้อคิดเห็นระหวิ่างการที่านอาหารร่วิมิกับ 
ผู้บริหาร โดยืจะมิ่การหมุินเวิ่ยืนพนักงานในแต่่ล้ะฝ่่ายืให้มิ่
โอกาสที่านอาหารร่วิมิกับผู้บริหารทีุ่กสองสัปดาห์

ผูบ้รหิารของบรษิทัี่ฯ ที่กุคนใหค้วิามิสำาคญักบัการพฒันาที่กัษะ 
ควิามิรู้ แล้ะควิามิสามิารถที่่�เก่�ยืวิข้องกับการที่ำางาน ที่ั�งยืังเล้็ง
เห็นวิ่าพนักงานจำาเป็นต่้องพัฒนากรอบควิามิคิดแบบเติ่บโต่ 
(Growth Mindset) ผ่านการสอนแบบชุ่�แนะ (Coaching) การ
ต่ั�งคำาถามิปล้ายืเปิด แล้ะการมิ่ส่วินร่วิมิในกิจกรรมิต่่างๆ เพื�อ
สร้างควิามิไวิ้วิางใจระหวิ่างผู้บริหารแล้ะพนักงาน ต่ล้อดจนใน
หมิู่พนักงานด้วิยืกัน เนื�องจากควิามิไวิ้ใจท่ี่�สร้างขึ�นจะชุ่วิยืล้ด
แรงกดดันเมิื�อเผชิุญกับปัญหาท่ี่�เกิดจากควิามิแต่กต่่าง เชุ่น 
ชุ่องวิ่างระหวิ่างวิัยื ในที่้ายืที่่�สุดน่�ควิามิไวิ้วิางใจจะส่งผล้ให้เกิด
ควิามิร่วิมิมืิอระหว่ิางพนักงาน ต่ล้อดจนควิามิคิดสร้างสรรค์
แล้ะควิามิคิดใหมิ่ๆ จากพนักงาน เป็นต่้น
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โอกัาส์ในกัารดัำาเนินธุุรกัิจำแลิะกัารพ่ฒนาไปสู์่ระบบดิัจำิท่ลิ
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินโครงการ Digital Transformation เพื�อให้สอดคล้้องกับกล้ยืุที่ธิ์ของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ต่ามิ
แนวิที่างกล้ยุืที่ธิ์การพัฒนาไปสู่ระบบดิจิที่ัล้ โดยืโครงการดังกล้่าวิม่ิเป้าหมิายืท่ี่�จะเปล่้�ยืนแปล้งรูปแบบการที่ำางานภายืในองค์กร
ด้วิยืการใชุ้เที่คโนโล้ยื่สารสนเที่ศเพื�อให้มิ่ประสิที่ธิิภาพแล้ะประสิที่ธิิผล้มิากขึ�น รวิมิที่ั�งแสวิงหาโอกาสที่างธิุรกิจใหมิ่ๆ เพื�อขยืายื
ธิุรกิจให้สามิารถแข่งขันแล้ะป้องกันควิามิเส่�ยืงจากการเปล้่�ยืนแปล้งของเที่คโนโล้ย่ื (Digital Disruption) ท่ี่�เปล้่�ยืนแปล้งอยื่าง
รวิดเร็วิต่ล้อดเวิล้า โดยืโครงการน่�ดำาเนินงานภายืใต่้กล้ยืุที่ธิ์หล้ัก 5 ข้อดังต่่อไปน่�

เพ่�มศักย์ภาพ ความน�าเชิื�อถืือ แลุ่ะปิระสิที่ธุิภาพในการดำาเนิน
ธุ่รกิจำด้วย์การวิเคราะหุ้์ข้้อม้ลุ่ด้วย์ระบบอัจำฉริย์ะ ระบบการ
ที่ำางานแบบอัตโนมัติ ตลุ่อดจำนเที่คโนโลุ่ย่์การเดินที่างสัญจำร
แลุ่ะเชิื�อมต�อกับระบบดิจำิทัี่ลุ่

เตรีย์มพร้อมแลุ่ะปิรับร้ปิแบบการที่ำางานแลุ่ะกระบวนความ
คิดด้วย์โครงการสร้างความเปิลุ่่�ย์นแปิลุ่งแลุ่ะปิรับเปิลุ่่�ย์น
วัฒนธุรรมองค์กร ปิระกอบกับการเสริมความแข้็งแกร�งใหุ้้กับ
แพลุ่ตฟอร์มบริหุ้ารจำัดการแลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรท่ี่�ม่ศักย์ภาพ
แบบครบวงจำรด้วย์ระบบดิจำิที่ัลุ่

เสริมสร้างศักย์ภาพด้สนดิจำิทัี่ลุ่ใน
ธุ่รกิจำ เพ่�อขั้บเคลุ่ื�อนองค์กรอย์�าง
ม่ปิระสิที่ธุิภาพ

วางพ่�นฐานสำาหุ้รับระบบเที่คโนโลุ่ย่์
สารสนเที่ศเพ่�อรองรับความต้องการ
ที่างธุ่รกิจำในระย์ะสั�นแลุ่ะบรรลุ่่ เปิ้า
หุ้มาย์ในระย์ะย์าว ด้วย์แพลุ่ตฟอร์มท่ี่�
เปิิดกว้าง ย์ืดหุ้ย่์�นแลุ่ะวัดผู้ลุ่ได้ พร้อม
ทัี่�งโครงสร้างธุรรมาบาลุ่ท่ี่�ด่

ผู้ลุ่ักดันแนวคิดธุ่รกิจำใหุ้ม�ๆ ริเริ �ม
ดำาเนินการแลุ่ะเพ่�มปิระสิที่ธุิภาพ
ผู้�านแพลุ่ตฟอร์มในการที่ำางาน
ร�วมกันระหุ้ว�างลุ่้กค้าแลุ่ะกลุ่่�ม 
ผู้้้ม่ส�วนได้เส่ย์ ภาย์ในระบบนิเวศ
ข้องกลุ่่�มบริษััที่

D3 ก้าวสู้การเป็น 
องค์กรอัจ้ริยูะ (SMART 
ENTERPRISE)

D4 วางพ่�นฐานระบบแลิะ
แพลิตี้ฟอร์มดัิจ้ิที่ัลิ

D5 ริเริ �มธุรกิจ้ใหม่

D1 นำาระบบดัิจ้ิที่ัลิมาใชิ้ แลิะ 
ส่งเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ้หลิัก

D2 สร้างแรงงานยูุคใหม่ 
(WORKFORCE OF THE FUTURE)

บริษทัี่ฯ ไดน้ำาเสนอโครงการมิากมิายืท่ี่�คดิแล้ะรเิริ�มิโดยืพนกังานภายืในองคก์ร เพื�อยืกระดบัการที่ำางานใหม่้ิประสทิี่ธิภิาพยิื�งขึ�นแล้ะ 
สร้างโอกาสที่างธิุรกิจใหมิ่ๆ ในปี 2564 มิ่ 2 โครงการที่่�ได้รับการคัดเล้ือกแล้ะนำาไปใชุ้งานจริงในขั�นต่อนการที่ำางาน โดยืมิ่มิูล้ค่า
การล้งทีุ่นกวิ่า 10 ล้้านบาที่ ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ คาดวิ่าจะมิ่โครงการอื�นๆ ต่ามิมิาในปีต่่อๆ ไป
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โอกัาส์ในกัารดัำาเนินธุุรกัิจำแลิะโครงกัาร
นว่ตี้กัรรมท้�ม้ผลิงานโดัดัเดั่น
บริษัที่ฯ ให้ควิามิสนใจในโอกาสในการล้งทีุ่นแล้ะนวิัต่กรรมิที่่�มิ่
แนวิโนม้ิกอ่ให้เกดิประโยืชุน์ท่ี่�เป็นรปูธิรรมิต่อ่ธุิรกจิแล้ะกลุ้ม่ิผูม่้ิ 
ส่วินได้ส่วินเส่ยืในห่วิงคุณ์ค่า ที่ั�งในประเด็นด้านควิามิยืั�งยืืนใน
เชุิงธุิรกิจ ต่ล้อดจนศักยืภาพการพัฒนาท่ี่�สอดคล้้องกับหล้ัก 
ESG ดังที่่�สะที่้อนให้เห็นในโครงการต่่อไปน่�

SMART UTILITIES & POWER
เพื�อต่อบสนองต่่อการเปล่้�ยืนแปล้งในต่ล้าด กลุ้่มิบริษัที่ 
ดบับล้วิิเอชุเอ ไดส้ำารวิจโอกาสที่างการต่ล้าดแล้ะนวิตั่กรรมิใหมิ่ๆ  
ผ่านผล้ิต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการของบริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูทิี่ลิ้ต่่�ส์  
แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด มิหาชุน (บริษัที่ฯ หรือ WHAUP) 
โดยืมุ่ิงเน้นในการขยืายืกำาล้ังการให้บริการด้วิยืผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ด้าน
สาธิารณ์ูปโภค ต่ล้อดจนขยืายืรูปแบบการล้งทีุ่นด้านพล้ังงาน
ด้วิยืนวิัต่กรรมิใหมิ่ ทัี่�งน่� บริษัที่ฯ ได้คำานึงถึงคุณ์ภาพควิามิ
เป็นอยู่ืของชุุมิชุนแล้ะผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิเป็นสำาคัญ จึง
พยืายืามิอยืา่งต่่อเนื�องในการพฒันาบริการด้านสาธิารณ์ูปโภค
ใหมิ่ รวิมิถึงกระบวินการบำาบัดนำ�าส่ยื ระบบการผลิ้ต่นำ�า
ปราศจากแร่ธิาตุ่ (Demineralized Water) แล้ะการผล้ิต่นำ�าจืด
จากนำ�าที่ะเล้ (Desalination Water)

ระบบนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม�	 
(WATER	RECLAMATION)
บริษัที่ฯ ได้ริเริ�มิพัฒนาระบบนำานำ�าเส่ยืกล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ (Water 
Reclamation) เพื�อเป็นแหล้่งผลิ้ต่นำ�าที่างเลื้อกอันนำาไปสู่การ
พัฒนาอยื่างยืั�งยืืน โดยืเฉพาะในเขต่เศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวิัน
ออก (EEC) โครงการดังกล้่าวิได้นำาเที่คโนโล้ย่ืท่ี่�ม่ิอยู่ืเดิมิมิา
ประยุืกต่์ใชุ้ร่วิมิกับนวิัต่กรรมิใหม่ิเพื�อสร้างมิูล้ค่าเพิ�มิให้กับ 
นำ�าเสย่ื โดยืปรบัสภาพนำ�าจากระบบบำาบัดนำ�าเสย่ืมิาผล้ติ่เปน็นำ�า
ปราศจากแรธ่ิาต่ ุ(Demineralized Water) แล้ะนำ�าอตุ่สาหกรรมิ
คุณ์ภาพสูง (Premium Clarified Water) ซึ�งเป็นการแปรรูปให้
ผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ม่ิมิูล้ค่าที่างการต่ล้าดสูงขึ�นในขณ์ะท่ี่�ต่้นทีุ่นล้ดล้ง

กวิ่าเดิมิ ในปี 2564 บริษัที่ฯ ที่ำารายืได้จากโครงการ Water 
Reclamation ทัี่�งสิ�น 150 ล้า้นบาที่ คดิเปน็รอ้ยืล้ะ 8 ของรายืได้
ที่ั�งหมิดจากการจำาหน่ายืนำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิ อ่กที่ั�ง โครงการ
ดงักล่้าวิยัืงสร้างคุณ์ประโยืชุน์กบัสิ�งแวิดล้อ้มิแล้ะสังคมิ โดยืชุ่วิยื
ล้ดปริมิาณ์การปล่้อยืนำ�าเส่ยืแล้ะการดึงนำ�าจากแหล้่งธิรรมิชุาติ่
มิาใชุ้ ต่ล้อดจนชุ่วิยือนุรักษ์ที่รัพยืากรธิรรมิชุาติ่ แล้ะล้ด 
ควิามิเส่�ยืงที่่�จะเกิดประเด็นขัดแยื้งกับชุุมิชุนใกล้้เค่ยืงอ่กด้วิยื

โครงการผลิตี้นำ�าปราศัจากแร�ธาตุี้	
(DEMINERALIZED	RECLAIMED	WATER)
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้ล้งทีุ่นในโครงการผลิ้ต่นำ�าปราศจาก
แร่ธิาตุ่ (Demineralized Reclaimed Water) ซึ�งเป็นโครงการ 
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วิยืการดำาเนินงานจำานวิน 2 ส่วิน โดยื
แต่่ล้ะส่วินม่ิกำาลั้งการผล้ิต่อยู่ืท่ี่� 4.38 ล้้านลู้กบาศก์เมิต่รต่่อปี  
โครงการดังกล้่าวิพัฒนาขึ�นในนิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ  
ต่ะวิันออก (มิาบต่าพุด) (WHA EIE) โดยืมิ่วิัต่ถุประสงค์เพื�อ
ปรับปรุงคุณ์ภาพนำ�าในระบบบำาบัดด้วิยืต่้นทุี่นท่ี่�ล้ดล้งแล้ะ
กระบวินการท่ี่�เป็นมิิต่รต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ จึงนับเป็นโครงการ
ท่ี่�โดดเด่นในเชุิงนวิัต่กรรมิน่�ชุ่วิยืให้กลุ้่มิบริษัที่ล้ดการพึ�งพา
ผู้จัดจำาหน่ายืนำ�าดิบรายืใหญ่ โดยืหล้่กเล่้�ยืงควิามิเส่�ยืงจาก
สถานการณ์ท่์ี่�ไม่ิแนน่อน รวิมิถึงผล้กระที่บเก่�ยืวิกบัปรมิิาณ์แล้ะ
คุณ์ภาพของแหล้่งกำาเนิดนำ�า อันเนื�องมิาจากภัยืแล้้ง มิล้พิษ 
การปนเปื�อน เป็นต้่น ซึ�งนับเป็นปัจจัยืเส่�ยืงหล้ักสำาหรับผู้ให้
บรกิารสาธิารณ์ปูโภค อ่กทัี่�งยัืงชุ่วิยืให้ล้กูคา้ในภาคอตุ่สาหกรรมิ
การของกลุ้่มิบริษัที่สามิารถเข้าถึงผล้ิต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการจัดหา
นำ�าคุณ์ภาพสูงในราคาท่ี่�สมิเหตุ่สมิผล้ นอกจากน่� นวิัต่กรรมิ
จากโครงการ Demineralized Reclaimed Water ยืังถือเป็น
โครงการต่้นแบบท่ี่�สามิารถนำาไปต่่อยือดในนิคมิอุต่สาหกรรมิ
แหง่ใหมิข่องกลุ้ม่ิบรษัิที่ แล้ะขยืายืผล้สูชุุ่มิชุนต่อ่ไป เชุน่ การนำา
นำ�าเสย่ืจากแหล้ง่ชุมุิชุนท่ี่�ผา่นการบำาบัดคณุ์ภาพแล้ว้ิมิาปรบัปรงุ
คุณ์ภาพแล้ะนำาไปผล้ิต่เป็นนำ�าคุณ์ภาพสูง เป็นต่้น

ทัี่�งน่� สามิารถดูรายืล้ะเอ่ยืดเพิ�มิเต่มิิของโครงการขา้งต่น้ไดท่้ี่�ใน
หัวิข้อ “การบริหารจัดการด้านนำ�า” ในรายืงานฉบับน่�
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SMART METERING
บริษัที่ฯ ได้ริเริ�มิพัฒนาระบบ “SMART Metering” เพื�อเพิ�มิ 
ข่ดควิามิสามิารถในการต่ิดต่ามิการจ่ายืนำ�า โดยืการเปล้่�ยืน
มิาต่รวัิดนำ�าจากระบบแอนะล้็อกท่ี่�ติ่ดต่ั�งไวิ้เพื�อบันทึี่กปริมิาณ์
นำ�าท่ี่�จา่ยืแล้ะใชุง้านของผูป้ระกอบการภายืในนคิมิอตุ่สาหกรรมิ
เป็นการแสดงผล้ในระบบแบบดิจิที่ัล้ การบันที่ึกข้อมิูล้ดิจิที่ัล้น่�
สามิารถล้ดค่าใชุ้จา่ยืด้านบุคล้ากรในการเก็บรวิบรวิมิข้อมูิล้จาก
มิาต่รวัิดนำ�าทัี่�งหมิด เพื�อจดัที่ำาใบเรย่ืกเก็บคา่ใชุจ้า่ยื นอกจากน่�  
ควิามิคิดริเริ�มิดังกล้่าวิยัืงเพิ�มิควิามิสามิารถต่่อยือดในการ
สังเกต่พฤต่ิกรรมิการใชุ้นำ�าแล้ะควิามิผิดปกต่ิต่่างๆ เนื�องจาก

สามิารถต่รวิจสอบแล้ะระบุต่ำาแหน่งท่ี่�มิ่โอกาสที่ำาให้เกิดการ 
สูญเส่ยืนำ�าระหว่ิางการล้ำาเล้่ยืง ต่ล้อดจนเหตุ่การณ์์นำ�ารั�วิได้ 
อยื่างแม่ินยืำา โดยืระบบน่�ยืังชุ่วิยืปรับปรุงประสิที่ธิิภาพการ
ดำาเนนิงานแล้ะสร้างควิามิพึงพอใจของล้กูค้าให้ดขึ่�นด้วิยืเชุ่นกนั

ระบบต่รวิจสอบออนไล้น์น่�ยืังถูกนำามิาใชุ้ในการบันทึี่กการใชุ้
พลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ืของลู้กคา้ของบริษทัี่ฯ ซึ�งชุ่วิยือำานวิยืควิามิ
สะดวิกในการจัดที่ำาใบเร่ยืกเก็บค่าใชุ้จ่ายื เนื�องจากพนักงาน
ไมิ่จำาเป็นต่้องเดินที่างไปยัืงสถานท่ี่�ปฏิิบัต่ิงานของลู้กค้า 
แต่่ล้ะรายืเพื�อบันที่ึกข้อมิูล้การใชุ้พล้ังงานด้วิยืต่นเองอ่กต่่อไป  
เนื�องจากข้อมิลู้ดงักล่้าวิจะถกูส่งแล้ะจดัที่ำาท่ี่�อาคาร WHA Tower 

ทัี่�งน่� ระบบดังกล่้าวิชุ่วิยืล้ดค่าใชุ้จ่ายืท่ี่�เก่�ยืวิข้องได้ถึง 3,000 
บาที่ต่่อเมิกะวัิต่ต่์ซึ�งบริษัที่ฯ ต่ั�งเป้าต่ามิแผนธุิรกิจท่ี่�จะขยืายื
กำาล้ังการผล้ิต่พล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์จากเดิมิเป็น 300 เมิกะวิัต่ต่์  
ในปี 2566 ดังนั�นระบบ Smart metering จะสามิารถชุ่วิยื
ประหยืัดค่าใชุ้จ่ายืได้ถึง 900,000 บาที่
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ในปัจจุบัน บริษัที่ฯ อยู่ืระหวิ่างการศึกษาเพื�อนำาเที่คโนโล้ย่ื 
SCADA มิาใชุ้ใหเ้กดิประสิที่ธิภิาพสูงสุดในโรงบำาบดันำ�าเสย่ืซึ�งต่ั�ง
อยืู่ภายืในเขต่นวิัต่กรรมิระเบ่ยืงเศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวัินออก  
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ในเขต่
อำาเภอวิังจันที่ร์ จังหวิัดระยือง โดยืระบบเที่คโนโล้ย่ืดังกล้่าวิ
สามิารถชุ่วิยืต่รวิจสอบผล้การดำาเนนิการบำาบดันำ�าเสย่ืต่ล้อด 24 
ชุั�วิโมิง ที่ำาให้บริษัที่ฯ สามิารถประหยืัดค่าใชุ้จ่ายืในการดำาเนิน
การเพื�อแต่่งต่ั�งบุคล้ากรประจำาไซต่์งานได้ 

SMART ENERGY
จากควิามิกระต่ือรือร้นของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ในการแก้
ปัญหาด้านพล้ังงานด้วิยืนวิัต่กรรมิต่่างๆ ที่ำาให้บริษัที่ฯ ยืังคง
เดนิหนา้ควิามิรว่ิมิมืิอภายืใต้่บนัทึี่กควิามิเข้าใจ (MOU) กบัการ
ไฟฟ้าสว่ินภมิูิภาค (กฟภ.) เพื�อรว่ิมิกันพฒันาพลั้งงาน SMART 
Energy แล้ะระบบไมิโครกรดิ (Micro-grid system) เพื�อล้ดต่น้ที่นุ
ค่าไฟฟ้าแล้ะเพิ�มิควิามิน่าเชืุ�อถือให้แก่ผู้ประกอบการภายืใน 
นิคมิอุต่สาหกรรมิ โดยืโครงการแรกท่ี่�ได้รับอนุมัิต่ิการดำาเนิน
การในปี 2564 คือระบบซื�อขายืไฟฟ้าระหวิ่างกัน (Peer-to-
Peer Energy Trading system) ซึ�งชุว่ิยืให้ผูป้ระกอบการภายืใน
นคิมิอุต่สาหกรรมิอส่เที่ริน์ซ่บอรด์สามิารถซื�อขายืพล้งังานแสง
อาที่ติ่ยื์ระหวิ่างกันได้โดยืต่รงผ่านระบบบริหารจัดการพล้ังงาน
อจัฉรยิืะดว้ิยืดจิทิี่ลั้ (Smart Energy Platform) โดยืใชุเ้ที่คโนโล้ย่ื
บล้็อกเชุน (Block chain) ชุ่วิยืเพิ��มิประสิที่ธิิภาพด้านควิามิ
ปล้อดภยัืในการที่ำาธิุ�รกรรมิแล้ะอำานวิยืควิามิสะดวิกการซื�อขายื
พล้ังงานระหว่ิางผู้ผลิ้ต่ไฟฟ้ารายืย่ือยืกับผู้ใชุ้พล้ังงาน ทัี่�งน่� 
เมืิ�อดำาเนินการอย่ืางเต็่มิท่ี่�ระบบจะที่ำาให้ม่ิพลั้งงานไฟฟ้าจาก 
แสงอาที่ิต่ยื์เพิ�มิขึ�นภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิอยื่างน้อยื 200  
เมิกะวัิต่ต่์ ที่ำาให้ผู้ประกอบการภาคอุต่สาหกรรมิแต่่ล้ะรายื
สามิารถประหยืัดค่าใชุ้จ่ายืด้านพล้ังงานไฟฟ้าได้มิากกวิ่า 100 
ล้้านบาที่ต่่อปี แล้ะล้ดการปล้่อยืก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล้งได้
ถึง 4,300,000 ต่ัน จนกระที่ั�งสิ�นสุดโครงการ

เที่คโนโลย่การควับคุมกำากับดัูแลและเก็บข้อมูล	(SUPERVISORY	CONTROL	AND	DATA	
ACQUISITION	-	SCADA)	ในโรงบำาบัดันำ�าเส่ย	
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กัารจำ่ดักัาร
ลิูกค้าสัมพันธ์

บริษัที่ฯ ให้ควิามิสำาคัญกับการเสริมิสร้างควิามิสัมิพันธิ์อัน 
เเข็งแกร่ง รวิมิที่ั�งควิามิเชุื�อใจจากลู้กค้า ด้วิยืพันธิสัญญาของ
บริษัที่ในการเป็น “Your Ultimate Solution Partner in Utilities 
and Power with Environmental Care” ซึ�งเป็นแรงบันดาล้ใจ
ในหล้กัการท่ี่�เนน้ล้กูคา้เปน็ศนูยืก์ล้างท่ี่�ถกูปล้กูฝ่งัอยืู่ในทุี่กดา้น
ของธิุรกิจ ดังนั�น การจัดการลู้กค้าสัมิพันธิ์จึงถือเป็นรากฐาน
แล้ะกล้ยืทุี่ธิห์ล้กัท่ี่�บรษิทัี่ฯ ไดใ้หค้วิามิสำาคญัเพื�อสรา้งการเต่บิโต่
ที่างเศรษฐกิจในระยืะยืาวิภายืในบริษัที่ฯ รวิมิที่ั�งเป็นการสร้าง
ควิามิมิั�นใจให้แก่ลู้กค้าอ่กด้วิยื บริษัที่ฯ เชุื�อวิ่าการให้บริการที่่�
เป็นเลิ้ศแก่ลู้กค้านั�นจะชุ่วิยืรักษาชืุ�อเส่ยืงท่ี่�ด่ของบริษัที่ฯ แล้ะ
เป็นสิ�งจำาเป็นสำาหรับควิามิสำาเร็จที่างธิุรกิจ

เนื�องจากบริษัที่ฯ ดำาเนินงานภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของ
บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ อินดัสเต่ร่ยืล้ ด่เวิล้ล้อปเมินที่์ จำากัด 
มิหาชุน (WHAID) ซึ�งทัี่�งสองบริษัที่ต่่างม่ิฐานลู้กค้าเด่ยืวิกัน 
โดยืบรษิทัี่ฯ เปน็ผูใ้หบ้รกิารผล้ติ่แล้ะจดัหานำ�าเพื�ออตุ่สาหกรรมิ 
นำ�าดิบ นำ�าเพื�อผ่านกระบวินการผลิ้ต่ (Process Water) แล้ะ 
นำ�าเพื�อกระบวินการผลิ้ต่ปราศจากคล้อร่น (Clarified Water) 
ให้แก่นิคมิอุต่สาหกรรมิรายืใหญ่ท่ี่�สุดในประเที่ศไที่ยืซึ�งรวิมิถึง 

การใหบ้รกิารดา้นพล้งังานเชืุ�อเพล้งิเชุงิพาณ์ชิุยื ์(Conventional) 
แล้ะพล้ังงานที่ดแที่น ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงมิ่บที่บาที่ในการจัดหา
โซลู้ชัุนแบบครบวิงจรสำาหรับลู้กค้าภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิ
ด้วิยืผล้ิต่ภัณ์ฑ์์สาธิารณ์ูปโภค แล้ะมิ่บที่บาที่สำาคัญในการ
สนับสนุน WHAID ในการคงสถานะควิามิเป็นผู้นำาในส่วินแบ่ง
การต่ล้าดกวิ่าร้อยืล้ะ 40 มิากวิ่า 6 ปี

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
ดว้ิยืประเภที่แล้ะควิามิต่อ้งการของลู้กคา้ท่ี่�แต่กต่า่งกัน บรษิทัี่ฯ 
ได้นำาแนวิที่างบริหารจัดการด้านลู้กค้าสัมิพันธิ์เพื�อดูแล้แล้ะ
ต่อบสนองควิามิต่้องการท่ี่�หล้ากหล้ายืของลู้กค้า บริษัที่ฯ จึง
จัดการควิามิสัมิพันธิ์กับลู้กค้าผ่านระบบการจัดการลู้กค้า
สัมิพันธิ์ (CRM system) ซึ�งเป็นระบบรวิมิศูนยื์ที่่�ได้มิาต่รฐาน 
มิ่ข้อมิูล้แล้ะคำาขอของลู้กค้าจัดเก็บไวิ้ โดยืในปี 2564 บริษัที่ฯ 
ไดเ้ปดิตั่วิแอปพล้เิคชัุนออนไล้นซึ์�งจะชุว่ิยืใหส้ามิารถต่อบสนอง
ควิามิต้่องการของลู้กค้าได้อย่ืางรวิดเร็วิแล้ะมิ่ประสิที่ธิิภาพ 
มิากขึ�น โดยืเป้าหมิายืของแอปพลิ้เคชัุนเพื�อยืกระดับ 
ควิามิสัมิพันธิ์แล้ะสร้างประสบการณ์์ที่่�ด่ให้กับลู้กค้า 
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ศูนยื์ควิบคุมิส่วินกล้าง (Unified Operation Center: UOC)  
เปน็หวัิใจสำาคญัในการดำาเนนิงานของบรษิทัี่ฯ เนื�องจากชุว่ิยืให้
มิองเห็นการดำาเนินงานแล้ะสิ�งที่่�ต่่างๆ ที่่�สำาคัญได้ UOC ต่ั�งอยืู่
ท่ี่�อาคารดับบลิ้วิเอชุเอ ที่าวิเวิอร์ สำานกังานใหญข่องกลุ้ม่ิบรษิทัี่
ดับบล้ิวิเอชุเอ ถนนบางนาต่ราด เป็นระบบควิบคุมิส่วินกล้าง 
ประสานงานกับห้องควิบคุมิพล้ังงาน ที่ำาให้สามิารถต่ิดต่ามิ
แล้ะควิบคุมิกิจกรรมิต่่างๆ ได้แบบเร่ยืล้ไที่ม์ิ แล้ะยัืงสามิารถ
ต่รวิจสอบต่ัวิแปรต่่างๆ ด้านสิ�งแวิดล้้อมิในนิคมิอุต่สาหกรรมิ
ดบับลิ้วิเอชุเอแบบเรย่ืล้ไที่ม์ิ เชุ่น คณุ์ภาพอากาศแล้ะนำ�า มิล้พษิ
ที่างอากาศ แล้ะการปล่้อยืก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมิาณ์
นำ�าฝ่น แล้ะสถานการณ์์นำ�าที่่วิมิ รวิมิทัี่�ง UOC ยืังเชืุ�อมิต่่อ
กับแพล้ต่ฟอร์มิฉุกเฉิน เชุ่น สถาน่ดับเพล้ิง เพื�อให้มิั�นใจวิ่า 
การดำาเนนิงานของบรษัิที่ฯ ปล้อดภัยื แล้ะสร้างควิามิเชืุ�อมิั�นใน
ควิามิปล้อดภัยืแก่ชุุมิชุนแล้ะผู้มิ่ส่วินได้เส่ยือ่กด้วิยื นอกจากน่� 
UOC ยืังสามิารถสำารวิจนำ�าแล้ะโรงงานบำาบัดนำ�า เพื�อรวิบรวิมิ
ขอ้มิลู้แล้ะต่รวิจสอบการดำาเนนิงานไดอ้ยืา่งม่ิประสิที่ธิิภาพ แล้ะ
ยืังเชืุ�อมิต่่อกับโรงไฟฟ้าพล้ังงานสะอาดท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ ชุล้บุร่ ซึ�งขยืะอุต่สาหกรรมิที่่�ไมิ่เป็นอันต่รายืจะ
ถูกเปล้่�ยืนเป็นพล้ังงาน ด้วิยืเหตุ่น่� UOC จึงสามิารถเพิ�มิควิามิ
ไวิ้วิางใจของลู้กค้าไปพร้อมิๆ กับล้ดผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ 
แล้ะเสริมิสร้างควิามิสัมิพันธ์ิกับลู้กค้าแล้ะประสบการณ์์ท่ี่�ด่แก่
ลู้กค้า

ด้วิยืค่านิยืมิของบริษัที่ฯ แล้ะการรักษาควิามิสัมิพันธิ์อัน
แนน่แฟน้ รวิมิทัี่�งควิามิไวิว้ิางใจท่ี่�เต่บิโต่ขึ�นกบัล้กูคา้ หนึ�งในวิิธิ่
การสร้างควิามิสัมิพันธิ์กับลู้กค้าคือ การผ่านการมิ่ส่วินร่วิมิที่่�มิ่
ประสทิี่ธิผิล้ซึ�งบรษิทัี่ฯ มิั�นใจวิา่ชุอ่งที่างการสื�อสารนั�นสามิารถ
เข้าถึงได้แล้ะครอบคลุ้มิถึงลู้กค้าที่่�เก่�ยืวิข้องที่ั�งหมิด ในฐานะที่่�
เป็นส่วินหนึ�งของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำา
วิารสาร WHA Connect เป็นรายืไต่รมิาส เพื�อประชุาสัมิพันธิ์
ข่าวิสาร กิจกรรมิต่่างๆ แล้ะโครงการฝึ่กอบรมิของบริษัที่ฯ  

อ่กทัี่�งบริษัที่ฯ ยืังเสริมิประสิที่ธิิภาพการสื�อสารสองที่าง  
(Two-way Communication) ด้วิยืการเข้าเยื่�ยืมิลู้กค้า  
การต่ิดต่่อที่างโที่รศัพที่์แล้ะอ่เมิล้อย่ืางสมิำ�าเสมิอ โดยืได้ม่ิ 
การกำาหนดบุคคล้ท่ี่�เป็นผู้ต่ิดต่่อหล้ักเพื�อดูแล้ลู้กค้าในกรณ์่ท่ี่�
ม่ิข้อกังวิล้หรือคำาร้องขอ ทัี่�งน่� บริษัที่ฯ เปิดรับแล้ะให้ควิามิ
สำาคญัเป็นอยืา่งมิากต่อ่การต่อบรบัแล้ะควิามิคดิเหน็จากล้กูคา้
ทัี่�งหมิดท่ี่�ไดร้บัผา่นชุ่องที่างต่า่งๆ ขา้งต่น้ รวิมิถงึผา่นชุ่องที่าง 
บนเวิ็บไซต่์ เนื�องจากมิองว่ิาเป็นโอกาสในการพัฒนาแล้ะ
เต่ิบโต่ โดยืข้อร้องเร่ยืนหรือข้อเสนอแนะจะได้รับดำาเนินการ
ต่ามิกระบวินการร้องเร่ยืนของลู้กค้าแล้ะชุุมิชุนของบริษัที่ฯ 
ทัี่�งน่� เมืิ�อได้รับเรื�องร้องเร่ยืนผู้จัดการฝ่่ายืท่ี่�เก่��ยืวิข้องจะได้รับ
แจ้งข้อมูิ�ล้ แล้ะมิ่การแต่่งต่ั�งพนักงานท่ี่�มิ่ควิามิรู้ควิามิชุำานาญ
ให้ดำาเนนิการสบืสวิน รายืงานขอ้มิู�ล้ รวิมิถงึบันที่กึรายืล้ะเอ่ยืด
ล้งในเอกสาร จากนั�นจึงนำาเรื��องร้องเร่ยืนแล้ะควิามิคืบหน้า
ของมิาต่รการแก้ไขรายืงานต่่อผู้จัดการโรงงานแล้ะจากนั�นจะ
รายืงานต่่อไปยืังในที่่�ประชุุมิของฝ่่ายืบริหาร

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังจัดที่ำาแบบสำารวิจควิามิพึงพอใจของ
ล้กูค้าประจำาปีเพื�อให้ม่ิควิามิเข้าใจในข้อกังวิล้ของลู้กค้ามิากขึ�น  
แล้ะปรับปรุงบริการ การสำารวิจวิิเคราะห์ควิามิพึงพอใจของ
ลู้กค้าท่ี่�ม่ิต่่อคุณ์ภาพของบริการ ผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์แล้ะข่าวิสารท่ี่�
ได้ส่งมิอบ ฝ่่ายืพัฒนาลู้กค้า (Customer Development 
Department) จะที่ำาการรวิบรวิมิแล้ะวิิเคราะห์การต่อบในแบบ
สำารวิจ เมิื�อมิ่การระบุปัญหาแล้้วิจำาแนกจะกำาหนดสาเหตุ่ที่่�แที่้
จริงแล้ะกำาหนดแนวิที่างป้องกันไมิ่ให้กรณ์่ดังกล้่าวิเกิดซำ�า 
อ่กในอนาคต่ เพื�อเป็นการรักษาควิามิสัมิพันธ์ิท่ี่�ด่กับลู้กค้า  
โดยืจะม่ิการรายืงานผล้การที่ำาแบบสำารวิจในการประชุุมิเพื�อ
จดัการข้อร้องเรย่ืนต่า่งๆ ไปพร้อมิกับการปรับกล้ยุืที่ธ์ิที่างธุิรกจิ
เพื�อพัฒนาสินค้าแล้ะบริการ ที่ั�งน่� ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้รับ
คะแนนควิามิพึงพอใจของลู้กค้าโดยืเฉล้่�ยืที่่�ร้อยืล้ะ 95.27 
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ผลการวััดัระดัับควัามพึงพอใจของลูกค้า

ผลการวัดััระดับัควัามพึงพอใจของลูกค้า 2561 2562 2563 2564 เป้าหมายปี	2565

ความพึงพอใจ้ของลิูกค้า 96% 94% 96% 95.27% 97%

จ้ำานวนการสำารวจ้ลูิกค้าที่ั�งหมดั 181 264 425 367 400

จากผล้การสำารวิจควิามิพงึพอใจของล้กูคา้ในป ี2564 รวิมิถงึเรื�องรอ้งเรย่ืนท่ี่�ไดร้บัรายืงานจากชุอ่งที่างการสื�อสารแล้ะกระบวินการ
ต่่างๆ ต่ามิที่่�ได้ระบุไวิ้ พบวิ่ามิ่ประเด็นที่่�สามิารถพัฒนาเพื�อยืกระดับควิามิพึงพอใจของลู้กค้าดังต่่อไปน่� โดยืข้อร้องเร่ยืนที่ั�งหมิด
ได้รับการแก้ไขภายืในวิันที่่�กำาหนด นอกจากน่� ยืังมิ่การดำาเนินงานเพื�อให้ผล้การสำารวิจแล้ะควิามิคิดเห็นของลู้กค้าแล้ะผู้บริโภค
นำามิาใชุ้เพื�อปรับปรุงผล้ิต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการในการดำาเนินธิุรกิจได้อยื่างม่ิประสิที่ธิิภาพ แพล้ต่ฟอร์มิสนับสนุนกิจกรรมิท่ี่�ทัี่นสมิัยื
มิากขึ�นไดรั้บการออกแบบดว้ิยืควิามิเอาใจใสแ่ล้ะควิามิเปน็มิอือาชุพ่ของบรษิทัี่ฯ เพื�อใหส้อดคล้อ้งกบัสภาพการแขง่ขนัในปจัจบุนั 

ประเด็ันที่่�สร้างควัามกังวัล	 การบรรเที่าผลกระที่บ	

1. คุณภาพนำ�าลิดัลิงเป็นระยูะเวลิาสั�น ๆ  
(3 กรณ่)

ม่เหตุี้การณ์ที่่�ไฟฟ้าดัับระยูะสั�นๆ ในระบบเครือค่ายูส่งนำ�า แลิะการรีสตี้าร์ที่ของระบบส่งนำ�า
ที่ำาให้นำ�าข่่น โดัยูบริษััที่ฯ ไดั้ที่ำาการลิ้างที่่อแลิะคุณภาพนำ�ากลิับมาเป็นปกตี้ิ

2. ลูิกค้าตี้้องการที่ราบลิ่วงหน้า 2-3 วัน  
ก่อนวันเก็บตี้ัวอยู่างนำ�าเส่ยู (1 กรณ่)

การเก็บตี้ัวอยู่างนำ�าเส่ยู ม่เจ้ตี้นาที่่�จ้ะดัำาเนินการในลัิกษัณะแบบสุ่มชิ่วงเวลิา เพ่�อให้ ไดั้
ตี้ัวอยู่างนำ�าเส่ยูที่่�แสดังคุณภาพของนำ�าเส่ยูในระหว่างดัำาเนินการปกตี้ิของลิูกค้า โดัยูลูิกค้า
ยูอมรับตี้ามคำาอธิบายูข้างตี้้น

3. ลูิกค้าไม่ไดั้รับคำาตี้อบแลิะความชิ่วยูเหลืิอ
จ้ากบริษััที่ (1 กรณ่)

ลิูกค้าไดั้ใชิ้บัญชิ่กลิุ่ม Line ในการส่งข้อความไปยัูงบริษััที่ฯ แลิะไม่ไดั้รับการตี้อบสนองใดัๆ  
จ้ากบริษััที่ฯ เนื�องจ้ากลิูกค้าเข้าใจ้ผิดัว่าบริษััที่เป็นสมาชิิกในกลิุ่มไลิน์นั�น ที่ั�งน่� บริษััที่ฯ  
จ้้งไดั้ให้หมายูเลิขติี้ดัตี้่อโดัยูตี้รงกับลิูกค้าเพ่�อการสื�อสารกันในอนาคตี้
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โครงกัารเส์ริมส์ร�างความส่์มพ่นธุ์ก่ับลูิกัค�า
บริษัที่ฯ มิ่ควิามิมุ่ิงมิั�นท่ี่�จะนำาเสนอผล้ิต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการท่ี่�ด่
ท่ี่�สุดแก่ลู้กค้าของเรา บริษัที่ฯ ให้ควิามิสำาคัญกับการพัฒนา
นวิัต่กรรมิใหม่ิๆ เพื�อกำาหนดวิัต่ถุประสงค์ต่ามิท่ี่�ม่ิรายืล้ะเอ่ยืด
ปรากฏิในหัวิข้อการจัดการนวิัต่กรรมิ นอกเหนือจากบริการ
ท่ี่�มิ่มิูล้ค่าเพิ�มิแล้้วิ บริษัที่ฯ ยืังได้จัดโครงการดังต่่อไปน่�เพื�อ 
เสริมิสร้างแล้ะปรับปรุงการมิ่ส่วินร่วิมิของลู้กค้า

ชิมรมลูกค้าดัับบลิวัเอชิเอ
กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ แล้ะบริษัที่ฯ ได้ก่อต่ั�งชุมิรมิลู้กค้า
ต่่างๆ ขึ�นเพื�อเป็นชุ่องที่างในการสื�อสารกับล้กูคา้ เปิดโอกาสให้
กลุ้ม่ิบรษิทัี่ม่ิการปฏิสัิมิพันธ์ิกบัล้กูค้าอยืา่งใกล้ชุ้ดิเพื�อที่ำาควิามิ
เขา้ใจ ควิามิสนใจแล้ะขอ้กงัวิล้ของล้กูคา้ไดด้ยิ่ื�งขึ�น ชุมิรมิล้กูคา้
ที่่�โดดเด่นในปี 2564 มิ่ดังน่�

1. ชุมิรมินักล้งทุี่น (Investor Club) สำาหรับผู้ประกอบการ 
ที่กุรายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้ม่ิบรษิทัี่ โดยืสมิาชุกิจะ
ไดร้บัจดหมิายืขา่วิรายืเดอืน/รายืไต่รมิาส แล้ะจดหมิายืเชุญิ 
เข้าร่วิมิการสัมิมินาการฝ่ึกอบรมิต่่างๆ ที่ั�งน่� ในปี 2564 มิ่
การจดัโปรแกรมิฝ่กึอบรมิแล้ะสมัิมินาสำาหรบัสมิาชุกิชุมิรมิ
ที่ั�งหมิด 4 โครงการ ดังน่�
• โครงการสัมิมินาออนไล้น์หัวิข้อ “นวิัต่กรรมิระบบ

รักษาควิามิปล้อดภัยืขั�นสูงแล้ะโซลู้ชุันวิิศวิกรรมิ
สำาหรับโรงงานอัจฉริยืะ”

• โครงการสัมิมินาออนไล้น์หัวิข้อ “Enhancing Reality 
in Production, QC and Safety with AR / VR

• โครงการสมัิมินาออนไล้นห์วัิขอ้ “Preparation for IOT 
and AI Risks in New Era of Manufacturing”

• โครงการสัมิมินาออนไล้น์ เก่�ยืวิกับโซลู้ชุันจาก
เที่คโนโล้ยื่ IOT ในอนาคต่

2. ชุมิรมิผู้บริหารชุาวิญ่�ปุ่น (Japanese Club) จัดต่ั�งขึ�นมิา
เป็นเวิล้ากวิ่า 20 ปี ประกอบด้วิยืตั่วิแที่นผู้ประกอบการ 
ชุาวิญ่�ปุ่น 150 ที่่าน จากโรงงานอุต่สาหกรรมิที่่�ต่ั�งอยืู่ใน
นิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด ในปี 2564 ชุมิรมิได้จัด
ให้มิ่การประชุุมิประจำาเดือน เพื�อแล้กเปล้่�ยืนควิามิรู้ต่่างๆ 
เชุน่ การบรหิารจดัการขยืะ การผล้ติ่ขยืะจากพล้งังาน แล้ะ
ภาษ่การขายือสังหาริมิที่รัพยื์ เป็นต่้น

3. ก่อต่ั�งชุมิรมิบริหารงานบุคคล้อ่สเทิี่ร์นซ่บอร์ด (Eastern 
Seaboard Industrial Estate Human Resource Club 
(ESIE HR Club)) ได้ถูกจัดต่ั�งขึ�นในปี 2540 โดยืมิ่
วิัต่ถุประสงค์ในการแจ้งข่าวิสารล้่าสุดเก่�ยืวิกับกฎหมิายื
แล้ะข่าวิสารท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับแรงงานแล้ะการที่ำางานด้าน
ที่รัพยืากรบุคคล้ให้สำาเรจ็ลุ้ล้ว่ิง ปจัจุบัน ชุมิรมิประกอบดว้ิยื 
สมิาชุิกจากโรงงานอุต่สาหกรรมิกวิ่า 110 แห่งที่่�ใน ESIE 
แล้ะมิ่การประชุุมิร่วิมิกันเดือนล้ะครั�ง

4. สโมิสรแรงงานสมัิพนัธิ ์อ่สเที่ริน์ซ่บอรด์ (ESLR Club) ได้ถกู
จัดต่ั�งขึ�นในปี 2548 โดยืที่ำาหน้าที่่�เป็นศูนยื์กล้างสนับสนุน
ขอ้มิลู้ท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบัแรงงานสำาหรบัสมิาชุกิท่ี่�ม่ิควิามิสนใจ
สหภาพแรงงาน ข้อกำาหนดต่่างๆ แล้ะควิามิร่วิมิมิือหรือ 
ขอ้แนะนำาเก่�ยืวิกบัการชุ่�ขาดพขอ้พพิาที่แรงงานหรอืกรณ์่
อื�นๆ หรือเรื�องท่ี่�เก่�ยืวิข้องกบัแรงงานใด สมิาชิุกของสโมิสร
มิาจากโรงงานอุต่สาหกรรมิ 140 แหง่ในนคิมิอตุ่สาหกรรมิ 
แล้ะมิ่การประชุุมิร่วิมิกันเดือนล้ะครั�ง
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บทส่์มภาษัณู์ท้�ส์ะท�อนให�เห็นถุึงความส่์มพ่นธุ์อ่นดั้ระหว่าง WHAUP ก่ับลิูกัค�า
บริษััที่	ปริ�งซ่์	เฉิงซ่าน	ไที่ร์	(ประเที่ศัไที่ย)	จำากัดั	กับโครงการโซ่ลาร์รูฟที่็อปท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดัในอาเซ่่ยน

บริษัที่ ปรินซ์ เฉิงซาน ไที่ร์ (ประเที่ศไที่ยื) จำากัด ผู้ผล้ิต่แล้ะ
จดัจำาหน่ายืยืางรถยืนต่ชั์ุ�นนำาจากประเที่ศจน่ ซึ�งไดย้ืา้ยืการผล้ติ่ 
ยืางรถยืนต่์มิาท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์น 
ซ่บอร์ด 3 บนพื�นที่่� 280 ไร่ ในปี 2561 

นายจ้าง ย้ กัน กร้ร้มการ้ผู้้�จ้ัดการ้ บร้ิษััท ปร้ินซ์์ เฉิิงซ์าน ไทร้์ 
(ปร้ะเทศไทย) จ้ำากัด ซึ�งเปน็บรษิทัี่ในกลุ้ม่ิบริษทัี่ เฉิงซาน กล้า่วิวิา่  
“ผมิมิค่วิามิยืนิดเ่ปน็อยืา่งยืิ�งท่ี่�ไดล้้งนามิในสญัญาซื�อขายืไฟฟา้
ระบบพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์บนหล้ังคากับบริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ 
ยืทูี่ลิ้ติ่่�ส ์แอนด ์พาวิเวิอร ์จำากัด (มิหาชุน) (WHAUP) ซึ�งจะชุว่ิยื
เพิ�มิเสถ่ยืรภาพด้านพล้ังงานแล้ะล้ดต้่นทุี่นการผล้ิต่แก่โรงงาน
ของเรา ผมิมิั�นใจวิ่าโครงการน่�จะเป็นประโยืชุน์ต่่อที่ั�งสองฝ่่ายื
แล้ะส่งเสริมิการปกป้องสิ�งแวิดล้้อมิในระยืะยืาวิ”

นอกจากน่�โครงการน่�จะชุว่ิยืให้บรษัิที่ฯ บรรลุ้เปา้หมิายืระยืะยืาวิ
ในการล้ดต่้นทีุ่นพล้ังงานเพื�อล้ดผล้กระที่บต่่อระบบนิเวิศ แล้ะ
ยืงัชุว่ิยืล้ดคา่ไฟฟา้ต่ล้อดอายืกุารใชุง้าน 25 ป ีสงูสดุ 1,750 ล้า้น
บาที่ หรือเฉล้่�ยื 70 ล้้านบาที่ต่่อปี ในขณ์ะเด่ยืวิกัน ยืังชุดเชุยื
การปล่้อยืก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มิากถึง 366,000 ต่ัน 
ซึ�งสอดคล้้องกับนโยืบายืด้านสิ�งแวิดล้้อมิเพื�อล้ดภาวิะโล้กร้อน 
แล้ะภาวิะเรือนกระจก

ระบบพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ืบนหลั้งคาท่ี่�โรงงานของปรินซ์  
เฉิงซาน จะเป็นระบบท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในอาเซ่ยืนท่ี่�มิ่พื�นท่ี่�บน
ชัุ�นดาดฟ้ารวิมิ 229,000 ต่ารางเมิต่ร ม่ิการคาดการณ์์วิ่า 
คา่ไฟฟา้คาดวิา่จะล้ดล้งประมิาณ์ 1,750 ล้า้นบาที่ แล้ะการปล้อ่ยื 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะล้ดล้ง 366,000 ต่ัน ในระยืะเวิล้า
สัญญา 25 ปี เมิื�อโครงการที่่�แล้้วิเสร็จ จะเป็นระบบพล้ังงาน
แสงอาทิี่ต่ย์ืบนหลั้งคาท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดในอาเซ่ยืนท่ี่�ม่ิกำาลั้งการผลิ้ต่
ไฟฟ้า 19.44 เมิกะวิัต่ต่์ 

โครงการจะครอบคลุ้มิพื�นท่ี่� จำานวิน 219,000 ต่ารางเมิต่ร 
บนดาดฟ้าโรงงานแล้ะจำานวิน 10,000 ต่ารางเมิต่รของพื�นท่ี่� 
ที่่�จอดรถ คิดเป็นกำาล้ังการผล้ิต่ไฟฟ้ารวิมิ 19.44 เมิกะวิัต่ต่์ ซึ�ง
นับเป็นการสนับสนุนควิามิยัื�งยืืนด้านพล้ังงานแล้ะล้ดค่าไฟฟ้า
แกผู่ป้ระกอบการ สร้างนวิตั่กรรมิเพื�อเพิ�มิโอกาสที่างธุิรกิจ แล้ะ
ชุ่วิยืปกป้องสิ�งแวิดล้้อมิโดยืการล้ดภาวิะโล้กร้อน

การติ่ดต่ั�งระบบพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ยื์บนหลั้งคาคาดวิ่าจะ 
แล้้วิเสร็จภายืในปี 2565 ส่งผล้ให้กำาล้ังการผล้ิต่ไฟฟ้ารวิมิของ 
บรษิทัี่ฯ อยืูท่่ี่� 635 เมิกะวัิต่ต่ ์เมิื�อพจิารณ์าจากส่วินของผูถื้อหุ้น 
บรษิทัี่ฯ คาดวิา่จะสรา้งรายืไดจ้ากโครงการน่�โดยืเฉล้่�ยืประมิาณ์ 
40 ล้า้นบาที่ต่อ่ปีต่ล้อดระยืะเวิล้าสญัญา 25 ป ีซึ�งจะที่ำาให้ธิรุกจิ
พล้งังานแสงอาที่ติ่ย์ืบนหล้งัคาเต่บิโต่ต่ามิแผนท่ี่� 300 เมิกะวิตั่ต่์ 
ภายืในปี 2566
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บริษั่ท คอนตี้ิเนนทอลิ ไทร์ส์ (ประเทศไทย) จำำาก่ัดั
เล็งเห็นที่ิศัที่างธุรกิจท่ี่�สดัใน	ณ	โรงงานผลิตี้ยางรถยนตี้์แห�งใหญ�ท่ี่�สุดัท่ี่�นิคมอุตี้สาหกรรมดัับบลิวัเอชิเอ	
อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ดั	4	(WHA	ESIE	4)	พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์โดัย	WHAUP

โรงงานผล้ิต่ยืางรถยืนต่์แห่งใหมิ่ของคอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส  
ท่ี่�จังหวิัดระยืองสร้างขึ�นโดยืใชุ้มิาต่รฐานประหยัืดพล้ังงานท่ี่�ด่
ที่่�สุด ในเครือข่ายืผู้ผล้ิต่ยืางของโล้ก โดยืคอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส  
นับเป็นหนึ�งในเป็นผู้ล้งทุี่นรายืใหญ่ท่ี่�สุดในนิคมิอุต่สาหกรรมิ
ที่ั�งหมิดในประเที่ศไที่ยืของกลุ้่มิบริษัที่ จึงเป็นโอกาสที่่�บริษัที่ฯ 
จะได้นำาทัี่�งองค์ควิามิรู้ในการผล้ิต่ยืางรถยืนต่์ท่ี่�สั�งสมิมิานาน
กวิา่ 140 ป ีรวิมิทัี่�งเที่คโนโล้ย่ืท่ี่�ล้ำ�าหนา้มิาสูป่ระเที่ศไที่ยื โรงงาน
คอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส แห่งน่�ยืังเป็นส่วินหนึ�งของฐานการผล้ิต่
กวิ่า 20 แห่งทัี่�วิโล้กของส่วินงานยืางรถยืนต์่คอนติ่เนนที่อล้ 
ทัี่�งน่� ฝ่่ายืผล้ิต่ยืางรถยืนต่์ของคอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส ม่ิฐาน 
การผลิ้ต่อยู่ืใน 17 ประเที่ศ ทัี่�วิโล้ก มิพ่นักงานเกือบ 57,000 คน  
แล้ะมิ่ยือดขายื 1.17 หมิื�น ล้้านยืูโรในปี 2562 

โรงงานแห่งน่�สร้างขึ�นท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ 
อ่สเที่ิร์น ซ่บอร์ด 4 (ESIE 4) อำาเภอปล้วิกแดง จังหวิัดระยือง 
บนเนื�อที่่� 470 ไร่ (750,000 ต่ร.มิ.) มิ่พนักงาน 700 คน เพื�อ
เป็นฐานการ ผล้ิต่ยืางรถยืนต่์นั�งส่วินบุคคล้แล้ะรถกระบะ โดยื
เริ�มิเปิดดำาเนินการเมิื�อ 2 ปีที่่�ผ่านมิา ปัจจุบันสามิารถผล้ิต่ยืาง
ได้ราวิ 1.85 ล้้านเส้นต่่อปีแล้ะม่ิเป้าหมิายืเพิ�มิกำาล้ังการผล้ิต่
เป็น 4.4 ล้้านเส้น ต่่อปีในปี 2568 นอกจากน่� ยืังได้ริเริ�มิสาน 
การผลิ้ต่ยืางรถจักรยืานยืนต่์เมืิ�อเดือนกรกฎาคมิแล้ะสร้าง
ต่ำาแหน่งงานใหมิ่กวิ่า 100 ต่ำาแหน่งเพื�อเสริมิกำาล้ังการผล้ิต่

ในฐานะท่ี่�เป็นผู้ล้งทุี่นรายืแรกๆ ของนิคมิอุต่สาหกรรมิ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (ESIE 4) คอนต่ิเนนที่อล้ 

ไที่รส์ พจิารณ์าเล้อืกที่ำาเล้ท่ี่�ต่ั�งฐานการผล้ติ่ต่ามิเกณ์ฑ์ท่์ี่�บรษิทัี่
กำาหนดอยืา่งเครง่ครดั ไมิว่ิา่จะเปน็ขนาดท่ี่�ดนิ ควิามิสะดวิกใน
การเดินที่างเข้าออก การออกแบบท่ี่�ทัี่นสมิยัื ระบบไฟฟ้าแล้ะนำ�า
ท่ี่�ม่ิสเถ่ยืรภาพ ไปจนถึงที่รัพยืากรบุคคล้ท่ี่�ม่ิควิามิรู้แล้ะทัี่กษะ 
นอกจากน่� เงื�อนไขสำาคญัอก่ขอ้หนึ�งคอืที่ำาเล้ท่ี่�ใกล้ก้บักลุ้ม่ิล้กูคา้
ในประเที่ศไที่ยืแล้ะต่ล้าด เป้าหมิายืในภูมิิภาคเอเชุ่ยืแปซิฟิก 
คุณ์วิิกเนซ เดวิาเซนาพาที่่ ผู้จัดการโรงงาน กล้่าวิวิ่า “ต่ั�งแต่่
วิันแรกท่ี่�ร่วิมิงานกัน ท่ี่มิงานของกลุ้่มิบริษัที่ WHAID ไมิ่ได้
ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นเพ่ยืงคู่ค้าเที่่านั�น แต่่ยืังเป็นพันธิมิิต่รท่ี่�ไวิ้วิางใจ
ได้เสมิอ ที่ั�งยืังให้ควิามิชุ่วิยืเหล้ือเรื�องข้อกำาหนดต่่างๆ แล้ะให้
คำาแนะนำาที่่�เป็นประโยืชุน์อ่กด้วิยื”

เพื�อเพิ�มิควิามิรู้แล้ะเสริมิที่ักษะให้กับพนักงาน คอนต่ิเนนที่อล้ 
ไที่รส์ (ประเที่ศไที่ยื) ได้จดัที่ำาหลั้กสตู่รพฒันาที่กัษะระดบัอาชุ่วิะ 
“Work Integrated Learning Program” (WIL) โดยืมิ่รูปแบบ
การเร่ยืนการสอนแบบบูรณ์าการร่วิมิกับการที่ำางานแล้ะมิ่ระยืะ
เวิล้า 2 ปี ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ได้ร่วิมิมิือกับวิิที่ยืาล้ัยืเที่คนิคระยือง 
ในหลั้กสตู่รระดับอาชุ่วิะศึกษา แล้ะจุฬาล้งกรณ์ว์ิทิี่ยืาลั้ยืสำาหรบั
หล้ักสูต่รระดับปริญญาโที่ ในปี 2563 คอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส  
ยืงัไดร้เิริ�มิกจิกรรมิเพื�อสังคมิโดยืมิุง่เนน้ไปท่ี่�ควิามิปล้อดภยัืที่าง
ถนนในพื�นที่่�ใกล้้เค่ยืงสถานศึกษาอ่กด้วิยื

นอกจากน่� คอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส ยืังได้ล้งนามิร่วิมิกับบริษัที่ฯ 
ในสัญญาติ่ดต่ั�งระบบพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ืท่ี่�กำาล้ังผลิ้ต่ไฟฟ้า 
4.5 เมิกะวิัต่ต่์ ประกอบด้วิยืระบบผล้ิต่ไฟฟ้าจากพล้ังงานแสง
อาที่ิต่ยื์บนหล้ังคาโรงงาน 2 อาคารแล้ะหล้ังคาที่่�จอดรถ รวิมิ
ถึง Solar Floating บนพื�นที่่�บ่อนำ�าขนาด 7,000 ต่ารางเมิต่ร  
โดยืดำาเนินการติ่ดต่ั�งแล้้วิเสร็จ ในเดือนกุมิภาพันธิ์ 2564  
คุณ์วิิกเนซเสริมิอ่กวิ่า “การประหยืัดพล้ังงานนับเป็นปัจจัยื
สำาคัญในการดำาเนินธิุรกิจสำาหรับภาคอุต่สาหกรรมิ บริษัที่มิ่
เป้าหมิายืท่ี่�ใชุ้พลั้งงานไฟฟ้าจากแสงอาทิี่ต่ย์ืร้อยืล้ะ 20 ของ
ปรมิิาณ์การใชุไ้ฟฟา้ทัี่�งหมิด ซึ�งสอดคล้อ้งกบัเจต่นารมิณ์์ในการ
พฒันาไปสูค่วิามิยืั�งยืืนของบรษิทัี่ แล้ะชุว่ิยืใหล้้ดต่น้ที่นุที่างการ
ผล้ติ่ได้” ทัี่�งน่� คณุ์วิกิเนซมิองว่ิาโรงงานท่ี่�เปิดดำาเนินการมิาเป็น
เวิล้า 3 ปีแห่งน่�จะชุ่วิยืขับเคล้ื�อนธิุรกิจให้เต่ิบโต่ยืิ�งขึ�น

ข้อมิูล้ต่ิดต่่อ:
วิิกเนซ เดวิาเซนาพาที่
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัที่ คอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส (ประเที่ศไที่ยื) จำากัด
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บริษั่ท ไวส์์วูดัส์์ จำำาก่ัดั
ผลกำาไรท่ี่�น�าพอใจจากบริการพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์โดัย	WHAUP	ในราคาท่ี่�ชิ�วัยประหยัดัตี้้นทุี่น

บริษัที่ ไวิส์วิูดส์ จำากัด ก่อต่ั�งขึ�นในปี 2558 ที่่�อำาเภอเขายื้อยื 
จงัหวิดัเพชุรบุร ่เปน็หนึ�งในกลุ้ม่ิบริษทัี่ของต่ระกูล้พล้าฤที่ธิิ� ซึ�ง
ก่อต่ั�งขึ�นต่ั�งแต่่ปี 2522 ประกอบธิุรกิจผล้ิต่แผ่นไมิ้จำาพวิกแผ่น
ใยืไมิ้อัดแข็งควิามิหนาแน่นปานกล้าง (MDF) คุณ์ภาพสูงโดยื 
ใชุไ้มิย้ืางพารา รองรับลู้กคา้ในธิรุกิจเฟอรนิ์เจอร ์ทัี่�งน่� ไวิสว์ิดูส์ 
ถือเป็นหนึ�งในห้าผู้ส่งออกรายืใหญ่ท่ี่�สุดของประเที่ศไที่ยื 
โดยื ส่งออกผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ร้อยืล้ะ 60 ไปยืังต่ะวิันออกกล้าง 
(ซาอุดิอาระเบ่ยื สหรัฐอาหรับเอมิิเรต่ส์ อิหร่าน) ร้อยืล้ะ 30 
ส่งไปยืังต่ล้าดในเอเชุ่ยื (จ่น อินเด่ยื เกาหล้่ใต่้ แล้ะเวิ่ยืดนามิ) 
แล้ะอ่กร้อยืล้ะ 10 จำาหน่ายื ภายืในประเที่ศไที่ยื

นับต่ั�งแต่่ก่อต่ั�งบริษัที่ ไวิส์วิูดส์ ได้พัฒนาธุิรกิจโดยืคำานึงถึง
ควิามิยืั�งยืืนแล้ะนวิัต่กรรมิเป็นหล้ักมิาโดยืต่ล้อด อ่กที่ั�งโรงงาน
ในจังหวิัดเพชุรบุร่ยัืงได้ต่ิดต่ั�งเที่คโนโล้ย่ืสมัิยืต่ามิมิาต่รฐาน
ของยุืโรป เชุ่น ใชุก้าวิชุนิดพเิศษท่ี่�เป็นมิติ่รต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิ เพื�อ
ปกปอ้งชุุมิชุนโดยืรอบแล้ะสิ�งแวิดล้อ้มิ แมิจ้ะม่ิราคาสงูกวิา่กาวิ
ที่ั�วิไป นอกจากน่�ยืังมิ่การต่ิดต่ั�งระบบบำาบัดนำ�าเส่ยืของโรงงาน
เองอ่กด้วิยื “การนำามิาต่รฐานยืุโรปมิาใชุ้ชุ่วิยืให้บริษัที่ส่งออก
ผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ ไปยืังต่ล้าดในต่่างประเที่ศได้ง่ายืขึ�น” คุณ์วิิศรุต่  
พล้าฤที่ธิิ� ผู้จัดการ ฝ่่ายืการต่ล้าดของไวิส์วิูดส์กล้่าวิ

แผนพัฒนาล้่าสุดของไวิส์วิูดส์คือการนำาพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์
มิาใชุ้ ซึ�งเป็นโครงการที่่�พัฒนาร่วิมิกับ บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ 
ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) (WHAUP) “ก่อน
หนา้น่�บรษิทัี่ไดพ้จิารณ์าหล้ายืต่วัิเล้อืก ไมิว่ิา่จะเปน็พล้งังานล้มิ
หรอืพลั้งงานจากการเผาไหม้ิข่�เล้ื�อยื แต่เ่ราได้เล็้งเห็นประโยืชุน์
จากพล้งังานจากแสงอาทิี่ต่ยืม์ิากกวิา่ที่างเลื้อกอื�นๆ” คณุ์วิศิรตุ่
อธิบิายื แล้ะยืงักล้า่วิเสรมิิอ่กวิา่ “พล้งังานไฟฟา้ม่ิสดัส่วินรอ้ยืล้ะ  
15 ในต่้นทุี่นการผล้ิต่ทัี่�งหมิดของบริษัที่ แล้ะพล้ังงานจาก 
แสงอาที่ิต่ยื์จะชุ่วิยืให้เราล้ดค่าใชุ้จ่ายื ล้งได้มิากถึงร้อยืล้ะ 5”

เมิื�อเร็วิ ๆ  น่� WHAUP ได้เสร็จสิ�นการต่ิดต่ั�งระบบพล้ังงานแสง
อาที่ิต่ยื์ให้กับไวิส์วิูดส์ภายืใต่้ข้อต่กล้งควิามิร่วิมิมิือ ระยืะเวิล้า 
20 ปี ประกอบด้วิยืระบบบนพื�นดิน (Solar Farm) กำาล้ังการ
ผล้ิต่ไฟฟ้า 3.76 เมิกะวิัต่ต่์ แล้ะระบบแบบล้อยืนำ�า (Floating 
Solar) ที่่�กำาล้ังการผล้ิต่ 1.23 เมิกะวิัต่ต่์ โดยืเป็นการใชุ้พื�นที่่�
บอ่นำ�า แล้ะอา่งกักเกบ็นำ�าขนาดใหญ่ของโรงงานให้เป็นประโยืชุน์ 
ทัี่�งน่� เงื�อนไขในข้อต่กล้งดังกล้่าวิระบุวิ่าไวิส์วิูดส์จะเป็นฝ่่ายื
จัดหาพื�นที่่� บนดินแล้ะบอ่นำ�า แล้ะต่้องซื�อพล้ังงานไฟฟ้าที่่�ผล้ิต่
จากแผงโซล้าร์ WHAUP โดยื WHAUP จะเป็นผู้รับผิดชุอบใน
ส่วินของการต่ิดต่ั�งระบบโดยืไมิ่มิ่ค่าใชุ้จ่ายืแล้ะดูแล้บำารุงรักษา
ระบบให้ต่ล้อดอายืุสัญญา 20 ปี

ระบบพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ืแบบ Solar Farm สามิารถผลิ้ต่ไฟฟ้า
ไดทั้ี่�งสิ�น 4.99 เมิกะวิตั่ต์่ต่ั�งแต่เ่ริ�มิใชุง้านเมิื�อเดอืนกุมิภาพันธ์ิท่ี่�
ผ่านมิา ซึ�งเป็นปริมิาณ์ที่่�เพ่ยืงพอต่่อการใชุ้งานภายืในโรงงาน
ในชุ่วิงกล้างวิัน ส่วินในเวิล้ากล้างคืน บริษัที่ยืังคงต่้องใชุ้ไฟฟ้า 
จากการไฟฟา้สว่ินภมูิภิาค (กฟภ.) “ควิามิรว่ิมิมิอืของบรษิทัี่กบั 
WHAUP ถอืเปน็ขอ้ต่กล้งท่ี่�ไดป้ระโยืชุนทั์ี่�ง สองฝ่า่ยื เราเล้ง็เหน็ 
ถึงโอกาสในการพัฒนาโครงการพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ยื์อื�นๆ  
ในภมูิภิาคแห่งน่�ซึ�งเรย่ืกได้วิา่ม่ิแสงอาทิี่ต่ยืเ์หลื้อเฟือ คณุ์วิศิรตุ่
สรุป

ข้อมิูล้ต่ิดต่่อ:
วิิศรุต่ พล้าฤที่ธิิ�
ผู้จัดการฝ่่ายืการต่ล้าด
บริษัที่ ไวิส์วิู้ดส์ จำากัด 
โที่ร. +66 32 706 563-4
www.wisewoods.co.th

http://www.wisewoods.co.th
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โครงการพลังแสงอาทิี่ตี้ย์บนหลังคา	บริษััที่	ออโตี้้อัลลายแอนซ่์	(ประเที่ศัไที่ย)	จำากัดั	(AAT)	

บริษัที่ ออโต่้อัล้ล้ายืแอนซ์ (ประเที่ศไที่ยื) จำากัด (AAT) เป็น
ผู้ผล้ิต่รถยืนต่์แล้ะชิุ�นส่วินยืานยืนต่์ของฟอร์ดแล้ะมิาสด้า ซึ�ง
ต่ั�งอยืู่ในนิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง) ได้ที่ำาการ
ส่งมิอบระบบพลั้งแสงอาทิี่ต่ยื์บนหลั้งคาท่ี่�เสร็จสมิบูรณ์์ให้แก่ 
บริษัที่ ออโต้่อัล้ล้ายืแอนซ์ (ประเที่ศไที่ยื) จำากัด จากบริษัที่  
ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิลิ้ต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) 
(WHAUP) ในเดือนกันยืายืน พ.ศ. 2564

นายืเคล้ เคริน์ส ์ประธิานกรรมิการแล้ะประธิานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิาร 
บริษัที่ ออโต่้อัล้ล้ายืแอนซ์ (ประเที่ศไที่ยื) แล้ะนายืโที่โมิยืูกิ  
คาซามิะ รองประธิานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารแล้ะประธิานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหารการเงิน ซ่พ่ แอนด์ ไฟแนนซ์ ต่ั�งเป้าหมิายืไปท่ี่�
โครงการโซล้ารร์ฟูท็ี่อปท่ี่�โรงงานของ AAT ในนิคมิอุต่สาหกรรมิ 
อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง) ซึ�งครอบคลุ้มิพื�นท่ี่�กวิ่า 45,000  
ต่ารางเมิต่ร แล้ะม่ิกำาล้งัการผล้ติ่ 5 เมิกะวิตั่ต่ ์ซึ�งสามิารถชุว่ิยืล้ด
การปล้อ่ยืกา๊ซ CO2 ได ้โดยืเปล้่�ยืนไปใชุแ้หล้ง่พล้งังานท่ี่�สะอาด
แล้ะเป็นมิิต่รกับสิ�งแวิดล้้อมิมิากขึ�น โครงการน่�คาดวิ่าจะชุ่วิยื 
ล้ดค่าไฟฟ้าของ AAT ได้เฉล้่�ยื 31.6 ล้้านบาที่ต่่อปี หรือ 790 
ล้้านบาที่ในอ่ก 25 ปีข้างหน้า 
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กัารจำ่ดักัาร
ห่วงโซึ่่อุปที่าน

ในปัจจุบันผู้ม่ิส่วินได้ส่วินเส่ยืหล้ายืฝ่่ายื อาที่ิ หน่วิยืงานรัฐ 
ลู้กค้า แล้ะผู้ถือหุ้น ได้หันมิาให้ควิามิสนใจในประเด็นด้านการ
จัดการห่วิงโซ่อุปที่านอย่ืางยัื�งยืืนมิากขึ�น ที่ำาให้การจัดการกับ
ผล้กระที่บของห่วิงโซ่อุปที่านท่ี่�ม่ิต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ สังคมิ แล้ะ
เศรษฐกิจ เชุ่น มิล้พิษ สภาพการที่ำางาน แล้ะควิามิเป็นส่วินต่ัวิ 
ของข้อมิูล้ถือเป็นส่วินหนึ�งของการจัดการห่วิงโซ่อุปที่านท่ี่�มิ่
ประสิที่ธิิภาพ 

ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงต่ระหนักถึงควิามิสำาคัญของการดำาเนิน
การของคู่ค้ายื่อมิมิ่ผล้ต่่อชุื�อเส่ยืง ต่ล้อดจนมิุมิมิองของกลุ้่มิผู้
มิ่ส่วินได้เส่ยืที่่�มิ่ต่่อบริษัที่ฯ เพราะฉะนั�น บริษัที่ฯ จึงต่่อยือด
แนวิคิดการที่ำาธิุรกิจท่ี่�โดยืยิืดหลั้กควิามิยัื�งยืืน ยืุต่ิธิรรมิ แล้ะ
โปร่งใสในการที่ำางานร่วิมิกับคู่ค้า โดยืส่งเสริมิให้คู่ค้าม่ิโอกาส
พฒันาศกัยืภาพแล้ะพฒันาธิรุกจิใหเ้ต่บิโต่อยืา่งยัื�งยืืนไปดว้ิยืกนั

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
ดว้ิยืกจิกรรมิที่างธิรุกจิท่ี่�หล้ากหล้ายืของบรษิทัี่ฯ ที่ำาใหบ้รษิทัี่ฯ 
ต่อ้งต่ดิต่อ่ประสานงานกบัคูค่า้ รวิมิถงึผูร้บัเหมิาเปน็จำานวินมิาก 
ในอุต่สาหกรรมิต่่างๆ บริษัที่ฯ จึงได้ให้ควิามิสำาคัญกับ

การดำาเนินงานท่ี่�ยัื�งยืืนแล้ะการปฏิิบัต่ิต่ามิข้อกำาหนดด้าน 
กฎระเบ่ยืบเป็นสำาคัญ ที่ั�งน่� เพื�อให้มิั�นใจวิ่าการดำาเนินการของ
คู่ค้าเป็นไปต่ามิหล้ักการที่่�บริษัที่ฯ ให้ควิามิสำาคัญ บริษัที่ฯ จึง
ได้จัดที่ำาหล้ักจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจสำาหรับคู่ค้า (Supplier Code 
of Conduct) โดยืม่ิวิัต่ถุประสงค์เพื�อให้คู่ค้าแล้ะผู้รับเหมิาใน
ปัจจุบันของบริษัที่ฯ แล้ะรวิมิถึงรายืใหมิ่ ได้ที่ราบถึงเป้าหมิายื
ท่ี่�บริษัที่คาดหวัิง ต่ล้อดจนชุ่�แจงหล้ักการแล้ะแนวิที่างปฏิิบัต่ิ
ให้รับที่ราบ 

ทัี่�งน่� เนื�อหาของหล้ักจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจสำาหรับคู่ค้าประกอบ
ด้วิยืมิิต่ิด้านควิามิยัื�งยืืน 3 มิิต่ิ ซึ�งกำาหนดให้คู่ค้าที่างธุิรกิจ
ปฏิิบัต่ิต่ามิประเด็นที่่�ระบุไวิ้ ได้แก่ ข้อปฎิบัต่ิเก่�ยืวิกับจริยืธิรรมิ
ในการที่ำาธิุรกิจ ควิามิรู้พื�นฐานเก่�ยืวิกับสิที่ธิิมินุษยืชุน แล้ะการ
บริหารจัดการอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะสภาพแวิดล้้อมิในการที่ำางาน 
โดยืสามิารถศึกษารายืล้ะเอ่ยืดจรรยืาบรรณ์ธุิรกิจสำาหรับคู่ค้า
ได้ที่่�เวิ็บไซต่์ของบริษัที่ โดยืในปี 2564 คู่ค้าแล้ะผู้รับเหมิาทีุ่ก
รายืได้รับการสื�อสารประชุาสัมิพันธิ์เก่�ยืวิกับหล้ักจรรยืาบรรษ
ธิุรกิจสำาหรับคู่ค้า โดยืจำานวิน 189 รายื หรือร้อยืล้ะ 87.91 
ไดล้้งนามิรบัที่ราบขอ้ปฎบิตั่ ิโดยืสว่ินท่ี่�เหล้อืจะดำาเนนิขั�นต่อน
เสร็จสิ��นภายืในปี 2565

https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20200601-whaup-supplier-code-of-conduct-TH.pdf
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บริษัที่ฯ ได้นำากระบวินการจัดหาอยื่างยืั�งยืืนมิาใชุ้ในการจัดซื�อ
ผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ต่่างๆ เชุ่น วิัต่ถุดิบ อุปกรณ์์ แล้ะวิัสดุก่อสร้าง เพื�อ
ให้มิั�นใจวิ่าไมิ่มิ่ผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ใดมิาจากพื�นที่่�เขต่สงวิน นอกจากน่�  
บริษัที่ฯ ยืังให้ควิามิสำาคัญอย่ืางยิื�งกับการเลื้อกจัดซื�อจัดจ้าง
สินค้าหรือบริการท่ี่�สามิารถต่อบสนองแนวิคิดการก่อสร้าง 
“อาคารส่เข่ยืวิ (Green Building)” ของบริษัที่ฯ ได้ นอกจากน่�  
บริษัที่ฯ ยืังสนับสนุนให้มิ่การใชุ้วิัสดุท่ี่�ชุ่วิยืประหยืัดพล้ังงาน
แล้ะเป็นมิิต่รต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ แล้ะขอให้ผู้รับเหมิาเล้ือกใชุ้วัิสดุ
ท่ี่�สามิารถนำากลั้บมิาใชุซ้ำ�าได ้ซึ�งจะชุว่ิยืล้ดปริมิาณ์ขยืะจากการ
ก่อสร้างได้อยื่างมิาก ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ได้มิุ่งเน้น เรื�องการดูแล้
รกัษาสิ�งแวิดล้อ้มิต่ามินโยืบายืคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้อ้มิ การอนรุกัษ์
พล้ังงาน แล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ แล้ะคาดหวิังให้
คู่ค้าปฏิิบัต่ิต่ามินโยืบายืดังกล้่าวิเชุ่นกัน ต่ั�งแต่่กระบวินการ 
การก่อสร้างโครงการไปจนถึงชุ่วิงการดำาเนินโครงการปกต่ิ  
ต่ล้อดจนล้ดการใชุท้ี่รพัยืากร แล้ะนำาแนวิปฏิบัิต่ดิา้นสิ�งแวิดล้้อมิ 
มิาใชุ้ต่ามิท่ี่�ได้ระบไุว้ิในจรรยืาบรรณ์ธิรุกิจสำาหรบัคูค้่า เพื�อล้ด
ผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ รวิมิถึงบริษัที่ฯ ได้ม่ิการส่งเสริมิ
ให้คู่ค้ายืึดแนวิคิดหรือกรอบการดำาเนินงานท่ี่�เป็นมิิต่รต่่อ 
สิ�งแวิดล้้อมิ โดยืต่ัวิอย่ืางการดำาเนินงานท่ี่�สะที่้อนแนวิคิด
เศรษฐกิจหมิุนเวิ่ยืน ได้แก่ การนำาไมิ้แบบพล้าสต่ิกเสริมิเหล้็ก 
(Plastic Formwork) มิาใชุ้ซึ�งเป็นวิัสดุท่ี่�สามิารถนำากล้ับมิา
ใชุ้ได้ซึ�งสามิารถล้ดขยืะแล้ะของเส่ยืจากกระบวินการก่อสร้าง
ได้เป็นอย่ืางด่ ต่ล้อดจนการออกแบบอาคารให้สอดคล้้องกับ
มิาต่รฐาน Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) เป็นต่้น

การกำากับดูแล้การบริหารจัดการห่วิงโซ่อุปที่านโดยืรวิมิเป็น
หน้าท่ี่�ของฝ่่ายืจัดซื�อ (Procurement Department) ซึ�งการ
บรหิารงาน ในระดบักลุ้ม่ิบรษิทัี่ฯ โดยืม่ิกระบวินการคดัเล้อืกแล้ะ
ประเมิินคูค่า้ ต่ามิแนวิที่างท่ี่�ระบไุวิใ้นกระบวินการจดัซื�อจดัจา้ง  
(Procurement Procedure) ซึ�งจะมิ่การที่บที่วินเนื�อหาทีุ่กปี

กระบวันการคัดัเลือกคู�ค้ารายใหม�	
คู่ค้ารายืใหมิ่ทีุ่กรายืจะต้่องกรอกแบบฟอร์มิประเมิินคู่ค้า  
(Pre-Qualification Form: PQ) ซึ�งประกอบด้วิยืคำาถามิสำาหรับ
ประเมิินคุณ์สมิบัต่ิที่ั�งด้านคุณ์ภาพ ราคา ควิามิสามิารถในการ
ผล้ิต่สินค้าหรือบริการ ระบบการบริหารจัดการ ต่ล้อดจนแล้ะ 
ผล้การดำาเนินงานด้านควิามิยัื�งยืืนแล้ะควิามิเส่�ยืงแบบฟอร์มิ
ประเมิินคู่ค้ายืังออกแบบมิาเพื�อต่รวิจสอบวิ่าคู่ค้าแต่่ล้ะรายื
มิ่การใชุ้นโยืบายืหรือระบบการจัดการท่ี่�สอดคล้้องกับการ
พัฒนาอยื่างยัืงยืืนหรือไมิ่ เชุ่น ควิามิซื�อสัต่ย์ืสุจริต่ที่างธุิรกิจ  
การจัดการด้าน ควิามิปล้อดภัยื แล้ะการบริหารจัดการผล้ก
ระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ นอกจากน่� ยืังม่ิการประเมิินคู่ค้าใน
ส่วินของศักยืภาพควิามิยัื�งยืืน (Environmental, Social and 
Governance (สิ�งแวิดล้้อมิ สังคมิ แล้ะบรรษัที่ภิบาล้): ESG) 
เพื�อให้การบริหารจัดการควิามิเส่�ยืงด้านควิามิยัื�งยืืนต่ล้อดห่วิง
โซ่คุณ์ค่าเกิดประสิที่ธิิภาพสูงสุด โดยืมิ่การระบุแล้ะกำากับดูแล้
ควิามิเส่�ยืงที่่�เก่�ยืวิข้องต่ั�งแต่่ต่อนต่้นกระบวินการคัดเล้ือก
ทัี่�งน่� เกณ์ฑ์์การประเมิินศักยืภาพด้านควิามิยัื�งยืืนในการคัด
เล้ือก คู่ค้าประกอบไปด้วิยื 3 ประเด็นดังน่� โดยืมิ่การประเมิิน
ให้คะแนน แต่่ล้ะประเด็นที่่�ระดับ 1-5 

กัารดัำาเนินงานดั�านธุรรมาภิบาลิ/จำริยธุรรมในกัารดัำาเนินธุุรกัิจำ
คู่ค้าม่เกณฑ์์วัดัหรือค่าชิ่�วัดัผลิการดัำาเนินงานดั้านธรรมาภิบาลิแลิะจ้ริยูธรรมใน
การดัำาเนินธุรกิจ้ เชิ่น นโยูบายูธรรมาภิบาลิ นโยูบายูตี้่อตี้้านการให้สินบนแลิะ
การทีุ่จ้ริตี้ นโยูบายูการแข่งขันที่างการค้า นโยูบายูปกป้องความเป็นส่วนตี้ัวของ
ข้อมูลิ แลิะความมั�นคงปลิอดัภัยูที่างไซึ่เบอร์

กัารดัำาเนินงานดั�านส์่งคม
คู่ค้าม่มาตี้รการหรือม่ผลิการดัำาเนินงานที่่�เก่�ยูวข้องกับสุขอนามัยูแลิะความ
ปลิอดัภัยู สิที่ธิมนุษัยูชิน แลิะการปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎหมายูแรงงาน เชิ่น นโยูบายูการ 
ไม่เลืิอกปฏิิบัตี้ิ นโยูบายูเก่�ยูวกับแรงงานเดั็ก เงื�อนไขการจ้้างงานที่่�เป็นธรรม  
การบริหารจ้ัดัการลิูกจ้้างที่่�เป็นชิาวตี้่างชิาตี้ิ แลิะผู้อพยูพ แลิะสภาพแวดัลิ้อม 
การที่ำางานที่่�ปลิอดัภัยู

กัารดัำาเนินงานดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม
คู่ค้าม่นโยูบายูหรือแนวที่างในการบริหารจ้ัดัการดั้านสิ�งแวดัลิ้อมแลิะการปฏิิบัตี้ิ
ตี้ามข้อกฎหมายูที่่�เก่�ยูวข้อง เชิ่น นโยูบายูอนุรักษั์พลิังงาน แนวที่างการบริหาร
จ้ัดัการขยูะแลิะของเส่ยูที่่�เป็นอันตี้รายู แผนแลิะขั�นตี้อนการดัำาเนินงานเพ่�อการใชิ้
ที่รัพยูากรให้เกิดัประสิที่ธิภาพสูงสุดั

เกณฑ์์การประเมินศัักยภาพดั้านควัามยั�งยืน ระดัับคะแนน

ดั้เย้�ยม (5)
ดั้ (4)
พอใช� (2)
ควรปร่บปรุง (1)
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กัารประเมินความเส์้�ยงดั�านห่วงโซ่อุปทาน
นอกเหนอืจากกระบวินการจัดซื�อจดัจ้างแล้ว้ิ บรษิทัี่ฯ ซึ�งเปน็บรษิทัี่ย่ือยืของกลุ้ม่ิบรษิทัี่ดับบล้วิิเอชุเอท่ี่�ดำาเนนิการประเมินิควิามิเส่�ยืง 
คูค่า้ในด้านการดำาเนนิธุิรกิจ ผล้กระที่บต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิ แล้ะผล้กระที่บสงัคมิ เพื�อกำากบัดแูล้ห่วิงโซ่อปุที่านของกลุ้ม่ิบรษัิที่ดับบล้วิิเอชุเอ 
ให้พัฒนาไปสู่ควิามิยืั�งยืืน แล้ะชุ่วิยืปรับปรุงผล้กระที่บของห่วิงโซ่อุปที่านในกระบวินการสรรหาคู่ค้ารายืใหมิ่ การคัดเล้ือก แล้ะ 
การประเมิินคู่ค้า ต่ล้อดจนเพิ��มิประสิที่ธิิภาพของห่วิงโซ่คุ�ณ์ค่าโดยืใชุ้กระบวินการคัดเล้ือกคู่ค้ารายืใหมิ่แล้ะการประเมิินคู่ค้า

• ระบุคู่ค้ารายูสำาคัญจ้ากการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลิในการจ้ัดั
ซึ่ื�อ (Spending Analysis) 
โดัยู พ่จ้ารณาถึ่งความ
สำาคัญของผลิิตี้ภัณฑ์์หรือ
บริการ ระดัับความยูากง่ายู
ในการหาผลิิตี้ภัณฑ์์หรือ
บริการอื�นมาที่ดัแที่น ฯลิฯ

• ประเมินแลิะจ้ัดัลิำาดัับความ
สำาคัญความเส่�ยูงของคู่ค้าใน
ดั้านจ้รรยูาบรรณที่างธุรกิจ้ 
ผลิกระที่บตี้่อสิ�งแวดัลิ้อม แลิะ
ผลิกระที่บที่างสังคม

• จ้ัดัการความเส่�ยูงของคู่ค้า
แตี้่ลิะรายูดั้วยูมาตี้รการที่่�
เหมาะสม รวมถึ่งดัำาเนินการ
แก้ ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้
ถึูกตี้้อง หรือการใชิ้มาตี้รการ
ยูุตี้ิสัญญา

กัารระบุ
คู่ค�ารายส์ำาค่ญ

กัารประเมินความเส้์�ยง
คู่ค�าดั�านความย่�งยืน

มาตี้รกัาร
จำ่ดักัารความเส์้�ยง

การระบุคู�ค้ารายสำาคัญ
บริษัที่ฯ ต่ระหนักด่วิ่าควิามิผันผวินแล้ะควิามิไมิ่ต่่อเนื�องของธิุรกิจในการจัดหาผล้ิต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการอาจส่งผล้เกิดควิามิเส่ยืหายื
ร้ายืแรงต่่อการดำาเนินธุิรกิจของบริษัที่ฯ ได้ ดังนั�น เพื�อให้มัิ�นใจในประสิที่ธิิภาพของการจัดการห่วิงโซ่อุปที่าน บริษัที่ฯ ได้จัด
ให้มิ่การระบุคู่ค้ารายืสำาคัญ โดยืกำาหนดมิาต่รการเพิ�มิเติ่มิเพื�อบรรเที่าผล้กระที่บจากคู่ค้า ต่ล้อดจนชุ่วิยืเหล้ือคู่ค้าให้ขับเคล้ื�อน
ธิุรกิจได้อยื่างต่่อเนื�องสร้างควิามิเต่ิบโต่ที่างธิุรกิจในระยืะยืาวิ ที่ั�งน่� ในการระบุคู่ค้ารายืสำาคัญนั�นได้นำาการวิิเคราะห์จัดกลุ้่มิด้วิยื
ระบบ ABC (การวิิเคราะห์ต่ามิยือดค่าใชุ้จ่ายื) มิาใชุ้ในการระบุคู่ค้ารายืสำาคัญ ร่วิมิถึงพิจารณ์าจากหล้ักเกณ์ฑ์์อื�นๆ เชุ่น การ
ควิามิสำาคัญของผล้ิต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการที่่�คู่ค้าจัดหา หรือโอกาสในการใชุ้คู่ค้ารายือื�นเพื�อมิาที่ดแที่น

ในปี 2564 มิ่จำานวินคู่ค้าจำานวินที่ั�งหมิด 215 รายืในห่วิงโซ่อุปที่านของบริษัที่ฯ โดยืจำาแนกต่ามิกลุ้่มิธิุรกิจได้ดังต่ารางต่่อไปน่�

การวัิเคราะห์ห�วังโซ่�อุปที่าน จ้ำานวนคู่ค้า 

จ้ำานวนคู่ค้าที่ั�งหมดั 215

คู่ค้ารายูสำาคัญ (Critical Suppliers) 16

คู่ค้ารายูสำาคัญที่่�ไม่ไดั้ที่ำาธุรกิจ้กับบริษััที่ฯ 0

ที่ั�งน่� คู่ค้ารายืสำาคัญจะถูกระบุจากการวิิเคราะห์การใชุ้จ่ายื (เชุ่น มิ่ค่าใชุ้จ่ายืมิากกวิ่าร้อยืล้ะ 80 ของมิูล้ค่าจัดซื�อที่ั�งหมิด) ควิามิถ่�
ของการจัดซื�อจัดจ้าง แล้ะประเภที่ของงานจัดซื�อที่่�ขึ�นอยืู่กับการพัฒนาโครงการ โดยืในปี 2564 มิ่จำานวินคู่ค้ารายืสำาคัญที่่�ระบุ
ทัี่�งหมิด 16 รายืต่ามิเกณ์ฑ์ข้์างต่น้ คดิเปน็รอ้ยืล้ะ 7.44 ของคูค้่าทัี่�งหมิดท่ี่�ยัืงดำาเนนิธิรุกจิรว่ิมิกบับรษิทัี่ฯ แล้ะครอบคลุ้มิถงึรอ้ยืล้ะ  
80.82 ของการจัดซื�อที่ั�งหมิดของบริษัที่ฯ 

นอกจากน่� เกณ์ฑ์์การประเมิินยืังครอบคลุ้มิถึงการประเมิิน
แหล้ง่ ท่ี่�มิาของผลิ้ต่ภณั์ฑ์ท่์ี่�จัดซื�อ เพื�อให้แนใ่จวิา่ไม่ิใชุส่นิคา้ท่ี่�มิ ่ 
ต่้นกำาเนิดมิาจากพื�นท่ี่�เขต่สงวินหรือพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ิควิามิเส่�ยืงด้าน
ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ

ในปี 2564 คู่ค้ารายืใหมิ่ทีุ่กรายื (ร้อยืล้ะ 100) ได้ผ่านการคัด
เล้อืกโดยืใชุ้แบบฟอร์มิประเมิสิคูค้่า กระบวินการคัดเลื้อกน่�ชุว่ิยื
ให้มิั�นใจได้วิ่าคู่ค้าท่ี่�ได้เล้ือกในอยู่ืในที่ะเบ่ยืนคู่ค้า (AVL) จะ
ดำาเนินธิุรกิจโดยืยืึดหล้ักควิามิยืั�งยืืน
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การประเมินควัามเส่�ยงดั้านควัามยั�งยืนของคู�ค้า
บริษัที่ฯ ดำาเนินการประเมิินควิามิเส่�ยืงของคู่ค้ารายืสำาคัญ
เป็นประจำาทีุ่กปีในด้านเศรษฐกิจ ธิรรมิาภิบาล้ สังคมิแล้ะ 
สิ�งแวิดล้อ้มิ ทัี่�งน่� ในปท่ีี่�ผา่นมิาม่ิคูค่า้รายืสำาคญัจำานวิน 16 รายื 
ได้รับการประเมิินโดยืหน่วิยืงานท่ี่�สั�งซื�อสินค้าบริการร่วิมิกับ
ฝ่่ายืจัดซื�อจัดจ้าง โดยืองค์ประกอบท่ี่�ใชุ้ในการประเมิินผล้การ
ปฏิิบัติ่งานของคู่ค้าประกอบด้วิยื คุณ์ภาพของผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์หรือ
บริการ ราคา การจดัสง่สนิคา้/การสง่มิอบงาน แล้ะการใหค้วิามิ
ร่วิมิมิือกับหน่วิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง นอกจากเกณ์ฑ์์ดังกล้่าวิแล้้วิ 
แบบประเมิินคูค้่ายืงัประเมิินคูค่า้ในเรื�องการปฏิบัิต่ติ่ามินโยืบายื
ดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิของกลุ้ม่ิบริษทัี่ดับบลิ้ชุเอชุเอ ในเรื�องคุณ์ภาพ 
สุขภาพแล้ะควิามิปล้อดภัยื เป็นต่้น เมิื�อกระบวินการประเมิิน
เสรจ็สมิบูรณ์แ์ล้ว้ิ บริษทัี่ฯ จะแจ้งผล้การประเมิินพร้อมิแผนการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่ามิผล้คะแนนของคู่ค้าแต่่ล้ะรายื ในกรณ์่ท่ี่� 
คู่ค้าได้คะแนนต่ำ�ากวิ่ามิาต่รฐาน 2 ปีต่ิดต่่อกัน บริษัที่จะแจ้ง
ผล้ให้คู่ค้าที่ราบแล้ะคู่ค้าดังกล้่าวิจะถูกต่ัดออกจากที่ะเบ่ยืน 
คู่ค้า โดยืจะมิ่หนังสือแจ้งในล้ำาดับต่่อไป

มาตี้รการบริหารจัดัการควัามเส่�ยงดั้านคู�ค้า
บริษัที่ฯ ดำาเนินการประเมิินควิามิเส่�ยืงของคู่ค้ารายืสำาคัญแล้ะ
คู่คา้ท่ี่�ม่ิควิามิเส่�ยืงสูงเปน็ประจำาที่กุปีในดา้นจรรยืาบรรณ์ธุิรกจิ 
สงัคมิ แล้ะสิ�งแวิดล้อ้มิโดยืฝ่า่ยืจดัซื�อจดัจา้งแล้ะหนว่ิยืงานท่ี่�สั�ง
ซื�อสินค้าแล้ะบริการ ซึ�งการประเมิินการปฏิิบัต่ิงานของคู่ค้าจะ

เป็นไปต่ามิคุณ์ภาพของสินคา้หรือบริการ ราคา การจัดสง่/การ
ส่งมิอบงาน แล้ะการให้ควิามิร่วิมิมิือกับหน่วิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง 
นอกเหนือจากเกณ์ฑ์์ท่ี่�กล้่าวิมิาข้างต่้นแล้้วิ คู่ค้ายืังต่้องได้รับ
การประเมินิวิา่ได้มิก่ารปฏิบัิต่ติ่ามินโยืบายืด้านสิ�งแวิดล้อ้มิของ 
บริษัที่ฯ ท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับคุณ์ภาพ สุขภาพแล้ะควิามิปล้อดภัยื 
แล้ะจรรยืาบรรณ์คู่ค้า เป็นต่้น

ผล้การประเมิินจะถูกแจ้งไปยืังคู่ค้า/ผู้รับเหมิาแต่่ล้ะรายื ใน
กรณ์่ท่ี่�คู่ค้าหรือผู้รับเหมิาม่ิการดำาเนินงานท่ี่�ไม่ิเป็นไปต่ามิ 
ข้อกำาหนดของบริษัที่ฯ คู่ค้าจะต่้องยืินยือมิยืื�นแผนการแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื�อปรับปรุงการดำาเนินงานของต่น ในกรณ์่ที่่�คู่ค้า
ได้รับผล้การประเมิินที่่�ต่ำ�ากวิ่ามิาต่รฐานเป็นเวิล้า 2 ปีต่ิดต่่อกัน 
บริษัที่ฯ จะแจ้งผล้ให้คู่ค้าที่ราบแล้ะคู่ค้าดังกล้่าวิจะถูกต่ัดออก
จากที่ะเบ่ยืนคู่ค้า โดยืจะมิ่หนังสือแจ้งในล้ำาดับต่่อไป
นอกจากการประเมิินควิามิเส่�ยืงด้านควิามิยืั�งยืืนของคู่ค้าแล้้วิ 
บรษิทัี่ฯ ไดน้ำากระบวินการประเมิินศกัยืภาพควิามิยัื�งยืืน (ESG) 
มิาใชุ้ในการล้งพื�นท่ี่�ต่รวิจสอบคุณ์สมิบัต่ิ ณ์ สถานท่ี่�ประกอบ
การ (Onsite Audits) ต่ามิควิามิเหมิาะสมิของสถานการณ์์ 
เพื�อประเมิินคุณ์สมิบัต่ิแล้ะผล้การปฏิิบัต่ิงานท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับ
จริยืธิรรมิที่างธิุรกิจ สิ�งแวิดล้้อมิ สุขภาพ ควิามิปล้อดภัยื แล้ะ
การจัดการด้านสังคมิของคูค่า้รายืสำาคญัแล้ะคูค่า้ท่ี่�ม่ิควิามิเส่�ยืง
สงู รวิมิถึงคูค้่ารายืสำาคญัท่ี่�ไม่ิได้ที่ำาธิรุกิจกับบรษัิที่ฯ ต่ามิกรอบ
มิาต่รฐานแล้ะข้อกำาหนดของบริษัที่ฯ โดยืในปี 2564 ผล้การ
ต่รวิจประเมิินมิ่รายืล้ะเอ่ยืดดังต่่อไปน่�

ผลิกัารปฏิิบ่ตี้ิงาน: ดั้เย้�ยม
• ชิ่วงคะแนน ร้อยูลิะ 80-100
• การปฏิิบัตี้ิ: ให้คู่ค้าดัำาเนินการประเมินตี้นเองทีุ่กๆ สองปี

ผลิกัารปฏิิบ่ตี้ิงาน: พอใช�
• ชิ่วงคะแนน ร้อยูลิะ 25-59
• การปฏิิบัตี้ิ: ให้คู่ค้ายูื�นแผนการแก้ ไขข้อบกพร่องดั้าน 

สิ�งแวดัลิ้อม สังคม แลิะบรรษััที่ภิบาลิ พร้อมปฏิิบัตี้ิตี้าม
แผนภายูใน 6 เดัือน แลิะตี้้องจ้ัดัให้ม่การตี้รวจ้สอบอ่กครั�ง

ผลิกัารปฏิิบ่ตี้ิงาน: ดั้
• ชิ่วงคะแนน ร้อยูลิะ 60-79
• การปฏิิบัตี้ิ: ให้คู่ค้าดัำาเนินการประเมินตี้นเองทีุ่กปี

ผลิกัารปฏิิบ่ตี้ิงาน: ตี้ำ�ากัว่ามาตี้รฐาน
• ชิ่วงคะแนน ตี้ำ�ากว่าร้อยูลิะ 25
• ให้คู่ค้ายูื�นแผนการแก้ ไขข้อบกพร่องดั้านสิ�งแวดัลิ้อม สังคม 

แลิะบรรษััที่ภิบาลิ พร้อมปฏิิบัตี้ิตี้ามแผนภายูในระยูะเวลิาที่่�
ตี้กลิง หากผลิการตี้รวจ้สอบในภายูหลิังพบว่าคู่ค้ายูังไม่
สามารถึแก้ ไข้ข้อบกพร่องไดั้ ให้ถึือว่าสัญญาที่่�ม่อยูู่เป็นอัน
สิ�นสุดั

การจ้ำาแนกผลิการปฏิิบัตี้ิงานของคู่ค้าแลิะการปฏิิบัตี้ิเพ่�อแก้ ไขข้อบกพร่อง
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คู�ค้า จำานวันการลงพ่�นที่่�ตี้รวัจสอบ
คุณภาพ	ณ	สถานประกอบการ

จำานวันคู�ค้าที่่�ตี้้องกำาหนดัแผนการ
แก้ ไขข้อบกพร�อง

คู่ค้ารายูสำาคัญ 16 ไม่ม่

คู่ค้าที่่�ม่ความเส่�ยูงสูง 0 ไม่ม่

คู่ค้ารายูสำาคัญที่่�ไม่ไดั้ที่ำาธุรกิจ้กับบริษััที่ฯ โดัยูตี้รง 0 ไม่ม่

ทัี่�งน่� การดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องท่ี่�กำาหนดขึ�นระหว่ิางการต่รวิจประเมิินทัี่�งหมิดถือเป็นสว่ินหนึ�งของแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่่�มิ่อยืู่เดิมิ

แนวคิดักัารจำ่ดักัารห่วงโซ่อุปทาน
“ระบบ	E-PROCUREMENT”
ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้เปิดต่ัวิระบบจัดซื�อจัดจ้างออนไล้น์ 
E-Procurement เฟสท่ี่� 2 โดยืระบบน่�ถูกพัฒนาขึ�นเพื�อเพิ�มิ
ประสิที่ธิิภาพในด้านของเวิล้า ควิามิโปร่งใส แล้ะการจัดการ
ต่้นทุี่นสำาหรับกระบวินการประมิูล้โครงการ คู ่ค้าท่ี่�ที่ำาการ
ประมิูล้จะสามิารถอัปโหล้ดใบเสนอราคาไปยืังระบบ ต่รวิจดู 
กระบวินการโดยืรวิมิ รว่ิมิทัี่�งผูท่้ี่�รบัผดิชุอบแล้ะไดร้บัมิอบอำานาจ 
สามิารถอนุมิตั่ิใบเสนอราคาต่ามิมูิล้ค่าสัญญาได้โดยืสะดวิกผ่าน
ระบบ นอกจากน่� ระบบจัดซื�อจัดจ้างออนไล้น์ยืังมิ่ฐานข้อมูิล้ 
เพื�อใชุต้่รวิจสอบแล้ะเปรย่ืบเท่ี่ยืบราคาท่ี่�คูค่า้เสนอ เพื�อใหแ้น่ใจ
วิ่าคู่ค้าท่ี่�ได้รับการคัดเล้ือกเสนอราคาท่ี่�เป็นไปต่ามิราคาต่ล้าด 
แล้ะมิ่ฟังก์ชัุ�นให้ผู้ใชุ้สามิารถประเมิินคุณ์สมิบัต่ิคู่ค้า ต่รวิจ
ประเมินิศกัยืภาพควิามิยัื�งยืืน (ESG) แล้ะสามิารถบรหิารจดัการ
รายืชืุ�อคูค้่าในระบบไดอ่้กดว้ิยื ระบบดงักล้า่วิชุว่ิยืให้การประมูิล้
โครงการดำาเนินไปได้โดยือัต่โนมิัต่ิ กล้่าวิคือสามิารถกำาหนด
ราคา วิิเคราะห์ข้อมิูล้ แล้ะดำาเนินการจัดซื�อจัดจ้างกับคู่ค้าได้
โดยืไมิ่ต่้องอาศัยืการควิบคุมิโดยืต่ัวิบุคคล้

“มาตี้รการรับมือสถานการ์ณโควัิดั-19”
บรษัิที่ฯ ไดต้่ดิต่ามิสถานการณ์แ์ล้ะสื�อสารกับคูค่า้อยืา่งต่อ่เนื�อง
โดยืเฉพาะอยืา่งยิื�งสถานการณ์ก์ารการแพรร่ะบาดของเชืุ�อไวิรสั
โควิดิ-19 ในปัจจุบันท่ี่�ขยืายืเปน็วิงกวิา้งแล้ะยืืดเยืื�อ บรษัิที่ฯ จงึ
ได้กำาหนดข้อปฎิบัต่ิแล้ะจัดให้ม่ิมิาต่รการต่่างๆ เพื�อดูแล้คู่ค้า 
โดยืม่ิเป้าหมิายืในการควิบคุมิแล้ะป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชุื�อไวิรัสโควิิด-19

นอกจากน่� ยืงัม่ิการกำาหนดข้อปฎบิตั่ดิงัต่อ่ไปน่�ต่ามิกลุ้ม่ิบริษทัี่
ดับบล้ิเอชุเอเพื�อรับมิือกับวิิกฤติ่การแพร่ระบาดของเชืุ�อไวิรัส
โควิิด-19
1. สวิมิใส่หน้ากากอนามิัยื
2. รักษาระยืะห่างที่างสังคมิ
3. ล้้างมิือเป็นประจำา
4. ต่รวิจคัดกรองด้วิยื Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้า

ปฏิิบัต่ิงาน
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ความปลิอดัภ่ย
ของข้อมูลิ

กระบวินการเปล้่�ยืนแปล้งไปสู่ระบบดิจิที่ัล้ (Digitalization) ใน
ระบบเศรษฐกิจโล้กเติ่บโต่ขึ�นอย่ืางรวิดเร็วิโดยืมิ่สถานการณ์ ์
โควิดิ-19 เปน็ต่วัิเรง่ สง่ผล้ใหก้ารดำาเนนิธิรุกิจต่า่งๆ ต่อ้งมิค่วิามิ
คล้่องตั่วิ ปรับตั่วิได้ แล้ะเปล่้�ยืนแปล้งไปในที่างบวิก ขณ์ะท่ี่� 
การใชุ้โครงสร้างพื�นฐานดิจิทัี่ล้แล้ะข้อมูิล้เป็นสิ�งจำาเป็นในการ
ที่ำางานร่วิมิกัน การพัฒนารูปแบบธิุรกิจท่ี่�เป็นนวิัต่กรรมิใหม่ิ 
การนำาไปสู่การหยืุดชุะงัก ต่ล้อดจนการเปล้่�ยืนผ่านไปสู่โล้ก
วิิถ่ใหมิ่ท่ี่�ยัื�งยืืนแล้ะขับเคล้ื�อนด้วิยืวิัต่ถุประสงค์ แต่่การรักษา
เสถ่ยืรภาพของระบบแล้ะการรักษาควิามิปล้อดภัยืของข้อมิูล้
กล้ับเป็นเรื�องท่ี่�ที่้าที่ายื เพราะควิามิผิดพล้าดที่างเที่คนิค  
ควิามิผิดพล้าดของมินุษยื์ แล้ะการโจมิต่่ที่างไซเบอร์อาจที่ำาให้
บริษัที่เสื�อมิเส่ยืชืุ�อเส่ยืงได้ ดังนั�นการบริหารจัดการควิามิ
เส่�ยืงเหล้่าน่�จึงม่ิควิามิจำาเป็นอยื่างยิื�งเพื�อให้มัิ�นใจวิ่าธิุรกิจจะ
ดำาเนินต่่อไปได้ ทัี่�งน่� เนื�องจากบริษัที่ฯ มุ่ิงมัิ�นท่ี่�จะคงควิามิ
สามิารถในการแข่งขันผ่านการเปล้่�ยืนแปล้งที่างดิจิที่ัล้ จึงนำา 
ไปสูก่ารล้งที่นุท่ี่�สำาคญัต่างๆ แล้ะการพึ�งพาเที่คโนโล้ย่ืแล้ะระบบ
สารสนเที่ศอยื่างมิาก เป็นผล้ให้ควิามิเส่�ยืงท่ี่�อาจเกิดขึ�นจาก
ควิามิปล้อดภัยืที่างไซเบอร์แล้ะการล้ะเมิิดควิามิปล้อดภัยืของ
ข้อมิูล้เพิ�มิสูงขึ�นด้วิยื ที่รัพยื์สินแล้ะข้อมิูล้ภายืในของลู้กค้า
อาจสูญหายืหรือนำาไปใชุ้ในที่างที่่�ผิด ซึ�งนำาไปสู่ผล้กระที่บร้ายื
แรงต่่อบริษัที่ฯ โดยืผล้กระที่บที่่�อาจเกิดขึ�นมิ่ต่ั�งแต่่การสูญเส่ยื
ควิามิไว้ิวิางใจจากลู้กคา้ไปจนถึงการหยุืดชุะงักที่างการเงิน แล้ะ

ในบางกรณ์่อาจนำาไปสู่การไม่ิปฏิิบัต่ิต่ามิ การฟ้องร้อง หรือ 
การหยุืดชุะงักของธิุรกิจได้ ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงต่ระหนัก
ด่วิ่าการรักษาควิามิปล้อดภัยืของข้อมิูล้เป็นหัวิใจสำาคัญของ
การดำาเนินธิุรกิจทัี่�งหมิดให้ประสบควิามิสำาเร็จ เนื�องจากชุ่วิยื
ให้ลู้กค้าแล้ะพนักงานของบริษัที่ฯ มิั�นใจวิ่าข้อมิูล้ต่่างๆ มิ่การ
รวิบรวิมิ ประมิวิล้ผล้ แล้ะส่อต่่ออยื่างปล้อดภัยื

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บริษัที่ฯ ยืึดมิั�นแนวิปฏิิบัต่ิต่ามิพระราชุบัญญัต่ิคุ้มิครองข้อมิูล้
ส่วินบุคคล้ พ.ศ. 2562 แล้ะพระราชุบัญญัต่ิการรักษาควิามิ
มิั�นคงปล้อดภัยืไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เนื�องจากเป็นพื�นฐานใน 
การปกป้องข้อมิูล้ของลู้กค้าแล้ะข้อมิูล้ภายืในองค์กรอย่ืางม่ิ 
ประสิที่ธิิภาพ นโยืบายืการคุ้มิครองข้อมิูล้ควิามิเป็นส่วินต่ัวิ
สามิารถดูได้ท่ี่�เว็ิบไซต์่ของบริษัที่ฯ นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้มิ่
การนำานโยืบายืการรกัษาควิามิปล้อดภยัืของขอ้มิลู้ท่ี่�พฒันาโดยื
กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอมิาใชุ้อ่กด้วิยื ที่ั�งน่� ในปี 2564 กลุ้่มิ
บรษิทัี่ไดป้รบัปรงุแกไ้ขนโยืบายืควิามิปล้อดภยัืที่างสารสนเที่ศ 
(Information Security Policy) แล้ะได้เปล้่�ยืนชืุ�อนโยืบายืดัง
กล้่าวิเป็นนโยืบายืการจัดการควิามิมิั�นคงปล้อดภัยืไซเบอร์
แล้ะสารสนเที่ศ (Cybersecurity and Information Security 
Management Policy) เพื�อให้มิั�นใจวิา่การพัฒนาไปสูยุ่ืคดจิทิี่ลั้
ของบริษัที่ฯ เป็นไปอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ

https://www.wha-up.com/en/about-us/privacy-data-protection
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ทัี่�งน่� หนว่ิยืงานเที่คโนโล้ยืส่ารสนเที่ศ (Information Technology 
Department: ITD) ได้รับการแต่่งต่ั�งเพื�อที่ำาหน้าท่ี่�ต่รวิจสอบ
ควิามิปล้อดภัยืของเที่คโนโล้ย่ืสารสนเที่ศทีุ่กธุิรกิจของกลุ้่มิ
บริษัที่ โดยืหน่วิยืงานเที่คโนโล้ยื่สารสนเที่ศมิ่หน้าที่่�รับผิดชุอบ
การติ่ดต่ั�งแล้ะบำารุงรักษาระบบเที่คโนโล้ย่ืสารสนเที่ศ รวิมิถึง
การสรุปข้อมิูล้จากเหตุ่ล้ะเมิิดควิามิปล้อดภัยืมิั�นคงของข้อมิูล้
ที่ั�งหมิดต่ามิที่่�ได้รับรายืงาน ต่ล้อดจนประเภที่แล้ะรายืล้ะเอ่ยืด
ของปญัหาท่ี่�พบ (เชุ่น สถานท่ี่� ล้ำาดบัเหต่กุารณ์ ์แล้ะควิามิรวิดเรว็ิ
ในการต่อบสนองต่่อเหตุ่การณ์์) รวิมิทัี่�ง สาเหตุ่ท่ี่�แที่้จริงของ 
ปญัหา แล้ะมิาต่รการล้ดควิามิเส่�ยืงแล้ะบรรเที่าผล้กระที่บ ทัี่�งน่� 
หน่วิยืงานเที่คโนโล้ยื่สารสนเที่ศเป็นหน่วิยืงานท่ี่�ขึ�นต่รงต่่อ 
คณ์ะที่ำางานควิามิมัิ�นคงปล้อดภัยืไซเบอร์แล้ะสารสนเที่ศ 
(Cyber and Information Risk Committee) ประกอบไปด้วิยื
หวัิหนา้หนว่ิยืงานต่า่งๆ ขององค์กร ม่ิหน้าท่ี่�อนมัุิต่แิล้ะกำาหนด
ที่ิศที่างนโยืบายื ต่ัดสินใจเรื�องต่่างๆ ท่ี่�สำาคัญท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับ

ควิามิปล้อดภัยืของข้อมิูล้แล้ะไซเบอร์ โดยืผู้อำานวิยืการด้าน
ควิามิปล้อดภัยืสารสนเที่ศ (Chief Information Security 
Officer: CISO) เป็นประธิาน ซึ�งปัจจุบันเป็นบุคคล้เด่ยืวิกัน
กับรองผู้อำานวิยืการหน่วิยืงานเที่คโนโล้ย่ืสารสนเที่ศ ทัี่�งน่� 
คณ์ะที่ำางานชุุดน่�จะส่งรายืงานควิามิเส่�ยืงด้านควิามิปล้อดภัยื
ของเที่คโนโล้ย่ืสารสนเที่ศของกลุ้่มิบริษัที่ รวิมิถึงควิามิเส่�ยืง
ของ WHAUP ไปยืังคณ์ะกรรมิการบริหารควิามิเส่�ยืง (Risk 
Management Committee: RMC) ของกลุ้ม่ิบริษทัี่ดบับลิ้วิเอชุเอ  
แล้ะของบริษัที่ฯ เป็นประจำาทีุ่กไต่รมิาส เพื�อให้มิั�นใจวิ่ามิ่การ
ต่ิดต่ามิควิามิเส่�ยืงอย่ืางครอบคลุ้มิทัี่�วิถึง โดยืคณ์ะกรรมิการ
บริหารควิามิเส่�ยืงประกอบด้วิยืสมิาชุิกผู้ ท่ี่�มิ่ควิามิรู้แล้ะ
ประสบการณ์์ด้านเที่คโนโล้ย่ืสารสนเที่ศแล้ะควิามิปล้อดภัยื
ที่างไซเบอร์ ที่ำาหน้าท่ี่�ที่บที่วินควิามิเส่�ยืงด้านควิามิปล้อดภัยื
ของสารสนเที่ศจากการประชุุมิรายืไต่รมิาส เพื�อส่งรายืงานต่่อ 
คณ์ะกรรมิการบริษัที่ต่่อไป

คณูะกัรรมกัารบริหารความเส์้�ยง

หน่วยงานเทคโนโลิย้
ส์ารส์นเทศ

หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกั

คณูะทำางานความม่�นคงปลิอดัภ่ยทางไซเบอร์แลิะส์ารส์นเทศ	(CYBER	AND	INFORMATION	RISK	COMMITTEE)	 
นำาโดัย ผู�อำานวยกัารดั�านความปลิอดัภ่ยส์ารส์นเทศ (รองผู�อำานวยกัารหน่วยงานเทคโนโลิย้ส์ารส์นเทศ)
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บรษิทัี่ฯ เชุื�อวิา่การนำาเที่คโนโล้ย่ืดจิทิี่ลั้มิาใชุใ้นองคก์รจะชุ่วิยืให้
ธิรุกจิมิค่วิามิยืืดหยุ่ืนแล้ะสามิารถเต่บิโต่ขึ�น ดว้ิยืเหต่นุ่� บรษิทัี่ฯ 
จึงปรับองค์กรให้เข้าสู่ควิามิเป็นดิจิที่ัล้ผ่านนวิัต่กรรมิแล้ะ 
การเปล้่�ยืนแปล้งที่างดิจิที่ัล้ โดยืได้พัฒนาโครงการใหมิ่ๆ แล้ะ
เริ�มิดำาเนินการโครงการต่่างๆ เพื�อเปล้่�ยืนแปล้งธิุรกิจหล้ักของ 
บริษทัี่ฯ ให้เข้าสูค่วิามิเปน็ดจิทิี่ลั้ การปรบัองคก์รเข้าสูยุ่ืคดจิทิี่ลั้
ยืังชุ่วิยืให้มิั�นใจวิ่าระบบรักษาควิามิปล้อดภัยืของข้อมิูล้นั�นมิ่
ประสิที่ธิิภาพอันจะนำาไปสู่เป้าหมิายืในการป้องกันการล้ะเมิิด
ข้อมิูล้ของบริษัที่ฯ ได้ร้อยืล้ะ 100 ภายืในปี 2568

ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้เสริมิควิามิแข็งแกร่งด้านการรักษา
ควิามิปล้อดภัยืเพื�อส่งมิอบการดำาเนินงานแล้ะบริการด้าน
ดิจิที่ัล้แล้ะเที่คโนโล้ยื่สารสนเที่ศที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพ โดยืบริษัที่ฯ 
ได้ประเมิิน จัดหมิวิดหมิู่ แล้ะจัดอันดับควิามิเส่�ยืงที่่�เก่�ยืวิข้อง
กับควิามิปล้อดภัยืของข้อมูิล้ของแต่่ล้ะศูนยื์กล้างธิุรกิจ ทัี่�งน่� 
ควิามิเส่�ยืงท่ี่�ได้รับการจัดอันดับในระดับปานกล้างถึงต่ำ�าจะได้
รับแนวิที่างการจัดการดังน่�

การปรับปรุงระบบการกำากับดูัแลดั้านเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศัและตี้รวัจวััดัผลการปฏิิบัตี้ิงาน
• ประกาศใชุ้นโยืบายืการจัดการควิามิปล้อดภัยืไซเบอร์

แล้ะสารสนเที่ศฉบับปรับปรุง รวิมิถึงนโยืบายืแล้ะขั�นต่อน 
การดำาเนินงานด้านอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยืวิข้อง เชุ่น ขั�นต่อนการ
ขอบริการด้านไอท่ี่ ขั�นต่อนการบริหารจัดการควิามิ
เปล้่�ยืนแปล้งด้านไอที่่ แล้ะขั�นต่อนการบริหารจัดการอุบัต่ิ
การณ์ด์า้นไอท่ี่ เปน็ต่น้ โดยืการแกไ้ขนโยืบายืแล้ะขั�นต่อน 
ต่่างๆ มิ่วิัต่ถุประสงค์เพื�อกำาหนดแนวิปฏิิบัต่ิท่ี่�ด่ท่ี่�สุด  
ทัี่�งขั�นต่อน มิาต่รฐาน แล้ะการควิบคมุิกระบวินการไอท่ี่ ซึ�ง
เปน็วิธิิ่การในการจัดระเบย่ืบผู้ใชุง้านแล้ะองค์กร ต่ล้อดจน 
เพิ�มิประสิที่ธิิภาพการดำาเนินงานด้านไอท่ี่ผ่านการกำากับ
ดูแล้ด้านไอที่่ที่่�มิ่ประสิที่ธิิผล้

• สื�อสารแล้ะฝ่ึกอบรมิพนักงานของบริษัที่ฯ ทีุ่กคน เพื�อให้
มิั�นใจวิ่ามิ่การนำาเอานโยืบายืแล้ะขั�นต่อนการดำาเนินงาน
ต่่างๆ มิาปฏิิบัต่ิได้อยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ ทัี่�งน่� บริษัที่ฯ 
ไดว้ิางแผนแล้ะดำาเนนิการฝึ่กอบรมิภาคบังคบัแก่พนกังาน 
ทีุ่กคน โดยืแต่่ล้ะชุ่วิงการฝึ่กอบรมิมิ่การที่ดสอบเพื�อ
ประเมิินควิามิเข้าใจของพนักงาน แล้ะถูกกำาหนดให้เป็น 
KPI ของพนักงานเพื�อให้ผ่านการที่ดสอบในการฝ่ึกอบรมิ
ภาคบงัคบั กรณ์พ่นกังานคนใดไมิผ่า่นการที่ดสอบต่อ้งเขา้
รับการฝ่ึกอบรมิใหมิ่จนกวิ่าจะผ่าน โดยืการฝ่ึกอบรมิภาค
บังคับจะประกอบไปด้วิยื
 -  การอบรมิเพื�อสร้างเกิดควิามิต่ระหนักรู้เรื�องควิามิ

ปล้อดภยัืที่างไซเบอรว์ิา่ดว้ิยืนโยืบายืการจัดการบัญชุ่
ผู้ใชุ้งาน แล้ะรหัสผ่าน ที่ั�งน่� มิ่พนักงานเข้าร่วิมิการ
อบรมิที่ั�งสิ�น 435 คน ซึ�งทีุ่กคนผ่านการที่ดสอบ 

 -  นโยืบายืการปกปอ้งขอ้มิลู้แล้ะสารสนเที่ศจะม่ิการรา่ง
นโยืบายืแล้ะฝึ่กอบรมิให้แก่พนกังานที่กุคนในป ี2565

 -  ระบบการจัดการเอกสารองค์กร (Corporate 
Document Management System: CDMS) เริ�มิ
ใชุ้งานจริงในวิันท่ี่� 1 กุมิภาพันธิ์ 2565 แล้ะเริ�มิมิ่ 
การอบรมิเก่�ยืวิกับกระบวินการจัดการเอกสารแล้ะ 
การฝ่ึกอบรมิระบบให้แก่แผนกต่่างๆ

 -  พนักงานใหมิ่ต่้องเข้าร่วิมิการปฐมินิเที่ศซึ�งรวิมิถึง 
การฝ่กึอบรมิเก่�ยืวิกบันโยืบายืแล้ะขั�นต่อนท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง
กับควิามิปล้อดภัยืที่างไซเบอร์ ที่างกายืภาพ อ่เมิล้ 
รหัสผ่าน อุปกรณ์์พกพา เครือข่ายืไร้สายื เป็นต่้น 

แนวัที่างการยกระดัับควัามปลอดัภัย
เพื�อเป็นการป้องกันควิามิเส่�ยืงจากข้อมิูล้สูญหายื บริษัที่ฯ ได้
ดำาเนินการต่ามินโยืบายื ดังน่�:
1. นโยืบายืการจัดการควิามิมัิ�นคงปล้อดภัยืไซเบอร์แล้ะ

สารสนเที่ศ 
2. นโยืบายืการจัดการบัญชุ่ผู้ใชุ้งานแล้ะรหัสผ่าน
3. นโยืบายืการบริหารจัดการการใชุ้คอมิพิวิเต่อร์แล้ะระบบ

เครือข่ายื
4. การอบรมิเพื�อสร้างควิามิต่ระหนักรู้เรื�องควิามิปล้อดภัยื

ที่างไซเบอร์
5. สนับสนุนการใชุ้โซลู้ชัุ�นควิามิปล้อดภัยืของ Microsoft 

(DLP, MFA, Condition Access, etc.)
6. ปิดการใชุ้งานอุปกรณ์์จัดเก็บข้อมิูล้ USB Mass Storage 

แล้ะเปิดให้ใชุ้งานเฉพาะในกรณ์่จำาเป็น
7. การใชุร้ะบบจดัการเอกสารองคก์ร (Corporate Document 

Management System: CDMS)
8. พฒันานโยืบายืการปกป้องข้อมิลู้/สารสนเที่ศ Developing 

Data/Information Protection Policy

ระบบจัดัการเอกสารองค์กร	(CORPORATE	
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM: 
CDMS)
เพื�อให้การบริหารจัดการเอกสารขององค์กรมิ่ประสิที่ธิิภาพ 
บรษิทัี่ฯ ไดป้รบัแกไ้ขเรื�องการจดัประเภที่ขอ้มิลู้แล้ะบรรจไุวิใ้น
นโยืบายืการจัดการควิามิมัิ�นคงปล้อดภยัืไซเบอร์แล้ะสารสนเที่ศ 
โดยืการจัดประเภที่ขอ้มิลู้ถกูกำาหนดใหมิเ่ปน็ 5 หมิวิดหมู่ิ ต่ั�งแต่่
ขอ้มูิล้สาธิารณ์ะไปจนถึงขอ้มูิล้สว่ินบคุคล้ การกำาหนดหมิวิดหมู่ิ 
เอกสารชุ่วิยืจัดการแล้ะรักษาควิามิปล้อดภัยืของข้อมิูล้ของ 
บริษัที่ฯ ต่ามิควิามิเหมิาะสมิของข้อมิูล้แต่่ล้ะหมิวิดหมิู่

การปิดัการใชิ้งานอุปกรณ์จัดัเก็บข้อมูล	USB	
STORAGE	และ	EXTERNAL	HARD	DISK
เพื�อป้องกันคอมิพิวิเต่อร์แล้ะเครือข่ายืของบริษัที่ฯ จากไวิรัส 
แล้ะมิัล้แวิร์ท่ี่�ส่งผ่านอุปกรณ์์ USB แล้ะล้ดควิามิเส่�ยืงของ 
การรั�วิไหล้ของข้อมิูล้ที่ั�งที่่�ต่ั�งใจหรือไมิ่ได้ต่ั�งใจ บริษัที่ฯ จึงไมิ่
อนญุาต่ให้ใชุ้อปุกรณ์จั์ดเก็บข้อมูิล้ USB ท่ี่�ไม่ิได้รบัอนุญาต่ แล้ะ
ได้ปิดการใชุ้งานพอร์ต่ USB ของคอมิพิวิเต่อร์ของพนักงาน 
ทีุ่กคนต่ั�งแต่่วิันที่่� 23 กันยืายืน 2564
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การบริการจัดัการอุปกรณ์พกพา	(MOBILE	
DEVICE	MANAGEMENT:	MDM)
กลุ้่มิบริษัที่ได้นำาระบบการจัดการอุปกรณ์์พกพา (Mobile 
Device Management: MDM) กับระบบรักษาควิามิปล้อดภัยื 
Microsoft EMS (Enterprise Mobile Security) มิาใชุ้เพื�อ
จัดการอุปกรณ์์พกพาในองค์กร ไมิ่วิ่าจะเป็นอุปกรณ์์ภายืใน
องค์กรหรือบนคล้าวิด์ โดยืม่ิเป้าหมิายืเพื�อควิบคุมิการใชุ้
อุปกรณ์์ขององค์กร อุปกรณ์์ท่ี่�เน้น ได้แก่ โที่รศัพที่์มิือถือ 
แที่็บเล้็ต่แล้ะแล้็ปที่็อป ที่ั�งน่� กลุ้่มิบริษัที่ยืังสามิารถกำาหนดค่า
นโยืบายืเฉพาะเพื�อควิบคุมิแอปพล้ิเคชุันต่่างๆ เพื�อให้แน่ใจวิ่า
ขอ้มิลู้ขององค์กรได้รบัการปกป้องแล้ะแยืกออกจากข้อมิลู้สว่ิน
บคุคล้ ซึ�งการดำาเนนิการน่�ยืงัสอดคล้อ้งกบัแนวิที่างปฏิบิตั่ขิอง 
WHAUP ด้วิยืเชุ่นกัน

การรับรองควัามปลอดัภัยของระบบ
เพื�อใหมั้ิ�นใจในควิามิปล้อดภยัืของระบบ บรษิทัี่ฯ จะดำาเนนิการ
ที่ดสอบการเจาะระบบแล้ะการค้นหาชุ่องโหวิ่ในปี 2565 เพื�อ
ให้แน่ใจวิ่าบริษัที่ฯ สามิารถปกป้องข้อมูิล้ ล้ดควิามิเส่�ยืงที่าง
ไซเบอร์ ต่อบสนองต่่อควิามิต่้องการของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื แล้ะ
รักษาภาพล้ักษณ์์แล้ะชุื�อเส่ยืงขององค์กรไวิ้ได้ ที่ั�งน่� ในปี 2564 
บริษทัี่ ดบับลิ้วิเอชุเอ อนิโฟนิที่ จำากดั ซึ�งเป็นบริษทัี่ในย่ือยืของ
กลุ้่มิบริษัที่ได้รับการรับรองมิาต่รฐาน ISO/IEC 27001: 2013 
ทัี่�งน่� ปัจจุบันกลุ้่มิบริษัที่กำาล้ังเต่ร่ยืมิต่ัวิเพื�อยืื�นการขอรับรอง

มิาต่รฐาน ISO/IEC 27001: 2013 โดยืคาดวิ่าจะได้รับการ
รับรองภายืในไต่รมิาสแรกของปี 2566

กลไกการตี้อบสนองควัามปลอดัภัยที่างสารสนเที่ศั
ควิามิปล้อดภัยืแล้ะการรักษาควิามิล้ับของข้อมูิล้ถือเป็นส่วิน
หนึ�งจรรยืาบรรณ์ธุิรกจิแล้ะแนวิปฏิบัิต่ท่ิี่�บรษัิที่ฯ ยืดึมัิ�น บรษิทัี่ฯ
จึงได้จัดให้ม่ิชุ่องที่างรับข้อสงสัยื หรือรายืงานการล้ะเมิิดใดๆ 
ท่ี่�เก่�ยืวิกับหลั้กการดังกล่้าวิผ่านกระบวินการรับข้อร้องเร่ยืนท่ี่�
ได้ระบุไวิ้ในหัวิข้อจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจ นอกจากน่�บริษัที่ฯ ยืังได้
ดำาเนินการประเมินิการล้ะเมิิดแล้ะดำาเนินการต่ามินโยืบายืควิามิ
ปล้อดภัยืไซเบอรแ์ล้ะการจัดการควิามิปล้อดภัยืของสารสนเที่ศ 
ซึ�งนโยืบายืดังกล่้าวิม่ิผล้บังคับใชุ้กับพนักงานทุี่กคน รวิมิถึง
มิ่การระบุขั�นต่อนแล้ะบุคล้ากรท่ี่�รับผิดชุอบในการจัดการแล้ะ
รายืงานเก่�ยืวิกับควิามิปล้อดภัยืของข้อมูิล้เพื�อต่อบสนองต่่อ
กรณ์่การล้ะเมิิดที่่�เกิดขึ�น

ควัามปลอดัภัยของข้อมูลลูกค้า
เนื�องจากบริษัที่ฯ ให้บริการโซลู้ชัุ�นด้านเที่คโนโล้ย่ืสารสนเที่ศ
ผา่นแพล้ต่ฟอรม์ิดจิทัิี่ล้ของ WHA (WHA Digital Platform) การ
ปกป้องขอ้มิลู้ของล้กูคา้จงึม่ิควิามิสำาคญัเที่า่กบัควิามิปล้อดภยัื
ของข้อมิูล้ภายืในบริษัที่ฯ ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงปรับปรุงแล้ะ
ให้บริการด้านเที่คโนโล้ยื่ที่่�ที่ันสมิัยือยืู่เสมิอ

ผลิกัารดัำาเนินงาน
บรษัิที่ฯ มิุง่มัิ�นท่ี่�จะพฒันาระบบแล้ะการบรหิารจัดการควิามิปล้อดภัยืของข้อมิลู้อยืา่งต่อ่เนื�อง เพื�อให้มัิ�นใจวิา่สามิารถป้องกันการ
ล้ะเมิิดข้อมูิล้ในที่กุกรณ์ไ่ดอ้ยืา่งสมิบูรณ์ร้์อยืล้ะ 100 ต่ามิเป้าหมิายื ไม่ิวิา่จะเป็นการรั�วิไหล้ของข้อมิลู้ การโจรกรรมิ หรือการสญูเสย่ื 
ข้อมิูล้ที่ั�งขาเข้าแล้ะขาออก 

ผลการดัำาเนินงาน 2562 2563 2564

จ้ำานวนคำาร้องเรียูนจ้ากบุคคลิภายูนอกองค์กร
แลิะไดั้รับการยูืนยูันจ้ากบุคคลิในองค์กร

0 0 0

จ้ำานวนคำาร้องเรียูนจ้ากหน่วยูงานกำากับดัูแลิ 0 0 0

จ้ำานวนกรณ่ที่่�ข้อมูลิของลูิกค้ารั�วไหลิ ถึูก
โจ้รกรรม หรือสูญหายู

0 0 0
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การสร้าง
คุุณคุ่าส่่สังคุม
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อาช้วอนาม่ยแลิะ 
ความปลิอดัภัยูในสภาพแวดัลิ้อมการที่ำางาน 

การจัดการด้านสุขภาพแล้ะควิามิปล้อดภัยืเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในการดำาเนินธิุรกิจ อาชุ่วิอนามิัยืแล้ะควิามิปล้อดภัยื 
(Occupational Health and Safety: OHS) กำาหนดให้ผูป้ระกอบ
การทุี่กรายืดูแล้พนกังานแล้ะผูรั้บเหมิาท่ี่�เป็นบคุคล้ภายืนอกซึ�ง
ปฏิิบัติ่งานในนามิของต่นนั�นที่ำางานในสภาพท่ี่�เหมิาะสมิ แล้ะ
ยืึดถือหล้ักอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืเป็นเรื�องสำาคัญ
สูงสุด ที่ั�งน่� การปกป้องแล้ะดูแล้สุขภาพของที่รัพยืากรมินุษยื์
นั�นชุว่ิยืรับประกันวิา่พวิกเขาจะที่ำางานได้ม่ิประสิที่ธิภิาพมิากขึ�น 
ซึ�งจะเป็นประโยืชุน์ในการขับเคล้ื�อนบริษทัี่ให้บรรลุ้วิตั่ถปุระสงค์
ที่างธิุรกิจแล้ะสนับสนุนการเต่ิบโต่อยื่างยัื�งยืืน จากการระบาด
ของโรคโควิิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผล้ให้การปรับปรุงระบบ 
การจัดการอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืกล้ายืเป็นเรื�องท่ี่�
จำาเป็นมิากขึ�นสำาหรับผู้ประกอบการ ซึ�งบริษัที่ฯ ต่ระหนักวิ่า 
ต่้องม่ิการจัดการอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืท่ี่�มิ่
ประสิที่ธิิผล้เพื�อเป็นการป้องกันแล้ะล้ดอุบัต่ิเหตุ่ การบาดเจ็บ
แล้ะการเจ็บป่วิยืจากการที่ำางาน บริษัที่ฯ มิ่มิาต่รการเชิุงรุก 
เพื�อรับรองควิามิปล้อดภัยืแล้ะสวัิสดิภาพของพนักงาน คู่ค้า 
ผูรั้บเหมิา แล้ะผูม้ิาติ่ดต่อ่ภายืในสถานปฏิบัิต่งิาน ซึ�งรวิมิถงึการ
ควิบคุมิเชุิงป้องกันเพื�อจัดการเหตุ่การณ์์ฉุกเฉิน การฝ่ึกอบรมิ 
มิาต่รฐานควิามิปล้อดภัยื แล้ะการปลู้กฝ่ังวัิฒนธิรรมิควิามิ
ปล้อดภัยืภายืในองค์กร

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บรษิทัี่ฯ ปฏิบิตั่ติ่ามิพระราชุบัญญตั่คิวิามิปล้อดภัยื อาชุ่วิอนามิยัื  
แล้ะสภาพแวิดล้อ้มิในการที่ำางาน พ.ศ. 2554 รวิมิถงึกฎระเบ่ยืบ 
ท่ี่�เก่�ยืวิข้องทัี่�งหมิด ต่ล้อดจนมิาต่รฐานควิามิปล้อดภัยืระดับ

สากล้อย่ืางเคร่งครัด เพื�อให้การจัดการอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะ 
ควิามิปล้อดภัยืม่ิประสิที่ธิิภาพ บริษัที่ฯ ดำาเนินงานภายืใน 
นิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ดังนั�นการ
จัดการอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืจึงอยู่ืภายืใต้่การดูแล้ 
ของแผนกควิามิปล้อดภัยืของกลุ้่มิบริษัที่ ซึ� งนำา โดยื 
ประธิานเจา้หนา้ท่ี่�ฝ่า่ยืปฏิบิตั่กิารของกลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ 
แล้ะบรษัิที่ฯ ยืงัมิส่่วินชุว่ิยืในการจัดการอาชุ่วิอนามิยัืแล้ะควิามิ
ปล้อดภัยื ที่ั�วิที่ั�งกลุ้่มิด้วิยืการที่ำางานร่วิมิกันแล้ะเป็นสมิาชุิกใน
คณ์ะกรรมิการควิามิปล้อดภัยื (Safety Committee)

บริษัที่ฯ ได้นำาระบบการจัดการด้านอาชุ่วิอนามิัยืแล้ะควิามิ
ปล้อดภัยืของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ มิาปฏิิบัต่ิเพื�อจัดการ
ควิามิเส่�ยืงดา้นสขุภาพแล้ะควิามิปล้อดภัยืใหทั้ี่�วิทัี่�งองคก์ร เพื�อ
ให้บรรลุ้เป้าหมิายืการล้ดอุบัต่ิเหตุ่ให้เป็นศูนยื์สำาหรับพนักงาน
แล้ะผู้รับเหมิา ระบบการจัดการท่ี่�นำามิาใชุ้จะชุ่วิยืให้บริษัที่ฯ 
สามิารถปรับปรุงประสิที่ธิิภาพด้านควิามิปล้อดภัยืแล้ะปฏิิบัต่ิ
ต่ามิกฎหมิายืแล้ะด้านอาชุว่ิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืได้อย่ืาง
ต่่อเนื�อง การปฏิิบัต่ิต่ามิองค์ประกอบของระบบการจัดการ 
(Management System) จะมิ่เจ้าหน้าท่ี่�ประเมิินควิามิเส่�ยืง 
ซึ�งม่ิหนงัสอืรับรองด้านอาชุว่ิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืที่ำาการ
ระบอุนัต่รายืแล้ะปัจจยัืเส่�ยืงท่ี่�อาจเปน็สาเหต่อุนัต่รายืต่อ่บคุคล้ 
แล้ะที่ำาการกำาหนดมิาต่รการควิบคุมิเพื�อล้ดอันต่รายืแล้ะควิามิ
เส่�ยืงที่่�เก่�ยืวิกับกิจกรรมิการดำาเนินงาน เชุ่น การผล้ิต่ การจัด
เกบ็ แล้ะอื�นๆ ทัี่�งน่�ยืงัมิก่ารที่บที่วินการประเมินิควิามิเส่�ยืงเป็น
ประจำาทีุ่กปีหรือเมืิ�อม่ิการเปล้่�ยืนแปล้งกระบวินการปฏิิบัต่ิงาน 
จากผล้การประเมิินควิามิเส่�ยืงท่ี่�จัดที่ำาขึ�นในปี 2564 แสดงให้
เห็นถึงปัจจัยืเส่�ยืงที่่�สำาคัญดังต่่อไปน่�
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ควัามเส่�ยงดั้านควัามปลอดัภัย รายละเอ่ยดั มาตี้รการบรรเที่าผลกระที่บ

การ้ร้ั�วไหลของสาร้เคมี
• ระบบจ่ายืก๊าซคล้อร่นรั�วิ
• แที่งค์ก๊าซคล้อร่นรั�วิ
• ภาชุนะบรรจุสารเคมิ่ที่่�ใชุ้ในการผล้ิต่ 

การบำาบัดนำ�าเส่ยื รั�วิหรือแต่ก
• ยืานพาหนะขนส่งสารเคมิ่ประสบ

อุบัต่ิเหตุ่ระหวิ่างการขนส่ง

พนักงานที่่�ปฏิิบัต่ิงานด้านก๊าซคล้อร่น
แล้ะพนักงานบริเวิณ์ใกล้้เค่ยืงมิ่โอกาส
สัมิผัส แล้ะได้รับอันต่รายืจากก๊าซ
คล้อร่นรั�วิ

• จัดอบรมิหล้ักสูต่รการใชุ้แล้ะจัดเก็บ
ก๊าซคล้อร่นอยื่างปล้อดภัยืให้แก่
พนักงานแล้ะผู้ที่่�เก่�ยืวิข้องที่่�ปฏิิบัต่ิงาน 
ด้านก๊าซคล้อร่น

• ต่รวิจสอบถังก๊าซแล้ะอุปกรณ์์ทีุ่กวิัน
• ต่รวิจสอบอุปกรณ์์ต่รวิจจับก๊าซ 

ให้พร้อมิใชุ้งาน แล้ะจัดให้มิ่ 
การสอบเที่่ยืบอุปกรณ์์

• ดูแล้การใชุ้ก๊าซคล้อร่นแล้ะสิ�งอำานวิยื
ควิามิสะดวิกให้เป็นระเบ่ยืบแล้ะ
ปล้อดภัยื

อัคคีภััย
• มิ่การระเบิดแล้ะไฟไหมิ้ในพื�นที่่�

ที่ำางาน อุปกรณ์์ไฟฟ้า เครื�องจักร 
เชุื�อเพล้ิง ฯล้ฯ.

• มิ่การระเบิดแล้ะไฟไหมิ้ในพื�นที่่� 
ใกล้้เค่ยืงที่่�ก่อให้เกิดผล้กระที่บหรือ
ควิามิเส่ยืหายื

บริษัที่ ที่รัพยื์สิน พนักงาน หรือผู้อื�น
ได้รับควิามิเส่ยืหายืแล้ะเป็นอันต่รายื
จากไฟไหมิ้ภาพล้ักษณ์์องค์กรได้รับ
ผล้กระที่บหรือเกิดผล้กระที่บอื�นๆ

• ต่รวิจสอบพื�นที่่�ที่ำางาน พื�นที่่�จัดเก็บ
เชุื�อเพล้ิง พื�นที่่�จัดเก็บสารเคมิ่ แล้ะ
พื�นที่่�อื�นๆ ให้มิ่ควิามิปล้อดภัยื

• ต่รวิจสอบอุปกรณ์์ไฟฟ้าแล้ะ 
การใชุ้งานให้มิ่ควิามิปล้อดภัยื

• ต่รวิจสอบอุปกรณ์์ดับเพล้ิงในแต่่ล้ะ
พื�นที่่� ให้พร้อมิแล้ะเพ่ยืงพอต่่อ 
การใชุ้งาน

• อบรมิเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยืวิข้องใน 
การดับเพล้ิงให้มิ่ควิามิพร้อมิ 
เมิื�อเกิดอุบัต่ิเหตุ่

งานก�อสร้�างที�ใช้�เคร้่�องจ้ักร้กลหนัก
• เครน (เชุ่น ที่าวิเวิอร์เครน เครน

เคล้ื�อนที่่�) / เครนต่กใส่ผู้ปฏิิบัต่ิงาน
• ต่ัวิต่อกเสาเข็มิหัก เสาเข็มิหักที่ับ 

ผู้ปฏิิบัต่ิงาน
• นั�งร้านแล้ะอุปกรณ์์คำ�ายืันล้้มิหรือ 

ยืุบต่ัวิ

การใชุ้เครื�องจักรกล้หนักในการที่ำางาน
มิ่โอกาสสูงที่่�จะก่อให้เกิดอันต่รายืแล้ะ
การบาดเจ็บต่่อผู้ปฏิิบัต่ิงานแล้ะ 
ผู้คนรอบข้าง

• ปฏิิบัต่ิต่ามิคู่มิือควิามิปล้อดภัยืของ
เครื�องจักรแล้ะปฏิิบัต่ิต่ามิระเบ่ยืบที่่�
กฎหมิายืกำาหนดอยื่างเคร่งครัด

• ต่รวิจสอบอุปกรณ์์ เครื�องมิือ 
เครื�องจักร ให้มิ่ควิามิพร้อมิแล้ะควิามิ
ปล้อดภัยืก่อนใชุ้งาน

• อบรมิด้านควิามิปล้อดภัยืใน 
การใชุ้เครื�องจักรแต่่ล้ะประเภที่ให้แก่
พนักงานที่่�ใชุ้งานแล้ะผู้เก่�ยืวิข้องให้มิ่
ควิามิรู้ควิามิเข้าใจในการปฏิิบัต่ิงาน
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ควัามเส่�ยงดั้านควัามปลอดัภัย รายละเอ่ยดั มาตี้รการบรรเที่าผลกระที่บ

การ้ร้ะบาดใหญ่�ของโร้คโควิด-19
การระบาดใหญ่ของโควิิด-19  
อาจส่งผล้กระที่บต่่อสุขภาพของ
พนักงาน ผู้รับเหมิาของบริษัที่ฯ  
หรือผู้ที่่�มิ่ภาวิะเส่�ยืงดังกล้่าวิ

• การปฏิิบัต่ิต่ามิขั�นต่อนมิาต่รการ
ป้องกันโควิิด-19 ที่่�กำาหนดไวิ้โดยืกลุ้่มิ
บริษัที่ WHA เพื�อควิามิปล้อดภัยืของ
พนักงานแล้ะ 
ผู้ปฏิิบัต่ิงาน

• ปฏิิบัต่ิต่ามิข้อบังคับแล้ะคำาแนะนำา
ในการป้องกันไวิรัสโควิิด-19 ต่ามิที่่�
กระที่รวิงสาธิารณ์สุขกำาหนด

• ดำาเนินการที่ำาควิามิสะอาดอุปกรณ์์
ต่่างๆ ด้วิยืแอล้กอฮอล้์ 

• ต่รวิจสอบอุณ์หภูมิิของร่างกายื 
ก่อนเข้าสำานักงานของบริษัที่ฯ

• สื�อสารข่าวิโควิิด-19 กับพนักงาน
อยื่างสมิำ�าเสมิอผ่านที่างอ่เมิล้ 
แล้ะระบบสื�อสารภายืในองค์กร 
(SharePoint)

• พนักงานได้รับการต่รวิจเชุื�อโควิิด-19 
สองครั�งต่่อสัปดาห์เพื�อต่ิดต่ามิแล้ะ
ป้องกันการต่ิดเชุื�อ

• จัดสรรที่่�พักสำาหรับพนักงานที่่�ต่้อง
กักต่ัวิในพื�นที่่�อยืู่อาศัยื

ที่ั�งน่� มิ่รายืงานเก่�ยืวิกับการบาดเจ็บจากการที่ำางาน 2 กรณ์่ ได้แก่ 1. พนักงานในส่วินโอเปอเรเต่อร์ประสบอุบัต่ิเหตุ่ขณ์ะที่ำางาน
จดมิิเต่อร์นำ�า 2. ผู้รับเหมิาที่่�ที่ำางานในนามิของบริษัที่ฯ ประสบปัญหาระหวิ่างการก่อสร้าง ในที่ั�งสองเหตุ่การณ์์ ผู้บาดเจ็บได้รับ
การรักษาพยืาบาล้ทัี่นท่ี่ อยื่างไรก็ต่ามิ ไมิ่ม่ิรายืงานอุบัต่ิเหตุ่การรั�วิไหล้ของสารเคม่ิเกิดขึ�นในปี 2564 ซึ�งบริษัที่ฯ มุ่ิงมัิ�นท่ี่�จะ
พัฒนาระบบอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิอย่ืางต่่อเนื�องแล้ะสมิำ�าเสมิอเพื�อเป็นการป้องกันอุบัต่ิเหตุ่ใดๆ ในอด่ต่ไม่ิให้เกิดซำ�าแล้ะ
บรรลุ้เป้าหมิายืที่่�ให้การเกิดอุบัต่ิเหตุ่เป็นศูนยื์

กัารจำ่ดักัารเหตีุ้ฉุุกัเฉุิน
ในกรณ์่ท่ี่�มิ่เหตุ่ฉุกเฉิน พนักงานสามิารถรายืงานอุบัต่ิการณ์์ท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับงานทัี่�งหมิดผ่านแบบฟอร์มิเพื�อรายืงานเหตุ่การณ์์ท่ี่� 
เกิดขึ�น แบบฟอร์มิร้องเร่ยืน หรือสามิารถรายืงานโดยืต่รงไปท่ี่�ผู้บังคับบัญชุาของต่นเอง กรณ์่เหล้่าน่�จะม่ิการสืบสวินต่ามิ
กระบวินการจัดการเหตุ่ฉุกเฉินของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ (WHA Group’s Emergency Calls Process) พนักงานต่่างได้รับ
การสง่เสริมิอยืา่งเต่ม็ิท่ี่�ใหป้ฏิบิตั่ติ่ามิระเบ่ยืบเมิื�อเกดิอบุตั่เิหต่ใุนกรณ์ท่่ี่�รนุแรงเพื�อรบัผดิชุอบในการนำาตั่วิเองออกจากเหต่กุารณ์์ได้  
ในที่ำานองเด่ยืวิกัน อุบัต่ิเหตุ่ทัี่�งหมิดจะม่ิการต่รวิจสอบอยื่างล้ะเอ่ยืดโดยืแผนกควิามิปล้อดภัยืแล้ะการรักษาควิามิปล้อดภัยืเพื�อ
ป้องกันพนักงานจากการต่อบโต่้ใดๆ แล้ะป้องกันอุบัต่ิเหตุ่ไมิ่ให้เกิดซำ�าในอนาคต่ 

กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอได้จัดต่ั�งศูนยื์ควิบคุมิภาวิะฉุกเฉิน (Emergency Control Center : ECC) ที่่�นิคมิอุต่สาหกรรมิที่ั�ง 10 แห่ง
ของกลุ้่มิบริษัที่ เพื�อเป็นการต่ิดต่ามิแล้ะระงับเหตุ่ฉุกเฉินที่่�เกิดขึ�นภายืในหรือใกล้้เค่ยืงพื�นที่่�ปฏิิบัต่ิงาน ศูนยื์ควิบคุมิภาวิะฉุกเฉิน
อยืู่ภายืใต่้การจัดการของผู้เชุ่�ยืวิชุาญด้านอาชุ่วิอนามิัยืแล้ะควิามิปล้อดภัยื ซึ�งมิ่ระบบควิบคุมิเพล้ิง พร้อมิดำาเนินการต่ล้อดเวิล้า 
ในปี 2564 ศูนยื์ควิบคุมิภาวิะฉุกเฉินได้ระงับเหตุ่ฉุกเฉินหนึ�งเหตุ่การณ์์ท่ี่�เกิดขึ�นในโรงงานท่ี่�ต่ั�งอยู่ืภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของ
กลุ้่มิบริษัที่ นอกจากน่�ศูนยื์ควิบคุมิเหตุ่ฉุกเฉินยืังได้สนับสนุนให้หน่วิยืงานที่้องถิ�นระงับเหตุ่ฉุกเฉินแก่ชุุมิชุนโดยืรอบภายืนอก
พื�นที่่�นิคมิอุต่สาหกรรมิจำานวิน 5 เหตุ่การณ์์
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การฝ่ึกซ่้อมเหตุี้ฉุกเฉิน
เนื�องจากบริษัที่ฯ มิ่การดำาเนินธุิรกิจภายืในพื�นท่ี่� นิคมิ
อุต่สาหกรรมิ ของกลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอ จึงได้เข้าร่วิมิใน
การฝึ่กซอ้มิสำาหรบัเหต่ฉุกุเฉนิประจำาปสีำาหรบัอบุตั่กิารณ์ท่์ี่�อาจ
เกิดขึ�นต่่างๆ รวิมิไปถึงการดับเพล้ิงแล้ะการอพยืพ การรั�วิไหล้
ของสารเคม่ิอันต่รายื อุบัต่ิเหตุ่การจราจร เหตุ่การณ์์อุที่กภัยื
แล้ะเหตุ่การณ์์ฉุกเฉินท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับโรงงานภายืในพื�นท่ี่�นิคมิ
อุต่สาหกรรมิ 

ในปี 2564 กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ได้จัดให้ม่ิการฝ่ึกซ้อมิ
รับมืิอเหตุ่อัคค่ภัยื ณ์ นิคมิอุต่สาหกรรมิ WHA ต่ะวัินออก 
(WHA EIE) ซึ�งมิ่ พนักงาน 10 คนของบริษัที่ฯ เข้าร่วิมิใน 
การฝ่ึกซ้อมิด้วิยื การฝึ่กซ้อมิครอบคลุ้มิถึงการอบรมิเก่�ยืวิกับ
การดับเพล้ิงขั�นสูง ซึ�งคะแนนจากการฝ่ึกซ้อมิดับเพล้ิงน่�คือ 
ร้อยืล้ะ 82.5 สำาหรับทีุ่กขั�นต่อน (เชุ่น การสื�อสาร อุปกรณ์์ 
อุปกรณ์์ป้องกันอันต่รายืส่วินบุคคล้ กระบวินการรายืงาน แล้ะ
ระยืะเวิล้าท่ี่�ใชุ้) ซึ�งแสดงให้เห็นถึงควิามิสำาเร็จในการสร้าง 
ควิามิต่ระหนักในควิามิเส่�ยืงท่ี่�อาจเกิดขึ�นให้พนักงาน รวิมิทัี่�ง
การเต่ร่ยืมิการต่อบสนองต่่อเหตุ่อัคค่ภัยื
• เมืิ�อวินัท่ี่� 1 มิิถนุายืน พ.ศ. 2564 กลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ  

ได้จัดให้มิ่การฝึ่กซ้อมิรับมืิอเหตุ่ฉุกเฉินกรณ์่ไฟไหม้ิแล้ะ
สารเคม่ิหกรั�วิไหล้ท่ี่�นคิมิอตุ่สาหกรรมิดบับล้วิิเอชุเอ ชุล้บุร ่
1 (WHA Chonburi1 Industrial Estate: WHA CIE) แล้ะ 
บริษัที่ฯ ส่งต่ัวิแที่นเข้าร่วิมิการฝ่ึกซ้อมิจำานวิน 9 คน

• วิันที่่� 17 มิิถุนายืน พ.ศ. 2564 กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ  
ได้จัดให้ม่ิการฝ่ึกซ้อมิรับมืิอเหตุ่ฉุกเฉินกรณ์่เพล้ิงไหมิ้
ท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ ชุล้บุร่ 2 (WHA 
Chonburi1 Industrial Estate: WHA CIE) แล้ะ บริษัที่ฯ 
ได้ส่งต่ัวิแที่นเข้าร่วิมิการฝ่ึกซ้อมิจำานวิน 5 คน

• วิันที่่� 24 มิิถุนายืน พ.ศ. 2564 กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ  
ได้จัดให้มิ่การฝึ่กซ้อมิรับมืิอเหตุ่ฉุกเฉินกรณ์่ไฟไหม้ิแล้ะ
สารเคมิ่หกรั�วิไหล้ท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบลิ้วิเอชุเอ 
อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 2 (WHA Eastern Seaboard Industrial 
Estate 2: WHA ESIE2) แล้ะบริษัที่ฯ ได้ส่งต่ัวิแที่น 
เข้าร่วิมิการฝ่ึกซ้อมิจำานวิน 8 คน

• วิันที่่� 14 กรกฎาคมิ พ.ศ. 2564 กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ  
ไดจ้ดัใหม้ิก่ารฝ่กึซอ้มิรบัมิอืเหต่ฉุกุเฉนิกรณ์เ่พล้งิไหมิแ้ล้ะ
การรั�วิไหล้ของสารเคม่ิท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบลิ้วิเอชุเอ
อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (WHA Eastern Seaboard Industrial 
Estate 1: WHA ESIE, ESIE1) แล้ะบรษัิที่ฯ ได้เปน็ส่วินหนึ�ง 
ในการฝ่ึกซ้อมิครั�งน่� โดยืมิ่ต่ัวิแที่น 16 คน จากการนิคมิ
อุต่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ยื (กนอ.) กรมิป้องกันแล้ะ
บรรเที่าสาธิารณ์ภัยื กรมิสวัิสดิการแล้ะคุ้มิครองแรงงาน 
สำานกังานปกครองส่วินท้ี่องถิ�น ชุุมิชุน โรงพยืาบาล้ในพื�นท่ี่�  
ลู้กค้า พนักงานของกลุ้่มิบริษัที่ เป็นต่้น ทัี่�งน่�บริษัที่ฯ  
ได้ให้พนักงานของบริษัที่ฯ เข้าร่วิมิการฝ่ึกซ้อมิใน 
ครั�งน่�ด้วิยื โดยืมิาต่รการต่อบสนองท่ี่�ดำาเนินการใน 
ระหวิ่างการฝ่ึกซ้อมิ ได้แก่ การรายืงานเหตุ่ฉุกเฉิน  
การปฐมิพยืาบาล้ การเล้ือกอุปกรณ์์ป้องกันส่วินบุคคล้ท่ี่�
เหมิาะสมิ คำาสั�งแล้ะการควิบคุมิ ฯล้ฯ
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โควัิดั-19
เนื�องจากการแพร่กระจายือยื่างต่่อเนื�อง ในปี 2564 ไวิรัสโควิิด-19 ได้รับการระบุวิ่าเป็นภัยืคุกคามิที่่�อาจส่งผล้กระที่บต่่อสุขภาพ
ของพนักงานของบริษัที่ฯ ผู้รับเหมิา หรือผู้ที่่�เป็นกลุ้่มิเส่�ยืง ด้วิยืเหตุ่น่� แนวิปฏิิบัต่ิด้านอาชุ่วิอนามิัยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืที่่�ด่จึงเป็น
สิ�งสำาคัญในชุ่วิงท่ี่�ม่ิการระบาดใหญ่ ทัี่�งน่�บริษัที่ฯ ใชุ้แนวิปฏิิบัต่ิต่ามิข้อบังคับแล้ะคำาแนะนำาในการป้องกันไวิรัสโควิิด-19 ต่ามิท่ี่� 
กระที่รวิงสาธิารณ์สุขกำาหนด ซึ�งรวิมิถึงการฆ่่าเชืุ�อด้วิยืแอล้กอฮอล้์เป็นประจำา การวิัดอุณ์หภูมิิร่างกายื แล้ะการบันทึี่กข้อมูิล้
ส่วินบุคคล้เมิื�อเข้าสู่สถานที่่�ที่ำางาน นอกจากน่� พนักงานทีุ่กคนยืังได้รับข่าวิสารล้่าสุดเก่�ยืวิกับโควิิด-19 ผ่านระบบสื�อสารภายืใน
องค์กร (SharePoint) แล้ะอ่เมิล้อ่กด้วิยื

ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินมิาต่รการป้องกันควิบคุมิโรคในพื�นที่่�เฉพาะ (Bubble and Seal) ต่ามิข้อประสงค์ของรัฐบาล้ในการ
ปกปอ้งพนกังานในโรงงานอตุ่สาหกรรมิแล้ะชุมุิชุนโดยืรอบจากการต่ดิเชืุ�อโควิดิ-19 กระบวินการของมิาต่รการน่�คอืการปฏิบิตั่ติ่ามิ
แผนควิามิต่อ่เนื�องที่างธุิรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) แล้ะปฏิบัิต่ติ่ามิระเบ่ยืบขอ้บังคับของรัฐบาล้ โดยืมิาต่รการน่�
สง่ผล้ใหก้ระบวินการผล้ติ่นำ�าแล้ะระบบบำาบดันำ�าเสย่ืสามิารถผล้ติ่แล้ะบำาบดันำ�าเสย่ืไดอ้ยืา่งต่อ่เนื�อง ไมิก่ระที่บต่อ่ธิรุกจิแล้ะพนกังาน
ไมิ่เส่�ยืงต่่อการต่ิดเชุื�อโควิิด-19 ในพื�นที่่�ปฏิิบัต่ิงาน



70 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

วััฒนธรรมควัามปลอดัภัย
ดว้ิยืควิามิมิุง่มัิ�นท่ี่�จะบูรณ์าการหลั้กปฏิิบัต่ขิองอาชุ่วิอนามัิยืแล้ะ 
ควิามิปล้อดภยัืแกผู่ม่้ิสว่ินได้เสย่ืทุี่กคน บรษิทัี่ฯ ได้เปน็สว่ินหนึ�ง
ในการจัดหล้กัสูต่รการฝึ่กอบรมิเพื�อให้ควิามิรูกั้บผูม่้ิส่วินได้เสย่ื
เก่�ยืวิกบัควิามิปล้อดภยัืในสถานท่ี่�ที่ำางาน หล้กัสตู่รการฝ่กึอบรมิ
จดัที่ำาขึ�นต่ามิการประเมินิควิามิเส่�ยืงแล้ะการเปล่้�ยืนแปล้งในข้อ 
กำาหนดด้านกฎหมิายื 

จากนั�น บริษทัี่ฯ ได้จดัหาแล้ะต่รวิจสอบเพื�อให้แน่ใจวิา่พนักงาน
ทีุ่กคนได้รับการต่รวิจสุขภาพท่ี่�เหมิาะสมิเป็นประจำาทีุ่กปี 
นอกจากน่�พนักงานสามิารถได้รับบริการที่างการแพที่ย์ืผ่าน
การประกันสุขภาพของบริษัที่ฯ โดยื บริษัที่ฯ ยืินด่รับฟังแล้ะ
สนับสนุนให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพ
แวิดล้้อมิในการที่ำางานผ่านที่างผู้บังคับบัญชุาของต่น แผนก
ที่รัพยืากรบุคคล้แล้ะแผนกด้านควิามิปล้อดภัยื

ข้อกังวิล้ด้านควิามิปล้อดภัยืนั�นเป็นสิ�งสำาคัญสำาหรับบริษัที่ฯ 
โดยื เริ�มิจากพนักงานไปยืังคู่ค้าแล้ะผู้รับเหมิาท่ี่�ปฏิิบัต่ิงาน 
ในนามิของบริษัที่ฯ คู่ ค้ าแล้ะผู้ รับ เหมิาจะต่้องยืึดถือ 
ข้อกำาหนดด้านควิามิปล้อดภัยืของบริษัที่ฯ แล้ะผ่านการ 
ฝ่ึกอบรมิเก่�ยืวิกับนโยืบายืด้านสิ�งแวิดล้้อมิของบริษัที่ฯ แล้ะ 
ขอ้บงัคับแล้ะมิาต่รฐานด้านควิามิปล้อดภัยืท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง ผูท่้ี่�ผ่าน
การฝ่กึอบรมิจะไดร้บับตั่รผูร้บัเหมิาซึ�งจะหมิดอายืภุายืในหนึ�งปี

นับจากวิันท่ี่�ออกบัต่รดังกล่้าวิ หลั้กสูต่รการอบรมิดังกล่้าวิจัด
ที่ำาขึ�นในปี 2564 โดยืมิ่ผู้รับเหมิารายืใหมิ่ของ บริษัที่ฯ จำานวิน 
186 รายืเข้าร่วิมิ 

เพื�อเป็นการร่วิมิมืิอในการส่งเสริมิประสิที่ธิิภาพด้านควิามิ
ปล้อดภัยืกับผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ได้
จัดต่ั�งโครงการฝึ่กอบรมิควิามิปล้อดภัยื (Safety Club)  
ซึ�งประกอบด้วิยืพนักงาน ผู้รับเหมิา แล้ะลู้กค้าของบริษัที่ฯ 
โดยืวัิต่ถุประสงค์ของโครงการฝึ่กอบรมิควิามิปล้อดภัยืคือให้
ผู้เข้าร่วิมิได้แบ่งปันควิามิคิดเห็นแล้ะมิุมิมิองเก่�ยืวิกับหล้ัก
ปฏิิบัต่ิด้านควิามิปล้อดภัยื โครงการฝึ่กอบรมิควิามิปล้อดภัยื
จัดประชุุมิทีุ่กไต่รมิาส โดยืการประชุุมิครั�งล้่าสุดจัดขึ�นในเดือน
ต่ลุ้าคมิ 2564 ในระหวิา่งการประชุมุิครั�งน่� มิผู่เ้ขา้รว่ิมิ ทัี่�งหมิด 
41 คน แล้ะหัวิข้อในการหารือประกอบด้วิยืการจัดการจราจร 
ควิามิปล้อดภัยืบนท้ี่องถนน การควิบคุมิการต่ิด/ใชุ้ยืาเสพติ่ด 
การปฐมิพยืาบาล้ การชุ่วิยืฟื�นคืนชุ่พด้วิยืวิิธิ่ปั�มิหัวิใจ (CPR) 
แล้ะ ผล้ประโยืชุน์ของวิิสาหกิจชุุมิชุน

นอกจากน่� ในปี 2564 บริษัที่ฯ ยืังมิ่ส่วินร่วิมิในกิจกรรมิ
นันที่นาการของพนักงานโดยืให้การสนับสนุนสโมิสรพนักงาน 
เชุ่น สโมิสรฟิต่เนส สโมิสรมิวิยื สโมิสรโยืคะ สโมิสรฟุต่บอล้ 
แล้ะสโมิสรแบดมิินต่ัน เป็นต่้น เพื�อส่งเสริมิสุขภาพแล้ะควิามิ
เป็นอยืู่ที่่�ด่ของพนักงาน

เพื�อผลั้กดันให้ “ควิามิเป็นอยู่ืท่ี่�ด่ของพนักงาน” เป็นล้ำาดับ 
ควิามิสำาคัญใหมิ่โดยืเน้นท่ี่�อาชุ่วิอนามิัยืแล้ะควิามิปล้อดภัยื 
บริษัที่ฯ จึงให้ควิามิสำาคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะ
ควิามิสำาเรจ็ของบริษทัี่ขึ�นอยืูก่บัสขุภาพแล้ะควิามิปล้อดภัยืของ
พนักงาน ส่งผล้ให้ บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินการส่งเสริมิสุขภาพแล้ะ
ควิามิปล้อดภัยืเพื�อให้พนักงานม่ิสุขภาพแข็งแรง นอกจากน่� 
บริษัที่ฯ ยืังส่งเสริมิควิามิอยู่ืด่ม่ิสุขของพนักงานผ่านโครงการ
ต่่อไปน่�:
• การสร้างโปรแกรมิควิามิเป็นอยู่ืท่ี่�ด่ท่ี่�สอดคล้้องกับควิามิ

ต่้องการของพนักงานทัี่�งด้านสุขภาพ ควิามิมัิ�งคั�ง แล้ะ
อาชุ่พ

• โครงการปรับปรุงสถานที่่�ที่ำางาน
• ดับบล้ิวิเอชุเอ แคร์; โครงการรับฟังควิามิเห็นพนักงาน 

(WHA Care; Voice of Employee program)

นอกจากน่� บรษัิที่ฯ ยืงัใชุ้กจิกรรมิการสื�อสารออนไล้นท่์ี่�เรย่ืกวิา่ 
“โครงการ WHAPPY” ผ่าน Microsoft Team เพื�อให้ควิามิรู้แก่
พนกังานทุี่กคนในหัวิขอ้ท่ี่�หล้ากหล้ายื เชุ่น ควิามิรูด้้านสุขภาพ 
แล้ะควิามิเป็นอยู่ืท่ี่�ด่ การฝ่ึกอบรมิโปรแกรมิการพัฒนา  
การพูดคุยืเชิุงโน้มิน้าวิ การพูดคุยืกับ CEO กิจกรรมิการ 
ออกกำาล้ังกายื แล้ะงานเล้่�ยืงสังสรรค์
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ในป ี2564 กลุ้ม่ิบรษิทัี่ไดจ้ดักิจกรรมิออนไล้น์ในหัวิขอ้เก่�ยืวิกบัสุขภาพ เชุน่ “การจดัการควิามิเครย่ืดแล้ะกลุ้ม่ิอาการเหนื�อยืหนา่ยื 
(Stress management and burnout syndrome)”, “การยืืดกล้้ามิเนื�อเพื�อควิามิสนุกสนาน (Stretching fit for fun)” แล้ะ “การปรับ
สมิดลุ้ชุว่ิติ่ใหพ้อดแ่ล้ะมัิ�นคง (Life balancing to fit and firm)”, “ WHAppy Health & Wellness - Met. เคล้ด็ล้บัการดแูล้สขุภาพกายื 
แล้ะสุขภาพจิต่ขณ์ะที่ำางานในชุ่วิงโควิิด-19” เป็นต่้น
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กัารบริหารจำ่ดักัาร
ที่รัพยูากรมนุษัยู์

ที่รัพยืากรมินษุยืแ์ล้ะพนกังานจะม่ิบที่บาที่สำาคญัต่อ่ควิามิสำาเรจ็ 
ของธุิรกิจมิาโดยืต่ล้อด แต่่บุคล้ากรท่ี่�ม่ิทัี่กษะแล้ะควิามิ
สามิารถเท่ี่านั�นท่ี่�จะสร้างรากฐานท่ี่�แข็งแกรง่สำาหรบัการเติ่บโต่
อยื่างยัื�งยืืนได้ โดยืเฉพาะอยื่างยิื�งในชุ่วิงไมิ่ก่�ปีท่ี่�ผ่านมิาท่ี่� 
ควิามิเปล่้�ยืนแปล้งต่่างๆ เกิดขึ�นอย่ืางรวิดเร็วิทัี่�งที่างสังคมิ  
สิ�งแวิดล้้อมิ แล้ะเที่คโนโล้ยื่ ที่่ามิกล้างการเปล้่�ยืนแปล้งที่่�เกิด
ขึ�น โอกาสต่่างๆ ในการขับเคล้ื�อนการพัฒนาอยื่างยัื�งยืืนก็
มิ่มิากขึ�นเชุ่นกัน บริษัที่ต่่างๆ เริ�มิบูรณ์าการวิิสัยืที่ัศน์เรื�อง 
“อนาคต่ของการที่ำางาน” (Future of Work) เข้ากับกล้ยืุที่ธิ์การ
บรหิารที่รพัยืากรมินษุยืผ์า่นการปฏิสิมัิพนัธิแ์ล้ะการมิส่ว่ินรว่ิมิ
กับพนักงาน เพื�อให้เกิดการยือมิรับ การพัฒนา แล้ะการจูงใจ
ส่วินบุคคล้แล้ะส่วินวิิชุาอาชุ่พ ต่ล้อดจนเต่ร่ยืมิควิามิพร้อมิใน
การรับมิือกับควิามิที่้าที่ายืในอนาคต่

ด้วิยืแนวิคิด “อนาคต่ของการที่ำางาน” (Future of Work) ที่ำาให้
บริษทัี่ฯ ต่อ้งกล้บัมิาคดิที่บที่วินเก่�ยืวิกบักล้ยืทุี่ธิด์า้นบคุล้ากร แล้ะ
ปรบัเปล้่�ยืนรปูแบบแล้ะหล้กัการบรหิารจดัการที่รพัยืากรมินษุยื์
ใหมิ่เพื�อให้เข้ากับสังคมิท่ี่�เปล้่�ยืนแปล้งไปต่ล้อดเวิล้าเชุ่นน่�  
บรษิทัี่ฯ ต่ระหนกัดว่่ิาในปจัจบุนังานต่า่งๆ ท่ี่�เกดิขึ�นจำาเปน็ต่อ้ง
ที่ำาให้ลุ้ล้่วิง ในขณ์ะท่ี่�ผู้คนต่้องที่ำางานในรูปแบบท่ี่�แต่กต่่างกัน
ไป แล้ะต้่องการที่ำางานท่ี่�แต่กต่่างกัน ในที่ำานองเด่ยืวิกันนั�น 
การเปล่้�ยืนแปล้งทัี่ศนคต่ิของผู้คนนำาไปสู่โอกาสการจ้างงานท่ี่�
เที่่าเที่่ยืมิกันแล้ะการมิ่ส่วินร่วิมิ ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงมิองวิ่า 
การเปล้่�ยืนแปล้งในโล้กของการที่ำางานอาจส่งผล้ให้มิ่การสร้าง
งานมิากขึ�น มิ่การพัฒนางาน แล้ะการเล้ิกจ้างงาน

ดงันั�น บริษทัี่ฯ จงึทุ่ี่มิเที่ควิามิพยืายืามิอย่ืางเต็่มิท่ี่�แล้ะต่อ่เนื�อง 
ในทีุ่กด้านเพื�อยืกระดับระบบการจัดการที่รัพยืากรมินุษยื์  
ดังแสดงให้เห็นจากกระบวินการจูงใจแล้ะการรักษาพนักงานท่ี่�
ม่ิศักยืภาพแล้ะควิามิสามิารถของบริษัที่ฯ ต่ล้อดจนแนวิที่าง
การดำาเนินงานขั�นสูงแล้ะเป็นองค์รวิมิในการพัฒนาทีุ่นมินุษยื์ 
อยื่างไรก็ต่ามิ แนวิที่างการจัดการดังกล้่าวิไมิ่ได้คำานึงถึงเพ่ยืง
คุณ์ล้ักษณ์ะที่างปัญญาแล้ะที่างกายืภาพของพนักงานเที่่านั�น 
แต่่ยัืงรวิมิถึงสุขภาพแล้ะควิามิเป็นอยู่ืท่ี่�ด่ ควิามิปล้อดภัยื 
สุขภาพที่างอารมิณ์์ ต่ล้อดจนสภาพแวิดล้้อมิการที่ำางานด้วิยื 
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังคำานึงถึงหล้ักปฏิิบัต่ิด้านแรงงานที่่�เป็น
ธิรรมิ มิจ่รยิืธิรรมิ เคารพสทิี่ธิมิินษุยืชุน แล้ะที่า้ยืท่ี่�สดุยืงัคำานงึถงึ 
ผล้ประโยืชุน์สูงสุดของพนักงานเป็นหัวิใจสำาคัญ

ทิศทางกัลิยุทธุ์ส์ำาหร่บกัารบริหารทร่พยากัร
มนุษัย์ของ WHAUP ในระยะ 5 ปี
บริษัที่ฯ กำาหนดกรอบที่ิศที่างยืุที่ธิศาสต่ร์การบริหารจัดการ
ที่รัพยืากรมินุษยื์ระยืะ 5 ปี ต่ั�งแต่ป่ี 2565 ถึง 2569 โดยืมิ่
เป้าหมิายืเพื�อให้บริษัที่ฯ กล้ายืเป็นหนึ�งในนายืจ้างท่ี่�ด่ท่ี่�สุดใน
ประเที่ศไที่ยืแล้ะภูมิิภาค กล้ยุืที่ธ์ิน่�ถูกนำามิาใชุ้เพื�อฟื�นฟูแล้ะ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่รัพยืากรมินุษยื์ท่ี่�ม่ิอยู่ืเดิมิ 
รวิมิถึงดึงดูดแล้ะรักษาบุคล้ากรท่ี่�มิ่ควิามิสามิารถ การพัฒนา
ที่รัพยืากรมินุษยื์ แล้ะการจัดการแนวิปฏิิบัต่ิด้านแรงงาน ที่ั�งน่� 
ภาพรวิมิเป้าหมิายืในแต่่ล้ะปีมิ่ดังน่�

ยูกระดัับภาพล่ิกัษัณู์ของบริษััที่ฯ (Employment Branding)  
ในตี้ลิาดัแรงงานเป้าหมายู1

4 นำาโมเดัลิคนทำางานยุคใหม่ (New Workforce Model) ไปใชิ้สำาหรับ 
การเป็นองค์กรที่่�พร้อมรองรับอนาคตี้ (future-proof organization)

2 ฟ้�นฟูดั่เอ็นเอของบริษั่ทฯ (WHAUP DNA) เพ่�อส่งเสริมแลิะสนับสนุนแนวคิดั
ที่างดั้านนวัตี้กรรมเพ่�อพร้อมเปลิ่�ยูนผ่านสู่ยูุคดัิจ้ิที่ัลิ (Digital Transformation)

5 พัฒนากัระบวนกัารส์ร�างแลิะพ่ฒนาความเป็นผู�นำา (Leadership 
Pipeline) เพ่�อให้ธุรกิจ้เตี้ิบโตี้อยู่างยัู�งยูืน

3
ผลัิกดัันในการพัฒนาบุคลิากรเพ่�อพลิิกโฉมบุคลิากร (People Transformation) 
ดั้วยูการยกัระดั่บท่กัษัะเดัิม (Upskill) แลิะส์ร�างท่กัษัะใหม่ (Reskill)  
เน้นสร้างบรรยูากาศกัารทำางานท้�ส์ร�างส์รรค์เพ่�อส่งเสริมให้บุคลิากรพัฒนา
ตี้นเองอยู่างตี้่อเนื�อง แลิะขับเคลิื�อนผลิลัิพธ์ที่างธุรกิจ้
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ค่านิยมองค์กัรของ WHAUP
ค่านิยืมิองค์กรของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอท่ี่�กำาหนดขึ�น
ในปี 2560 ถูกนำามิาใชุ้ท่ี่�บริษัที่ฯ แล้ะม่ิบที่บาที่สำาคัญใน 
การสง่เสรมิิแล้ะสนบัสนนุการเปล้่�ยืนผา่นเขา้สูย่ืคุดจิิที่ลั้ (Digital 
Transformation) แล้ะนวิตั่กรรมิภายืในองค์กร คา่นิยืมิหลั้กของ 
บริษัที่ฯ ถูกนำาไปใชุ้ทัี่�วิทัี่�ง 4 กลุ้่มิธุิรกิจเพื�อปลู้กฝ่ังแล้ะ 
ส่งเสริมิควิามิคิดของพนักงานทีุ่กคนให้สามิารถปฏิิบัต่ิแล้ะ 
ที่ำาหนา้ท่ี่�ต่ามิบที่บาที่ของต่นไดอ้ยืา่งสอดคล้อ้งกล้มิเกล้ย่ืวิแล้ะ 
ม่ิประสิที่ธิิภาพสูงสุด ค่านิยืมิองค์กรของบริษัที่ฯ ประกอบ
ด้วิยื ก้าวิล้ำ�ากวิ่าใคร (Advanced) ท่ี่�หนึ�งในใจ (Champion) 
รอบรู้สมิองไวิ (Resourceful) รู้ใจเป็นคู่คิด (Partnership) แล้ะ

สุจริต่รักษาเก่ยืรต่ิ (Integrity) โดยืค่านิยืมิเหล้่าน่�จะเสริมิสร้าง 
ภาวิะควิามิเป็นผู้นำาแล้ะควิามิสามิารถของบุคล้ากรของ 
กลุ้่มิบริษัที่ฯ ได้เป็นอยื่างด่ ในปี 2565 บริษัที่ฯ กำาล้ังวิางแผน
เพื�อปรับใชุ้ค่านิยืมิหล้ักให้สอดคล้้องกับการสร้างแบรนด์
องค์กร (Corporate Branding) แล้ะปลู้กฝ่ังแนวิคิดด้านดิจิที่ัล้
ล้งใน DNA ขององค์กร (WHAUP DNA) ซึ�งกระบวินการน่�จะมิ่
บที่บาที่สำาคญัในการที่ำาให้บรษัิที่ฯ พฒันาธิรุกจิไปสูก่ารเปล้่�ยืน
ผ่านสู่ยุืคดิจิที่ัล้ ต่ล้อดจนขับเคล้ื�อนทิี่ศที่างเชุิงกล้ยุืที่ธ์ิของ 
บริษัที่ฯ อันจะนำาไปสู่เป้าหมิายืการเป็นบริษัที่เที่คโนโล้ยื ่ 
(Tech Company) ภายืในปี 2567

ADVANCED
กั�าวลิำ�ากัว่าใคร

CHAMPION
ท้�หนึ�งในใจำ

RESOURCEFUL
รอบรู�ส์มองไว

PARTNERSHIP
รู�ใจำเป็นคู่คิดั

INTEGRITY
ส์ุจำริตี้ร่กัษัาเกั้ยรติี้
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กัารพ่ฒนาศ่กัยภาพ
แลิะส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน

”การที่ำางานแห่งอนาคต่” หรือ “Future of Work” ได้กล้ายืเป็น
ต่ัวิขับเคล้ื�อนหล้ักท่ี่�กำาหนดควิามิจำาเป็นในการเปล้่�ยืนแปล้ง
แรงงานในปัจจุบันแล้ะการบริหารจัดการแรงงานขององค์กร
ส่วินใหญ่ เมิื�อพิจารณ์าร่วิมิกับแนวิโน้มิระดับโล้ก เชุ่น  
ควิามิก้าวิหน้าที่างเที่คโนโล้ย่ื นวิัต่กรรมิ การเปล่้�ยืนแปล้ง
ที่างประชุากรศาสต่ร์ แล้ะการพัฒนาสังคมิแล้้วิ นับเป็นเรื�อง
จำาเป็นท่ี่�บริษัที่ต่่างๆ จะต้่องคิดพิจารณ์าใหม่ิเก่�ยืวิกับการ
พัฒนาศักยืภาพแล้ะส่งเสริมิควิามิก้าวิหน้าแก่พนักงานซึ�งม่ิ
ควิามิสำาคัญต่อ่ควิามิสำาเรจ็ของธิรุกจิแล้ะการเต่บิโต่อยืา่งยัื�งยืืน

บริษัที่ฯ ได้ประเมิินกำาล้ังคนในปัจจุบันแล้ะแผนการพัฒนา
ศักยืภาพแล้ะส่งเสริมิควิามิก้าวิหน้าแก่พนักงานขึ�นใหมิ่เพื�อ
แก้ไขการปัญหาเหล่้าน่� โดยืเริ�มิต่ั�งแต่่การระบุชุ่องวิ่างของ
ที่ักษะ (skill gaps) การล้งทุี่นในการฝึ่กอบรมิ การยืกระดับ
ที่ักษะเดิมิ (upskilling) แล้ะการสร้างทัี่กษะใหมิ่ (reskilling) 
เพื�อใหม้ิั�นใจวิา่พนกังานมิชุ่ดุที่กัษะท่ี่�จำาเปน็ท่ี่�สอดคล้อ้งกบัวิสิยัื
ที่ัศน์แล้ะกล้ยืุที่ธิ์ที่างธิุรกิจของบริษัที่ฯ ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ เชุื�อมิั�น 
ในปรัชุญาท่ี่�วิ่าบุคล้ากรเป็นที่รัพยื์สินท่ี่�ม่ิค่าท่ี่�สุดของบริษัที่ 
แล้ะต่ระหนักด่ว่ิาบุคคล้เหล้่าน่�ม่ิบที่บาที่สำาคัญอยื่างยิื�งในการ
เต่ิบโต่อยื่างยืั�งยืืนขององค์กร ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงให้ควิามิสำาคัญ
กบัการพฒันาศกัยืภาพแล้ะสง่เสรมิิควิามิกา้วิหนา้แกพ่นกังาน
เพื�อสนับสนุนพนักงานให้บรรลุ้ศักยืภาพแล้ะควิามิสามิารถ
อยื่างเต่็มิที่่�

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
ฝ่่ายืที่รัพยืากรบุคคล้เป็นหน่วิยืงานหล้ักในการวิางแผน  
ดำาเนินการ แล้ะจัดการประเด็นที่่�เก่�ยืวิข้องกับที่รัพยืากรบุคคล้
ทัี่�งหมิดให้แก่กลุ้่มิบริษัที่ บริษัที่ฯ ต่ระหนักด่ว่ิาการล้งทุี่นใน
การฝึ่กอบรมิแล้ะพัฒนาพนักงานไมิ่เพ่ยืงแต่่เป็นแรงจูงใจให้
พนักงานพัฒนาต่นเองเท่ี่านั�น แต่่ยัืงชุ่วิยืให้องค์กรมัิ�นใจใน
ควิามิต่่อเนื�องแล้ะการเต่ิบโต่ของธิุรกิจเนื�องจากมิ่พนักงานท่ี่�
มิ่ที่ักษะสูงอยื่างต่่อเนื�อง ดังนั�น บริษัที่ฯ จึงจัดที่ำาโครงการ
พัฒนาท่ี่�หล้ากหล้ายืแล้ะครอบคลุ้มิเพื�อส่งเสริมิควิามิก้าวิหน้า
ส่วินบุคคล้แล้ะอาชุ่พ ซึ�งจะนำาไปสู่ควิามิพึงพอใจในงานแล้ะ
แรงจูงใจในการที่ำางานที่่�มิากขึ�น

โครงการฝึ่กอบรมิแล้ะพัฒนาที่ักษะมุ่ิงเน้นการเต่ิบโต่ท่ี่�สำาคัญ  
5 ด้านหล้ักๆ ได้แก่ 1) การพัฒนาที่ักษะการจัดการ t2) การ
พฒันาควิามิรูด้้านธุิรกิจแล้ะดจิทัิี่ล้ 3) การพัฒนาล้กัษณ์ะอปุนสิยัื 
แล้ะที่ักษะควิามิสามิารถเชุิงสมิรรถนะ 4) การพัฒนาที่ักษะ
ที่างเที่คนิคแล้ะ 5) การบริหารพนักงานท่ี่�ม่ิศักยืภาพแล้ะ 
ควิามิสามิารถ

ที่ักษัะ
การจัำดการ

ความร้้
ด้านธุ่รกิจำ
แลุ่ะดิจำิทัี่ลุ่

ที่ักษัะ
ความสามารถื
เชิิงสมรรถืนะ 

การบริหุ้าร
พนักงานท่ี่�ม่
ศักย์ภาพแลุ่ะ

ความสามารถื

ที่ักษัะ
ที่างเที่คนิค

เพื�อส่งเสริมิควิามิรู้แล้ะควิามิสามิารถของพนักงาน บริษัที่ฯ ยืังได้วิิเคราะห์ผล้ต่อบแที่นจากการล้งทีุ่นของมินุษยื์ (HCROI) เพื�อ
ใชุ้เป็นต่ัวิบ่งชุ่�แล้ะสะที่้อนระดับการล้งทีุ่นของพนักงานที่่�เหมิาะสมิ ในปี 2564 อัต่รา HCROI ของบริษัที่อยืู่ที่่� 23 เที่่า ดังนั�น 
บริษัที่ฯ จึงประสบควิามิสำาเร็จในการบรรลุ้เป้าหมิายืในปี 2564 ในการรักษาอัต่รา HROI ไวิ้ที่่� 22 เที่่า นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้
เริ�มิต่ั�งเป้าหมิายืในการรักษาอัต่รา HROI ไวิ้ที่่� 27 เที่่าภายืในปี 2568

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้ใชุ้เงินจำานวิน 213,180.87 บาที่ เพื�อพัฒนาบุคล้ากรในปี 2564 ซึ�งคิดเป็นเงิน 1,402.5 บาที่ ต่่อหนึ�ง
อัต่รากำาล้ังเต่็มิเวิล้า (FTE)
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ตี้ารางท่ี่�	1	:	ผลตี้อบแที่นจากการลงทุี่นในพนักงาน	(HCROI)

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564
เป้าหมายปี
2565

อัตี้รา HCROI
(เที่่า)

31 18 23 27

บริษัที่ฯ ได้ปรับปรุงกล้ยืุที่ธิ์ด้านที่รัพยืากรบุคคล้เพื�อเร่งการเปล้่�ยืนแปล้งบุคล้ากร (people transformation) ผ่านการเสริมิสร้าง
ควิามิสามิารถ การยืกระดับที่ักษะแล้ะสร้างที่ักษะใหมิ่ แล้ะส่งเสริมิสภาพแวิดล้้อมิการที่ำางานที่่�สร้างสรรค์เพื�อรองรับการพัฒนา
ต่นเองอยื่างต่่อเนื�องต่ล้อดจนขับเคล้ื�อนผล้การดำาเนินธิุรกิจ นอกจากน่� บริษัที่ฯ กำาล้ังปรับปรุงข้อกำาหนดด้านควิามิสามิารถของ
องคก์รเพื�อสรา้งชุุดที่กัษะหล้กัสำาหรบัพนกังานในอนาคต่ ซึ�งเปน็ไปต่ามิแผนกล้ยืทุี่ธิข์องกลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ แล้ะขอ้กำาหนด
ของศูนยื์กล้างธิุรกิจแต่่ล้ะแห่ง ดังน่�

กลุ�มธุรกิจ ชิุดัทัี่กษัะเฉพาะของหน�วัยธุรกิจ	(BU)

กลุิ่มบริษััที่ดัับบลิิวเอชิเอ การขยูายูธุรกิจ้ของกลิุ่มบริษััที่ฯ สู่ตี้ลิาดัโลิก

ธุรกิจ้ให้บริการสาธารณูปโภคแลิะพลัิงงาน (WHAUP) สินค้าที่่�ม่มูลิค่าเพ่�มของกลิุ่มบริษััที่ WHAUP

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังเน้นการเพิ�มิที่ักษะควิามิรู้ด้านดิจิที่ัล้ของพนักงานทีุ่กคน เริ�มิต่ั�งแต่่ที่ักษะขั�นพื�นฐานไปจนถึงที่ักษะขั�นสูง
ขึ�นไป เชุ่น การวิิเคราะห์ข้อมิูล้ การเข่ยืนโปรแกรมิ หรือที่ักษะด้านดิจิที่ัล้ที่่�ซับซ้อนมิากขึ�นสำาหรับการปฏิิบัต่ิงานเฉพาะที่างแล้ะ
เฉพาะระดับ

โครงกัารพ่ฒนาท่กัษัะแกั่พน่กังาน

โครงการ	WHAppy
ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินการร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ WHA 

ในโครงการ WHAppy ซึ�งชืุ�อโครงการเป็นการผสมิคำาระหว่ิาง 
WHA กับ Happy โดยืโครงการน่�เป็นชุุดกิจกรรมิท่ี่�ส่งเสริมิ 
การบรหิารการเปล่้�ยืนแปล้งแล้ะการสื�อสารเพื�อสง่เสรมิิทัี่ศนคติ่
เชุิงบวิกแล้ะทัี่ศนคต่ิท่ี่�เชืุ�อวิ่าต่้องที่ำาได้ (Can-do attitude) ใน 
หมิูพ่นกังาน WHA นอกจากน่�ยัืงมิกิ่จกรรมิต่า่งๆ ท่ี่�ชุว่ิยืเพิ�มิพูน
ควิามิรู ้ควิามิสามิารถ ควิามิคดิ รวิมิถงึสขุภาพแล้ะควิามิเปน็อยืู่ 
ที่่�ด่ของพนักงานอ่กด้วิยื

ในฐานะท่ี่�เป็นสว่ินหนึ�งของโครงการ WHAppy บรษิทัี่ฯ ได้จดัการ 
อบรมิในหวัิขอ้ต่า่งๆ ท่ี่�ม่ิควิามิสำาคญัต่อ่การพฒันาพนกังานแล้ะ
สอดคล้้องกับกล้ยืุที่ธิ์การเปล้่�ยืนแปล้ง (change strategy) ของ 
บริษัที่ฯ โดยืกิจกรรมิสามิารถแบ่งได้เป็น 4 หมิวิดหมิู่หลั้ก 
ได้แก่
1. WHAppy Talk – กิจกรรมิการแบ่งปันควิามิรู้แล้ะเสวินา

สร้างแรงบันดาล้ใจจากวิิที่ยืากรรับเชิุญจากภายืนอกท่ี่�
มิชืุ่�อเสย่ืงแล้ะท่ี่มิผูบ้รหิารแล้ะพนักงานภายืในองค์กร เชุ่น 
รายืการเสวินากบัคณุ์กระที่งิจาก KBTG หรอืรายืการเสวินา
กับคุณ์โจ้ ธินาจาก SCB เป็นต่้น

2. WHAppy Friday Activity – เป็นกจิกรรมิผ่อนคล้ายืสบายืๆ 
แต่ย่ืงัคงมิส่าระประโยืชุน์ ซึ�งสว่ินใหญ่จดัขึ�นในวินัศกุรเ์พื�อ
ชุ่วิยืคล้ายืเคร่ยืดให้กับพนักงานของบริษัที่ฯ ท่ี่�ที่ำางาน
มิาต่ล้อดทัี่�งสัปดาห์ โดยืมิ่หัวิข้อกิจกรรมิท่ี่�หล้ากหล้ายื  
เชุ่น การจัดการควิามิเครย่ืดโดยืแพที่ย์ืจากโรงพยืาบาล้กรงุเที่พ  
การอยู่ืร่วิมิกับโควิิด-19 โดยืแพที่ยื์จากโรงพยืาบาล้
บำารุงราษฎร์ อาหาร โภชุนาการแล้ะการออกกำาล้ังกายื
โดยื AIA, การบรหิารจดัการที่างการเงินโดยื SCB เปน็ต่น้

3. WHAppy Podcast – เป็นรายืการพอดแคสต์่ท่ี่� 
ออกอากาศภายืในองค์กรเพื�อเพิ�มิควิามิต่ระหนักแล้ะ
เพิ�มิพนูควิามิรูใ้ห้แกพ่นกังานเก่�ยืวิกบัเที่รนด์ใหม่ิของโล้ก 
แล้ะเส้นที่างการเปล้่�ยืนแปล้งสูร่ะบบดิจทัิี่ล้ในปัจจุบนั เชุน่  
ควิามิมิั�นคงปล้อดภยัืที่างไซเบอร ์หนที่างสูก่ารเป็นองคก์ร
ไร้กระดาษ (paperless organization) แล้ะการสร้าง
องคก์รท่ี่�ขบัเคล้ื�อนดว้ิยืขอ้มิลู้ (data-driven organization) 
เป็นต่้น

4. WHAppy Festival – เป็นกิจกรรมิที่่�จัดขึ�นต่ามิเที่ศกาล้
สำาคัญต่ล้อดทัี่�งปีเพื�อสร้างสายืสัมิพันธิ์แล้ะควิามิสามัิคค่
เป็นอันหนึ�งอันเด่ยืวิกันในหมิู่พนักงาน เชุ่น เที่ศกาล้
สงกรานต์่ งานที่ำาบญุประจำาป ีงานเล้่�ยืงปีใหม่ิกลุ้ม่ิบริษทัี่ฯ 
เป็นต่้น
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หล้งัจากโครงการ WHAppy เปดิต่วัิขึ�นในเดอืนมิน่าคมิ ในป ี2564 มิก่ารจดักจิกรรมิแล้ว้ิทัี่�งสิ�น 20 กจิกรรมิ ทัี่�งน่�มิก่ารปรบัปรงุกจิกรรมิ
ทัี่�งหมิดเพื�อให้สอดคล้อ้งกับนโยืบายืการเว้ินระยืะห่างที่างสังคมิแล้ะการที่ำางานจากท่ี่�บ้าน ซึ�งคอ่นข้างท้ี่าที่ายืสำาหรับคณ์ะที่ำางาน  
อยืา่งไรกต็่ามิ ผล้ล้พัธิข์องแต่ล่้ะกจิกรรมินั�นเกนิควิามิคาดหมิายื โดยืมิอ่ตั่ราควิามิพงึพอใจโดยืเฉล้่�ยืสำาหรบัที่กุกจิกรรมิอยู่ืท่ี่� 4.35 
จาก 5 ระดับ แล้ะพนักงานมิากกวิ่าร้อยืล้ะ 60 มิ่ส่วินร่วิมิร้อยืล้ะ 100 ในทีุ่กกิจกรรมิ แต่่สิ�งที่่�สำาคัญที่่�สุดคือคณ์ะที่ำางานได้รับ 
การต่อบรับแล้ะข้อเสนอแนะมิากมิายืจากพนักงานเพื�อนำาไปใชุ้ในการวิางแผนเพิ�มิเต่มิิสำาหรบักจิกรรมิอื�นๆ เพื�อให้กจิกรรมิต่า่งๆ 
นั�นมิุ่งส่งเสริมิ แล้ะพัฒนาศักยืภาพของพนักงานต่่อไปในปี 2565
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กัารพ่ฒนาท่กัษัะกัารจำ่ดักัาร
ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้จัดการฝ่ึกอบรมิต่่างๆ เพื�อให้พนักงาน
ได้รับแล้ะพัฒนาที่ักษะในการจัดการแล้ะบริหารงาน โดยืมิ่
โครงการต่่างๆ ดังต่่อไปน่�

• ฝ่า่ยืที่รพัยืากรบคุคล้ไดจ้ดัการอบรมิในหวัิขอ้ “การที่บที่วิน
ผล้การปฏิิบัต่ิงานกล้างปีอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ” แล้ะ “การ
ฝ่ึกสอนเพื�อผล้ล้ัพธิ์” (Coaching for Results) ในรูปแบบ
เสมืิอนจริงแก่ผู้จัดการฝ่่ายืบุคคล้เป็นเวิล้ากวิ่า 6 ชัุ�วิโมิง  
โดยืมิ่ผู้เข้าร่วิมิ 161 คนจากกลุ้่มิเป้าหมิายื 186 คน ซึ�งมิ่
การจดัอบรมิขึ�นทัี่�งหมิด 5 ชุว่ิง การอบรมิน่�มิว่ิตั่ถปุระสงค์
เพื�อใหผู้จ้ดัการสายืงานมิเ่ที่คนิคแล้ะแนวิที่างในการใหข้อ้
เสนอแนะ แล้ะการประยุืกต่์ใชุ้การที่บที่วินผล้การปฏิิบัต่ิ
งานอย่ืางม่ิประสิที่ธิิภาพแล้ะต่่อเนื�องเพื�อขับเคล้ื�อนท่ี่มิ
ไปสู่ผล้ลั้พธิ์ที่างธุิรกิจท่ี่�คาดหวัิง ทัี่�งน่� มิ่การประเมิิน
ควิามิพึงพอใจท่ี่�วิัดจากควิามิรู้ท่ี่�ผู้เข้าร่วิมิได้รับหล้ังจาก
การฝ่ึกอบรมิน่�

• บรษิทัี่ฯ ซึ�งเปน็สว่ินหนึ�งในกลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ ไดจ้ดั
งานบรรยืายืสรุปโดยืผู้บริหารในหัวิข้อ “การพัฒนาบุคคล้
แบบก้าวิกระโดดเพื�อการเจริญเต่ิบโต่ท่ี่�ยัื�งยืืน” สำาหรับ 
ผูบ้รหิารแล้ะหัวิหน้าแผนก 41 คน การอบรมิน่�เนน้ท่ี่�ควิามิ
ที่้าที่ายืในการเป็นผู้นำาแบบใหมิ่ ควิามิสามิารถในการ
เป็นผู้นำาแบบใหมิ่ แล้ะแนวิที่างใหมิ่ในการเป็นผู้นำาแล้ะ 
การพัฒนาบุคล้ากร โดยืคุณ์พรที่ิพยื์ อัยืยืิมิาพันธิ์ ผู้ก่อต่ั�ง 
แล้ะประธิานบริหารของ PacRim Group เป็นวิิที่ยืากร

กัารพ่ฒนาความรู�ดั�านธุุรกิัจำแลิะดิัจำิท่ลิ
โครงการฝ่ึกอบรมิต่่อไปน่�จัดขึ�นโดยืม่ิวิัต่ถุประสงค์เพื�อสร้าง
ควิามิรู้ควิามิเข้าใจของพนักงานในด้านธิุรกิจแล้ะดิจิที่ัล้

• บรษิทัี่ฯ ซึ�งเปน็ส่วินหนึ�งในกลุ้ม่ิบริษทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ รว่ิมิกบั 
บริษัที่ RISE Accel Company Limited จัดการประชุุมิ
เชิุงปฏิิบัต่ิการ Innovation Journey สำาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง 24 คน โดยืเวิิร์กชุ็อปดังกล้่าวิจัดขึ�น 2 ชุ่วิง ซึ�งมิ่ 
คุณ์อภิสิที่ธิิ� ธิโนปใจ (อ.กล้้า) แล้ะคุณ์ณ์ฤด่ คริสธิานินที่ร์ 
เป็นวิิที่ยืากร โดยืแต่่ล้ะชุ่วิงใชุ้เวิล้ามิากกวิ่า 6 ชัุ�วิโมิง 
กิจกรรมิดังกล่้าวิม่ิวัิต่ถุประสงค์เพื�อการหาทิี่ศที่างเชิุง 
กล้ยืุที่ธิ์ของกลุ้่มิบริษัที่ฯ เพื�อขับเคล้ื�อนองค์กรสู่การเป็น
บริษัที่เที่คโนโล้ย่ืในภายืในปี 2567 ภายืใต้่หัวิข้อ “How 
to be tech firm in 2024” นอกจากน่�ยืังมิ่การประชุุมิใน
หัวิข้อ “WHA Innovation Journey Forum: Enhancing 
Innovation Power from You” ให้กับพนักงานของ
กลุ้่มิ WHA ทีุ่กระดับ ต่ล้อด 3 ชุั�วิโมิง โดยืมิ่ผู้เข้าร่วิมิ 
370 คน ซึ�งการประชุุมิในครั�งน่�มุ่ิงเน้นเรื�องคุณ์สมิบัต่ิ
สำาคัญขององค์กรท่ี่�มิ่นวิัต่กรรมิแล้ะบุคล้ากรท่ี่�มิ่ควิามิคิด 
เชิุงนวิัต่กรรมิ แล้ะการเปล้่�ยืนแปล้งไปสู่องค์กรท่ี่�เป็น
นวิัต่กรรมิจากควิามิเป็นผู้นำาสู่วัิฒนธิรรมินวิัต่กรรมิแล้ะ
ควิามิคิดที่่�เป็นนวิัต่กรรมิของผู้คน

• “ควิามิคล้อ่งต่วัิที่างธิรุกจิเพื�อการเปล้่�ยืนแปล้งชัุ�นนำา” แล้ะ 
“HEM เพื�อการเปล้่�ยืนแปล้งในอนาคต่” เป็นหล้ักสูต่รการ
ฝ่ึกอบรมิท่ี่�ม่ิวิัต่ถุประสงค์เพื�อนำาหล้ักการของการพัฒนา
ท่ี่�คล้่องต่ัวิ (Agile Development) ไปใชุ้กับวิัฒนธิรรมิ
ขององค์กรแล้ะลั้กษณ์ะพฤติ่กรรมิขององค์กรท่ี่�คล่้องตั่วิ 
ต่ล้อดระยืะเวิล้า 16 ชัุ�วิโมิงของการอบรมิ ต่วัิแที่นผูเ้ขา้รว่ิมิ  
(Change Agent) ที่ั�ง 26 คน แล้ะผู้เข้าร่วิมิจากที่่มิ DTO 
15 คน ได้รับคำาแนะนำาท่ี่�เป็นประโยืชุน์ในแต่่ล้ะขั�นต่อน
ของกระบวินการเปล้่�ยืนแปล้ง

กัารพ่ฒนาล่ิกัษัณูะอุปนิส่์ยแลิะท่กัษัะ 
ความส์ามารถุเชิงส์มรรถุนะ  
(SOFT SKILLS DEVELOPMENT)
บรษิทัี่ฯ ไดจ้ดัโครงการฝ่กึอบรมิต่อ่ไปน่�โดยืมิว่ิตั่ถปุระสงคเ์พื�อ
พัฒนาแล้ะส่งเสริมิล้ักษณ์ะอุปนิสัยืแล้ะที่ักษะควิามิสามิารถ 
เชุิงสมิรรถนะ (Soft Skill) ของพนักงาน.

• ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้จัดโครงการฝึ่กอบรมิในเก่�ยืวิกับ
การนำาเที่คโนโล้ยื่ดิจิที่ัล้มิาใชุ้เปล้่�ยืนแปล้งการที่ำางานเพื�อ
ยืกระดับที่ักษะแล้ะสร้างที่ักษะใหมิ่เก่�ยืวิกับกรอบควิามิคิด
ที่างดิจิทัี่ล้แล้ะการรู้เที่่าทัี่นด้านดิจิที่ัล้สำาหรับพนักงานทีุ่ก
ระดับที่ั�วิที่ั�ง 4 กลุ้่มิธิุรกิจ

โครงการ	YOUR	NEXT	YOU
เนื�องจากการแพร่ระบาดของโควิิด-19 ในปี 2563 บริษัที่ฯ 
ได้ปรับปรุงการฝึ่กอบรมิการพัฒนาบุคล้ากรให้เหมิาะสมิกับ
สถานการณ์ผ์า่นหล้ักสูต่รออนไล้นเ์สมิอืนจรงิ โดยืโครงการฝ่กึ 
อบรมิมิ่ชุื�อวิ่า Your Next You ซึ�งจัดโดยืสถาบัน SEAC แล้ะ
มิ่เป้าหมิายืเพื�อเพิ�มิพูนควิามิรู้ ควิามิสามิารถ แล้ะกรอบควิามิ
คิดเชุิงนวิัต่กรรมิของพนักงาน รวิมิถึงการคิดเชุิงออกแบบ 
(Design Thinking) การขจัดสิ�งก่ดขวิางควิามิคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking Blocker) ที่ัศนคติ่ควิามิคิดเติ่บโต่แบบ
ยืืดหยืุ่น (Growth Mindset) ที่ัศนคต่ิในการเข้าใจมิุมิมิองของ
ผู้อื�น (Outward Mindset) การเต่ิมิพล้ังให้ควิามิสามิารถเชุิง
สร้างสรรค์ (Recharge Creative Capacity) แล้ะการเข้าสู ่
การเปน็หัวิหนา้งาน (Step-in Leader) เป็นต้่น ทัี่�งน่� ในปี 2564  
ม่ิพนักงานเข้าร่วิมิโครงการน่�จำานวิน 7 คน โดยืม่ิระยืะ
เวิล้าดำาเนินโครงการ 3 เดือน ซึ�งกำาหนดให้ผู้เข้าอบรมิต่้อง 
เข้าเร่ยืนหล้ักสูต่รออนไล้น์เสมืิอนจริงเป็นเวิล้ารวิมิไมิ่ต่ำ�ากวิ่า 
35.5 ชุั�วิโมิง

การอบรมจาก	BEYOND	TRAINING
บริษัที่ฯ ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งของกลุ้่มิบริษัที่ WHA ได้จัดที่ำา
แพล้ต่ฟอร์มิการเร่ยืนรู้ออนไล้น์สำาหรับพนักงานทีุ่กระดับของ
ที่ั�ง 4 กลุ้่มิธิุรกิจ ซึ�งเป็นโครงการฝ่ึกอบรมิที่่�จัดโดยื Beyond 
Training Plus แล้ะมิ่จุดมิุ่งหมิายืเพื�อวิางรากฐาน สร้างควิามิ
พร้อมิสำาหรับการนำาเที่คโนโล้ย่ืดิจิทัี่ล้มิาใชุ้เปล้่�ยืนแปล้งการ
ที่ำางานแล้ะรปูแบบการที่ำางานท่ี่�คล้อ่งต่วัิ เชุน่ การปรบัโฉมิหนา้
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อนาคต่ของการที่ำางาน กรอบควิามิคิดด้านดิจิที่ัล้ องค์กรที่่�ขับ
เคล้ื�อนดว้ิยืขอ้มิลู้ ภาวิะผูน้ำาแบบคล้อ่งต่วัิ การเปล้่�ยืนแปล้งเพื�อ
การเต่ิบโต่ แล้ะรูปแบบการที่ำางานใหมิ่ผ่านการเปล้่�ยืนแปล้งที่่�
เหนือชัุ�น แล้ะนวิัต่กรรมิในองค์กร เป็นต่้น ทัี่�งน่� ม่ิพนักงาน
จำานวิน 501 คน จากที่ั�งหมิด 585 คน เข้าร่วิมิโครงการฝ่ึก
อบรมิน่� โดยืมิ่ระยืะเวิล้าดำาเนินโครงการ 5 เดือน ซึ�งกำาหนด
ให้ผู้เข้าร่วิมิต้่องเข้าเร่ยืนหลั้กสูต่รออนไล้น์รวิมิไม่ิต่ำ�ากวิ่า 20 
หล้ักสูต่ร แล้ะมิ่การประเมิินควิามิพึงพอใจท่ี่�วัิดจากควิามิรู้ท่ี่� 
ผู้เข้าร่วิมิได้รับหล้ังจากการฝ่ึกอบรมิน่�

กัารพ่ฒนาท่กัษัะความรู�ทางเทคนิคแลิะ
กัารทำางาน (TECHNICAL AND  
FUNCTIONAL SKILLS DEVELOPMENT)
ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้จัดโครงการฝ่ึกอบรมิต่่างๆ ให้แก่
พนักงานเพื�อพัฒนาทัี่กษะแล้ะควิามิรู้ด้านการที่ำางานแล้ะ 
ดา้นเที่คนิคท่ี่�จำาเป็น เชุ่น การฝึ่กอบรมิด้านควิามิปล้อดภัยืแล้ะ
อาชุ่วิอนามิัยืภาคบังคับ
 
• โครงการฝึ่กอบรมิด้านควิามิปล้อดภัยืจัดขึ�นต่ามิข้อ

กำาหนดโดยืครอบคล้มุิหวัิขอ้ต่า่งๆ ดงัน่� อาชุ่วิอนามิยัื แล้ะ
ควิามิปล้อดภัยืในสถานท่ี่�ที่ำางาน การที่ำางานบนท่ี่�สูง ท่ี่�แคบ 
เครนเหนือศ่รษะ ควิามิปล้อดภัยืที่างไฟฟ้า การฝึ่กซ้อมิ 
ดับเพล้ิง แล้ะการจัดการสารเคมิ่อันต่รายื เป็นต่้น การ
อบรมิดังกล้่าวิจัดให้พนักงานของบริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิ 
WHAID ท่ี่�เก่�ยืวิข้องในระดับต่่างๆ ต่ั�งแต่่ระดับผู้จัดการ
จนถึงพนักงานฝ่่ายืปฏิิบัต่ิการ โดยืรวิมิแล้้วิคิดเป็นชุั�วิโมิง
การฝ่ึกอบรมิด้านควิามิปล้อดภัยืที่ั�งสิ�น 582 ชุั�วิโมิง โดยื
มิ่ผู้เข้าร่วิมิ 42 คนจากทีุ่กหน่วิยืงาน

• บรษิทัี่ฯ ซึ�งเป็นสว่ินหนึ�งของกลุ้ม่ิบรษิทัี่ WHA ยืงัได้จดัการ
อบรมิในหวัิขอ้คอมิพวิิเต่อร ์101 ซึ�งประกอบดว้ิยื 6 ชุว่ิง แล้ะ
มิเ่นื�อหาเก่�ยืวิขอ้งกับที่กัษะการใชุ้คอมิพวิิเต่อร ์ได้แก ่การใชุ้  
Mitel, Microsoft Teams, Onedrive & VPN, Microsoft 
Outlook, คอมิพิวิเต่อร์, เครื�องพิมิพ์, ระบบเครือข่ายื  
แล้ะ MRBS โดยืใชุ้ระยืะเวิล้าในการฝึ่กอบรมิทัี่�งหมิด  
8 ชัุ�วิโมิง แล้ะม่ิผู้เข้าร่วิมิการอบรมิรวิมิ 648 คน ทัี่�งน่� 
ควิามิรู้ของผู้เข้าร่วิมิในการอบรมิครั�งน่�ปรับต่ัวิด่ขึ�นจาก 
ค่าเฉล้่�ยื ร้อยืล้ะ 58 เป็นร้อยืล้ะ 84 หล้ังการฝ่ึกอบรมิ

กัารบริหารพน่กังานท้�ม้ศ่กัยภาพแลิะ 
ความส์ามารถุ (TALENT MANAGEMENT)

การประเมินผลการปฏิิบัตี้ิงานรายบุคคล	
(INDIVIDUAL	PERFORMANCE	APPRAISAL)
บริษัที่ฯ ใชุ้การประเมิินพนักงานเป็นรายืบุคคล้เพื�อกำาหนด
ที่ิศที่างการพัฒนาที่ักษะศักยืภาพแล้ะที่ักษะควิามิสามิารถให้
สอดคล้้องกับกล้ยุืที่ธ์ิการเต่ิบโต่ขององค์กร โดยืนำาเครื�องมืิอ
แล้ะมิาต่รการต่่างๆ มิาใชุ้เพื�อประเมิินผล้การปฏิิบัต่ิงานของ
พนักงานรายืบุคคล้ในทุี่กกลุ้่มิธุิรกิจ ทัี่�งน่� การประเมิินผล้ 
การปฏิิบัต่ิงานรายืบุคคล้ท่ี่�บริษัที่ฯ นำามิาใชุ้เพื�อกำาหนดค่า
ต่อบแที่นของพนักงานมิ่ 3 ประเภที่ ได้แก่

รูปแบบการประเมินผลการปฏิิบัตี้ิงาน
สัดัส�วันจาก

จำานวันพนักงาน
ทัี่�งหมดั	(ร้อยละ)

การบริหารจ้ัดัการโดัยูยู่ดัเป้าหมายูในการที่ำางาน 
(MBO): ระบบการใชิ้เป้าหมายูที่่�วัดัไดั้ตี้ามที่่�ผู้บังคับ
บัญชิาแลิะผู้ใตี้้บังคับบัญชิาร่วมกันกำาหนดัไว้

100%

การประเมินผลิการปฏิิบัตี้ิงานแบบหลิายูมิตี้ิ (เชิ่น 
การประเมินผลิแบบ 360 องศา)

100%

การจ้ัดัอันดัับเปรียูบเที่่ยูบอยู่างเป็นที่างการระหว่าง
พนักงานในกลิุ่มใดักลิุ่มหน่�ง

100%

ระบบการบริหารผลการปฏิิบัตี้ิงาน	
(PERFORMANCE	MANAGEMENT)
นอกจากน่� บริษทัี่ฯ ยืงัใชุร้ะบบการบริหารผล้การปฏิบัิต่งิานเพื�อ
เปน็แนวิที่างใหก้บัพนกังานทุี่กคนในที่กุระดับการจ้างงาน ทัี่�งน่� 
ส่วินหนึ�งของการวิัดผล้การที่ำางานของพนักงาน กลุ้่มิบริษัที่ฯ 
ได้ใชุ้ดัชุน่ชุ่�วิัดควิามิสำาเร็จระดับองค์กร (corporate KPIs) 
ดัชุน่ชุ่�วิัดระดับหน่วิยืงาน (functional KPIs) แล้ะเครื�องมิือ 
วิัดสมิรรถนะ ซึ�งแบ่งเป็นสมิรรถนะหลั้กแล้ะสมิรรถนะ 
ภาวิะผู้นำา ยิื�งไปกวิ่านั�น บริษัที่ฯ ยืังกำาหนดเป้าหมิายืแล้ะ 
ค่าถ่วิงนำ�าหนักสำาหรับแต่่ล้ะองค์ประกอบได้แก่ นวิัต่กรรมิ  
ควิามิซื�อสัต่ยื์ ควิามิร่วิมิมิือ การมุ่ิงเน้นหาแนวิที่างการแก้
ปัญหา การจัดที่่มิ การจัดการงาน แล้ะการจัดการบุคคล้
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ข่�นตี้อนกัารประเมินผลิกัารปฏิิบ่ตี้ิงาน

Human Resources Department Human Resources Department
บริษััที่ ผู้้้ถื่กปิระเมิน / หุ้น�วย์งานต้นสังกัดฝั่าย์ที่รัพย์ากรบ่คคลุ่

จ้ัดัเตี้รียูมแบบประเมินผลิการปฏิิบัติี้งาน

กระจ้ายูแบบประเมินผลิการปฏิิบัตี้ิงาน
ให้แก่ผู้ปฏิิบัตี้ิงาน

ตี้รวจ้สอบข้อมูลิ

พบข้อผิดัพลิาดั

ไม่พบข้อผิดัพลิาดั

ไม่เห็นชิอบ

ลิงนาม

ลิงนามอนุมัตี้ิ

เห็นชิอบ

ไม่อนุมัตี้ิ

reviewประเมินผลิการปฏิิบัตี้ิงานโดัยูพ่จ้ารณา
จ้าก Template ที่่�แนบไว้

ผู้ประเมินแลิะผู้ถูึกประเมินลิงนามรับรอง

เสน อพ่จ้ารณาเห็นชิอบ

เสนอขออนุมัตี้ิ

ส่งคืนแบบประเมินประมวลิผลิคะแนนแลิะจ้ัดัเก็บแบบประเมิน

นำาส่ง
Training Needs

ให้ฝั่ายูพัฒนา
บุคลิากร

นำาส่งการประเมิน
ไปดัำาเนินการเรื�อง
การปรับค่าจ้้างแลิะ

โบนัสประจ้ำาปี

นำาส่งแบบประเมินผลิการปฏิิบัติี้งาน

แก้ ไขตี้ามที่่� ไดั้รับแจ้้ง

คณะกรรมการกำาหนดัตี้ัวชิ่�วัดัหลิักของบริษััที่ฯ
กำาหนดัตี้ัวชิ่�วัดัหลิักในระดัับบริษััที่ฯ
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แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	(INDIVIDUAL	
DEVELOPMENT	PLAN)
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้เต่ร่ยืมิแผนพัฒนาบุคคล้ที่ั�งในระยืะ
สั�นแล้ะระยืะยืาวิ (IDP) สำาหรับพนักงานแต่่ล้ะคนเพื�อรองรับ
ควิามิกา้วิหนา้ในอาชุ่พแล้ะการเต่บิโต่ โดยืแผนดงักล้า่วิชุ่วิยืใน
การระบแุล้ะสรุปควิามิรู ้ที่กัษะ แล้ะควิามิสามิารถของพนักงาน 
ต่ล้อดจนแนวิที่างการปรับปรุงผล้การปฏิิบัต่ิงานแล้ะเพิ�มิพูน
ควิามิสามิารถที่างวิิชุาชุ่พ

โครงการพัฒนาภาวัะผู้นำาดั้านนวััตี้กรรม	
(INNOVATION	LEADERSHIP	PROGRAM)
ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอในการ
จัดการประชุุมิ WHA Innovation Journey Forum ซึ�งเป็น 
ส่วินหนึ�งของโครงการ WHAppy Talk โดยืมิ่ผู้เข้าร่วิมิที่ั�งหมิด  

361 คนจากที่กุหนว่ิยืธิรุกจิ การประชุุมิครั�งน่�มิวั่ิต่ถปุระสงคเ์พื�อ
สื�อสารทิี่ศที่างเชุิงกล้ยุืที่ธ์ิในการเปล้่�ยืนกลุ้่มิบริษัที่ WHA ให้
เป็นบริษัที่ด้านเที่คโนโล้ยื่ภายืในปี 2567 แล้ะเพื�อให้พนักงาน
ทีุ่กคนมิ่ส่วินร่วิมิในการเดินที่างครั�งน่� โครงการดังกล่้าวิได้ 
ชุ่วิยืส่งเสริมิทัี่กษะแล้ะควิามิสามิารถท่ี่�จำาเป็นแก่ผู้เข้าร่วิมิเพื�อ
นำาพาองค์กรก้าวิผ่านควิามิเปล่้�ยืนแปล้งแล้ะการหยุืดชุะงัก  
โดยืในระหวิ่างโครงการ ผู้นำาท่ี่�มิ่ศักยืภาพม่ิส่วินร่วิมิในการ
ถ่ายืที่อดประสบการณ์์เก่�ยืวิกับการดำาเนินโครงการด้าน
นวิัต่กรรมิซึ�งส่งเสริมิควิามิคิดริเริ�มิสร้างสรรค์แล้ะที่ัศนคต่ิท่ี่�
มิุ่งเน้นลู้กค้าเป็นสำาคัญ อ่กทัี่�งยืังชุ่วิยืส่งเสริมิให้เกิดสถานท่ี่�
ที่ำางานท่ี่�มิวั่ิฒนธิรรมิดา้นนวิตั่กรรมิใหม่ิ หล้งัจากจบการประชุมุิ 
บรษิทัี่ฯ จดัใหม้ิก่ารต่อบแบบสำารวิจควิามิพึงพอใจโดยืพนกังาน
ท่ี่�เขา้รว่ิมิกจิกรรมิ ซึ�งคะแนนควิามิพงึพอใจต่อ่กจิกรรมิในครั�งน่� 
เที่่ากับ 4.46 คะแนน จาก 5 คะแนน
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ผลิกัารดัำาเนินงาน
ในปี 2564 ผล้การดำาเนินงานโดยืพิจารณ์าจากชุั�วิโมิงการฝ่ึกอบรมิเฉล้่�ยืต่่อปีต่่อรายืพนักงานต่ามิรายืล้ะเอ่ยืดในต่ารางด้านล้่างน่� 

การจำาแนกกลุ�ม
จำานวันชิั�วัโมงการฝ่ึกอบรมเฉล่�ย

ตี้�อปี	(ชิั�วัโมง)

จำานวันชิั�วัโมงเฉล่�ยตี้�อหน่�ง
อัตี้รากำาลังเตี้็มเวัลาในการฝ่ึก
อบรมและการพัฒนา	(ชิั�วัโมง)

การลงทีุ่นเฉล่�ยตี้�อหน่�งอัตี้รา
กำาลังเตี้็มเวัลาในการฝ่ึกอบรม

และการพัฒนา	(บาที่)

เพศ

เพศชิายู 25.99 25.99 1,630.99

เพศหญิง 23.41 23.41 510.68

ช่วงอายุ

<30 ปี 21.31 21.31 1,104.17

30-50 ปี 21.89 27.89 1,584.40

>50 ปี 20.16 20.16 1,029.79

ระดั่บตี้ำาแหน่ง

ระดัับปฏิิบัตี้ิการ/ระดัับลิ่าง 14.29 14.29 553.85

ระดัับกลิาง 31.37 31.37 3,110.18

ระดัับอาวุโส/ระดัับสูง 22.79 22.79 3,291.67

เชื�อชาติี้, ชาติี้พ่นธุุ์, ส่์ญชาตี้ิ, ประเทศตี้�นกัำาเนิดั, ภูมิหลิ่งทางว่ฒนธุรรม

ไที่ยู 25.4 25.45 1,402.51

ประเภทของกัารฝึึกัอบรม

การอบรมภายูในองค์กร 21.02 21.02 424.69

การอบรมภายูนอกองค์กร 4.42 4.42 997.82
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กัารจำูงใจำแลิะร่กัษัาพน่กังาน
ที่่�ม่ศักยูภาพแลิะความสามารถึ

ในสภาพแวิดล้้อมิท่ี่�ม่ิการแข่งขันสูงแล้ะการที่ำางานท่ี่�รวิดเร็วิ
เชุ่นน่� บริษัที่ต่่างๆ พบวิ่าการดึงดูดบุคล้ากรท่ี่�ม่ิศักยืภาพสูง 
ระดับแนวิหน้านั�นม่ิควิามิท้ี่าที่ายืยืิ�งขึ�น ขณ์ะเด่ยืวิกันก็ 
ต่้องรักษาพนักงานท่ี่�ม่ิอยู่ืเดิมิไวิ้ให้ได้ ควิามิที่้าที่้ายืต่่างๆ  
ที่วิ่ควิามิชุัดเจนยิื�งขึ�นโดยืเฉพาะที่่ามิกล้างเศรษฐกิจหล้ังเกิด
โรคระบาด สง่ผล้ให้บรษิทัี่ต่อ้งมิก่ารวิางแผนกล้ยืทุี่ธิแ์ล้ะยืทุี่ธิวิธิิ่
ใหมิ่สำาหรับการจัดการที่รัพยืากรมินุษยื์เพื�อให้ยืังคงสามิารถ
แข่งขันแล้ะดึงดูดทัี่�งบุคล้ากรท่ี่�ม่ิศักยืภาพสูงท่ี่�ม่ิอยูื่แล้ะใน
อนาคต่ได้ ต่ล้อดจนการกำาหนดกระบวินการท่ี่�สอดคล้้องกับ
การจูงใจแล้ะรักษาพนักงานท่ี่�มิ่ศักยืภาพสูง ซึ�งกระบวินการ 
ดังกล้่าวิมิ่ควิามิสำาคัญต่่อการสร้างโอกาสที่างธิุรกิจใหมิ่ๆ แล้ะ
การเปล้่�ยืนแปล้งที่ิศที่างธิุรกิจ

การระบาดใหญ่ในปัจจุบันกำาล้ังเร่งการหยุืดชุะงักของวิิธิ่การ
ที่ำางาน แล้ะจะสร้างควิามิปกต่ิใหมิ่ (New Normal) ให้กับ  
“การที่ำางานแห่งอนาคต่” (Future of Work) ซึ�งการเปล่้�ยืนแปล้ง
ท่ี่�เห็นได้ชุัดเจน ได้แก่ การที่ำางานที่างไกล้ท่ี่�เพิ�มิขึ�น ชัุ�วิโมิง
การที่ำางานท่ี่�ยืืดหยุ่ืน การประชุุมิแล้ะการที่ำางานร่วิมิกันแบบ
ออนไล้น์ ต่ล้อดจนการจ้างงานเสมิือนจริง ทัี่�งน่� การที่ำางาน 
ที่างไกล้หรือ “การที่ำางานจากท่ี่�บ้าน” (Work from Home)  
แสดงให้เห็นถึงควิามิสำาคัญในการได้พนักงานท่ี่�มิ่ทัี่กษะแล้ะ
ควิามิรู้ท่ี่�เหมิาะสมิแล้ะปรับต่ัวิให้เข้ากับการเปล้่�ยืนแปล้งที่าง
สังคมิเหล้่าน่�ได้ (เชุ่น ที่ักษะเฉพาะด้านเที่คโนโล้ยื่แล้ะควิามิรู้
ด้านดิจิที่ัล้) 

ด้วิยืการเปล้่�ยืนไปสู่การเปล้่�ยืนแปล้งที่างดิจิที่ัล้ ที่ำาให้มิ่งาน
ใหมิ่ๆ เกิดขึ�น ซึ�งต่้องการควิามิสามิารถใหมิ่ๆ ท่ี่�ยืังไมิ่ม่ิใน
บริษัที่ในปัจจุบัน ขณ์ะท่ี่�งานเดิมิท่ี่�อยู่ืนั�นก็จำาเป็นต่้องมิ่การ
เปล่้�ยืนแปล้งเรื�องกรอบควิามิคิด การมุ่ิงเน้นงาน แล้ะวิิธิ่การ
ที่ำางานบางอยื่างให้ม่ิประสิที่ธิิภาพมิากขึ�นในสภาพแวิดล้้อมิท่ี่�
มิ่การแข่งขันสูงเชุ่นน่� อยื่างไรก็ต่ามิ งานบางอยื่างอาจล้้าหล้ัง
แล้ะหายืไปเนื�องจากถูกแที่นท่ี่�ด้วิยืเที่คโนโล้ย่ืใหมิ ่ที่างเล้อืกใหมิ่  
หรือเป็นงานที่่�ไมิ่จำาเป็นอ่กต่่อไป

นอกจากน่� โควิิด-19 ยืังส่งผล้ให้ต่ล้าดแรงงานโดยืทัี่�วิไปม่ิ
อัต่ราการเล้ิกจ้างแล้ะการหยืุดจ้างงานในระดับสูง ผล้กระที่บ
ดังกล้่าวิยัืงส่งผล้ให้ผู้คนจำานวินมิากต้่องย้ืายืถิ�นฐานไปทัี่�วิโล้ก 
หรอืเผชิุญสถานการณ์์บังคบัท่ี่�ขัดต่อ่กิจวิตั่รต่ามิปกติ่ แล้ะ/หรือ 
ที่ำาให้คนเหล้่านั�นไมิ่สามิารถที่ำางานได้ ดังนั�น สถานการณ์์
เหล้่าน่�ที่ำาให้บริษัที่ต่่างๆ สูญเส่ยืพนักงานท่ี่�ม่ิทัี่กษะแล้ะควิามิ
สามิารถสูงไป

ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงให้ควิามิสำาคัญอยื่างยิื�งในการจูงใจ
บุคล้ากรท่ี่�ม่ิศักยืภาพสูงรายืใหมิ่ แล้ะการรักษาพนักงานท่ี่�ม่ิ
ศกัยืภาพสงูท่ี่�บรษัิที่ฯ ม่ิอยู่ื ซึ�งโดยืพื�นฐานแล้ว้ิที่รพัยืากรบคุคล้
เปน็หนึ�งในต่วัิขบัเคล้ื�อนสำาคญัในการพาบรษิทัี่ไปสูค่วิามิสำาเรจ็
ที่างธิุรกิจที่่�ยืั�งยืืน

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
การบริหารจัดการเพื�อจูงใจแล้ะรักษาพนักงานท่ี่�ม่ิศักยืภาพ
แล้ะควิามิสามิารถเป็นหนา้ท่ี่�ของฝ่า่ยืที่รพัยืากรบุคคล้ของกลุ้ม่ิ
บริษัที่ฯ ซึ�งบริษัที่ฯ ต่ระหนักด่วิ่าอัต่ราการล้าออก (Turnover 
rate) ของพนักงานท่ี่�ต่ำ�าจะชุ่วิยืรักษาพนักงานท่ี่�ม่ิผล้การที่ำางาน
ด่แล้ะม่ิประสบการณ์์ให้ที่ำางานร่วิมิกับบริษัที่ฯ ในระยืะยืาวิได้ 
แล้ะยืังต่ระหนักวิ่ากระบวินการสรรหาบุคล้ากรนั�นม่ิค่าใชุ้จ่ายื
สูงแล้ะต่้องใชุ้เวิล้านานอ่กด้วิยื ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงมิ่เป้าหมิายื
ล้ดอัต่ราการล้าออกรวิมิให้อยู่ืท่ี่�ร้อยืล้ะ 7.8 อัต่ราการล้าออก
โดยืสมิัครใจที่่�ร้อยืล้ะ 3.5 แล้ะอัต่ราการล้าออกของบุคล้ากรที่่�
มิ่ศักยืภาพที่่�ร้อยืล้ะ 2.5

เพื�อส่งเสริมิควิามิรู้แล้ะควิามิสามิารถของพนักงาน บริษัที่ฯ 
ยืังวิิเคราะห์ผล้ต่อบแที่นจากการล้งทุี่นในพนักงาน (Human 
Capital Return on Investment: HCROI) เพื�อใชุ้เป็นต่ัวิบ่งชุ่�
แล้ะสะที่้อนระดับการล้งทีุ่นที่่�เหมิาะสมิในพนักงาน ในปี 2564 
อัต่รา HCROI ของบริษัที่ฯ อยืู่ที่่� 23 เที่่า กล้่าวิคือ บริษัที่ฯ 
ได้บรรลุ้เป้าหมิายืในปี 2564 ในการคงอัต่รา HCROI ไวิ้ที่่� 22 
เที่่า นอกจากน่�บริษัที่ฯ ยืังได้เริ�มิต่ั�งเป้าหมิายืใหมิ่ในการรักษา
อัต่รา HROI ไวิ้ที่่� 27 เที่่าภายืในปี 2568

บริษัที่ฯ ยืังต่ระหนักด้วิยืวิ่าเพ่ยืงแค่กล้ยุืที่ธ์ิด้านที่รัพยืากร
บุคคล้แล้ะค่านิยืมิองค์กรในปัจจุบันไม่ิเพ่ยืงพอในการบรรลุ้
ควิามิสำาเร็จที่างธุิรกิจอย่ืางยัื�งยืืนอ่กต่่อไป ดังนั�นบริษัที่ฯ จึง
ได้ปรับปรุงกล้ยุืที่ธ์ิด้านที่รัพยืากรบุคคล้ แล้ะผสมิผสานการ
วิางแผนกำาล้ังคนเชุิงกล้ยืุที่ธิ์ (Strategic Workforce Planning: 
SWP) แล้ะการวิิเคราะห์ข้อมิูล้พนักงาน (People Analytics: 
PA) เข้าเป็นส่วินหนึ�งของระบบการจัดการที่รัพยืากรบุคคล้ 
กระบวิน SWP เป็นกระบวินการวิางแผนกำาล้ังคนในระยืะ
ยืาวิ โดยืแสดงการคาดการณ์์ล้่วิงหน้าได้ถึง 3-5 ปี ซึ�งชุ่วิยืให้
บริษัที่ฯ สามิารถจัดหาบุคล้ากรให้สอดคล้้องกับควิามิต่้องการ
แล้ะผล้ล้ัพธิ์ของธิุรกิจ กระบวินการ SWP จะมิุ่งเน้นไปที่่�การ
ระบุการคาดการณ์์เก่�ยืวิกับแรงงาน แนวิโน้มิ การเปล้่�ยืนแปล้ง
แล้ะอนาคต่ของวิัต่ถุประสงค์เชุิงกล้ยืุที่ธิ์ที่างธิุรกิจ รวิมิถึงการ
วิางแผนรับมิือกับสถานการณ์์ต่่างๆ
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การวัางแผนกำาลังคนเชิิงกลยุที่ธ์	(STRATEGIC	
WORKFORCE	PLANNING:	SWP)	
กระบวินการวิางแผนกำาล้ังคนเชิุงกล้ยืุที่ธ์ิของบริษัที่ฯ มิ่ 
เป้าหมิายืเพื�อสร้างอนาคต่ของบริษัที่ฯ แล้ะสร้างประสบการณ์์
ให้แก่พนักงานผ่านการวิางแผนกำาล้ังคนท่ี่�คล้่องต่ัวิ (Agile 
workforce planning) นอกจากน่�ยืังชุ่วิยืให้บริษัที่จัดต่ั�งท่ี่มิ
ท่ี่�ที่ำางานร่วิมิกันได้ด่เพื�อผล้ล้ัพธ์ิในระยืะยืาวิ แล้ะเพิ�มิควิามิ
สามิารถในการบริหารจัดการบุคล้ากรที่่�มิ่ศักยืภาพอ่กด้วิยื

บริษัที่ฯ ได้ใชุ้การวิิเคราะห์ข้อมิูล้พนักงาน (People Analytics: 
PA) เพื�อประเมิินกำาล้ังคนที่่�บริษัที่จะต่้องการในอนาคต่ ควิบคู่
ไปกับการศึกษาปัจจัยืภายืนอกอื�นๆ การวิิเคราะห์บุคคล้เป็น
วิิธิ่การ เครื�องมิือ หรือระบบที่่�รวิบรวิมิการวิิเคราะห์ขั�นสูงแล้ะ
ชุุดข้อมิูล้ท่ี่�ซับซ้อนขนาดใหญ่ไวิ้ในระบบการจัดการที่รัพยืากร
บุคคล้ ซึ�งที่ำาให้บริษัที่ต่่างๆ สามิารถระบุควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาส
ในปจัจบุนัได ้ต่ล้อดจนสรา้งควิามิเขา้ใจท่ี่�ดขึ่�นเก่�ยืวิกบัเครอืขา่ยื 
องค์กรแล้ะกระแสข้อมิูล้ท่ี่�นำาไปสู่กระบวินการต่ัดสินใจ 
อยื่างม่ิข้อมิูล้ในการจัดการบุคล้ากรท่ี่�ม่ิศักยืภาพ บริษัที่ฯ ได้
รวิบรวิมิข้อมิูล้ผ่านระบบสารสนเที่ศด้านที่รัพยืากรมินุษยื์ 
(Human Resource Information System: HRIS) เพื�อต่ิดต่ามิ
ทีุ่นมินุษยื์แล้ะจำานวินพนักงานในปัจจุบัน โดยืมิ่การวิางแผน
กำาล้ังคนแล้ะปรับแผนการดำาเนินงานให้ด่ยืิ�งขึ�น ที่ั�งน่� ข้อมิูล้ที่่�
รวิบรวิมิ เชุ่น ต่ำาแหน่งงานวิ่าง แล้ะผล้ต่อบแที่นที่่�ได้รับจาก
การล้งทีุ่นด้านที่รัพยืากรบุคคล้ (Human Capital Return on 
Investment: HCROI) จะนำามิาใชุ้เพื�อวิิเคราะห์ควิามิก้าวิหน้า
แล้ะควิามิสำาเร็จในการดำาเนินงาน แล้ะเพื�อต่ิดต่ามิต่รวิจสอบ
ขอ้มิลู้การล้งที่นุดา้นการพัฒนาศกัยืภาพแล้ะการส่งเสรมิิควิามิ
ก้าวิหน้าแก่พนักงาน เท่ี่ยืบกับผล้การดำาเนินงานที่างธิุรกิจ  
ดังนั�น บริษัที่ฯ จึงนำาระบบการที่ำางานเหล้่าน่�ไปใชุ้ในกล้ยุืที่ธ์ิ
ที่างที่รัพยืากรบุคคล้ทีุ่กด้านอยื่างต่่อเนื�อง ซึ�งรวิมิถึงการ
สรรหาแล้ะการว่ิาจ้าง การวัิดผล้การปฏิิบัต่ิงานของพนักงาน 
การระบุชุ่องว่ิางทัี่กษะของพนักงาน แล้ะการระบุควิามิเส่�ยืง
เพื�อปรับปรุงการรักษาพนักงานไว้ิ ที่้ายืท่ี่�สุด สิ�งน่�จะชุ่วิยืให้
บริษัที่ต่่างๆ ปรับปรุงผล้การดำาเนินธิุรกิจแล้ะสามิารถเติ่บโต่
ได้อยื่างยืั�งยืืน

การวิิเคราะห์ข้อมูิล้พนักงาน (PA) ถูกนำามิาใชุ้เพื�อรวิบรวิมิ
ข้อมิูล้สำาหรับการปรับปรุงประสิที่ธิิภาพด้านที่รัพยืากรบุคคล้ 
เชุ่น การระบุ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนา แล้ะการรักษา
บุคล้ากรที่่�มิ่ศักยืภาพ ด้วิยืเหตุ่น่�กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ จึง
สามิารถพลิ้กโฉมิงานด้านที่รัพยืากรมินุษยื์ แล้ะสร้างควิามิ
สัมิพันธิ์ระหวิ่างพนักงานได้อยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ

การสรรหาและวั�าจ้างบุคลากร
บริษัที่ฯ เล้็งเห็นถึงควิามิสำาคัญของการดึงดูดบุคล้ากรท่ี่�มิ่
ศกัยืภาพรายืใหม่ิๆ จงึได้เสริมิสร้างการรับรูแ้ล้ะควิามิน่าดึงดูดใจ 
ของบริษัที่ฯ ในกลุ้่มิผู้สำาเร็จการศึกษาแล้ะผู้เชุ่�ยืวิชุาญกลุ้่มิ
เป้าหมิายื ด้วิยืการสร้างคุณ์ค่าองค์กรท่ี่�ที่ำาให้กลุ้่มิเป้าหมิายื
ต่อ้งการมิาร่วิมิงานดว้ิยื (Employee Value Proposition: EVP) 
ซึ�งคณุ์คา่ดงักล้า่วิไดม่้ิการกำาหนดไวิอ้ยืา่งชุดัเจนแล้ะสอดคล้อ้ง
กับค่านิยืมิขององค์กร กระบวินการน่�ม่ิวัิต่ถุประสงค์เพื�อเต่ิมิ
เต่็มิการวิางแผนกำาล้ังคนให้เป็นไปต่ามิแผนแล้ะวัิต่ถุประสงค์
ที่างธิุรกิจที่่�กำาหนดไวิ้ ในชุ่วิงเริ�มิต่้นบริษัที่ฯ มิองหาข้อมิูล้เชุิง
ล้ึกเก่�ยืวิกับผู้ม่ิศักยืภาพจากทัี่�งจากข้อมิูล้ภายืในแล้ะภายืนอก 
เพื�อให้กระบวินการจูงใจผู้ม่ิศักยืภาพต่รงกับการรับรู้ภายืนอก
ต่ล้อดจนควิามิเป็นจริงภายืในองค์กร ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ต่ั�งเป้าที่่� 
จะนำาแนวิคิด EVP มิาปฏิิบัต่ิจริงด้วิยืการนำาเสนอผ่านการ
ประชุาสัมิพันธิ์เชุิงสร้างสรรค์ นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้ดำาเนิน
โครงการร่แบรนด์การรับสมิัครงาน โดยืม่ิจุดมิุ่งหมิายืเพื�อ
ที่ำาให้แนวิคิด EVP มิาปรับใชุ้ผ่านเนื�อหาแล้ะการสื�อสารเชิุง
สร้างสรรค์

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืงัไดจ้ดัที่ำาโครงการปรับปรุงการสร้างแบรนด์
นายืจ้าง (Employment branding) ในต่ล้าดแรงงานเป้าหมิายื
โดยืการพัฒนาควิามิร่วิมิมืิอเชุิงกล้ยุืที่ธ์ิกับสถาบันการศึกษา 
แล้ะกลุ้่มิวิิชุาชุ่พท่ี่�เป็นเป้าหมิายื ซึ�งกระบวินการดังกล้่าวิ
ประกอบด้วิยืกระบวินการมิ่ส่วินร่วิมิสองขั�นต่อน ดังน่�



84 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

1. ความร้�วมม่อทางวิช้าการ้
• บริษัที่ฯ ที่ำางานร่วิมิกับผู้ม่ิศักยืภาพที่างวิิชุาการรุ่นเยืาว์ิ

ผ่านโครงการฝ่ึกงาน การเยื่�ยืมิชุมิสถานที่่�ปฏิิบัต่ิงาน การ
ฝ่ึกสอนแล้ะการเร่ยืนรู้-ล้งมิือปฏิิบัต่ิผ่านโครงการสร้าง
นวิัต่กรรมิใหมิ่ (Hackathon) การเร่ยืนรู้โดยืใชุ้โครงงาน 
(Project-based learning) ฯล้ฯ

2. การ้เข�าถึึงกลุ�มวิช้าช้ีพั
• บริษัที่ฯ เข้าถึงสมิาคมิวิิชุาชุ่พ/ธุิรกิจแล้ะชุุมิชุนเพื�อเพิ�มิ

การรับรู้เก่�ยืวิกับบริษัที่ฯ ผ่านการแบ่งปันควิามิรู้ ปาฐกถา 
แล้ะกิจกรรมิที่างสังคมิเพื�อเชืุ�อมิต่่อกับบุคล้ากรท่ี่�ม่ิ
ประสบการณ์์เชุ่�ยืวิชุาญ

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้ม่ิการออกแบบกระบวินการจัดหาผู้มิ่ 
ศักยืภาพครบวิงจรแบบใหมิ่ ซึ�งปรับแต่่งให้เหมิาะสมิกับ 
ควิามิต่้องการที่างธุิรกิจแล้ะต่อบสนองต่่อพฤต่ิกรรมิของคน
รุ่นใหมิ่ท่ี่�ม่ิควิามิสามิารถ กระบวินการน่�ยืังรวิมิถึงกิจกรรมิ
ต่า่งๆ บนเครือขา่ยืโซเชุ่ยืล้ แนวิที่างดิจทิี่ลั้เพื�อสนบัสนนุวิธิิก่าร
ใหมิ่ในการจัดหาแรงงานท่ี่�กำาล้ังดำาเนินอยู่ืด้วิยื ทัี่�งน่� บริษัที่ฯ 
กำาล้ังพัฒนาฐานข้อมิูล้ในการสรรหาที่่�ครอบคลุ้มิมิากขึ�น เพื�อ
ให้การบริหารจัดการผู้สมิัครม่ิประสิที่ธิิภาพมิากขึ�น แล้ะยืังใชุ้
เที่คโนโล้ย่ืการสรรหาบุคล้ากรบนคล้าวิดแ์ล้ะบนอุปกรณ์พ์กพา
มิารวิมิอยืู่ในระบบสารสนเที่ศด้านที่รัพยืากรบุคคล้ (HRIS) ที่่�
พัฒนาขึ�นใหมิ่ของบริษัที่ฯ ที่ั�งน่� ในการต่ิดต่ามิ ควิบคุมิ แล้ะ
วิิเคราะห์ควิามิสำาเร็จของกระบวินการเหล้่าน่� กลุ้่มิบริษัที่ได้
รวิบรวิมิข้อมิูล้เก่�ยืวิกับอัต่ราส่วินการจ้างงานใหม่ิ ระยืะเวิล้า
การสรรหา แล้ะอตั่ราการเล้กิจ้าง ต่ล้อดจนประเมินิร้อยืล้ะของ 
ควิามิสำาเร็จในการสรรหาบคุล้ากรพร้อมิแผนเร่งสรรหาต่ำาแหน่ง 
เชุงิกล้ยุืที่ธ์ิท่ี่�สำาคญั แล้ะปรับปรุงการสนับสนุนเพื�อต่อบสนองต่อ่
ควิามิต่อ้งการแล้ะการเต่บิโต่ของธุิรกิจ อยืา่งไรก็ต่ามิ กลุ้ม่ิบรษัิที่
ได้พบกับควิามิที่้าที่ายืบางประการจากกระบวินการเหล้่าน่�  
เนื�องจากที่ักษะบางประการแล้ะต่ำาแหน่งงานบางต่ำาแหน่ง
นั�นไมิ่สามิารถหาบุคล้ากรมิาเต่ิมิเต่็มิได้โดยืง่ายื ดังนั�นกลุ้่มิ
บรษิทัี่จะปรบัปรงุกระบวินการเหล้า่น่�อยืา่งต่อ่เนื�องเพื�อใหแ้น่ใจ
วิา่การดำาเนนิงานของกลุ้ม่ิบรษิทัี่เปน็ไปต่ามิสถานการณ์ต์่ล้าดท่ี่�
เปล้่�ยืนแปล้ง แนวิโน้มิ ต่ล้อดจนอนาคต่ของการที่ำางาน

การประเมินผลงานของพนักงาน
บริษัที่ฯ วิัดผล้การปฏิิบัต่ิงานของพนักงานผ่านการที่บที่วิน
ผล้การปฏิบิตั่งิานประจำาปตี่ามิระบบบรหิารการปฏิบิตั่งิานของ
บริษัที่ (Performance Management System: PMS) การ
ที่บที่วินที่ำาใหส้ามิารถวิเิคราะห์ผล้การปฏิบัิต่งิานของพนักงาน
เท่ี่ยืบกับดัชุน่ชุ่�วิัดผล้งาน (KPIs) ต่ล้อดจนอัต่ราส่วินของ
พนกังานท่ี่�มิศั่กยืภาพแล้ะควิามิสามิารถได ้(เชุน่ ผูท่้ี่�ม่ิผล้งานด่
เดน่) โดยืกระบวินการน่�ม่ิวิตั่ถปุระสงค์เพื�อสนับสนุนแล้ะส่งเสริมิ
กลุ้่มิผู้ม่ิศักยืภาพในกลุ้่มิบริษัที่ เพื�อปรับปรุงการมิ่ส่วินร่วิมิ 
ของพนักงานทัี่�วิทัี่�งหน่วิยืธิุรกิจ แล้ะเพื�อปิดชุ่องวิ่างควิามิ 

สัมิพันธิ์ระหวิ่างหัวิหน้างานแล้ะพนักงาน ในปี 2564 พนักงาน
ทัี่�งหมิด (ร้อยืล้ะ 100) ได้ดำาเนินการที่บที่วินผล้การปฏิิบัต่ิ
งานในปีท่ี่�ผ่านมิา นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังใชุ้ระบบการ
ฝ่ึกสอนกับพนักงานทีุ่กคนในต่ำาแหน่งผู้จัดการ เพื�อพัฒนา 
ที่ักษะการฝ่ึกสอน แล้ะส่งเสริมิการฝ่ึกสอนในท่ี่�ที่ำางาน โดยื
กระบวินการน่�เป็นส่วินหนึ�งของบที่บาที่การเป็นผู้นำาเพื�อให้
แน่ใจวิ่าในผล้การปฏิิบัต่ิงานแล้ะประสิที่ธิิผล้ของท่ี่มิ บริษัที่ฯ  
ยืังส่งเสริมิให้ม่ิการสื�อสารเรื�องผล้การปฏิิบัต่ิงานระหวิ่าง 
ผู้จัดการแล้ะพนักงานเป็นประจำา ทัี่�งในแง่ของการต่ิดต่ามิ 
ควิบคมุิ แล้ะวิเิคราะห์ควิามิสำาเรจ็ ทัี่�งน่� กลุ้ม่ิบริษทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ 
ยืังดำาเนินการต่รวิจสอบคุณ์ภาพการจัดการผล้การปฏิิบัต่ิงาน
แล้ะให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอยื่างต่่อเนื�องด้วิยืเชุ่นกัน

นอกจากน่� บริษัที่ฯ กำาล้ังพัฒนาระบบอาชุ่พแบบหล้ายืที่าง 
(Multiple-track Career System) ซึ�งเป็นระบบให้คะแนน 
ผล้งานท่ี่�สอดคล้อ้งกันทัี่�วิทัี่�งธุิรกจิ โดยืระบบถกูออกแบบมิาให้
ใชุ้ได้กับงานรูปแบบต่่างๆ ในกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ดังนั�น 
บริษัที่ฯ จะสามิารถเห็นควิามิก้าวิหน้าในอาชุ่พแล้ะโอกาสใน
การหมิุนเวิ่ยืนของพนักงานทีุ่กคนได้ผ่านระบบดังกล้่าวิ 

การระบุชิ�องวั�างของที่ักษัะของกำาลังคน	
(WORKFORCE	SKILLS	GAPS)
บริษัที่ฯ ได้ระบุชุ่องวิ่างต่่างๆ ที่่�เกิดขึ�นกับกำาล้ังคนในปัจจุบัน 
เชุ่น การขาดที่ักษะที่างเที่คนิคหรือควิามิรู้เฉพาะที่าง เพื�อให้
แน่ใจวิ่ากิจกรรมิการดำาเนินงานแล้ะการบรรลุ้เป้าหมิายืที่าง
ธิุรกิจจะสามิารถดำาเนินไปอย่ืางราบรื�นต่ามิทิี่ศที่างเชิุงกล้ยุืที่ธ์ิ
ของบริษัที่ฯ กระบวินการระบุชุ่องวิ่างของที่ักษะเป็นส่วินหนึ�ง
ของกระบวินการวิางแผนกำาล้งัคนเชิุงกล้ยุืที่ธิ ์(SWP) ซึ�งรวิมิถึง 
โครงการพัฒนาของบริษัที่ฯ (WHAUP Development program) 
ที่่�จัดขึ�นด้วิยื ที่ั�งน่�กระบวินการดังกล้่าวิเป็นแนวิที่างการดำาเนิน
งานระยืะสั�น เพื�อระบุวิ่าต่ำาแหน่งงานใดเป็นท่ี่�ต่้องการของ 
บริษัที่ฯ แล้้วิจึงเปิดรับสมิัครบุคล้ากรเข้ามิาเติ่มิเต่็มิต่ำาแหน่ง
นั�น หรือเพื�อระบุวิา่ทัี่กษะใดหรือต่ำาแหน่งใดจะเป็นท่ี่�ต้่องการใน
อ่กไมิก่่�ปี�ขา้งหนา้ กระบวินการน่�สรา้งควิามิมิั�นใจใหบ้รษิทัี่ฯ วิา่
จะสามิารถพนัฒนาแล้ะสรา้งเสรมิิที่กัษะแล้ะควิามิรูท่้ี่�จำาเปน็ต่อ่
กิจกรรมิธิุรกิจที่ั�งในปัจจุบันแล้ะในอนาคต่ได้ที่ันที่่วิงที่่ สำาหรับ
ข้อมิูล้ที่่�รวิบรวิมิมิานั�นประกอบด้วิยือัต่ราส่วินของควิามิสำาเร็จ
ในการฝ่ึกอบรมิต่่อแผนก การจัดการฝ่ึกอบรมิให้เสร็จสิ�นต่ามิ
แผน อัต่ราส่วินของชัุ�วิโมิงการฝ่ึกอบรมิต่่อจำานวินพนักงาน 
ในที่ำานองเดย่ืวิกนั ขอ้มิลู้น่�จะถกูรวิบรวิมิผา่นระบบสารสนเที่ศ
ด้านที่รัพยืากรบุคคล้ (HRIS) แล้ะใชุ้เพื�อประเมิิน ยืกระดับ
ที่ักษะ แล้ะสร้างที่ักษะใหมิ่ให้แก่พนักงาน จากการรวิบรวิมิ
แล้ะวิิเคราะห์ข้อมิูล้เหล้่าน่� บริษัที่ฯ จะสามิารถพัฒนาที่ักษะ
แล้ะควิามิสามิารถของพนักงาน แล้ะสร้างแผนพัฒนาอาชุ่พ
ภายืในองค์กร ต่ล้อดจนสร้างท่ี่อส่งผูม้ิศั่กยืภาพไปสูก่ารสืบที่อด
ต่ำาแหน่งที่ั�วิที่ั�งหน่วิยืธิุรกิจได้
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การระบุควัามเส่�ยงเพ่�อปรับปรุงการรักษัาพนักงาน
พนกังานบางคนอาจไม่ิพอใจกับค่าต่อบแที่นในปัจจุบนั โอกาส
ในการที่ำางาน หรอืสภาพแวิดล้อ้มิในการที่ำางาน ซึ�งนำาไปสูก่าร
แสวิงหาโอกาสใหมิ่ๆ  ในท่ี่�อื�นๆ ดงันั�นบรษิทัี่ฯ จำาเปน็ต่อ้งคน้หา
แล้ะระบุกลุ้่มิพนักงานท่ี่�รู้สึกไมิ่ม่ิส่วินร่วิมิหรือไมิ่พอบริษัที่ฯ 
เพื�อรักษากลุ้่มิบุคล้ากรท่ี่�ม่ิศักยืภาพเอาไวิ้ ด้วิยืเหตุ่น่� แบบ
สำารวิจควิามิผูกพันของพนักงานประจำาปีจึงถูกจัดที่ำาขึ�น เพื�อ
ค้นหาแล้ะที่ำาควิามิเข้าใจปัจจัยืท่ี่�ส่งผล้ต่่อควิามิต่ั�งใจในการล้า
ออกของพนักงาน

การสร้างการมิส่่วินรว่ิมิของพนักงานเป็นกระบวินการท่ี่�ส่งเสรมิิ
ควิามิพึงพอใจของพนักงาน ชุ่วิยืรักษาประสิที่ธิิภาพในการ
ปฏิบัิติ่งาน แล้ะที่ำาใหม้ิั�นใจวิา่พนักงานทุี่กคนรูสึ้กมิคุ่ณ์ค่าแล้ะม่ิ
สว่ินรว่ิมิในการที่ำางาน ในการสำารวิจควิามิผกูพนัของพนกังาน 

พนกังานประจำาจากหนว่ิยืธิรุกจิทัี่�งส่�แหง่ท่ี่�มิอ่ายุืงานนานกวิา่ 6 
เดือนจะต่้องเข้าร่วิมิในการสำารวิจน่� ในปี 2563 สถาบันบัณ์ฑ์ิต่
พัฒนบริหารศาสต่ร์ (NIDA) ซึ�งเป็นหน่วิยืงานภายืนอกองค์กร
ได้เข้ามิาสำารวิจควิามิผูกพันของพนักงาน โดยืใชุ้เครื�องมืิอใน
การวิินิจฉัยืองค์การระดับต่ัวิบุคคล้ (Employee Engagement 
on Meter: EMO Meter) ในขณ์ะที่่�ปี 2564 บริษัที่ได้ร่วิมิมิือ
กับบริษัที่ คินเซนที่ริค (Kincentric) องค์กรระดับโล้กที่่�ให้คำา
ปรึกษาด้านการมิ่ส่วินร่วิมิของพนักงานซึ�งมิ่ชืุ�อเส่ยืงระดับโล้ก
เป็นผู้ที่ำาการสำารวิจข้อมิูล้ เพื�อให้มิั�นใจวิ่าวิิธิ่การดำาเนินงาน 
การรวิบรวิมิ แล้ะการวิิเคราะห์ข้อมิูล้ม่ิควิามิโปร่งใสแล้ะเป็น 
กล้าง ต่ล้อดจนสามิารถนำาไปเปร่ยืบเท่ี่ยืบผล้งานกับบริษัที่ 
ชัุ�นนำาอื�นๆ ซึ�งการสำารวิจดงักล้า่วิม่ิเปา้หมิายืท่ี่�จะนำาพาบรษิทัี่ฯ 
พฒันาไปสูก่ารเป็นองคก์รนายืจ้างดเ่ด่นแหง่ประเที่ศไที่ยื (Best 
Employers) แล้ะในระดับภูมิิภาค 

โดยืการสำารวิจประเมิินควิามิพึงพอใจของพนักงานที่่�มิ่ต่่อองค์กรแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ :

ความผูกพันตี้่อองค์กร

การสื�อสารในองค์กร

ความสามัคค่ในหน่วยูงาน

ภาวะการเป็นผู้นำา

การสนับสนุนในการที่ำางาน

ค่านิยูมองค์กร

สมดัุลิในการที่ำางาน
แลิะชิ่วิตี้ส่วนตัี้ว

ความก้าวหน้าใน
การงาน

ในปี 2564 กลุ้่มิบริษัที่ฯ ได้ริเริ�มิแผนพัฒนาแล้ะมุ่ิงปรับปรุง
การดำาเนินงานอยื่างต่่อเนื�อง โดยืมิ่เป้าหมิายืเพื�อให้ได้รับการ
รับรองในระดับชุาต่ิวิ่าเป็นหนึ�งในนายืจ้างท่ี่�ด่ท่ี่�สุดในประเที่ศ 
ด้วิยืเหตุ่น่� กลุ้่มิบริษัที่ฯ จึงตั่ดสินใจปรับเปล้่�ยืนเครื�องมืิอ
ท่ี่�ใชุ้ในการสำารวิจควิามิผูกพันของพนักงานมิาใชุ้เครื�องมืิอ
ของ Kincentric Thailand สำาหรับการสำารวิจควิามิผูกพันของ
พนักงานท่ี่�มิ่ต่่อองค์กร (Employee Engagement Survey) 
เป็นปีแรก

เครื�องมืิอน่�ระบุถึงประเด็นท่ี่�เก่�ยืวิข้องแล้ะส่งผล้ต่่อการม่ิ 
ส่วินร่วิมิของพนักงานท่ี่�มิ่ต่่อองค์กร ซึ�งประเด็นเหล่้าน่�ได้รับ
การพิสูจน์แล้ะพัฒนาในชุ่วิง 20 ปีที่่�ผ่านมิาเพื�อให้เกิดผล้ด่กับ
การสร้างควิามิผูกพันของพนักงานท่ี่�ม่ิต่่อบริษัที่ในระยืะยืาวิ 
นอกจากน่� การใชุ้เครื�องมิือดังกล้่าวิจะชุ่วิยืให้บริษัที่สามิารถ
เปร่ยืบเท่ี่ยืบผล้การปฏิิบัต่ิงานของบริษัที่ฯ กับบริษัที่อื�นๆ  
ทัี่�งในประเที่ศแล้ะทัี่�วิโล้ก เพื�อนำาแนวิที่างปฏิบัิต่ท่ิี่�ดท่่ี่�สุดในการ
พัฒนาที่รัพยืากรบุคคล้มิาใชุ้เพื�อรักษาระดับควิามิผูกพันของ
พนักงานภายืในกลุ้่มิบริษัที่อยื่างยืั�งยืืน

ทัี่�งน่� จากผล้การสำารวิจควิามิผูกพันของพนักงานท่ี่�ม่ิต่่อ
องค์กรที่่�ได้จากเครื�องมิือของ Kincentric Thailand ประจำาปี  
2564 ระบุวิ่าบริษัที่ฯ ได้คะแนนร้อยืล้ะ 68 ซึ�งเป็นคะแนนใน
ระดับท่ี่�ยือมิรับได้สำาหรับผู้ท่ี่�เข้าร่วิมิโครงการน่�เป็นครั�งแรกใน
ชุว่ิงปแีรก การประเมิินในแบบสำารวิจชุ่�ใหเ้หน็ถงึควิามิแต่กต่า่ง 
อย่ืางสิ�นเชิุงจากผล้สำารวิจท่ี่�บันที่ึกไวิ้ในปีท่ี่�แล้้วิ ส่งผล้ให้ 
ผล้การสำารวิจในปีน่�ไม่ิสามิารถเปร่ยืบเท่ี่ยืบโดยืต่รงกับการ
สำารวิจครั�งก่อนได้ อยื่างไรก็ต่ามิ บริษัที่ฯ ได้รับประโยืชุน์จาก
การระบุโอกาสแล้ะชุ่องวิา่งในการดำาเนนิงานในหล้ายืแงม่ิมุิจาก
การสำารวิจ แล้ะที่่�สำาคัญที่่�สุดคือบริษัที่ฯ ยืังได้รับควิามิคิดเห็น
แล้ะแนวิคิดจากพนักงานเป็นจำานวินมิากอ่กด้วิยื นอกจากน่� 
การจัดให้มิ่การสำารวิจควิามิผูกพันของพนักงานยืังเป็นการ
สะที่้อนให้เห็นวิ่าเส่ยืงของพนักงานแต่่ล้ะคนนั�นม่ิควิามิสำาคัญ
ในการกำาหนดกล้ยืุที่ธิ์การพัฒนาระยืะยืาวิของกลุ้่มิบริษัที่ฯ 
อยื่างยืิ�ง 
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บริษัที่ฯ ได้สื�อสารผล้การสำารวิจควิามิผูกพันไปยืังผู้บริหารแล้ะพนักงานระดับการจัดการของหน่วิยืธิุรกิจท่ี่�เก่�ยืวิข้อง แล้ะม่ิการ
แบ่งปันข้อมิูล้ผล้ล้ัพธิ์กับพนักงานทีุ่กคนผ่านแพล้ต่ฟอร์มิ SharePoint ของบริษัที่ฯ โดยืในปี 2564 มิ่พนักงานร้อยืล้ะ 93 ของ
พนักงานที่่�มิ่สิที่ธิิ�ที่ั�งหมิดได้ที่ำาแบบสำารวิจเสร็จสิ�น แล้ะบริษัที่ฯ ได้รับคะแนนที่่�น่าพอใจถึงร้อยืล้ะ 68

บริษัที่ฯ ต่ั�งเป้าที่่�จะสำารวิจพนักงานประจำาร้อยืล้ะ 100 ภายืในปี 2565 เพื�อให้ได้ผล้ล้ัพธิ์การสำารวิจควิามิผูกพันของพนักงานที่่�
แมิ่นยืำายืิ�งขึ�น

คะแนนความผูกพันของ
พนักงานที่่�ม่ตี้่อองค์กร

คะแนนความผูกพันของ
พนักงานที่่�ม่ตี้่อองค์กร

คะแนนความผูกพันของ
พนักงานที่่�ม่ตี้่อองค์กร

89.2% 88.8% 69%

80%*

2562 2563 2564

เป้าหมายู 2565

91% 72% 72%81% 60% 60%

ร้อยูลิะของ
จ้ำานวนพนักงาน
ที่ั�งหมดั

ร้อยูลิะของ 
จ้ำานวนพนักงาน
ที่ั�งหมดั

ร้อยูลิะของ
จ้ำานวนพนักงาน
ที่ั�งหมดั

ร้อยูลิะของ 
จ้ำานวนพนักงานที่ั�งหมดั

86.4 92% 94%

100%

มาก
กว่า

หมิายืเหตุ่: วิิธิ่การแล้ะเกณ์ฑ์์คะแนนการประเมิินมิ่การเปล้่�ยืนแปล้งในปี 2564 โดยืเป้าหมิายืปี 2564 ยืังอ้างอิงถึงกระบวินการ
ใหค้ะแนนแล้ะเกณ์ฑ์ท่์ี่�ใชุใ้นการประเมินิของปีท่ี่�แล้ว้ิ สว่ินเปา้หมิายืสำาหรบัปี 2565 ได้มิก่ารปรับแกใ้ห้สอดคล้อ้งกบัระบบประเมิิน
แล้ะเกณ์ฑ์์คะแนนใหมิ่

ดว้ิยืเหตุ่น่� บริษทัี่ฯ จงึรวิบรวิมิแล้ะวิเิคราะหข์อ้มูิล้เชุงิล้กึของพนกังานที่กุคนจากการที่บที่วินผล้การปฏิบิตั่งิานต่ล้อดจนการสำารวิจ
ควิามิผูกพันท่ี่�ม่ิต่่อบริษัที่ฯ เพื�อนำามิาพิจารณ์าในการส่งเสริมิควิามิก้าวิหน้าในอาชุ่พหรือกำาหนดโครงการอบรมิพัฒนาท่ี่�ม่ิเป็น
ประโยืชุน ์โครงการการหมินุเว่ิยืนงาน แล้ะแผนกอ่นการเกษ่ยืณ์อายุื ต่ล้อดจนเพื�อสรรหาบุคล้ากรภายืในองคก์รให้มิาปฏิบัิต่งิานใน
ต่ำาแหนง่ว่ิาง ทัี่�งน่� ในป ี2564 มิพ่นกังานภายืในองค์กรรอ้ยืล้ะ 9.68 ท่ี่�มิาจากการสรรหาจากบุคล้ากรภายืในองค์กร (Internal Hire)
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 ดััชิน่การจ้้างงานเฉล่ิ�ยูตี้่อ
ค่า FTE (ค่าเที่่ยูบเที่่า
พนักงานเตี้็มเวลิา) (บาที่)

 ดััชิน่การจ้้างงานเฉล่ิ�ยูตี้่อ
ค่า FTE (ค่าเที่่ยูบเที่่า
พนักงานเต็ี้มเวลิา) (บาที่)

4,407 19,774

2563 2564 เป้าหมายู 2565

25 24

9 7 31

จ้ำานวนตี้ำาแหน่งการ
จ้้างงานใหม่

จ้ำานวนตี้ำาแหน่งการ
จ้้างงานใหม่

จ้ำานวนตี้ำาแหน่งการ
จ้้างงานใหม่

จ้ำานวนตี้ำาแหน่งการ
จ้้างงานใหม่

จ้ำานวนตี้ำาแหน่ง
การจ้้างงานใหม่

% ของตี้ำาแหน่งงานที่่�มาจ้าก
การสรรหาจ้ากบุคลิากรภายูใน
องค์กร (Internal Hire)

% ของตี้ำาแหน่งงานที่่�มาจ้าก
การสรรหาจ้ากบุคลิากรภายูในองค์กร 
(Internal Hire)

% ของตี้ำาแหน่งงานที่่�มาจ้าก
การสรรหาจ้ากบุคลิากรภายูในองค์กร 
(Internal Hire)

% ของตี้ำาแหน่งงานที่่�มาจ้าก
การสรรหาจ้ากบุคลิากรภายูในองค์กร 
(Internal Hire)

% ของตี้ำาแหน่งงานที่่�มาจ้าก
การสรรหาจ้ากบุคลิากรภายูในองค์กร 
(Internal Hire)

4.0% 0.00%

11.11% 42.86%

35%

โครงการเสริมสร้างควัามผูกพันและควัามพึงพอใจของพนักงานท่ี่�ม่ตี้�อองค์กร
เพื�อเพิ�มิการมิ่ส่วินร่วิมิแล้ะควิามิพึงพอใจของพนักงาน บริษัที่ฯ ได้จัดให้มิ่โครงการต่่างๆ ดังต่่อไปน่�
• กลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอไดจ้ดัต่ั�งโครงการ “Advance” ซึ�งเปน็แพล้ต่ฟอรม์ิการสื�อสารภายืในองคก์รท่ี่�ชุว่ิยืใหบ้รษิทัี่ฯ สามิารถ

แบ่งปันข้อมิูล้แล้ะการสัมิภาษณ์์ผู้บริหารบนแพล้ต่ฟอร์มิ SharePoint ภายืในได้โดยืผ่านฝ่่ายืที่รัพยืากรบุคคล้ ซึ�งข้อมูิล้ 
ดังกล้่าวิจะชุ่วิยืให้พนักงานสามิารถต่ิดต่ามิแนวิโน้มิแล้ะรับที่ราบที่ิศที่างธิุรกิจผ่านบที่สัมิภาษณ์์ต่่างๆ ของผู้บริหารได้
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• บริษัที่ฯ ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ จัดการประชุุมิ
ที่าวิน์ฮอล้ประจำาปี 2564 (Town Hall Meeting) ซึ�งได้รับ
การสนบัสนนุจากประธิานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิารของ WHA โดยื
มิ่วิัต่ถุประสงค์ให้พนักงานม่ิส่วินร่วิมิแล้ะรับที่ราบกล้ยุืที่ธ์ิ
ที่างธิุรกิจของแต่่ล้ะกลุ้่มิธิุรกิจในปีหน้า

• บริษัที่ฯ ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ได้ยืกระดับ
เที่คโนโล้ย่ืดจิทิี่ลั้เพื�อสนับสนุนการจัดการที่รัพยืากรบุคคล้
ด้วิยืการพัฒนาแอพพล้ิเคชุัน @Work ซึ�งเป็นศูนยื์กล้าง
ชุ่องที่างการสื�อสารด้านที่รัพยืากรบุคคล้สำาหรับพนักงาน
ในที่กุกลุ้ม่ิธุิรกจิ เพื�อให้พนกังานสามิารถใชุ้บรกิารเก่�ยืวิกับ 
งานที่รัพยืากรบุคคบางส่วินได้ดว้ิยืต่นเอง แล้ะเข้าถงึระบบ 
e-application รวิมิถึงประกาศต่่างๆ ของบริษัที่ฯ

โซ่ลูชิั�นสำาหรับชิ่วัิตี้และการที่ำางาน	 
(WORK	LIFE	SOLUTIONS)
WHAUP เป็นส่วินหนึ�งของโครงการ WHA Office Solutions 
ซึ�งเปน็อาคารสำานกังานระดบัพรเ่มิ่�ยืมิท่ี่�ม่ิประสทิี่ธิภิาพสงู แล้ะ
ครอบคลุ้มิโครงการอื�นๆ เชุ่น WHA Tower, @Premium,  
SJ Infinite I แล้ะ TusPark WHA ที่ั�งน่� WHA Office Solutions 
เป็นโครงการท่ี่�ส่งเสริมิสภาพแวิดล้้อมิการที่ำางานท่ี่�ชุ่วิยืให้เกิด
ควิามิคดิสรา้งสรรค ์นวิตั่กรรมิ แล้ะควิามิรว่ิมิมิอืดา้นเที่คโนโล้ย่ื
ขั�นสงูใหมิ่ๆ  นอกจากน่�ยืงัชุว่ิยืเพิ�มิควิามิพงึพอใจของพนกังาน
แล้ะดึงดูดผู้บุคล้ากรท่ี่�ม่ิศักยืภาพให้มิาที่ำางานร่วิมิกับบริษัที่ฯ 
อ่กด้วิยื

ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้เปิดต่ัวิสำานักงานใหญ่แห่งใหมิ่  
ดบับล้วิิเอชุเอ ที่าวิเวิอร์ ซึ�งต่ั�งอยู่ืในศนูยืธุ์ิรกิจบางนา โครงการ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ ที่าวิเวิอร์ ยืังได้รับรางวิัล้ “Commercial 
High Rise Architecture Thailand” อ่กด้วิยื การเปล่้�ยืนไป
ใชุ้สำานักงานใหญ่แห่งใหมิ่น่�จะชุ่วิยืส่งเสริมิโซลู้ชัุ�นชุ่วิิต่แล้ะ
การที่ำางานของพนักงานให้ด่ยิื�งขึ�น เนื�องจากดับบล้ิวิเอชุเอ 
ที่าวิเวิอร์ มิ่สภาพแวิดล้้อมิการที่ำางานท่ี่�ปรับเปล้่�ยืนต่ามิการ
ใชุ้งานได้ง่ายื แล้ะมิ่สิ�งอำานวิยืควิามิสะดวิกต่่างๆ เชุ่น พื�นท่ี่�
สาธิารณ์ะที่่�เปิดให้พนักงานมิาใชุ้ที่ำางานร่วิมิกัน (Co-working 
space) ร้านกาแฟท่ี่�รายืล้้อมิด้วิยืที่ัศน่ยืภาพท่ี่�สวิยืงามิ สวิน 
แล้ะนำ�าพ ุนอกจากน่�ยืงัม่ิพื�นท่ี่�เปิดกวิา้งสำาหรบัที่ำากจิกรรมิต่า่งๆ 
เพื�อให้พนักงานได้รบัประสบการณ์ก์ารที่ำางานท่ี่�ม่ิประสิที่ธิภิาพ 
ในขณ์ะเด่ยืวิกันก็รักษาวิิถ่ชุ่วิิต่ที่่�สมิดุล้แล้ะด่ต่่อสุขภาพ พร้อมิ
กับการพักผ่อนแล้ะควิามิบันเที่ิงไปในคราวิเด่ยืวิกัน

นอกจากน่� ดบับลิ้วิเอชุเอ ที่าวิเวิอร ์ยืงัม่ิเที่คโนโล้ยืขั่�นสงู ซึ�งผสมิ
ผสานควิามิปล้อดภัยืเข้ากับควิามิยืืดหยืุ่นของระบบ ต่ล้อดจน 
นวิัต่กรรมิเที่คโนโล้ย่ืท่ี่�ดำาเนินการโดยืระบบดิจิที่ัล้ท่ี่�ขึ�นชืุ�อใน
ด้านการจัดการควิามิปล้อดภัยืท่ี่�ม่ิประสิที่ธิิภาพ เที่คโนโล้ย่ื

ภายืในอาคาร ได้แก ่เครื�องสแกนใบหน้าเมิื�อเข้าหรือออก ระบบ
ต่รวิจสอบอณุ์หภมิูิร่างกายื ท่ี่�จอดรถท่ี่�รองรับรถไดม้ิากถึง 500 
คัน ต่ล้อดจนเที่คโนโล้ย่ืนวิัต่กรรมิท่ี่�เป็นมิิต่รต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ  
รวิมิถงึโครงการรถไฟฟา้รางเบาซึ�งคาดวิา่จะแล้ว้ิเสรจ็ในป ี2566

ทัี่�งน่� การเปล่้�ยืนไปใชุ้สำานักงานใหญ่แห่งใหม่ิยัืงเป็นกระบวิน
การในการจัดกลุ้่มิหน่วิยืธิุรกิจที่ั�งหมิดไวิ้ในที่่�เด่ยืวิกัน เพื�อเพิ�มิ
ประสิที่ธิภิาพการที่ำางาน ล้ดการเดินที่าง แล้ะล้ดข้อจำากดัในการ
ต่ิดต่่อสื�อสารระหวิ่างหน่วิยืธิุรกิจ

ผลประโยชิน์และสวััสดิัการ
ดว้ิยืควิามิมุ่ิงมัิ�นของบริษทัี่ฯ ท่ี่�จะจงูใจแล้ะรกัษากลุ้ม่ิบุคล้ากรท่ี่�
มิ่ศักยืภาพ ผล้ักดันให้บริษัที่ฯ เพิ�มิสวิัสดิการแล้ะผล้ประโยืชุน์
ท่ี่�เหมิาะสมิแล้ะมิากกวิ่าระเบ่ยืบข้อบังคับท่ี่�ได้กำาหนดไวิ้ให้แก่
พนักงานเท่ี่าท่ี่�สามิารถที่ำาได้ พนักงานประจำาทุี่กคนจะได้รับ
ประโยืชุน์แล้ะสวิสัดิการมิาต่รฐานซึ�งประกอบด้วิยื ประกันชุว่ิิต่
แล้ะอุบัต่ิเหตุ่ ประกันสุขภาพที่่�ครอบคลุ้มิสมิาชุิกในครอบครัวิ
ของพนักงาน การต่รวิจสุขภาพประจำาปี เครื�องแบบ กองทีุ่น
สำารองเล้่�ยืงชุ่พ แล้ะกองทีุ่นเงินชุ่วิยืเหล้ือ นอกจากน่� บริษัที่ฯ 
ยืังจัดให้ม่ิชุ่องที่างการสื�อสารเพื�อให้พนักงานเสนอแนวิที่าง
การปรับปรุงผล้ประโยืชุน์แล้ะสวัิสดกิารผ่านที่างคณ์ะกรรมิการ
พนักงานแล้ะฝ่่ายืที่รัพยืากรบุคคล้อ่กด้วิยื

บรษิทัี่ฯ ยืงัมิุง่มิั�นสร้างบรรยืากาศในการที่ำางานท่ี่�ดร่วิมิถึงขวัิญ
กำาล้ังใจของพนักงานให้เพิ�มิมิากขึ�นด้วิยื นอกจากน่�เนื�องจาก
กลุ้่มิบริษัที่ให้ควิามิสำาคัญกับควิามิเป็นอยู่ืท่ี่�ด่ของพนักงาน 
กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอจึงได้จัดกิจกรรมิแล้ะโครงการต่่างๆ 
เพื�อยืกระดบัควิามิเปน็อยู่ืท่ี่�ดข่องพนกังาน ขณ์ะท่ี่� WHAUP ได้
กำาหนดให้ “ควิามิเป็นอยืู่ที่่�ด่ของพนักงาน” โดยืเฉพาะอยื่างยืิ�ง 
อาชุ่วิอนามัิยืแล้ะควิามิปล้อดภัยืเป็นเรื�องท่ี่�บริษัที่ฯ ให้ควิามิ
สำาคัญเป็นอันดับแรกในฐานะท่ี่�เป็นส่วินหนึ�งของกล้ยุืที่ธิ์ด้าน
ที่รัพยืากรบุคคล้ใหมิ่ ซึ�งรวิมิถึงการจัดต่ั�ง WHA Care แล้ะ 
โครงการ Voice of Employee Program ด้วิยื ที่ั�งน่� ในปี 2564 
บริษัที่ฯ ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืังได้ 
จัดกิจกรรมิ WHAppy Friday, Fit and Firm balance, 
Stretching fit for fun, โครงการ Stress Management Program 
ที่่�มิุ่งส่งเสริมิควิามิเปน็อยืูข่องพนักงานผ่านกิจกรรมิต่่างๆ โดยื
มิ่ผู้เข้าร่วิมิกิจกรรมิที่ั�งหมิดร้อยืล้ะ 60

นอกจากน่� ในป ี2564 บรษิทัี่ฯ ยืงัมิอบเงนิรางวิลั้พเิศษเพิ�มิเต่มิิ
ให้แกอ่าสาสมิคัรของบรษิทัี่ฯ ท่ี่�อทุี่ศิต่นแล้ะขบัเคล้ื�อนโครงการ
ผู้นำาการเปล้่�ยืนแปล้ง (Change Agent) โดยืเป็นโครงการท่ี่�
จัดให้กับบุคล้ากรท่ี่�มิ่ศักยืภาพของบริษัที่ฯ แล้ะยืังสอดคล้้อง
กับเป้าหมิายืด้านผล้การดำาเนินงานควิามิยัื�งยืืนของบริษัที่ฯ  
ภายืใต่้แผนการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิที่ัล้อ่กด้วิยื
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ผลิกัารดัำาเนินงานดั�านกัารบริหารจำ่ดักัาร

อัตี้ราการเลิิกจ้้าง
พนักงานที่ั�งหมดั

7.8%

90.91%

20.00%

100%

60.00%

0%

20.00%

0%

9.09%

อัตี้ราการเลิิกจ้้างพนักงาน (Employee Turnover Rate)

อัตี้ราการเลิิกจ้้าง
แบ่งตี้ามเพศ: 

อัตี้ราการเลิิกจ้้างแบ่งตี้ามระดัับ
ตี้ำาแหน่ง

อัตี้ราการเลิิกจ้้างแบ่งตี้ามเชิื�อชิาติี้, ชิาติี้พันธุ์, 
สัญชิาติี้, ประเที่ศตี้้นกำาเนิดั, ภูมิหลิังที่างวัฒนธรรม

ตี้ำาแหน่งงาน
ระดัับสูง 

ไที่ยู

ตี้ำาแหน่งงาน
ระดัับกลิาง

เวียูดันาม

ตี้ำาแหน่งงานระดัับ
ปฏิิบัตี้ิการ/ ระดัับลิ่าง

อื�นๆ 

อัตี้ราการลิาออกของ 
พนักงานโดัยูสมัครใจ้ 

3.55%
อัตี้ราการลิาออกของ
พนักงานโดัยูสมัครใจ้
แบ่งตี้ามเพศ: 

20% 80%

2562 2563 2564

11
10%

12
10.90%

11
8.53%

5
3.3%

8
6.20%

4
3.3%

คน
%

คน
%

คน
%

คน
%

คน
%

คน
%

1
0.91%

3
2.33%

1
3.2%

อัตี้ราการลิา
ออก

อัตี้รา
การลิาออ
กโดัยูสมัครใจ้

อัตี้ราการลิา
ออก

อัตี้รา
การลิาออ
กโดัยูสมัครใจ้

อัตี้ราการลิา
ออก

อัตี้รา
การลิาออ
กโดัยูสมัครใจ้
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ส์ิทธุิ
มนุษัยูชิน

สิที่ธิิมินุษยืชุนเป็นสิที่ธิิขั�นพื�นฐานท่ี่�มินุษยื์ทีุ่กคนพึงม่ิต่ั�งแต่่
กำาเนดิ อยืา่งไรกต็่ามิ จำานวินการล้ะเมิดิสทิี่ธิมิินษุยืชุนไดเ้พิ�มิสงู 
ขึ�นที่ั�วิโล้ก ไมิ่วิ่าจะเป็นการล้ะเมิิดกฎหมิายืที่่�เก่�ยืวิข้องกับสิที่ธิิ
มินษุยืชุน มิาต่รฐานสากล้ หรือพนัธิสญัญาในดา้นสทิี่ธิมิินุษยืชุน 
รวิมิไปถงึสถานการณ์ท่์ี่�นำาไปสูก่ารล้ะเมิดิสทิี่ธิมิินษุยืชุน ประเดน็
สำาคญัดา้นสทิี่ธิมิินุษยืชุนท่ี่�ภาคธิรุกจิใหค้วิามิสนใจอยืา่งใกล้ชุ้ดิ  
ได้แก่ แนวิปฏิิบัต่ิด้านแรงงานท่ี่�ไม่ิเป็นธิรรมิแล้ะสภาพ
แวิดล้้อมิในการที่ำางานที่่�ไมิ่ปล้อดภัยื การจัดการอาชุ่วิอนามิัยื 
แล้ะควิามิปล้อดภัยืไมิ่เพ่ยืงพอ มิล้ภาวิะต่่อสิ�งแวิดล้้อมิที่่�มิาก
เกนิไป แล้ะควิามิเสื�อมิโที่รมิของระบบนเิวิศ การจำากดัเสรภ่าพ
ในการสมิาคมิแล้ะสทิี่ธิิในการเจรจาต่อ่รอง รวิมิไปถงึการบงัคบั
ยื้ายืถิ�นฐานใหม่ิแล้ะการได้มิาซึ�งท่ี่�ดินอย่ืางไม่ิเหมิาะสมิ แล้ะ
การใชุ้แรงงานผิดกฎหมิายืจากกระบวินการสรรหาพนักงานท่ี่�
ไมิ่เป็นระบบ (เชุ่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามินุษยื์) 
โดยืเฉพาะอย่ืางยิื�งเมืิ�อม่ิเหตุ่ภาวิการณ์ร์ะบาดเกิดขึ�น สทิี่ธิด้ิาน
สขุภาพต่ล้อดจนสภาพการที่ำางานท่ี่�เหมิะสมิของพนกังานแล้ะ
ชุุมิชุน มิ่แนวิโน้มิที่่�จะถูกล้ะเมิิดอยื่างสูง เนื�องจากควิามิเส่�ยืง
ของการแพร่กระจายืของโควิิด-19 

ควิามิเชืุ�อมิโยืงระหว่ิางธุิรกิจกับสิที่ธิิมินุษยืชุนได้ดึงดูดควิามิ
สนใจจากผูม่้ิบที่บาที่แล้ะผูม่้ิสว่ินไดเ้สย่ืต่า่งๆ ทัี่�งจากภาครัฐแล้ะ
เอกชุนมิากยิื�งขึ�น ทัี่�งน่�ยืงัเพิ�มิคาดหวิงัต่อ่บรษิทัี่ต่า่งๆ ใหด้ำาเนิน
ธิุรกิจด้วิยืควิามิเคารพต่่อสิที่ธิิมินุษยืชุน การมุ่ิงเน้นเรื�องสิที่ธิิ
มินุษยืชุนได้กล้ายืเป็นต่ัวิขับเคล้ื�อนหล้ักสำาหรับภาคธิุรกิจใน
การดำาเนนิงานเชุงิรกุต่อ่ควิามิเส่�ยืงดา้นสทิี่ธิมิินษุยืชุน แล้ะการ
บรรเที่าผล้กระที่บด้านสิที่ธิิมินุษยืชุน ชืุ�อเส่ยืงเชิุงล้บ รวิมิถึง 
การร้องเร่ยืนจากนักปกป้องสิที่ธิมิินุษยืชุน แล้ะการประที่ว้ิงโดยื
กลุ้่มิผู้ที่รงสิที่ธิิต่่างๆ

ในฐานะผู้ให้บริการที่างธิุรกิจที่่�หล้ากหล้ายื บริษัที่ฯ เชุื�อวิ่าการ
จะเป็นธิุรกิจท่ี่�ยัื�งยืืนอย่ืางแท้ี่จริงจำาเป็นต่้องพัฒนาหลั้กปฏิิบัต่ิ
ด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนในการดำาเนินงาน ต่ล้อดจนส่งเสริมิหล้ัก
การแล้ะพนัธิสญัญาดา้นสทิี่ธิมิินษุยืชุนของบรษิทัี่ฯ ต่อ่ผูม้ิส่ว่ิน
ไดเ้สย่ืท่ี่�เก่�ยืวิข้อง กลุ้ม่ิเปราะบาง แล้ะผูม้ิส่่วินได้เสย่ืต่ล้อดห่วิง
โซ่คุณ์ค่า

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บริษัที่ฯ ได้นำาการต่รวิจสอบการดำาเนินการด้านสิที่ธิิมินุษยืชุน  
(Human Rights Due Diligence: HRDD) ของกลุ้่มิบริษัที่
ดับบล้ิวิเอชุเอมิาใชุ้เพื�อประเมิินควิามิเส่�ยืงแล้ะผล้กระที่บด้าน
สิที่ธิิมินุษยืชุนต่ล้อดทัี่�งห่วิงโซ่คุณ์ค่าของกลุ้่มิบริษัที่ โดยื
กระบวินการ HRDD ของบรษิทัี่ฯ นั�นเปน็ไปต่ามิแนวิที่างสากล้  
เชุ่น ปฏิิญญาสากล้วิ่าด้วิยืสิที่ธิิมินุษยืชุน (Universal 
Declaration of Human Rights: UDHR), หลั้กการชุ่�แนะ
เรื�องสิที่ธิิมินุษยืชุนสำาหรับแห่งสหประชุาชุาติ่ธิุรกิจ (United 
Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP), ข้อต่กล้งโล้กแห่งสหประชุาชุาต่ิ (United Nation 
Global Compact : UNGC) แล้ะหล้ักการพื�นฐานแล้ะสิที่ธิิ
ขั�นพื�นฐานในการที่ำางานขององค์การแรงงานระหวิ่างประเที่ศ 
(The International Labor Organization’s Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) ที่ั�งน่�บริษัที่ฯ 
มิ่การที่บที่วินกระบวินการ HRDD อยื่างเป็นระบบ แล้ะมิ่การ
ประเมิินเรื�องสิที่ธิิมินุษยืชุนเป็นประจำาปีทีุ่กปี
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กระบวันการตี้รวัจสอบการดัำาเนินการดั้านสิที่ธิมนุษัยชินของบริษััที่ฯ	

กัารประกัาศนโยบายดั�านส์ิทธุิมนุษัยชน

กัารกัำาหนดัมาตี้รกัารบรรเทาผลิกัระทบดั�านส์ิทธุิมนุษัยชน

กัารประเมินความเส์้�ยงดั�านมนุษัยชนท้�อาจำเกัิดัข้�นแลิะท้�เกัิดัข้�นจำริงรวมถุึง 
ผลิกัระทบ

กัารตี้ิดัตี้ามแลิะทบทวนผลิกัารดัำาเนินงานดั�านส์ิทธุิมนุษัยชน

กัารบรูณูากัารนโยบายเข�ากั่บกัารประเมินความเส์้�ยงดั�านส์ิทธุิมนุษัยชน

กัารแกั� ไขให�ถุูกัตี้�องแลิะกัารเย้ยวยา

2

3

4

5

6

1

1. กัารประกัาศนโยบายดั�านสิ์ทธุิมนุษัยชน
ในฐานะท่ี่�เป็นส่วินหนึ�งของกระบวินการ HRDD บริษัที่ฯ ได้กำาหนดนโยืบายืสิที่ธิิมินุษยืชุนของกลุ้่มิซึ�งยืึดมิั�นในมิาต่รฐานสิที่ธิิ
มินษุยืชุนต่ามิหล้กัสากล้ รวิมิถงึกฎหมิายืแล้ะระเบ่ยืบขอ้บังคบัระดบัที่อ้งถิ�นแล้ะระดบัสากล้ ขอบเขต่ของนโยืบายืสทิี่ธิมิินษุยืชุน
นั�นครอบคล้มุิถงึผูม้ิส่ว่ินไดเ้สย่ืท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งทัี่�งหมิดแล้ะผูท้ี่รงสทิี่ธิท่ิี่�ไดร้บัผล้กระที่บ รวิมิถงึพนกังานที่กุคนของบรษิทัี่ฯ นอกจากน่�
ขอบเขต่ยืังขยืายืไปถึงผู้จัดหาสินค้าแล้ะบริการ ผู้รับเหมิา แล้ะหุ้นส่วินธิุรกิจที่ั�งหมิด แล้ะควิามิสัมิพันธิ์ที่างธิุรกิจใหมิ่ (เชุ่น การ
ควิบรวิมิกิจการ การเขา้ซื�อกิจการ การร่วิมิที่นุ) นอกจากน่� บริษทัี่ฯ ยืงัขยืายืพนัธิกิจด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนเหล้่าน่�ไปยืงัลู้กค้า ชุมุิชุน 
แล้ะกลุ้่มิผู้เปราะบาง (เชุ่น สต่ร่ เด็ก แรงงานข้ามิชุาต่ิ แรงงานรับเหมิาจากบุคคล้ที่่�สามิ ชุุมิชุนที่้องถิ�น ผู้ทีุ่พพล้ภาพ ผู้สูงอายืุ  
แล้ะชุุมิชุน LGBTQI+) ยิื�งไปกวิ่านั�น ยืังได้ม่ิการสื�อสารนโยืบายืดังกล่้าวิไปยืังพนักงานทุี่กคนในทุี่กศูนย์ืกล้างธุิรกิจโดยืฝ่่ายื
ที่รัพยืากรบุคคล้อ่กด้วิยื

นโยบายสิที่ธิมนุษัยชิน

https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20200601-whaup-cg-human-rights-policy-th.pdf
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2. กัารประเมินความเส์้�ยงดั�านมนุษัยชนท้�อาจำเกัิดัข้�นแลิะท้�เกัิดัข้�นจำริง รวมถุึงผลิกัระทบ
นอกจากน่� บริษทัี่ฯ ยืงัมิก่ารประเมินิควิามิเส่�ยืงดา้นสทิี่ธิมิินษุยืชุน (Human Rights Risk Assessment: HRRA) ภายืใต่ก้ารดำาเนนิการ 
ของบริษัที่ฯ โดยืถือเป็นส่วินหนึ�งของการศึกษาการประเมิินผล้กระที่บสิ�งแวิดล้้อมิ (Environmental Impact Assessment: EIA) 
ที่่�เก่�ยืวิข้อง

กระบวินการ HRRA ดงักล้า่วิครอบคลุ้มิพื�นท่ี่�ปฏิบัิต่งิานของกลุ้ม่ิบริษัที่ดบับล้วิิเอชุเอทัี่�งหมิด โดยืแบ่งต่ามิศนูยืก์ล้างธิรุกจิ แล้ะการ
ดำาเนนิงานท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง (ต่ั�งแต่ข่ั�นต่อนการก่อสรา้งไปจนถงึการดำาเนินงาน) ในหว่ิงโซค่ณุ์คา่ของกลุ้ม่ิบริษัที่ดบับล้วิิเอชุเอ ดงัต่ารางน่�

กลุ�มธุรกิจ ระดัับตี้้นน�ำา กิจกรรมการประกอบธุรกิจ ระดัับปลายน�ำา

ธุุรกัิจำพ่ฒนาแลิะกัารบริหาร
จำ่ดักัารอส์่งหาริมทร่พย์

• การจ้ัดัซึ่ื�อที่่�ดัิน
• การพัฒนาอสังหาริมที่รัพยู์

• การให้เชิ่า แลิะจ้ำาหน่ายู
อสังหาริมที่รัพยู์

• การบริหารจ้ัดัการสินที่รัพยู์

• การบำารุงรักษัาโครงการ
• การบริการลิูกค้าหลิัง

การขายู

ธุุรกัิจำพ่ฒนา 
นิคมอุตี้ส์าหกัรรม

• การจ้ำาหน่ายูที่่�ดัิน เพ่�อการ
อุตี้สาหกรรม

• การบริหารจ้ัดัการสินที่รัพยู์

ธุุรกัิจำให�บริกัารส์าธุารณููปโภค
แลิะพลิ่งงาน

• การจ้ัดัหาน�ำาดัิบ
• การจ้ัดัหาเชิื�อเพลิิง แลิะแผงโซึ่ลิ่าร์

• การผลิิตี้น�ำา
• การบริหารจ้ัดัการน�ำาเส่ยู
• การผลิิตี้ไฟฟ้า
• การตี้ิดัตี้ั�งพลิังงานแสงอาที่ิตี้ยู์

ธุุรกัิจำให�บริกัารดั�านดัิจำิท่ลิ • การจ้ัดัซึ่ื�อจ้ัดัจ้้างผลิิตี้ภัณฑ์์ แลิะ
บริการดั้านไอที่่

• บริการศูนยู์ข้อมูลิ (Data center) 
แลิะบริการข้อมูลิ

• บริการดั้านเชิื�อมตี้่อสื�อสารโครง
ข่ายู เคเบิลิใยูแก้วนำาแสง (FTTx) 

• บริการดั้านการบริหารจ้ัดัการ
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การพ่จ้ารณาประเดั็นดั้านสิที่ธิมนุษัยูชิน
บริษัที่ฯ ได้ระบุแล้ะประเมิินปัญหาสิที่ธิิมินุษยืชุนท่ี่�อาจเกิดขึ�นแล้ะท่ี่�เกิดขึ�นจริง (รวิมิทัี่�งควิามิเส่�ยืงแล้ะผล้กระที่บ) โดยืถือเป็น 
ส่วินหนึ�งของกระบวินการต่รวิจสอบ โดยืประเด็นด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนที่่�ที่างบริษัที่ได้พิจารณ์าครอบคลุ้มิดังน่�

ส์ิทธุิตี้่อพน่กังาน

• แรงงานที่่�ผิดักฎหมายู (เชิ่น แรงงานบังคับ แรงงานเดั็ก การค้ามนุษัยู์)
• เสรีภาพในการสมาคม
• สิที่ธิในการร่วมเจ้รจ้าตี้่อรองร่วมกัน
• การจ้่ายูค่าตี้อบแที่นอยู่างเที่่าเที่่ยูม
• การแบ่งแยูกแลิะการเลืิอกปฏิิบัตี้ิ
• การคุกคามทีุ่กรูปแบบ รวมถึ่งการคุกคามที่างเพศแลิะไม่ใชิ่ที่างเพศ  

(เชิ่น การข่มขู่ที่างวาจ้า)
• ทีุ่นมนุษัยู์ของแรงงานข้ามชิาตี้ิ แลิะแรงงานข้ามชิาตี้ิ
• สุขภาพแลิะความปลิอดัภัยูของพนักงาน (แลิะความเส่�ยูงจ้ากโควิดั-19)
• สภาพแวดัลิ้อมในการที่ำางานแลิะคุณภาพชิ่วิตี้แรงงาน
• ชิั�วโมงการที่ำางาน

ส์ิทธุิตี้่อชุมชน ส์ิทธุิของลูิกัค�า ส์ิทธุิของคู่ค�าแลิะ 
พ่นธุมิตี้รทางธุุรกัิจำ

• การยู้ายูชิุมชินไปสู่พ่�นที่่�ใหม่
• ผลิกระที่บดั้านเศรษัฐกิจ้แลิะ

สังคม
• ผลิกระที่บดั้านสิ�งแวดัลิ้อม
• ความเป็นอยูู่แลิะมาตี้รฐานการ

ครองชิ่พ
• สุขภาพแลิะความปลิอดัภัยูของ

ชิุมชิน
• ทีุ่นมนุษัยู์ของแรงงานข้ามชิาติี้

• ความเป็นส่วนตี้ัวของข้อมูลิ 
(Data Privacy)

• สุขภาพแลิะความปลิอดัภัยูของ
ลิูกค้า

• การจ้ัดัการขยูะ ขยูะอันตี้รายู 
แลิะขยูะตี้ิดัเชิื�อ

• สุขภาพแลิะความปลิอดัภัยูใน
ห่วงโซึ่่อุปที่าน

• เงื�อนไขการว่าจ้้างที่่�เป็นธรรม
สำาหรับคู่ค้า

• สภาพแวดัลิ้อมในการที่ำางาน
สำาหรับผู้รับเหมาแลิะคู่ค้า

• สภาพแวดัลิ้อมของการที่ำางาน
ที่่� ไม่ปลิอดัภัยูหรือเส่�ยูงตี้่อ
สุขภาพของพันธมิตี้รธุรกิจ้
ร่วมทีุ่น

กลิุ่มเปราะบาง
การประเมิินควิามิเส่�ยืงดังกล้่าวิครอบคลุ้มิถึงการพิจารณ์าต่่อกลุ้่มิเปราะบาง ดังต่่อไปน่�:

• พนักงานของบริษััที่ฯ
• สตี้รี
• เดั็ก
• ชินพ่�นเมือง
• แรงงานข้ามชิาติี้

• แรงงานรับเหมาจ้ากบุคคลิที่่�สาม
• ชิุมชินที่้องถิึ�น
• ผู้ทุี่พพลิภาพ
• ผู้สูงอายูุ
• ชิุมชิน LGBTQI+

นอกจากน่� การระบุควิามิเส่�ยืงด้านสทิี่ธิิมินุษยืชุนของบริษทัี่ฯ ยืงัครอบคลุ้มิถงึควิามิสมัิพันธิท์ี่างธุิรกจิใหม่ิ (เชุ่น การควิบรวิมิกิจการ  
การเข้าซื�อกจิการ แล้ะการร่วิมิที่นุ) ทัี่�งน่� บรษิทัี่ฯ ได้รวิมิหล้กัเกณ์ฑ์์ด้านสทิี่ธิมิินษุยืชุนไว้ิในรายืการต่รวิจสอบการควิบรวิมิกจิการแล้้วิ
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วิธ่ประเมินความเส่�ยูงดั้านสิที่ธิมนุษัยูชิน

การระบุประเดั็น
สิที่ธิมนุษัยูชิน

การจั้ดัอันดัับ
ความเส่�ยูง

สืบเนื�อง

การจ้ัดัอันดัับ
ความเส่�ยูง

คงเหลิือ

การจ้ัดัลิำาดัับ
ความสำาคัญ
ความเส่�ยูง

หุ้ลุ่ักเกณิฑ์์
ด้านสิที่ธุิ
มน่ษัย์ชิน

การประเมิินควิามิเส่�ยืงด้านสิที่ธิิมินุษยืชุน (HRRA) ของบริษัที่ฯ ดำาเนินการโดยืใชุ้เกณ์ฑ์์การประเมิินควิามิเส่�ยืงด้านสิที่ธิิมินุษยื
ชุนของกลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอเพื�อกำาหนดควิามิสำาคัญของประเด็นด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนแต่่ล้ะประเด็น โดยืหล้ักเกณ์ฑ์์ด้านสิที่ธิิ
มินุษยืชุนครอบคลุ้มิถึงแนวิโน้มิ แล้ะผล้กระที่บของปัญหาสิที่ธิิมินุษยืชุนในทีุ่กประเด็นอยื่างที่ั�วิถึง
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Impact
1

M

M

L

L1

2

H

H

M M Medium 2.01	to	4.00

L L Low 1.00	to	2.00

2

3

VH

H H High 4.01	to	9.00

H

M

3

4 Risk rayings Risk score

VH VH Very High 9.01	to	16.00

VH

H

M

4

เกณฑ์์ของ
แนวัโน้ม

1
(ตี้ำ�า)

2
(ปานกลาง)

3
(สูง)

4
(สูงมาก)

ร้ะดับของแนวโน�ม แที่บไมิ่เคยื 

(<14.99%)

ประเด็นสิที่ธิิมินุษยืชุนดัง
กล้่าวิแที่บไมิ่เคยืเกิดขึ�นใน
การดำาเนินธิุรกิจของบริษัที่ฯ 
มิาก่อน แต่่เคยืเกิดในการ
ดำาเนินงานอุต่สาหกรรมิ

เกิดขึ�นบางครั�ง

(15%-39.99%)

ประเด็นสิที่ธิิมินุษยืชุนดัง
กล้่าวิเคยืเกิดขึ�นในอด่ต่ แล้ะ
ยืังเกิดขึ�นบ้างในปัจจุบันขึ�น
อยืู่กับการดำาเนินธิุรกิจของ
แต่่ล้ะหน่วิยืงาน

เกิดขึ�นบ่อยืมิาก

(40%-79.99%)

ประเด็นสิที่ธิิมินุษยืชุนดัง
กล้่าวิเคยืเกิดขึ�นในอด่ต่ แล้ะ
ยืังเกิดขึ�นบ่อยืครั�งในปัจจุบัน

เกิดขึ�นต่ล้อดเวิล้า

(> 80%)

ประเด็นสิที่ธิิมินุษยืชุนดัง
กล้่าวิเกิดขึ�นต่่อเนื�องต่ั�งแต่่
อด่ต่จนถึงปัจจุบัน
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RISK	PROFILE	-	HUMAN	RIGHT	(RESIDUAL	RISK)

1
2

3
4

4

3

6

21

7 8

9 10

5

Impact
	2	Community	Rights
	4	Community	and	Customer	Rights
 2	Labour Rights
	2	Business	Rights

Risk	#1	-	Noise,	smell,	pollution,	dust,	light	and	vibrations	that	may	occur	from	development	and	operation	of	industrial	
estates	creating	impacts	on	health	and	safety	of	communuties	and	customers

Risk	#2	-	Accudent	from	Client’s	operation	in	industrial	estates	such	as	gas	pipe	explosion,	fire	and	chemical	spil	
creating	impact	on	the	right	to	health	and	safety	of	members	of	surrounding	communities	and	customer

ผลิการดัำาเนินงานดั้านสิที่ธิมนุษัยูชินของบริษััที่ฯ 

0% 

O  สุขภาพแลิะความปลิอดัภัยูของชิุมชิน ลิูกค้า 
แลิะพนักงาน

O  สุขภาพแลิะความปลิอดัภัยูในห่วงโซึ่่อุปที่าน

O  ความเป็นอยูู่แลิะมาตี้รฐานการครองชิ่พของ
ชิุมชิน

หลัิงการประเมิน

พบว่า บริเวณสถึานที่่�ปฏิิบัตี้ิงานแลิะกิจ้กรรมที่่�
เก่�ยูวข้องของบริษััที่ฯ ไม่ม่ส่วนใดัเลิยูที่่�ม่ความ
เส่�ยูงดั้านสิที่ธิมนุษัยูชินสูง (เฉพาะประเด็ันสำาคัญ) 
ที่่�อาจ้เกิดัข้�นไดั้ดัังตี้่อไปน่�:

ร้อยูลิะ

100
บริเวณสถึานท่ี่�ปฏิิบัติี้งาน แลิะกิจ้กรรมที่่�เก่�ยูวข้อง
ของบริษััที่ฯ ร้อยูลิะ 100 ซ่ึ่�งไดั้รับการระบุว่าม่ความ
เส่�ยูงดั้านสิที่ธิมนุษัยูชินสูงทัี่�งหมดั ม่มาตี้รการ
บรรเที่าผลิกระที่บแลิะ/หรือการดัำาเนินการแก้ ไขแลิ้ว

บริษััที่ฯ ม่การตี้รวจ้ประเมินดั้านความเส่�ยูงแลิะ 
ผลิกระที่บดั้านสิที่ธิมนุษัยูชินในสถึานท่ี่�ปฏิิบัติี้งาน
แลิะกิจ้กรรมที่่�เก่�ยูวข้องของบริษััที่ฯ

ร้อยูลิะ

100
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3. กัารบูรณูากัารนโยบายเข�าก่ับกัารประเมินความเส์้�ยง
ดั�านส์ิทธุิมนุษัยชน
เมืิ�อระบุควิามิเส่�ยืงแล้ะผล้กระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�นแล้้วิ ข้อค้นพบ
เหล้่าน่�จะถูกนำาไปใชุ้เป็นแนวิที่างในการแก้ไขนโยืบายืสิที่ธิิ
มินุษยืชุน เพื�อให้แน่ใจวิ่านโยืบายืแล้ะพันธิสัญญาด้านสิที่ธิิ
มินุษยืชุนของบริษัที่ฯ สอดคล้้องกับแนวิโน้มิระดับโล้กใน
ปัจจุบัน มิาต่รฐานสากล้ แล้ะ สอดคล้้องต่ามิกฎหมิายืแล้ะ
ระเบ่ยืบข้อบังคับปัจจุบันมิากท่ี่�สุด โดยืผล้ลั้พธ์ิแล้ะข้อค้นพบ
เหล้า่น่�ยืงัถกูรวิมิเขา้กบัระบบการจดัการ แนวิที่าง ขั�นต่อน แล้ะ
กระบวินการที่ำางานของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ต่ล้อดจนนำา
ไปใชุ้เพื�อเป็นแนวิที่างแล้ะกล้ยืุที่ธิ์ที่างธิุรกิจในอนาคต่อ่กด้วิยื

4. กัารกัำาหนดัมาตี้รกัารบรรเทาผลิกัระทบ 
ดั�านส์ิทธุิมนุษัยชน
จากลั้กษณ์ะการประกอบธิรุกจิของบรษิทัี่ฯ พบว่ิาผล้การประเมิิน 
ควิามิเส่�ยืงด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนของบริษัที่ฯ มิ่ควิามิรุนแรงน้อยื
กวิ่าเมิื�อเที่่ยืบกับภาคธิุรกิจอื�นๆ เนื�องจากบริษัที่ฯ ปฏิิบัต่ิต่ามิ
กฎหมิายืของรัฐบาล้ แล้ะมิ่จำานวินแรงงานต่่างชุาต่ิน้อยื

อยื่างไรก็ต่ามิ บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินมิาต่รการบรรเที่าผล้กระที่บ
ต่่างๆ รวิมิทัี่�งมิ่การต่ิดต่ามิแล้ะต่รวิจสอบกระบวินการสำาหรับ
ประเด็นด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนที่่�ระบุดังน่�

ส์ุขภาพแลิะความปลิอดัภ่ย

ปิระเด็นสิที่ธุิมน่ษัย์ชิน ผู้้้ที่รงสิที่ธุิแลุ่ะ 
กลุ่่�มเปิราะบางท่ี่� ได้
รับผู้ลุ่กระที่บ

มาตรการตรวจำสอบ ติดตามแลุ่ะบรรเที่าผู้ลุ่กระที่บ แลุ่ะ 
การดำาเนินการแก้ ไข้

สุขภาพและควัามปลอดัภัยในห�วังโซ่�อุปที่าน

อุบัตี้ิเหตีุ้จ้ากการก่อสร้างที่่�อาจ้
นำาไปสู่การบาดัเจ้็บหรือเส่ยูชิ่วิตี้
จ้ากการที่ำางาน

เช่่น ตกจากที่่�สููง ของม่ีคมี 
บาดแผลไฟ ไหมี้

ผู้รับเหมาแลิะคู่ค้า • จ้ัดัที่ำาคู่มือความปลิอดัภัยูสำาหรับผู้รับเหมาที่่�ตี้้องปฏิิบัตี้ิตี้ามอยู่าง
เคร่งครัดั 

• ประเมินความเส่�ยูงดั้านความปลิอดัภัยูแลิะพัฒนาขั�นตี้อนความ
ปลิอดัภัยูสำาหรับงาน/ประเภที่งานแตี้่ลิะประเภที่ 

• ดัำาเนินการตี้ามกระบวนการอนุมัตี้ิสำาหรับผู้จั้ดัหาสินค้าแลิะบริการแลิะ
ผู้รับเหมาที่ั�งหมดัก่อนเข้าสู่สถึานที่่�ปฏิิบัตี้ิงาน

• ประเมินแลิะตี้รวจ้สอบระบบความปลิอดัภัยูภายูในนิคมอุตี้สาหกรรม
อยู่างตี้่อเนื�อง

ควัามเป็นอยู�และมาตี้รฐานการครองชิ่พ

การจ้ัดัการนำ�า การแยู่งการใชิ้นำ�า
จ้ากชิุมชินที่้องถิึ�น
แลิะการปลิ่อยูนำ�าเส่ยูสู่แหลิ่ง
ธรรมชิาตี้ิ

ชิุมชิน • มุ่งมั�นบริหารจ้ัดัการนำ�าอยู่างเตี้็มประสิที่ธิภาพแลิะประสิที่ธิผลิ
• กำาหนดัเป้าหมายูเพ่�อลิดัการใชิ้นำ�าจ้ากแหลิ่งธรรมชิาตี้ิดั้วยูการใชิ้นำ�า

จ้ากระบบการรีไซึ่เคิลิ/ ระบบปรับปรุงคุณภาพนำ�า (Recycled Water/
Reclamation Water)

• ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อกำาหนดัแลิะขั�นตี้อนการจ้ัดัการขยูะของนิคมอุตี้สาหกรรม
อยู่างเคร่งครัดั

• ควบคุมแลิะตี้ิดัตี้ามพารามิเตี้อร์การจ้ัดัการนำ�าตี้ามที่่�กำาหนดัไว้ใน
รายูงานการประเมินผลิกระที่บสิ�งแวดัลิ้อม (EIA)

• พัฒนาแลิะปรับปรุงประสิที่ธิภาพแลิะประสิที่ธิผลิของระบบการผลิิตี้นำ�า
แลิะระบบบำาบัดันำ�าของบริษััที่ฯ อยู่างตี้่อเนื�อง
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5. กัารติี้ดัตี้ามแลิะทบทวนผลิกัารดัำาเนินงานดั�านสิ์ทธุิ
มนุษัยชน
สำหรับการผล้การดำาเนินงานด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนนั�นสามิารถ
ต่ิดต่ามิแล้ะต่รวิจสอบได้ผ่านต่ัวิชุ่�วิัดผล้การดำาเนินงานองค์กร 
(KPI) ของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ นอกจากน่� เกณ์ฑ์์สิที่ธิิ
มินษุยืชุนยืงัถูกรวิมิเข้าเป็นสว่ินหนึ�งของต่วัิชุ่�วิดัผล้การดำาเนนิ
งาน (KPI) ของบริษัที่ฯ สำาหรับการจ้างงานทีุ่กระดับอ่กด้วิยื

บริษัที่ฯ ยืังได้จัดให้มิ่ชุ่องที่างแจ้งเบาะแสซึ�งผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื
สามิารถเข้าถึงรายืงานการล้ะเมิิดสิที่ธิิมินุษยืชุนท่ี่�อาจเกิดขึ�น 
หรือการกระที่ำาท่ี่�ขัดต่่อนโยืบายืสิที่ธิิมินุษยืชุนได้อย่ืางสะดวิก 
โดยืกล้ไกการร้องทีุ่กข์ม่ิรายืล้ะเอ่ยืดระบุอยู่ืในหัวิข้อจรรยืา
บรรณ์ธิุรกิจ

6. กัารแกั� ไขให�ถุูกัตี้�องแลิะกัารเย้ยวยา
บรษิทัี่ฯ ต่ระหนกัดว่ิา่กจิกรรมิแล้ะการดำาเนนิการที่างธิรุกจิอาจ
กอ่ให้เกิดการล้ะเมิิดสิที่ธิมิินุษยืชุนต่อ่ผูม่้ิส่วินได้เสย่ื กลุ้ม่ิผูท้ี่รง
สิที่ธิิ แล้ะกลุ้่มิเปราะบาง ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงมิุ่งมิั�นที่่�จะป้องกัน
แล้ะบรรเที่าควิามิเส่�ยืงด้านสิที่ธิิมินุษยืชุนท่ี่�อาจเกิดขึ�นจาก
กิจกรรมิเหล้่าน่�ที่ั�วิที่ั�งห่วิงโซ่คุณ์ค่า

ในกรณ์่เมืิ�อม่ิการล้ะเมิิดสิที่ธิิมินุษยืชุน บริษัที่ฯ ได้ดำาเนิน
มิาต่รการต่า่งๆ เพื�อใหแ้นใ่จวิา่ม่ิการดำาเนินการแกไ้ขท่ี่�เหมิาะสมิ 
เพื�อฟื�นฟูกลุ้ม่ิท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บจากกิจกรรมิของบรษัิที่ฯ ให้อยู่ื
ในสถานการณ์์ที่่�ควิรเป็นหากผล้กระที่บไมิ่เกิดขึ�น

มิาต่รการเหล่้าน่�ยืงัรวิมิถึงกระบวินการรับข้อรอ้งเรย่ืน แล้ะชุ่อง
ที่างการรอ้งเร่ยืนผา่นที่างโที่รศพัที่ ์อ่เมิล้ แล้ะเวิบ็ไซต่ ์ต่ล้อดจน 
การแจง้เจ้าหนา้ท่ี่�แล้ะพนกังานท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งโดยืต่รง ทัี่�งน่�บรษัิที่ฯ 
จะประเมิินสาเหตุ่แล้ะแก้ไขปัญหาผ่านกระบวินการท่ี่�ไมิ่เปิด
เผยืต่ัวิต่น นอกจากน่� หล้ังจากการประเมิิน บริษัที่ฯ จะต่รวิจ

สอบให้แน่ใจวิา่ม่ิการเย่ืยืวิยืาท่ี่�มิป่ระสิที่ธิภิาพแล้ะมิก่ารชุดเชุยื
อยืา่งเหมิาะสมิ ต่ล้อดจนใหก้ารคุม้ิครองผูไ้ดร้บัผล้กระที่บดว้ิยื

บริษัที่ฯ ยืังได้ต่รวิจสอบผล้การดำาเนินการด้านสิที่ธิิมินุษยืชุน 
ที่บที่วินกระบวินการประเมินิแล้ะการต่รวิจสอบเปน็ประจำาที่กุปี 
เพื�อใหแ้น่ใจวิา่แนวิปฏิบิตั่ดิา้นสทิี่ธิมิินษุยืชุนนั�นมิป่ระสทิี่ธิภิาพ
แล้ะเป็นปัจจุบันมิากที่่�สุด ที่ั�งน่� เนื�องจากในปี 2564 ไมิ่มิ่การ
ล้ะเมิิดสิที่ธิิมินุษยืชุนเกิดขึ�น จึงไม่ิมิ่การดำาเนินการแก้ไขเพิ�มิ
เต่ิมิใดๆ

การตี้ระหนักรู้ดั้านสิที่ธิมนุษัยชิน
เพื�อให้สอดคล้้องกับหล้ักการแล้ะพันธิสัญญาด้านสิที่ธิิมินุษยื
ชุนของกลุ้่มิบริษัที่ WHA บริษัที่ฯ จึงสร้างควิามิต่ระหนักแล้ะ
สร้างควิามิเข้าใจในสิที่ธิิมินุษยืชุนให้กับพนักงานทีุ่กคนอยื่าง
ต่่อเนื�อง โดยืนโยืบายืสิที่ธิิมินุษยืชุนได้รับการบรรจุให้เป็นส่วิน
หนึ�งของโครงการปฐมินิเที่ศพนักงานใหมิ่ทีุ่กคนต่ั�งแต่่ปี 2563 
ซึ�งการดำาเนินการน่�จัดขึ�นโดยืฝ่่ายืที่รัพยืากรบุคคล้ระดับกลุ้่มิ  
นอกจากน่� ในปี 2564 มิ่พนักงานใหมิ่จำานวิน 34 คนที่่�ได้ผ่าน
โครงการปฐมินิเที่ศ กล้่าวิโดยืสรุปคือ พนักงานของบริษัที่ฯ
จำานวินร้อยืล้ะ 100 ได้รับการฝ่ึกอบรมิ โดยืใชุ้เวิล้าที่ั�งหมิด 34 
ชัุ�วิโมิงในการฝึ่กอบรมินโยืบายืแล้ะขั�นต่อนด้านสิที่ธิิมินุษยืชุน 
ซึ�งเพิ�มิขึ�นกวิ่าร้อยืล้ะ 10 จากปีก่อนหน้า

นอกจากน่� ฝ่า่ยืที่รัพยืากรบุคคล้ยัืงได้จดัให้มิก่ารประชุาสัมิพันธิ์
ในประเด็นสำาคัญๆ ไมิ่วิ่าจะเป็นประเด็นเรื�อง สัญชุาต่ิ ศาสนา 
ภาษา อายุื แล้ะเพศ ทัี่�งน่� เอกสารควิามิรู้ท่ี่�จัดที่ำาขึ�นจะถูก
แนบมิาพร้อมิกับนโยืบายืสิที่ธิิมินุษยืชุน ผ่านแพล้ต่ฟอร์มิ 
SharePoint ภายืในบริษัที่ฯ เพื�อเพิ�มิควิามิต่ระหนักรู้ของ
พนักงานเก่�ยืวิกับประเด็นด้านสิที่ธิิมินุษยืชุน นอกจากน่�ยืัง
เป็นการที่บที่วินนโยืบายืให้แก่พนักงานได้อ่กด้วิยื
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กัารพ่ฒนา
ชิุมชิน

ด้วิยืแนวิโน้วิที่่�โล้กกำาล้ังก้าวิไปสู่เศรษฐกิจยืั�งยืืนมิากขึ�น ธิุรกิจ
จะประสบควิามิสำาเร็จได้อยื่างยัื�งยืืน หากม่ิส่วินชุ่วิยืในการ
พัฒนาแล้ะสร้างควิามิมิั�งคั�งให้กับชุุมิชุนแล้ะสังคมิ การได้รับ
การยือมิรับแล้ะควิามิไวิ้วิางใจจากชุุมิชุนเเล้ะสังคมิม่ิควิามิ
สำาคญัต่่อควิามิสำาเร็จของธุิรกจิ บริษทัี่ฯ ต่ระหนักวิา่การดำาเนิน
ธิรุกจิแล้ะการต่ดัสนิใจเก่�ยืวิกับธุิรกจิอาจสง่ผล้กระที่บต่อ่ชุมุิชุน
แล้ะสิ�งแวิดล้้อมิโดยืรอบ นอกจากน่� ด้วิยืล้ักษณ์ะของธุิรกิจ
ของบริษัที่ฯ การใชุ้ที่รัพยืากรร่วิมิกันแล้ะข้อขัดแยื้งระหวิ่าง 
บริษัที่ฯ แล้ะชุุมิชุนอาจเป็นเรื�องท่ี่�หล้่กเล้่�ยืงไมิ่ได้ บริษัที่ฯ  
จึงเห็นคุณ์ค่าของควิามิกล้มิเกล้่ยืวิแล้ะควิามิสำาคัญของการได้
รบัการยือมิรบัจากชุุมิชุนที่อ้งถิ�น ดงันั�นเพื�อใหบ้รรล้วุิสิยัืที่ศัน์ใน
การเป็นผู้ให้บริการด้านสาธิารณ์ูปโภคท่ี่�ได้รับการยือมิรับมิาก
ท่ี่�สดุในประเที่ศไที่ยื บริษทัี่ฯ จงึต่ระหนักถงึควิามิรับผิดชุอบใน
การต่อบแที่นสงัคมิแล้ะมิส่ว่ินรว่ิมิในการพฒันาชุุมิชุนโดยืรอบ

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บรษิทัี่ ดบับล้วิิเอชุเอ ยืทูี่ลิ้ติ่่�ส ์แอนด์ พาวิเวิอร ์จำากดั (มิหาชุน) 
นำากล้ยืทุี่ธิด์า้นควิามิรบัผดิชุอบต่อ่สงัคมิของดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ 
มิาปฏิิบัต่ิแล้ะม่ิส่วินร่วิมิกับเพื�อนบ้านแล้ะสังคมิผ่านกิจกรรมิ
ต่่างๆ ท่ี่�ยัื�งยืืนแล้ะมุ่ิงเน้นในด้านการศึกษา การพัฒนาชุุมิชุน 
แล้ะการพัฒนาสิ�งแวิดล้้อมิ ซึ�งกิจกรรมิต่่างๆ เหล่้าน่�ถูกจัด
ขึ�นต่ามิควิามิต่้องการของชุุมิชุน จากการประเมิินผล้กระที่บ
สิ�งแวิดล้้อมิ (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่่�
เก่�ยืวิข้อง การมิ่ส่วินร่วิมิที่างสังคมิ แล้ะผล้ต่อบรับท่ี่�ได้รับ
โดยืต่รงจากสมิาชุิกในชุุมิชุน การแจ้งเบาะแส การโที่รศัพที่์ 

อ่เมิล้ การกิจกรรมิที่่�สร้างการมิ่ส่วินร่วิมิ แบบสำารวิจ แล้ะการ
แต่่งต่ั�งต่ัวิแที่นชุุมิชุนในพื�นท่ี่� เป็นส่วินหนึ�งของวิิธิ่การต่่างๆ 
ที่่�ใชุ้ในการรวิบรวิมิข้อมิูล้เก่�ยืวิกับควิามิต่้องการ ข้อเสนอแนะ  
แล้ะควิามิกั งวิล้ของชุุมิชุนผ่าน h t tps : / /env i .wha-
industrialestate.com/

บริษัที่ฯ ใชุ้กล้ยืุที่ธิ์ของดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ปเพื�อสร้างผล้กระที่บ
เชุงิบวิกต่อ่เพื�อนบ้านแล้ะสังคมิผ่านโครงการระยืะยืาวิ โดยืเน้น 
ท่ี่�สามิเสาหล้ัก ได้แก่ การศึกษา ควิามิอยู่ืด่กินด่ แล้ะการ
พัฒนาสิ�งแวิดล้้อมิ เพื�อสนับสนุนแล้ะต่อบสนองควิามิต่้องการ
แล้ะควิามิกังวิล้ของชุุมิชุน ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้ร่วิมิมิือกับ
ชุุมิชุนในรัศมิ่ 50 กิโล้เมิต่ร โดยืรอบนิคมิอุต่สาหกรรมิในการ
รเิริ�มิโครงการเพื�อรับผิดชุอบต่อ่สังคมิ กลุ้ม่ิบริษทัี่ได้บริจาคเงิน
จำานวิน 22.48 ล้้านบาที่ เพื�อแสดงออกถึงควิามิรับผิดชุอบต่่อ
สงัคมิแล้ะสิ�งแวิดล้อ้มิ (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ต่ามิต่ารางในหน้าถัดไป ที่ั�งน่�พนักงานได้ใชุ้ชุั�วิโมิงการที่ำางาน
รวิมิทัี่�งหมิด 36,410 ชัุ�วิโมิง ในการม่ิส่วินร่วิมิในโครงการควิามิ
รับผิดชุอบต่่อสังคมิแล้ะสิ�งเเวิดล้้อมิ โครงการพัฒนาชุุมิชุน 
ดังกล้่าวิมิ่ผู้ได้รับประโยืชุน์รวิมิ 126,386 คน จาก 156 ชุุมิชุน 
บริษัที่ฯ ได้ต่ั�งเป้าหมิายืในการเข้าถึงชุุมิชุนมิากกวิ่าร้อยืล้ะ 97 
ในพื�นท่ี่�โดยืรอบ ซึ�งเป็นสว่ินหนึ�งในการยืกระดับการม่ิส่วินร่วิมิ
ของชุุมิชุน ในป ี2564 บรษัิที่ไดบ้รรล้เุป้าหมิายืน่�ดว้ิยืการที่ำางาน
ร่วิมิกับ 156 หมิู่บ้านจาก 159 หมิู่บ้านในจังหวิัดระยือง ชุล้บุร่ 
แล้ะสระบุร่ เป้าหมิายืการมิ่ส่วินร่วิมิของชุุมิชุนในปี 2565 นั�น
อยืู่ที่่�ร้อยืล้ะ 98

การศ่กษัา ความอยููดั่กินดั่ การพัฒนาสิ�งแวดัลิ้อม

https://envi.wha-industrialestate.com/
https://envi.wha-industrialestate.com/


99 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ส์ามเส์าหล่ิกั

การพัฒนา 
สิ�งแวดัลิ้อม 

8%

ความอยูู่ดั่กินดั่
74%

การศ่กษัา 
18%

ประเภทของ
กัิจำกัรรมกัารกัุศลิ

ประเภทของ
กัิจำกัรรมดั�านกัารค�า

ประเภทของ
กัิจำกัรรมกัารกัุศลิ

รวม

4.58

จ้ำานวนเงิน 
(ลิ้านบาที่)

6.05

จ้ำานวนเงิน 
(ลิ้านบาที่)

4.12

จ้ำานวนเงิน 
(ลิ้านบาที่)

14.75

จ้ำานวนเงิน 
(ลิ้านบาที่)

20.37%

ร้อยูลิะ 
(%)

26.91%

ร้อยูลิะ 
(%)

18.33%

ร้อยูลิะ 
(%)

100%

ร้อยูลิะ 
(%)

1. การบริจ้าคเพ่�อการกุศลิ

3. กิจ้กรรมดั้านการค้า

2. การลิงทีุ่นในชิุมชิน

บรษัิที่ฯ มิเ่ปา้หมิายืท่ี่�จะประเมิินค่าใชุ้จา่ยืทัี่�งหมิดท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกับโครงการเพื�อสงัคมิต่า่งๆ รวิมิถึงค่าใชุ้จา่ยืที่างอ้อมิ เชุน่ คา่อาสาสมัิคร 
พนักงานองค์กรแล้ะค่าใชุ้จ่ายืในการดำาเนินกิจกรรมิต่่างๆ (เชุ่น ค่าใชุ้จ่ายืเก่�ยืวิกับการจัดกิจกรรมิชุุมิชุน)
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ชนิดัของเงินส์มทบ

ชนิดัของเงินส์มทบ

ชนิดัของเงินส์มทบ

ชนิดัของเงินส์มทบ

22.48 บาที่

43,497,315 บาที่

2,372,974 บาที่

1,108,809 บาที่

ยูอดัเงินรวม (ในสกุลิเงินที่้องถึิ�น)

ยูอดัเงินรวม (ในสกุลิเงินที่้องถึิ�น)

ยูอดัเงินรวม (ในสกุลิเงินที่้องถึิ�น)

ยูอดัเงินรวม (ในสกุลิเงินที่้องถึิ�น)

เงินสด
สมที่บ

การใหุ้้ ในร้ปิแบบอื�น เชิ�น การบริจำาคผู้ลุ่ิตภัณิฑ์์หุ้ร่อ
บริการ โครงการ / หุ้้างหุ่้้นส�วนหุ้ร่อท่ี่�สิ�งอื�นท่ี่�คลุ่้าย์กัน

เวลุ่า: พนักงานใชิ้ชิั�วโมงที่ำางาน
เพ่�องานอาสาสมัคร

ค�าการจัำดการ

กัลิยุทธุ์ความร่บผิดัชอบตี้่อส์่งคมแลิะ
สิ์�งเเวดัลิ�อม (CSR)
เพื�อใหมั้ิ�นใจวิา่โครงการแล้ะกระบวินการดำาเนินงานของบริษัที่ฯ 
ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งของดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ม่ิประสิที่ธิิภาพแล้ะ
สรา้งผล้ในเชุงิบวิกมิากท่ี่�สดุต่อ่ชุุมิชุน บรษิทัี่ฯ จงึไดด้ำาเนนิการ
ต่รวิจสอบการม่ิส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืในที่้องถิ�นเพื�อวิัด 
ควิามิสำาเร็จของแต่่ล้ะกิจกรรมิ การประเมิินแล้ะวิัดผล้การ 
ดำาเนินงานกิจกรรมิที่างสังคมิต่่างๆ ที่่�จัดขึ�นเป็นสิ�งสำาคัญมิาก 
เนื�องจากบรษิทัี่ฯ สามิารถนำาผล้ประเมิินท่ี่�ไดจ้ากกจิกรรมิเหล้า่น่� 
ไปบรณู์าการกับกระบวินการที่างธิรุกจิของดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ได้  
ซึ�งจะนำาไปสูก่ารปรับปรุงกล้ยืทุี่ธ์ิดา้นควิามิรบัผดิชุอบต่อ่สังคมิ
แล้ะสิ�งเเวิดล้้อมิ (CSR) ของดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ต่่อไป ที่ั�งน่� 
บริษทัี่ฯ จดัใหม่้ิการต่รวิจสอบการม่ิสว่ินรว่ิมิของผูม่้ิสว่ินไดเ้สย่ื
เป็นประจำาทีุ่กปี 

บริษัที่ฯ ได้นำา KPI มิาใชุ้ในการวิัดการประสิที่ธิิภาพดังต่่อไปน่� 
• แบบสำาร้วจ้ความพัึงพัอใจ้ของชุ้มช้น (หน่วิยื: เป็นหน่วิยื

ปฏิิบัต่ิการ / ร้อยืล้ะ) ซึ�งจะดำาเนินการเมิื�อสิ�นสุดโครงการ
แล้ะกิจกรรมิการมิ่ส่วินร่วิมิ

• ใบอนุญ่าตุปร้ะกอบกิจ้การ้เพ่ั�อสังคม (เชุ่น ใบอนุญาต่
ประกอบกจิการโรงไฟฟา้ ใบอนุญาต่ประกอบกจิการไฟฟา้ 
ใบอนุญาต่ประกอบกจิการจา่ยืกำาลั้งไฟฟา้) ท่ี่�บรษิทัี่ฯ ไดร้บั 
แล้ะที่ำาการต่่ออายืุ 

• ช้�องทางร้�องเร้ียน (เชุ่น การร้องเร่ยืนที่่�ได้รับจากชุ่องที่าง
แจ้งเบาะแสที่างอเ่มิล้ โที่รศัพที่์ แล้ะชุ่องที่างการสื�อสาร 
อื�นๆ) จากผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืในพื�นท่ี่� เชุ่น ชุุมิชุน องค์กร 
สื�อ สมิาคมิ แล้ะองค์กรไมิ่แสวิงหาผล้กำาไร (Non 
Governmental Organizations: NGOs) ผ่าน https://
envi.wha-industrialestate.com/

บที่เร่ยืนทัี่�งในเชุิงบวิกแล้ะเชุิงล้บแล้ะควิามิรู้ท่ี่�ได้ผ่านต่ัวิชุ่�วิัด
ประสิที่ธิิภาพเหล่้าน่�จะถูกใชุ้เพื�อเป็นแนวิที่างในกระบวินการ
ที่างธิุรกิจแล้ะการดำาเนินงานของบริษัที่ฯ แล้ะนำาไปสื�อสารกัน
ใหท้ี่กุหน่วิยืธุิรกจิของดับบลิ้วิเอชุเอ กรุป๊รับที่ราบ ผา่นชุ่องที่าง
โต่้ต่อบบนระบบอินที่ราเน็ต่ท่ี่�ได้รับการออกแบบมิาโดยืเฉพาะ 
กระบวินการซักถามิท่ี่�ได้รับมิาต่รฐาน หล้ักสูต่รการฝ่ึกอบรมิ 
การประชุุมิภายืในระหวิา่งผูจั้ดการโรงงานในท้ี่องถิ�นเพื�อพบปะ
แล้ะแบ่งปันแนวิที่างปฏิิบัต่ิที่่�ด่ที่่�สุด แล้ะกิจกรรมิ Road Show 
ในหน่วิยืปฏิิบัต่ิการในพื�นท่ี่�เพื�อแล้กเปล้่�ยืนแนวิที่างปฏิิบัต่ิท่ี่�ด่
ที่่�สุดกับหน่วิยืปฏิิบัต่ิอื�นๆ

https://envi.wha-industrialestate.com/
https://envi.wha-industrialestate.com/
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โครงกัารส์่งเส์ริมดั�านกัารศึกัษัา
บริษทัี่ฯ มิส่ว่ินรว่ิมิในโครงการพฒันาท่ี่�จดัขึ�นโดยืดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ ดงัต่อ่ไปน่� เพื�อมุ่ิงเนน้การพฒันาดา้นการศกึษาสำาหรบัสมิาชุกิ 
ในชุุมิชุนทีุ่กชุ่วิงวิัยื 

โครงการค�ายศัิลปะสำาหรับนักเรียน
เน่�องจากดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ม่ิควิามิกังวิล้เก่�ยืวิกับผล้กระที่บ 
ท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิม่ิต่่อชุุมิชุน จึงได้จัดที่ำากิจกรรมิควิามิ 
รับผิดชุอบต่่อสังคมิแล้ะสิ�งเเวิดล้้อมิขึ�นเพื�อสนับสนุนโรงเร่ยืน
ท่ี่�อยูื่ใกล้้กับนิคมิอุต่สาหกรรมิโดยืพัฒนาพื�นฐานด้านศิล้ปะ
ให้กับเด็กนักเร่ยืน นอกจากน้�  การอนุรักษ์สิ � งแวิดล้้อมิ 
ประวัิติ่ศาสต่ร์ แล้ะภูมิิปัญญาวิัฒนธิรรมิในที่้องถิ�นยืังถูกรวิมิ
เข้ากับหลั้กสูต่รผ่านกิจกรรมิค่ายืศิล้ปะ เพื�อพัฒนาควิามิคิด
สร้างสรรค์ เสร่ภาพในการแสดงออก แล้ะทัี่กษะการสื�อสาร
ของเด็ก 

ในปี 2563 มิ่นักเร่ยืนเข้าร่วิมิกิจกรรมิที่ั�งหมิด 560 คน จาก
โรงเรย่ืนประถมิศึกษา 20 แห่ง แล้ะนักเรย่ืน 30 คนจากโรงเรย่ืน
มิัธิยืมิต่้น 15 แห่ง จากผล้การสำารวิจพบวิ่าควิามิพึงพอใจต่่อ
ค่ายืศิล้ปะที่ั�งสองค่ายืคือ ร้อยืล้ะ 88.2 แล้ะร้อยืล้ะ 92.4 ต่ามิ
ล้ำาดับ นกัเรย่ืนส่วินใหญ่รูส้กึวิา่การเข้ารว่ิมิกิจกรรมิที่ำาใหพ้ฒันา
ที่ักษะด้านศิล้ปะขั�นพื�นฐานของพวิกเขาด่ขึ�น แล้ะสามิารถนำา
ข้อมิูล้ท่ี่�ได้รับไปใชุ้ในชุ่วิิต่ประจำาวิัน กิจกรรมิน่�ประสบควิามิ
สำาเร็จในการส่งเสริมิแล้ะพัฒนาการศึกษาสำาหรับนักเร่ยืนไที่ยื 
ซึ�งเป็นส่วินสำาคัญในการพัฒนาชุุมิชุนแล้ะประเที่ศในภาพรวิมิ
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เนื�องจากวิกิฤต่การแพร่ระบาดของโควิดิ 19 โครงการจึงถกูเล้ื�อนออกไปจนถึงป ี2565 อย่ืางไรก็ต่ามิ ในปี 2564 ดบับลิ้วิเอชุเอ กรุป๊  
ยืงัคงชุว่ิยืเปล้่�ยืนแปล้งชุว่ิติ่ของนกัเรย่ืนเหล้า่น่�ใหด้ขึ่�น ดว้ิยืการสนบัสนนุแล้ะบรจิาคสาธิารณ์ปูโภคที่างการศกึษา ทัี่�งกระเปา๋นกัเร่ยืน  
หนังสือ ดินสอ แล้ะดินสอส่ ให้กับนักเร่ยืนกวิ่า 20,400 คน ใน 66 โรงเร่ยืนที่่�อยืู่รอบนิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ

ทีุ่นการศั่กษัา
เยืาวิชุนคือกลุ้ม่ิแรงงานแล้ะกำาล้งัสำาคัญท่ี่�จะขบัเคล้ื�อนประเที่ศ
ในอนาคต่ อย่ืางไรดต่่ามิ เยืาวิชุนบางคนแม้ิจะมิค่วิามิสามิารถ
แล้ะที่กัษะสงูมิาก แต่ก็่อาจขาดโอกาสในการศึกษาเพื�อหาควิามิรู้ 
ได้อยื่างเต่็มิที่่� ด้วิยืข้อจำากัดที่างการเงิน ดังนั�นดับบล้ิวิเอชุเอ 
กรุป๊แล้ะบรษิทัี่ฯ ถอืวิา่การสนับสนนุด้านการศึกษาเปน็รากฐาน
สำาคัญในการพัฒนาชุุมิชุน ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ 
เห็นควิามิสำาคัญในการเปิดโอกาสให้เยืาวิชุนได้พัฒนาข่ด 
ควิามิสามิารถแล้ะพัฒนาคุณ์ภาพชุ่วิิต่ของต่นเอง ด้วิยืเหตุ่น่� 
ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ จึงให้การสนับสนุนด้านการ
ศึกษาแก่นักเร่ยืนอยื่างต่่อเนื�อง โดยืการมิอบทีุ่นการศึกษาให้
นักเร่ยืนที่่�จะเข้าเร่ยืนต่่อในระดับอาชุ่วิศึกษาต่่อไป ที่ั�งน่� เพื�อ
เปน็การบ่มิเพาะเยืาวิชุนท่ี่�ม่ิควิามิสามิารถต่ั�งเเต่ขั่�นต่น้ ปจัจบัุน
ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้ที่ำาการมิอบทีุ่นการศึกษาไปแล้้วิที่ั�งสิ�น 
จำานวิน 26 ทีุ่น รวิมิเป็นเงินที่ั�งสิ�น 0.7 ล้้านบาที่ มิ่นักเร่ยืน 26 
คนท่ี่�ไดร้บัประโยืชุนจ์ากโครงการที่นุการศกึษาเหล้า่น่�ในป ี2564

โครงการพัฒนาระเบ่ยืงเศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวิันออก (The 
Eastern Economic Community: EEC) ประกอบด้วิยืจังหวิัด
ท่ี่�ม่ิควิามิสำาคัญเชุิงยุืที่ธิศาสต่ร์ ได้แก่ ระยือง ชุล้บุร่ แล้ะ
ฉะเชิุงเที่รา ยืังคงดึงดูดการล้งทุี่นภาคเอกชุนเข้ามิามิากขึ�น 
ปัจจุบันรัฐบาล้กำาล้ังพัฒนาโครงการสำาคัญ เชุ่น มิอเต่อร์เวิยื์ 

ระบบรถไฟรางคู่ แล้ะขยืายืสนามิบินอู่ต่ะเภาแล้ะสิ�งอำานวิยื
ควิามิสะดวิกด้านงานท่ี่าเรือ โดยืมิ่โครงสร้างพื�นฐานเป็นหนึ�ง
ในเสาหล้ักของการพัฒนา

ควิามิท้ี่าที่ายืในปัจจุบนัคือ ควิามิต้่องการแรงงานท่ี่�มิทั่ี่กษะแล้ะ
ได้รับการฝ่ึกฝ่นมิาอยื่างด่ โครงการฝ่ึกอบรมิวิิชุาชุ่พคู่ (DVT) 
จงึไดถ้กูรเิริ�มิขึ�นโดยืสำานกังานการอาชุ่วิศกึษา ชุว่ิยืใหน้กัศกึษา
สามิารถเข้ารับการฝ่ึกงานได้โดยืต่รง นอกเหนือจากการศึกษา
ภาคที่ฤษฎ่ ซึ�งโครงการน่�เป็นควิามิร่วิมิมืิอระหวิ่างภาคการ
ศึกษาแล้ะบริษัที่เอกชุน
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โครงการครูอัตี้ราจ้าง	(TEACHER	FELLOWSHIP)
ปัจจุบันสังคมิของเรากำาลั้งประสบปัญหาอันเนื�องมิาจากการขาดแคล้นครู ดังนั�น ดับบลิ้วิเอชุเอ แล้ะบริษัที่ฯ จึงได้ชุ่วิยืเหลื้อ
โรงเร่ยืนท่ี่�อยู่ืโดยืรอบนคิมิอตุ่สาหกรรมิของดบับล้วิิเอชุเอ ดว้ิยืการมิอบเงนิสนบัสนนุจำานวิน 1,260,000 บาที่ สำาหรบัครอูตั่ราจา้ง 
ให้กับ 7 โรงเร่ยืนในพื�นที่่�ในจังหวิัดระยืองแล้ะชุล้บุร่

จากการประเมิินผล้ของโครงการมิอบเงินสนับสนุนครูอัต่ราจ้าง พบวิ่าในแต่่ล้ะปีมิ่นักเร่ยืนประมิาณ์ 1,400 คนจาก 7 โรงเร่ยืนที่่�
ไดร้บัการฝ่กึอบรมิจากครูในโครงการของดับบล้วิิเอชุเอ ทัี่�งน่� นบัต่ั�งแต่ป่ ี2551 ท่ี่�เริ�มิโครงการดังกล่้าวิ มิน่กัเรย่ืนกวิา่ 19,000 คน 
จาก 7 โรงเร่ยืน ที่่�ได้รับการฝ่ึกอบรมิจากครูผู้สอนของดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ต่ล้อดระยืะเวิล้า 14 ปี

โครงการมอบอุปกรณ์การศั่กษัาของดัับบลิวัเอชิเอ	
กรุ๊ป
นับเป็นปีท่ี่� 24 ท่ี่�ดับบลิ้วิเอชุเอ กรุ๊ป ได้ร่วิมิมืิอกับกลุ้่มิ 
ผู้ประกอบการในนิคมิอุต่สาหกรรมิต่่างๆ ของดับบล้ิวิเอชุเอ 
กวิ่า 70 รายื ในการชุ่วิยืเหล้ือน้องๆ นักเร่ยืนจากครอบครัวิ
ท่ี่�ม่ิรายืได้น้อยืให้ได้รับการศึกษา ซึ�งเป็นก้าวิสำาคัญในการ
พัฒนาคุณ์ภาพชุ่วิิต่ รวิมิทัี่�งสุขภาพแล้ะควิามิปล้อดภัยืของ
ต่นเอง ด้วิยืการบริจาคท่ี่�ดำาเนินอย่ืางต่่อเนื�องที่ำาให้โครงการ
มิอบอุปกรณ์์การศึกษาให้กับโรงเร่ยืนต่่างๆ ของดับบล้ิวิเอชุเอ 
กรุ๊ป ส่งผล้ล้ัพธิ์ในด้านบวิกต่่อชุุมิชุนแล้ะสังคมิรอบข้าง 

ต่ล้อดระยืะเวิล้า 5 วินัในเดอืนกรกฎาคมิ ผูบ้รหิารของดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ แล้ะผูบ้รหิารบรษัิที่ฯ ไดเ้ดนิที่างไปเยื่�ยืมิ แล้ะมิอบอปุกรณ์์ 
ให้กบัโรงเร่ยืน 50 แห่ง แล้ะ ศนูยืพ์ฒันาเดก็เล้ก็ 15 แหง่ในบรเิวิณ์ใกล้เ้คย่ืงนิคมิอตุ่สาหกรรมิของดับบล้วิิเอชุเอ ภายืใต้่นโยืบายืเว้ิน
ระยืะหา่งที่างสงัคมิในชุว่ิงสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในเดอืนกรกฎาคมิ เพื�อสง่มิอบอปุกรณ์ก์ารศกึษา แล้ะอปุกรณ์์
ก่ฬา เพื�อพัฒนาจิต่ใจแล้ะร่างกายื บ่มิเพาะที่ักษะที่างสังคมิ แล้ะควิามิรู้ด้านวิิชุาการให้กับน้องๆ นักเร่ยืน จำานวิน 20,400 คน ที่่� 
เขา้รว่ิมิโครงการมิอบอปุกรณ์ก์ารศกึษา ซึ�งนอ้งๆ แต่ล่้ะคนจะไดร้บัเปส้ะพายืหล้งั สมิดุบนัที่กึ ปากกา ดนิสอ ดนิสอสแ่ล้ะอปุกรณ์์
พื�นฐานอื�น ๆ  เพื�อใชุป้ระกอบการเรย่ืนรูอ้ยืา่งสรา้งสรรคทั์ี่�งภายืในแล้ะภายืนอกหอ้งเรย่ืน เนื�องจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
จงึมิก่ารแจกจ่ายืแอล้กอฮอล์้เจล้ให้กับทุี่กโรงเรย่ืน เพื�อดูแล้ให้ครแูล้ะนักเรย่ืนปล้อดภัยืแล้ะป้องกันการแพร่กระจายืของ COVID-19
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“นับเป็นเวิล้ากวิ่าสองที่ศวิรรษท่ี่�ท่ี่มิผู้บริหารแล้ะพนักงานของ 
บริษัที่ฯ รวิมิไปถึงลู้กค้าในนิคมิอุต่สาหกรรมิของเราได้ร่วิมิ 
แบ่งปันแล้ะสนับสนุนโครงการอันที่รงคุณ์ค่าน่� ต่อกยืำ�า 
ควิามิเชืุ�อของเราวิ่าการที่ำางานร่วิมิกันเราสามิารถสร้างการ
เปล้่�ยืนแปล้งผ่านการศึกษา เราขอขอบคุณ์ผู้สนับสนุนทีุ่ก 
คนท่ี่�ให้การสนับสนุนเราเป็นอยื่างด่ในชุ่วิงหล้ายืปีท่ี่�ผ่านมิา 
แมิ้กระทัี่�งในชุ่วิงเวิล้าท่ี่�ยืากล้ำาบากของการแพร่ระบาดของ 
COVID-19” - มิร. เดวิิด นาร์โดน ประธิานเจ้าหน้าที่่�บริหาร 
ธิุรกิจนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะการล้งทุี่นต่่างประเที่ศ บริษัที่  
ดับบล้ิวิเอชุเอ อินดัสเที่ร่ยืล้ ด่เวิล้ล้อปเมินที่์ จำากัด (มิหาชุน) 
แล้ะกรรมิการบริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ 
จำากัด (มิหาชุน) กล้่าวิ

โครงกัารส์่งเส์ริมดั�านกัารพ่ฒนาชุมชน
เพื�อยืกระดับการดำารงชุ่วิิต่ของชุาวิชุุมิชุนให้ด่ขึ�น บริษัที่ฯ ได้ร่วิมิมืิอกับ กลุ้่มิบริษัที่ WHA เพื�อดำาเนินการโครงการดังต่่อไป
น้�ในปี 2564

ผู้สนับสนุนดั้านการดูัแลสุขภาพ 
โดัยการส�งเสริมเที่คโนโลย่ดิัจิทัี่ลเพ่�อสุขภาพ
ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป (ซึ�งรวิมิถึงบริษัที่ฯ ด้วิยื) ได้ให้การสนับ
สนุนสต่าร์ที่อัพไที่ยืท่ี่�กำาล้ังพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ท่ี่�ชุ่วิยืแพที่ย์ืวิิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ืเพื�อชุ่วิยืในการวิินิจฉัยืโรค  
ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ดำาเนินการให้คืนแก่สังคมิในหล้ายืๆ ด้าน 
เพื�อสร้างการเปล่้�ยืนแปล้งในเชุิงบวิก การมิอบบริการดูแล้
สุขภาพผ่านโครงการท่ี่�ม่ิควิามิยัื�งยืืนแล้ะเที่คโนโล้ย่ืใหมิ่ล้่าสุด
จะชุ่วิยืให้ชุาวิชุุมิชุนม่ิสุขภาพแข็งแรง ซึ�งเป็นแรงขับเคล้ื�อน
ควิามิก้าวิหน้าแล้ะการเต่ิบโต่

ควัามร�วัมมือกับผู้ประกอบการ
บรษิทัี่ ดบับล้วิิเอชุเอ ยืทูี่ลิ้ติ่่�ส ์แอนด์ พาวิเวิอร ์จำากดั (มิหาชุน) 
เขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ สระบุร่ (WHA 
SIL) แล้ะ เขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ ระยือง 
(WHA RIL) ร่วิมิกันกับลู้กค้าภายืในได้จัดต่ั�งคณ์ะกรรมิการ
ชุุมิชุนสัมิพันธิ์ขึ�น โดยืสมิาชุิกของคณ์ะกรรมิการได้ร่วิมิมิือกัน
รวิบรวิมิเงินทุี่นเพื�อดำาเนินโครงการพัฒนาสังคมิเพื�อยืกระดับ
ควิามิน่าอยู่ืของชุุมิชุนโดยืรอบ ปัจจุบันม่ิจำานวินสมิาชุิกอยืู่ท่ี่� 
64 คน ซึ�งสมิาชุกิแต่ล่้ะคนจะมิอบเงนิสนบัสนนุจำานวิน 30,000 
บาที่ต่่อสมิาชุิกต่่อปี จากโรงงานที่่�เข้าร่วิมิโครงการ ในขณ์ะที่่�
เขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ ระยือง มิ่จำานวิน
สมิาชุิกอยืู่ที่่� 23 คน ซึ�งสมิาชุิกแต่่ล้ะคนจะมิอบเงินสนับสนุน
จำานวิน 30,000 บาที่ต่่อสมิาชุิกต่่อปี ในปี 2564 มิ่การรวิบรวิมิ
กองทุี่นแล้ะจัดสรรเป็นทุี่นในกิจกรรมิการศึกษา ศาสนา แล้ะ
เยืาวิชุน รวิมิที่ั�งสิ�น 2,610,000 บาที่ รวิมิถึงโครงการ “We 
Care NongKae” จำานวินเงนิที่นุมิจ่ำานวินเพิ�มิขึ�น 148,000 บาที่ 
เมิื�อเที่่ยืบกับปีก่อน
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โครงการปันกัน
ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ปแล้ะ บริษัที่ฯ เปิดต่ัวิโครงการปันกัน ในปี 2563 ซึ�งเป็นต่ล้าดออนไล้น์เพื�อประชุาสัมิพันธิ์แล้ะจำาหน่ายืสินค้า
โฮมิเมิดแล้ะอาหารที่้องถิ�นโฮมิเมิดจากวิัต่ถุดิบท่ี่�ปลู้กเองโดยืคนที่้องถิ�นพื�นท่ี่�ใกล้้เค่ยืงกับนิคมิอุต่สาหกรรมิ 9 แห่ง ในจังหวิัด
ชุล้บุร่แล้ะระยือง

มิ่ชุ่องที่างการประชุาสัมิพันธ์ิผ่านโซเชุ่ยืล้ม่ิเด่ยืเชุ่น Facebook แล้ะเวิ็บไซต่์ pangan.wha-industrialestate.com/en/home  
โดยืมิ่วิัต่ถุประสงค์เพื�อเชืุ�อมิต่่อผู้ขายืแล้ะผู้ซื�อโดยืจัดแสดงผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ต่ั�งแต่่งานฝ่ีมิือหัต่ถกรรมิ ยืาแผนโบราณ์ไปจนถึงรายืการ
อาหารท้ี่องถิ�นแล้ะอาหารโฮมิเมิด เพื�อนำาเสนอผลิ้ต่ภณั์ฑ์์ให้เป็นท่ี่�รูจั้กในวิงกวิา้ง แล้ะเพิ�มิยือดขายืแล้ะการสนับสนนุแกชุ่มุิชุนต่า่งๆ 

http://pangan.wha-industrialestate.com/en/home 
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ผู้ประกอบการรายืยือ่ยื ผูผ้ล้ติ่อาหาร กลุ้ม่ิอตุ่สาหกรรมิขนาดเล้ก็ 
ต่ล้อดจนกลุ้่มิแมิ่บ้าน เป็นหนึ�งในกลุ้่มิที่่�ต่อบรับแล้ะได้รับเชุิญ
ให้เข้าร่วิมิโครงการเพื�อการส่งเสริมิแล้ะขายืผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ของต่น
ไปสู่ต่ล้าดที่่�มิ่ขนาดใหญ่ขึ�น โครงการ CSR ของดับบล้ิวิเอชุเอ  
กรุ๊ป แล้ะ บริษัที่ฯ ชุ่วิยืส่งเสริมิการสร้างงานแล้ะการพัฒนา
เศรษฐกิจในที่้องถิ�น โอกาสน่�แสดงให้เห็นถึงแหล้่งรายืได้ใหมิ่  
หรือรายืได้เสริมิสำาหรับหล้ายืครัวิเรือน ซึ�งที่ำาให้พวิกเขา
สามิารถพัฒนาคุณ์ภาพชุ่วิิต่แล้ะสร้างอนาคต่ท่ี่�มิั�นคงกวิ่าให้
กับลู้กหล้าน นอกจากน่�ยืังชุ่วิยือนุรักษ์มิรดกของชุุมิชุนแล้ะ
สืบสานวิิชุาหัต่ถกรรมิแล้ะผล้ิต่ภัณ์ฑ์์อาหารประจำาที่้องถิ�นจาก 
หล้ากหล้ายืชุุมิชุน โครงการน่� เน้นการสร้างคุณ์ค่าที่าง
วิัฒนธิรรมิแล้ะประเพณ่์ที่้องถิ�น การสร้างต่ล้าดสินค้าเกษต่ร

แล้ะวัิสดุธิรรมิชุาติ่ รวิมิทัี่�งส่งเสริมิการถ่ายืที่อดควิามิรู้ควิามิ
เชุ่�ยืวิชุาญจากรุ่นสู่รุ่นต่่อไป ในปี 2564 ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป 
ได้ส่งเสริมิแล้ะขายืผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ที่้องถิ�นเป็นของขวิัญปีใหมิ่ผ่าน
ต่ล้าดออนไล้น์ ปันกัน ให้กับบุคคล้ที่่�เก่�ยืวิข้องกับกลุ้่มิบริษัที่

เนื�องจากม่ิโครงการต่ล้าด ปนักนั ดบับลิ้วิเอชุเอ กรุป๊ แล้ะบริษทัี่ฯ  
ไดส้นบัสนนุการซื�อผล้ติ่ภณั์ฑ์ป์นักนัมิลู้คา่ เกอืบ 1.0 ล้า้นบาที่ 
เพื�อเป็นกระเชุ้าของขวิัญปีใหมิ่ แล้ะการซื�อขายืทัี่�งหมิดผ่าน
ต่ล้าดปันกนั คดิเปน็มิลู้คา่เกอืบ 5 ล้า้นบาที่ โดยืม่ิ มิผ่ล้ติ่ภณั์ฑ์์ 
12 รายืการ แล้ะ 12 ชุุมิชุนที่่�เข้าร่วิมิในโครงการปันกัน

WHA PAN GAN Community Shop 
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หน�วัยแพที่ย์เคลื�อนท่ี่�
หน่วิยืแพที่ยื์เคล้ื�อนท่ี่�เป็นแนวิที่างสำาคัญด้านสุขภาพเพื�อ
พัฒนาการเข้าถึงบริการด้านการดูแล้สุขภาพในพื�นท่ี่�ห่างไกล้ 
ด้วิยืเหตุ่น่� ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ มิองเห็นถึงควิามิ
สัมิพันธิ์โดยืต่รงระหวิ่างสุขภาพแข็งแรงแล้ะมิ่คุณ์ภาพชุ่วิิต่
ในชุุมิชุนท่ี่�ด่ขึ�นในทีุ่กๆ ปี จึงมิ่การจัดหน่วิยืแพที่ย์ืเคล้ื�อนท่ี่�
เพื�อเข้าถึงสมิาชิุกในชุุมิชุนโดยืรอบนิคมิอุต่สาหกรรมิของ 

ดับบล้ิวิเอชุเอในจังหวิัดระยืองแล้ะชุล้บุร่ ในปี 2564 บริษัที่ฯ 
แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้มิ่การสนับสนุนหล้ายืรายืการ เชุ่น 
วิัคซ่นไข้หวิัดใหญ่มิากกวิ่า 320 โดส วิัคซ่น COVID-19  
ถุงยัืงชุ่พ อุปกรณ์์ที่างการแพที่ย์ื แล้ะโรงพยืาบาล้สนามิ ได้
ถูกมิอบให้กับสมิาชิุกในชุุมิชุนเพื�อชุ่วิยืให้พวิกเขาม่ิชุ่วิิต่แล้ะ
สุขภาพที่่�ด่ขึ�น

1. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้จัดให้มิ่ศูนยื์ฉ่ดวิัคซ่นป้องกันโควิิด-19 ดังน่� 
• สนับสนุนวิัคซ่นจำานวิน 5,615 โดส ให้แก่นิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง)
• สนับสนุนวิัคซ่นจำานวิน 2,285 โดส ให้กับเขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิ ดับบล้ิวิเอชุเอ ระยือง
• สนับสนุนวิัคซ่นจำานวิน 1,808 โดส ให้กับเขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ สระบุร่ (WHA SIL)
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2. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้จัดหาเงินทีุ่นแล้ะเครื�องเอกซเรยื์แบบเคล้ื�อนที่่� ดังน่�
• มิอบเครื�องเอกซเรยื์แบบเคล้ื�อนที่่�มิูล้ค่า 1,440,000 บาที่ ให้แก่โรงพยืาบาล้ปล้วิกแดง

3. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้จัดเต่ร่ยืมิชุุดถุงยืังชุ่พรวิมิถึงนำ�าแล้ะอาหารดังน่�
• มิอบชุุดถุงยืังชุ่พ 120 ชุุด ให้กับหมิู่บ้านสมิุที่รไที่ยื 
• มิอบชุุดถุงยืังชุ่พ 210 ชุุด ให้กับชุุมิชุนต่าสิที่ธิิ�แล้ะจอมิพล้เจ้าพระยืา

4. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้มิอบอุปกรณ์์ ที่างการแพที่ยื์ดังต่่อไปน่�
• ถุงมิือแพที่ยื์แบบใชุ้แล้้วิที่ิ�ง หน้ากากป้องกันใบหน้า แล้ะหน้ากากอนามิัยืที่างการแพที่ยื์ให้กับโรงพยืาบาล้ปล้วิกแดง เพื�อให้

บุคล้ากรที่างการแพที่ยื์นำาไปใชุ้ แล้ะเพื�อล้ดควิามิเส่�ยืงจากการปนเปื�อนเชุื�อของบุคล้ากร
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5. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้มิอบ ชุุด PPE ดังต่่อไปน่�
• ชุุด PPE จำานวิน 1,000 ชุุด ให้แก่โรงพยืาบาล้รามิาธิิบด่

6. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้จัดที่ำาโรงพยืาบาล้สนามิดังต่่อไปน่�
• ที่ั�งหมิด 3 แห่ง

-  โรงพยืาบาล้สนามิสมิุที่รปราการร่วิมิใจ 5 ณ์ โครงการดับบล้ิวิเอชุเอ เมิกะ โล้จิสต่ิกส์ เซ็นเต่อร์ ชุล้หาญพิจิต่ร 
ขนาด 1,300 เต่่ยืง
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-  โรงพยืาบาล้สนามิ CP - WHA - CHG ณ์ โครงการดับบล้ิวิเอชุเอ เมิกะ โล้จิสต่ิกส์ เซ็นเต่อร์ (ชุล้หาญพิจิต่ร  
กมิ.4) ขนาด 600 เต่่ยืง

-  เขต่ประกอบการอุต่สาหกรรมิ ดับบล้ิวิเอชุเอ สระบุร่ โดยืมิ่เต่่ยืงผู้ป่วิยืจำานวิน 400 เต่่ยืง
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7. บริษัที่ฯ แล้ะดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป มิอบเงินจำานวิน 10 ล้้านบาที่ ให้แก่มิูล้นิธิิรามิาธิิบด่ ฯ แล้ะมิูล้นิธิิศิริราชุ

8. บริษัที่ฯ แล้ะดับบลิ้วิเอชุเอ กรุ๊ป สนับสนุนหุ่นยืนต์่ 
“ปิ�นโต่” จำานวิน 2 ต่ัวิ - CU-RoboCovid” (100,000 บาที่) 
เพื�อใชุ้ในโรงพยืาบาล้ทัี่�วิประเที่ศ ซึ�งจะชุ่วิยืแพที่ย์ืแล้ะ
พยืาบาล้ในภารกิจต่รวิจหาแล้ะรักษาผู้ป่วิยื COVID-19 
พร้อมิที่ั�งล้ดควิามิเส่�ยืงการต่ิดเชุื�อ

นอกจากน่� ท่ี่�อาคาร WHA Tower ยืงัมิจ่ดุรบับรจิาคอาหาร  
อุปกรณ์์ที่างการแพที่ยื์ แล้ะเวิชุภัณ์ฑ์์ที่างการแพที่ยื์ เพื�อ
ส่งต่่อไปยืังโรงพยืาบาล้สมิุที่รปราการ รวิมิใจ 5 



112 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

กัารพิชิตี้ความท�าทายในส์ถุานกัารณู์กัารแพร่ระบาดัของ COVID-19
สถานการณ์์ COVID-19 ได้สร้างปรากฏิการณ์์แก่โล้กอยื่างที่่�ไมิ่เคยืเกิดขึ�นมิาก่อน แล้ะผล้ที่่�ต่ามิมิายืังคงไมิ่สามิารถประเมิินได้  
ขณ์ะท่ี่�เชืุ�อไวิรัสได้พรากชุ่วิิต่เหยืื�อจำานวินมิากไป สุขภาพร่างกายืแล้ะจิต่ใจของประชุาชุน ครอบครัวิ แล้ะชุุมิชุนมิากมิายืใน
ประเที่ศไที่ยืก็ถูกกระที่บกระเที่ือนอยื่างรุนเเรงเชุ่นกัน การแพร่ระบาดส่งผล้กระที่บต่่อธิุรกิจจำานวินมิาก รวิมิไปถึงชุ่วิิต่ของกลุ้่มิ 
เปราะบางที่่�สุดในสังคมิ บริษัที่ฯ ได้เข้าหาแล้ะมิ่ส่วินร่วิมิในการชุ่วิยืเหล้ือสมิาชุิกในชุุมิชุนเปราะบางแล้ะสมิาชุิกชุุมิชุนอื�นๆ ที่่�อยืู่ 
รอบๆ อยื่างจริงจัง บริษัที่ฯ จึงได้นำาโครงการต่่างๆ มิาปรับใชุ้ให้เข้ากับสถานการณ์์แล้ะสนับสนุนผู้ที่่�ต่้องการควิามิชุ่วิยืเหล้ือ 

• การ้ร้�วมกันร้ับม่อกับวิกฤตุโควิด-19 
ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ บริจาคตู่้แรงดันล้บซึ�งเป็นที่่�
ต่้องการอย่ืางมิากในการชุ่วิยืปกป้องแนวิหน้าที่างการแพที่ย์ื
อยื่างผู้กล้้าหาญท่ี่�ให้บริการผู้ป่วิยืโควิิด-19 ท่ี่�โรงพยืาบาล้
บ้านค่ายื เนื�องจากการล้ดควิามิเส่�ยืงของการต่ิดเชืุ�อในหมิู่ 
ผู้ป่วิยืแล้ะเจ้าหน้าท่ี่�ที่างการแพที่ย์ืเป็นสิ�งสำาคัญอย่ืางยิื�ง  
ซึ�งตู่้แรงดันน่�ถูกออกแบบมิาเพื�อป้องกันการแพร่กระจายืของ
เชืุ�อโรคแล้ะไวิรัส มิ่การแจกจ่ายือาหารชุุดให้กับครอบครัวิ
เปราะบางที่่�อาจเข้าถึงอาหารได้อยื่างจำากัด หรือประสบควิามิ
ยืากล้ำาบากที่างเศรษฐกจิซึ�งเปน็ผล้มิาจากสถานการณ์ก์ารแพร่
ระบาด ม่ิการจัดกิจกรรมิบริจาคโล้หิต่ร่วิมิกับสภากาชุาดไที่ยื
จังหวิัดระยืองแล้ะโรงพยืาบาล้ระยือง เพื�อให้มิ่เล้ือดเพ่ยืงพอ
แล้ะพร้อมิสำาหรับผู้ที่่�ต่้องการควิามิชุ่วิยืเหล้ือ 

ต่ัวิแที่นดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ ส่งมิอบชุุดสิ�งของ 
ประกอบด้วิยื ชุุดปฐมิพยืาบาล้ ผ้าอ้อมิผู้ใหญ่ สบู่ แล้ะ 
ยืาสามิัญประจำาบ้านให้แก่ผู้สูงอายืุ แล้ะบุคคล้ที่่�ควิามิสามิารถ
ในการเคล้ื�อนไหวิจำากดัหรอืบกพรอ่ง ในชุุมิชุนอบต่. หนองเสอื
ชุ้าง นอกจากน่�ยืังม่ิส่วินร่วิมิในกิจกรรมิที่ำาควิามิสะอาด 
ในอำาเภอบ้านค่ายื เพื�อเสริมิสร้างควิามิสัมิพันธิ์กับชุาวิบ้านใน
ที่้องถิ�นผ่านควิามิต่ระหนักรู้ในด้านสิ�งแวิดล้้อมิ
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• การ้สนับสนุนบุคลากร้ด�านหน�าในท�องถึิ�น
บริษัที่ฯ ได้ที่ำาการส่งมิอบชุุดอุปกรณ์์ป้องกันส่วินบุคคล้ (PPE) 
จำานวิน 1,000 ชุุด ให้กับโรงพยืาบาล้รามิาธิิบด่ เพื�อนำาไป 
จัดสรรให้กับโรงพยืาบาล้ต่่างๆ ทัี่�วิประเที่ศ พร้อมิทัี่�งมิอบ
หน้ากาก KN-95 กวิ่า 5,000 ชิุ�นให้กับองค์การบริหารส่วิน 
จงัหวิดัแล้ะโรงพยืาบาล้ต่า่งๆทัี่�วิประเที่ศ เพื�อปกป้องเจา้หนา้ท่ี่�
ที่างการแพที่ยื์อยื่างเพ่ยืงพอได้จากการต่ิดเชุื�อ นอกจากน่�ยัืง
มิ่การสนับสนุนเงินจำานวินมิากเพื�อชุ่วิยืเหลื้อแล้ะสนับสนุน
บุคล้ากรแนวิหน้าท่ี่�ปฏิิบัต่ิหน้าท่ี่�ด้วิยืควิามิกล้้าหาญแล้ะจิต่ใจ
เพื�อส่วินรวิมิ

• การ้ช้�วยชุ้มช้นปฏิิบัตุิตุามร้ะเบียบปฏิิบัตุิด�านสุขภัาพัและ
ความปลอดภััย

นอกจากน่� ต่ัวิแที่นจากดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะ บริษัที่ฯ ยืังได้ 
แจกจ่ายืหน้ากากอนามัิยื KN-95 แล้ะเจล้ล้้างมิือให้กับ 
โรงพยืาบาล้ปล้วิกแดง จังหวิัดระยือง ศาล้าวิ่าการเมิืองพัที่ยืา 
แล้ะสำานักงานบริหารส่วินที่้องถิ�นอื�นๆ ในเขต่พื�นท่ี่�ระเบ่ยืง
เศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวินัออก (EEC) อย่ืางต่อ่เนื�อง นอกจากน่�  
ยืงัไดเ้ดนิที่างไปยืงัอำาเภอแมิน่ำ�าคู ้จงัหวิดัระยือง เพื�อสนบัสนนุ 
การผล้ิต่หน้ากากอนามิัยืสำาหรับพระสงฆ่์แล้ะชุาวิบ้าน
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นับต่ั�งแต่่มิ่การระบาด บริษัที่ฯ ได้แจกจ่ายืเจล้ล้้างมิือให้กับโรงเร่ยืนที่้องถิ�น 66 แห่ง รวิมิที่ั�งโรงพยืาบาล้ ศูนยื์บริการสุขภาพ 
แล้ะสำานักงานบริหารจังหวิัด นอกเหนือจากการบริจาคดังกล้่าวิแล้้วิ ผู้บริหารแล้ะเจ้าหน้าที่่�ของบริษัที่ฯ ได้ไปที่่�โรงเร่ยืนแล้ะศูนยื์
พัฒนาเด็กเล้็ก เพื�อจัดกิจกรรมิส่งเสริมิควิามิต่ระหนักเรื�องสุขอนามิัยืส่วินบุคคล้แล้ะสุขภาพ ผ่านการเล้่นเกมิส์ต่อบคำาถามิ เพื�อ
ให้นักเร่ยืนปล้อดภัยืหล้ังจากที่่�โรงเร่ยืนกล้ับมิาเปิดการสอนอ่กครั�ง

การบริจาคอาหารซึ�งประกอบด้วิยืชุุดอาหารท่ี่�มิ่คุณ์ค่าที่างโภชุนาการแล้ะอาหารปรุงสุกสดใหม่ิ ท่ี่�จังหวัิดสระบุร่ผ่าน
โครงการต่อบแที่นสังคมิ We Care for Nong Kae เพื�อบรรเที่าผล้กระที่บของ COVID-19 ต่่อผู้เปราะบางของชุุมิชุน 
ใกล้้เค่ยืง

• โคร้งการ้ WHA E-Job Market
ในป ี2564 ดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ แล้ะ บรษิทัี่ฯ รว่ิมิมิอืกบับรษิทัี่มิหาชุนแล้ะผูป้ระกอบการภายืในนคิมิอตุ่สาหกรรมิในจงัหวิดัระยือง 
แล้ะชุล้บุร่ จัดโครงการ “WHA E-Job Market” เป็นอ่กหนึ�งแพล้ต่ฟอร์มิออนไล้น์ที่่�จะชุ่วิยืคัดเล้ือกผู้หางานที่่�มิ่คุณ์สมิบัต่ิต่รงต่ามิ
ควิามิต่้องการที่่�ผู้ประกอบการมิองหา โครงการ E-Job Market สามิารถเข้าถึงได้ง่ายืผ่านเวิ็บไซต่์ของบริษัที่ฯ ซึ�งเป็นส่วินหนึ�ง 
ของโครงการ CSR ของดับบล้วิิเอชุเอ กรุป๊ โครงการน่�มิวั่ิต่ถุประสงค์เพื�อเพิ�มิการจ้างงานในชุมุิชุนโดยืรอบในชุ่วิงการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 โดยืการจัดหางานภายืในพื�นที่่�ประกอบการอุต่สาหกรรมิ มิ่ต่ำาแหน่งงานหรือหน้าที่่�วิ่าง 360 ต่ำาแหน่ง แล้ะมิ่
ชุาวิชุุมิชุนจำานวิน 1,036 คนยืื�นใบสมิัครผ่านโครงการน่�
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E-Job Market สง่ผล้ดต่่อ่ดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ แล้ะ บรษัิที่ฯ ดว้ิยืการสร้างมูิล้ค่าเพิ�มิแกผู่ป้ระกอบการอุต่สาหกรรมิของดบับล้วิิเอชุเอ  
เพื�อที่ำาหน้าที่่�เป็นระบบสนับสนุนลู้กค้าในชุ่วิงเวิล้าที่่�ยืากล้ำาบากของโรคระบาด COVID-19 ส่งผล้กระที่บต่่อหล้ายือุต่สาหกรรมิ
แล้ะพนักงานจำานวินมิาก อย่ืางไรก็ต่ามิ บางธิุรกิจยัืงม่ิควิามิต่้องการเต่ิมิเต่็มิต่ำาแหน่งงานท่ี่�ยืังวิ่าง โดยืเฉพาะอยื่างยิื�งในงาน 
สายืการผล้ิต่ ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะ บริษัที่ฯ ที่ำาให้ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืทีุ่กฝ่่ายืได้รับประโยืชุน์ ด้วิยืการจับคู่ควิามิต่้องการที่รัพยืากร
มินุษยื์ของลู้กค้าดับบล้ิวิเอชุเอ กับควิามิคาดหวิังของผู้หางาน การเพิ�มิชุ่องที่างการหางานแล้ะโอกาสในการดึงดูดผู้ท่ี่�ม่ิ 
ควิามิสามิารถแล้ะมิ่ที่ักษะใหมิ่ๆ ผ่าน WHA E-Job Market ที่ั�งน่� ขั�นต่อนที่ั�งหมิดได้ดำาเนินการผ่านชุ่องที่างออนไล้น์ จึงไมิ่มิ่
การใชุ้กระดาษ โครงการน่�สามิารถชุ่วิยืล้ดปริมิาณ์กระดาษท่ี่�ใชุ้สำาหรับการสมัิครงานแล้ะการสรรหาบุคล้ากรของผู้ประกอบการ
ภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ
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โครงกัารดูัแลิร่กัษั์ส์ิ�งแวดัลิ�อม
ในฐานะผูใ้หบ้รกิารนำ�า บรษิทัี่ฯ มิุง่เนน้ไปท่ี่�โครงการพฒันาชุุมิชุนท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบัการดแูล้รกัษานำ�า นอกเหนอืจากโครงการ
จัดการนำ�าท่ี่�แข็งแกร่งแล้ะม่ิประสิที่ธิิภาพท่ี่�เราได้นำามิาปฏิิบัต่ิภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอแล้้วิ บริษัที่ฯ 
ยืังได้ร่วิมิมิือกับดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ในการม่ิส่วินร่วิมิกับชุุมิชุนในพื�นท่ี่�ใกล้้เค่ยืงเพื�อแก้ไขปัญหาท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับนำ�าผ่าน
โครงการดังต่่อไปน่� 

1) การจำัดที่ำาหุ้ลุ่ักส้ตรสำาหุ้รับนักศึกษัาแลุ่ะถื�าย์ที่อดความร้้ ใหุ้้กับองค์กรที่้องถืิ�น

โครงการ	CLEAN	WATER	FOR	PLANET
ในปี 2564 โครงการ “Clean Water for Planet” ได้
ดำาเนินการเป็นปีที่่� 5 ต่ิดต่่อกัน โดยืมิ่วิัต่ถุประสงค์ดัง
ต่่อไปน่� โครงการมิ่เป้าหมิายืในการจัดหานำ�าสะอาด 
ให้แก่ชุุมิชุนในพื�นท่ี่�เพื�อส่งเสริมิคุณ์ภาพชุ่วิิต่แล้ะ
สร้างควิามิต่ระหนักเก่�ยืวิกับควิามิสำาคัญของการป้องกันที่รัพยืากรนำ�าท่ี่�สำาคัญ กิจกรรมิดังต่่อไปน่�ถูกจัดที่ำาเพื�อให้บรรลุ้
ต่ามิเป้าหมิายืของโครงการ

บริษัที่ฯ ร่วิมิมิือกับจุฬาล้งกรณ์์มิหาวิิที่ยืาล้ัยื ในการจัดที่ำา
หลั้กสูต่รการอนุรักษ์นำ�าแล้ะการจัดการนำ�าเส่ยืให้กับนิสิต่คณ์ะ
วิิศวิกรรมิศาสต่ร์ โดยืในทีุ่กๆ ปี บริษัที่ฯ จะจัดที่ำาหล้ักสูต่รการ
ฝ่ึกงานสำาหรับนิสิต่มิหาวิิที่ยืาล้ัยื เพื�อเร่ยืนรู้ควิามิรู้ใหมิ่ๆ จาก
ผู้เชุ่�ยืวิชุาญแล้ะผู้เชุ่�ยืวิชุาญเฉพาะที่างของบริษัที่ฯ ในด้านการ
จดัการนำ�าเสย่ืแล้ะการใหบ้ริการนำ�า ในป ี2564 ม่ินกัเรย่ืนเขา้รว่ิมิ 
โครงการฝ่ึกงานจำานวิน 4 คน 
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2) โครงการศ้นย์์การเรีย์นร้้  
CLEAN WATER FOR PLANET

ศูนยื์การเร่ยืนรู้เป็นศูนยื์ท่ี่�ปรึกษาด้านการจัดการนำ�าสำาหรับ 
องค์กรหรือหน่วิยืงานต่่างๆ กลุ้่มินักศึกษา แล้ะบุคคล้ท่ี่�
สนใจ ศนูยืก์ารเรย่ืนรูแ้สดงใหเ้หน็ถงึนวิตั่กรรมิการจดัการนำ�า  
การพัฒนาโล้จิสต่ิกส์ แล้ะการพัฒนาห่วิงโซ่อุปที่าน การ
พฒันาอุต่สาหกรรมิ สาธิารณู์ปโภค แล้ะควิามิเชุ่�ยืวิชุาญด้าน
การพฒันาพล้งังานท่ี่�สามิารถดำาเนนิธิรุกจิกบัชุุมิชุน ในขณ์ะ
เด่ยืวิกันก็รักษาสิ�งแวิดล้้อมิแล้ะเสริมิสร้างแนวิคิดเศรษฐกิจ
หมินุเว่ิยืน ในป ี2564 ม่ิผูเ้ขา้เยื่�ยืมิทัี่�งหมิด 2 กลุ้ม่ิ ไดเ้ยื่�ยืมิชุมิ 
แล้ะสังเกต่การณ์์ควิามิเชุ่�ยืวิชุาญของ บริษัที่ฯ ในการบำาบัด
นำ�าเส่ยื ณ์ โครงการบึงประดิษฐ์

3) โครงการ CLEAN WATER สำาหุ้รับช่ิมชิน
หนึ�งในควิามิสำาเร็จอันภาคภูมิิใจท่ี่�สุด จากโครงการคือการ 
ส่งมิอบระบบบึงประดิษฐ์ ซึ�งถือวิ่าเป็นเที่คโนโล้ย่ืที่าง
ธิรรมิชุาต่ท่ิี่�เปน็มิิต่รกบัสิ�งแวิดล้อ้มิ คุม้ิคา่การล้งที่นุ แล้ะบำารงุ 
รักษาง่ายื ให้แก่ที่่�วิ่าการอำาเภอปล้วิกแดง จังหวิัดระยือง 

นอกจากน่� ระบบพื�นท่ี่� ชุุ่มินำ�ายืังม่ิศักยืภาพในการล้ด
สารประกอบอินที่ร่ยื์ได้ถึงร้อยืล้ะ 80 บำาบัดนำ�าเส่ยืได้ท่ี่� 
146,000 ลู้กบาศก์เมิต่รต่่อปี แล้ะสร้างประโยืชุน์แก่
ประชุาชุน 4,000 คน อพาร์ที่เมินที่์ 220 แห่ง บ้านพัก 
125 หลั้ง แล้ะต่ล้าดท้ี่องถิ�น 30 แห่งในชุุมิชุนปล้วิกแดง 
กระบวินการน่�จงึชุ่วิยืล้ดโอกาสท่ี่�จะเกดิการรอ้งเรย่ืนเก่�ยืวิกบั 
มิล้พิษที่างนำ�าแก่บริษัที่ฯ ได้

บริษัที่ฯ ล้งนามิบันทึี่กควิามิเข้าใจ (MOU) กับเที่ศบาล้
ต่ำาบล้บ้านฉาง เพื�อโครงการนำานำ�าเส่ยืกลั้บมิาใชุ้ใหมิ่ใน 
ป ี2564 บริษทัี่ฯ มิบ่ที่บาที่สำาคญัในการส่งเสรมิิ สนบัสนนุ 
แบ่งปันควิามิรู้กับผู้ดูแล้ระบบ แล้ะที่ำาหน้าท่ี่�เป็นหน่วิยื
ให้คำาปรึกษาด้านการออกแบบ บันที่ึกควิามิเข้าใจเป็น
ส่วินหนึ�งของโครงการ Clean Water for Planet ซึ�งเป็น
โครงการ CSR ของดับบล้ิวิเอชุเอ กร่ป ซึ�งเที่ศบาล้เมิือง 
บ้านฉางม่ิแผนในการดำาเนินการต่ามิแนวิคิด “เมิือง
อัจฉริยืะ (Smart City)” เพราะต่ระหนักถึงควิามิสำาคัญ
ของการพัฒนาระบบจัดการนำ�า ที่ั�งสองฝ่่ายืจึงมิ่เป้าหมิายื
ท่ี่�จะดำาเนินการให้ผู้ประกอบการอุต่สาหกรรมิในนิคมิ
อุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ ท่ี่�อยืู่ในพื�นท่ี่�ใกล้้เค่ยืงใชุ้
ประโยืชุน์จากนำ�าเส่ยืจากชุุมิชุนบ้านฉางให้เกิดประโยืชุน์
สูงสุด
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ก้าวิต่่อไป ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะ บริษัที่ฯ มิ่แผนที่่�จะพัฒนาระบบบำาบัดนำ�าเส่ยืแบบยืั�งยืืนในล้ักษณ์ะที่่�คล้้ายืกัน ที่่�เที่ศบาล้
ต่ำาบล้หนองคล้า้ จงัหวัิดจนัที่บรุ ่ซึ�งคาดวิา่ระบบน่�จะสามิารถบำาบดันำ�าเสย่ืไดม้ิากถงึ 800 ล้กูบาศกเ์มิต่รต่อ่วินั ดบับล้วิิเอชุเอ  
กรุ๊ป เล้็งเห็นถึงประโยืชุน์จากโครงการน่� 2 ประการ คือ ชุ่วิยืให้ชุุมิชุนหนองคล้้าสามิารถเข้าถึงแหล้่งนำ�าสะอาดแล้ะชุ่วิยืให้
ดับบล้ิวิเอชุเอสามิารถสำารองนำ�าประปาดังกล้่าวิไวิ้ใชุ้ในกรณ์่ที่่�เกิดภัยืแล้้ง 

โดยืภาพรวิมิ โครงการ Clean Water for Planet ได้รับรางวิัล้ FIABCI- Thai Prix d’ Excellence Award 2020 ในสาขา
การจดัการดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิ (การรักษาแล้ะฟื�นฟ)ู สำาหรบัผล้การดำาเนินงานท่ี่�โดดเด่นทัี่�งในด้านผล้กระที่บต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิโดยื
รวิมิแล้ะประโยืชุน์ต่่อชุุมิชุนที่้องถิ�นรอบๆ นิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ

ในปี 2564 นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบลิ้วิเอชุเอ ต่ะวิันออก 
(มิาบต่าพุด) (WHA EIE) ได้รับรางวิัล้พิเศษ Eco Industrial 
Town Awards ประเภที่ Eco-Excellence ในงาน ECO-
Innovation Forum 2021 ปีล้่าสุด ซึ�งจัดโดยืการนิคมิ
อุต่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ยื กรมิโรงงานอุต่สาหกรรมิ 
สภาอุต่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ยื แล้ะสถาบันนำ�าแล้ะสิ�ง
แวิดล้้อมิเพื�อควิามิยืั�งยืืน 

นอกจากน่� นิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ จำานวิน 5 
แห่ง ได้รับรางวัิล้เมิืองอุต่สาหกรรมิเชิุงนิเวิศ ในประเภที่ 
Eco-Champion ได้แก่
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1. นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 1 (WHA ESIE 1) 
2. นิคมิอุต่สาหกรรมิ ดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 2 (WHA ESIE 2)
3. นิคมิอุต่สาหกรรมิ ดับบล้ิวิเอชุเอ ชุล้บุร่ 1 (WHA CIE 1)
4. นิคมิอุต่สาหกรรมิ ดับบล้ิวิเอชุเอ ชุล้บุร่ 2 (WHA CIE 2)
5. นิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง) (ESIE)

ที่ำาให้นิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ ทัี่�ง 6 แห่งได้รับการยือมิรับในควิามิมิุ่งมัิ�นอันโดดเด่นด้านดำาเนินธิุรกิจด้วิยืควิามิ
ระมิัดระวิัง ซึ�งชุ่วิยืขับเคล้ื�อนควิามิยืั�งยืืนไปพร้อมิกับแนวิคิดเมิืองอุต่สาหกรรมิอัจฉริยืะ 

นางสาวิจร่พร จารุกรสกุล้ ประธิานคณ์ะกรรมิการบริษัที่ แล้ะ 
ประธิานเจา้หนา้ท่ี่�บรหิารกลุ้ม่ิ บรษิทัี่ ดบับล้วิิเอชุเอ คอรป์อเรชัุ�น  
จำากัด (มิหาชุน) ได้รับรางวิัล้ดาวิรุ่งด้านควิามิยืั�งยืืน ประเภที่ 
“ควิามิเปน็เล้ศิดา้นควิามิยัื�งยืนื” ในพธิิม่ิอบรางวิลั้ SET Awards 
ประจำาปี 2564 ซึ�งจัดขึ�นออนไล้น์โดยืต่ล้าดหล้ักที่รัพยื์แห่ง
ประเที่ศไที่ยื

ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป ได้รับรางวิัล้ดาวิรุ่งด้านควิามิยืั�งยืืนอัน
ที่รงเก่ยืรต่ิจากบริษัที่จดที่ะเบ่ยืนด้านอสังหาริมิที่รัพยื์แล้ะการ
ก่อสร้างจากต่ล้าดหล้ักที่รัพยื์แห่งประเที่ศไที่ยื (ต่ล้ที่.) ในงาน 
SET Awards 2021 เพื�อเป็นเก่ยืรต่ิแก่บริษัที่ที่่�มิ่ควิามิมิุ่งมิั�น
ในการที่ำาเพื�อสังคมิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ บริษัที่ ดับบลิ้วิเอชุเอ  
คอร์ปอเรชัุ�น จำากดั (มิหาชุน) หรอื ดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ จดที่ะเบ่ยืน 
ต่ั�งแต่ปี่ 2555 แล้ะม่ิควิามิโดดเด่นในแนวิที่างแล้ะการดำาเนินงาน 
ด้านการจัดการธิุรกิจ ขณ์ะเด่ยืวิกันยืังยืึดมิั�นในหล้ักการด้าน
สิ�งแวิดล้้อมิ สังคมิ แล้ะธิรรมิาภิบาล้ (ESG) อยื่างเคร่งครัด

ดร. นิพนธิ์ บุญเดชุานันที่น์ ประธิานเจ้าหน้าที่่�บริหาร บริษัที่ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) หรือ  
WHAUP เปิดเผยืวิ่า บริษัที่ฯ รู้สึกเป็นเก่ยืรต่ิอยื่างยืิ�งสำาหรับ 
การได้รับรางวิัล้ Outstanding Innovative Company Awards  
ภายืในงาน SET Awards 2021 ดา้นนวิตั่กรรมิ : Demineralized 
Reclaimed Water : แหล่้งนำ�าที่างเลื้อกเพื�อการพัฒนาอย่ืาง
ยัื�งยืนื จากต่ล้าดหล้กัที่รัพยืแ์หง่ประเที่ศไที่ยืในครั�งน่� ซึ�งรางวัิล้ 
Outstanding Innovative Company Awards ถือวิ่าเป็นการ
สะที่้อนให้เห็นถึงควิามิมิุ่งมิั�นในการเสริมิสร้างนวิัต่กรรมิ ผ่าน
กล้ยืุที่ธิ์ด้านที่รัพยืากรบุคคล้ (HR strategy) ของ WHAUP ใน
ดา้นต่า่งๆ เพื�อขบัเคล้ื�อนองคก์รใหเ้ต่บิโต่อยืา่งยืั�งยืนืในอนาคต่ 
ภายืใต่้สิ�งแวิดล้้อมิในการที่ำางานท่ี่�เอื�ออำานวิยืให้พนักงาน
สามิารถสร้างไอเด่ยืใหมิ่ๆ ในการที่ำางานได้มิากยืิ�งขึ�น 

“รางวิลั้ Outstanding Innovative Company Awards เปน็รางวิลั้ 
อันที่รงเก่ยืรต่ิที่่�สะที่้อน DNA ของ WHAUP ถึงควิามิมิุ่งมิั�น
ทุ่ี่มิเที่ทัี่�งแรงกายืแล้ะแรงใจท่ี่�ร่วิมิกันสร้างสรรค์ผล้งานท่ี่�ม่ิ
คุณ์ภาพ สร้างการเปล้่�ยืนแปล้งให้กับสังคมิ จนเป็นท่ี่�ยือมิรับ
แล้ะเป็นต่้นแบบขององค์กรท่ี่�ประสบควิามิสำาเร็จให้แก่องค์
กรอื�นๆ ซึ�งชุ่วิยืยืกระดับมิาต่รฐานแล้ะสร้างการเต่ิบโต่ของ
เศรษฐกิจแล้ะสังคมิให้กับประเที่ศได้อยื่างยืั�งยืืนในระยืะยืาวิ” 
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โครงการผักตี้บชิวัา
ในปี 2564 ดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะ บริษัที่ฯ ได้ริเริ�มิโครงการ
เพื�อสร้างรายืได้เสริมิให้กับชุุมิชุนโดยืรอบในอำาเภอบ้านค่ายื 
จังหวัิดระยือง ในทุี่กๆ เดือน ชุุมิชุนสามิารถนำาผักต่บชุวิา 
จากบ่อบำาบัดนำ�าเส่ยืของบริษัที่ฯ ท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเทิี่ร์น 
ซ่บอรด์ (ระยือง) ไปใชุท้ี่ำาผลิ้ต่ภณั์ฑ์จ์กัสานขายืไดโ้ดยืไมิเ่สย่ืคา่
ใชุ้จ่ายื ชุ่วิยืให้ชุุมิชุนสามิารถสร้างรายืได้ ประหยืัดเงินในการ
ซื�อผักต่บชุวิาดังกล้่าวิ ซึ�งชุ่วิยืประหยัืดค่าใชุ้จ่ายืได้ประมิาณ์ 

150 บาที่ต่่อต่ะกร้า จากค่าต่้นทีุ่นที่ั�งหมิด 300 บาที่ต่่อต่ะกร้า  
แล้ะม่ิแหล้่งวิัต่ถุดิบท่ี่�ไวิ้วิางใจได้ในทีุ่กเดือน แล้ะในทีุ่กๆ ปี  
ดบับล้วิิเอชุเอ กรุป๊ จะซื�อกระเชุ้าท่ี่�ที่ำาจากผักต่บชุวิาจากชุุมิชุน 
ที่อ้งถิ�นจำานวิน 300 ใบ แล้ะบรรจผุล้ติ่ภณั์ฑ์ท์ี่อ้งถิ�นจากโครงการ 
ปันกัน เพื�อจัดที่ำาของขวิัญปีใหมิ่ โครงการน่�จึงสร้างรายืได้ให้
กบัชุุมิชุน 1 ล้า้นบาที่ แล้ะรายืได้เสรมิิเพิ�มิขึ�นประมิาณ์ 10,000 
บาที่ต่่อเดือนต่่อคน

นอกจากน่� ในป ี2564 บรษิทัี่ฯ ไดชุ้ว่ิยืเหล้อืธุิรกจิดงักล้า่วิโดยืการเพิ�มิมิลู้คา่ผกัต่บชุวิาผา่นควิามิรว่ิมิมิอืกบับรษิทัี่ พท่่ี่ท่ี่ โกล้บอล้ 
เคมิคิอล้ จำากดั (มิหาชุน) (PTTGC) บริษทัี่ฯ ได้คดิคน้ผา้แนวิคดิใหม่ิท่ี่�ที่ำาจากผักต่บชุวิาจากบึงประดิษฐ์ในนิคมิอุต่สาหกรรมิของ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ ขวิดพล้าสต่ิกร่ไซเคิล้ (PET) จากแพล้ต่ฟอร์มิ YOUเที่ิร์นของ PTTGC แล้ะฝ่้ายื

จากการขูดผักต่บชุวิาเป็นเส้นใยืในโครงการน่� บริษัที่ฯ สามิารถสร้างงานแล้ะสร้างรายืได้ให้กับชุุมิชุนกวิ่า 36,000 บาที่ เส้นใยื
จากผักต่บชุวิา เส้นใยืจากขวิดพล้าสติ่ก (PET) แล้ะเสน้ใยืฝ้่ายืจะถกูรวิมิเข้าดว้ิยืกันเพื�อที่ำาเป็นผืนผ้า กอ่นท่ี่�จะแปรรูปแล้ะปั�นด้ายื 
นอกจากน่� ยืังมิ่การสร้างห้องสมิุดควิามิรู้สำาหรับชุุมิชุน ซึ�งสามิารถนำามิาสร้างรายืได้มิากขึ�นในอนาคต่
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บริษัที่ฯ สร้างรายืได้ในพื�นท่ี่�น้�โดยืการขายืเส้นใยืดังกล้่าวิให้กับผู้ประกอบการเพื�อแปรรูปเป็นผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ต่่อไป ซึ�งสร้าง
รายืได้รวิมิประมิาณ์ 40,000 บาที่

ควิามิร่วิมิมิือระหวิ่าง PTTGC แล้ะบริษัที่ฯ ได้นำาผ้าแนวิใหมิ่น่�มิาที่ำาเป็นกระเป๋าใส่โน้ต่บุ๊คแล้ะต่ะกร้า จากนั�นดับบล้ิวิเอชุเอ 
กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ ได้จัดที่ำากระเป๋าใส่โน้ต่บุ๊ค จำานวิน 200 ใบ แล้ะต่ะกร้า จำานวิน 300 ใบ ที่่�ที่ำาจากผ้าแนวิใหมิ่เป็นของขวิัญ
ปีใหมิ่ในปี 2564 สำาหรับลู้กค้าของดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป แล้ะบริษัที่ฯ ซึ�งล้้วินประที่ับใจในของขวิัญที่่�ได้รับ
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โครงการอนุรักษั์พ่�นท่ี่�ส่เขียวั
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้ร่วิมิมิือกับบริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ อินดัสเต่ร่ยืล้ ด่เวิล้ล้อปเมินที่์ จำากัด (มิหาชุน) แล้ะอาสาสมิัคร
ชุุมิชุนในโครงการปลู้กป่าในต่ำาบล้บ่อวิิน โดยืปลู้กต่้นไมิ้พื�นเมิืองจำานวิน 300 ต่้น อาที่ิ ต่้นมิะค่า ล้ำาดวิน แล้ะมิะฮอกกาน่ 
ที่ั�งยืังส่งเสริมิให้นักเร่ยืนจากโรงเร่ยืนบ้านเขาหิน จังหวิัดชุล้บุร่ ได้เร่ยืนรู้ถึงคุณ์ค่าของต่้นไมิ้ในระบบนิเวิศแล้ะต่ระหนักถึง
ผล้กระที่บท่ี่�เกิดจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศต่่อในชุ่วิิต่ประจำาวิัน นอกเหนือจากการให้ควิามิร่มิรื�นแล้้วิ ต่้นไมิ้ท่ี่� 
แขง็แรงยัืงผล้ติ่ออกซิเจนแล้ะชุ่วิยืล้ดปริมิาณ์คาร์บอนในอากาศ รวิมิถึงเป็นท่ี่�อยู่ือาศัยืแหล้ะแหล่้งอาหารของสัต่วิป์า่ รวิมิไปถึง 
การรักษาสภาพนำ�าแล้ะดินให้อุดมิสมิบูรณ์์
 

นอกจากน่� กิจกรรมิในโครงการอนุรักษ์พื�นท่ี่�ส่เข่ยืวิยัืงม่ิการ
การสอนเด็กๆ ได้เร่ยืนรู้เก่�ยืวิกับการร่ไซเคิล้แล้ะแนวิที่าง
วิิถ่ชุ่วิิต่ท่ี่�เป็นมิิต่รกับสิ�งแวิดล้้อมิ พนักงานจากกลุ้่มิบริษัที่ 
WHA ไดส้ง่มิอบถงัขยืะรหัสส่ใหแ้ก่โรงเรย่ืนบ้านพันเสด็จนอก  
อำาเภอศร่ราชุา จงัหวิดัชุล้บุร ่แล้ะไดอ้ธิบิายืแนวิคดิการคัดแยืก 
แล้ะร่ไซเคิล้ขยืะเพื�อให้โล้กสะอาด นักเร่ยืนเข้าร่วิมิพูดคุยื
ในประเด็นน่าสนใจเก่�ยืวิกับวิิธ่ิการคัดแยืกขยืะ แล้ะรับฟัง 
คำาแนะนำาแล้ะเคล้ด็ล้บัเก่�ยืวิกบัการล้ดปรมิิาณ์ขยืะแล้ะการนำา
สิ�งของกลั้บมิาใชุ้ใหม่ิ การแบ่งปันคุณ์ค่าของการที่ำาควิามิด่
เพื�อธิรรมิชุาต่ิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิสามิารถเริ�มิได้ที่่�อายืุยืังน้อยื

การบริหารจัดัการนำ�าเพ่�อชิุมชิน
วิัต่ถุประสงค์ของโครงการจัดการนำ�าเพื�อชุุมิชุน มิ่ดังน่�

1. เป็นโรงบำาบัดนำ�าเส่ยืสำาหรับชุุมิชุนหนองคล้้า ซึ�งมิ่
ควิามิก้าวิหน้าที่ั�งด้านเที่คโนโล้ยื่แล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ

2. บำาบดันำ�าเสย่ืจากชุุมิชุนหนองคล้า้กอ่นปล้อ่ยืล้งสูแ่หล้ง่
นำ�าธิรรมิชุาต่ิ

3. เพื�อเป็นพื�นที่่�นันที่นาการของชุุมิชุนหนองคล้้า
4. โรงบำาบัดนำ�าเส่ยืมิ่กำาล้ังบำาบัดท่ี่� 800 ลู้กบาศก์เมิต่ร 

ต่่อวิัน
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บรษิทัี่ฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุที่างการเงนิในการกอ่สรา้งระบบ
บำาบัดนำ�าเส่ยืให้กับชุุมิชุนในเขต่เที่ศบาล้ต่ำาบล้หนองคล้้า 
แล้ะแบ่งปันควิามิรู้ด้านการจัดการนำ�าเส่ยื สร้างพื�นที่่�ชุุ่มินำ�า 
เป็นต่้น เที่ศบาล้ต่ำาบล้หนองคล้้ามิอบท่ี่�ดินเปล่้าในพื�นท่ี่�
ต่ำาบล้หนองขนุนให้แก่โครงการเป็นจำานวิน 11 ไร่

วิันที่่� 18 กุมิภาพันธิ์ 2564 - บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์  
แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) หรือ บริษัที่ฯ แล้ะ
เที่ศบาล้ต่ำาบล้บ้านฉาง จังหวิัดระยือง ได้ล้งนามิในบันที่ึก
ควิามิเข้าใจ (MoU) เพื�อร่วิมิมิือแล้ะแบ่งปันควิามิรู้พื�นฐาน 
ในด้านการจัดการนำ�าเส่ยื โดยืเฉพาะการนำานำ�าเส่ยืท่ี่�ผ่าน
กระบวินการบำาบัดแล้้วิกล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ หรือท่ี่�เร่ยืกวิ่า 
Wastewater Reclamation 

โดยืบันที่ึกข้อต่กล้งควิามิร่วิมิมิือดังกล้่าวิมิ่ระยืะเวิล้าสองปี 
แล้ะเป็นส่วินหนึ�งของกิจกรรมิเพื��อสังคมิที่่��กลุ้่มิบริษัที่ฯ ได้  
รเิริ��มิขึ�นภายืใต่โ้ครงการ Clean Water for Planet ซึ��งสอดรับ  
กับแนวิคิด โครงการเมิืองอัจฉริยืะหรือ “Smart City” ของ 
เที่ศบาล้ต่ำาบล้บา้นฉาง โดยืทัี่�งสองฝ่า่ยืไดต้่ระหนกัถงึควิามิ
จำาเป็นของการบริหารจัดการนำ�าให้ด่ยิื�งขึ�น โดยืเฉพาะ  
การบำาบดันำ�าเสย่ืแล้ะต่อ่ยือดด้วิยืการนำานำ�าเสย่ืจากชุุมิชุนใน 
ต่ำาบล้บ้านฉางรอบข้างนิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่�มิบริษัที่ฯ 
ท่ี่�ผ่านกระบวินการบำาบัดแล้้วิไปใชุ้เพื�อการอุต่สาหกรรมิให้
เกิดประโยืชุน์สูงสุด

นายืสุชุิน พูล้หิรัญ นายืกเที่ศมินต่ร่ต่ำาบล้บ้านฉาง กล้่าวิวิ่า  
“เราม่ิควิามิยืินด่เป็นอยื่างยิื��งที่่��ได้�ล้งนามิควิามิร่วิมิมิือกับ
บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด ใน
ครั�งน่�เพื��อร่วิมิกันขับเคล้ื�อนการเป็นเมืิองต่้นแบบท่ี่��มิ่การ
บริหารจัดการนำ�า ได้อย่ืางยัื�งยืืน ผมิมิั��นใจวิ่าโครงการน่�จะ
เปน็ประโยืชุน์กบัทัี่�งสอง ฝ่า่ยืในการส่งเสรมิิการแก้ปัญหาด้าน
สิ�งแวิดล้้อมิในระยืะยืาวิ สำาหรับชุุมิชุนของเรา” ดร. นิพนธิ์  
บญุเดชุานนัที่น ์ประธิานเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร บริษทัี่ ดบับล้วิิเอชุเอ  
ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) กล้่าวิวิ่า “ด้วิยื
บันที่ึกข้อต่กล้งควิามิร่วิมิมิือฉบับน่� บริษัที่ฯ พร้อมิถ่ายืที่อด
ประสบการณ์์ด้านการบริหารจัดการนำ�าเส่ยืให้กับ เที่ศบาล้
ต่ำาบล้บ้านฉาง ซึ��งเป็นต่ำาบล้ที่่��ม่ิควิามิต่ื�นต่ัวิที่างสัังคมิ ใน
โครงการพัฒนาระเบ่ยืงเศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวิันออกนำ�าเส่ยื 
จากชุุมิชุนบ้านฉางท่ี่��ผ่านการบำาบัดแล้้วิจะเปล่้��ยืนเป็นนำ�า  
คุณ์ภาพสูงซึ��งนิคมิอุต่สาหกรรมิของดับบล้ิวิเอชุเอ กรุ๊ป 
สามิารถนำาไปใชุ้ในกระบวินการอุต่สาหกรรมิได้อยื่าง มิ่
ประสิที่ธิิภาพ เป็นการชุ่วิยืเพิ��มิแหล้่งนำ�าดิบท่ี่�ม่ิควิามิมัิ��นคง
ในพื�นท่ี่�เขต่อ่อ่ซ่ แล้ะชุ่วิยืแก้ปัญหาภัยืแล้้วิในระยืะยืาวิได้
อ่กด้วิยื”
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นางสาวิจร่พร จารุกรสกุล้ ประธิานคณ์ะกรรมิการบริษัที่ 
แล้ะประธิานเจ้าหน้าท่ี่��บริหารกลุ้่มิ บริษัที่ ดับบลิ้วิเอชุเอ  
คอร์ปอเรชุั��น จำากดั (มิหาชุน) กล้า่วิเสรมิิว่ิา “การผนกึกำาล้งักบั  
เที่ศบาล้ต่ำาบล้บ้านฉาง จะชุ่วิยืสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
อ่อ่ซ่ ซึ�งบริษัที่ฯ พร้อมิที่ำางานร่วิมิกับเที่ศบาล้แล้ะพันธิมิิต่ร 
รายือื�นๆ ในการกำาหนดมิาต่รฐาน เที่คนิคแล้ะแนวิปฏิบิตั่กิาร  
บริหาร จัดการแล้ะบำาบัดนำ�า ท่ี่� ยืั� งยืืนแล้ะเป็นมิิต่รต่่อ 

สิ��งแวิดล้้อมิ” นางสาวิจร่พร กล้่าวิต่่อวิ่า “นับเป็นโอกาสที่่�
ด่เยื่�ยืมิในการเผยืแพร่ข้อมิูล้แล้ะองค์ควิามิรู้กับสมิาชิุกใน
ชุุมิชุนต่ั�งแต่่ครัวิเรือน จนถึงโรงงาน เก่�ยืวิกับควิามิสำาคัญ
ของการอนรุกษน์ำ�า ซึ��งแนวิคดิการพฒันาแหล้ง่นำ�าที่างเล้อืก
ให้กับภาคอุต่สาหกรรมิโดยืใชุ้นำ�าท่ี่��บำาบัดแล้้วิจากชุุมิชุน 
เป็นแนวิที่างปฏิบัิต่ท่ิี่��ดเ่พื��อสร้างสรรค์การพัฒนาท่ี่�ยัื�งยืนืแล้ะ
สร้างควิามิร่วิมิมิือระหวิ่างที่้องถิ�นแล้ะภาคอุต่สาหกรรมิ”

บรษิทัี่ ดบับล้วิิเอชุเอ ยืทูี่ลิ้ติ่่�ส ์แอนด ์พาวิเวิอร ์จำากัด (มิหาชุน) นำาเสนอโซล้ชัูุ�นเพื�อการบรหิารจดัการนำ�าที่่��มิาพรอ้มินวิตั่กรรมิ 
ที่่�ชุ่วิยืเพิ�มิมิูล้ค่า เชุ่น ระบบการนำานำ�าเส่ยืที่่�ผ่านกระบวินการบำาบัดแล้้วินำากล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ (Wastewater Reclamation) แล้ะ
การผล้ติ่นำ�าท่ี่�ปราศจากแรธ่ิาต่ ุ(Demineralized Water) สำาหรบัล้กูคา้ภายืในแล้ะนอกนคิมิอตุ่สาหกรรมิ รวิมิถงึผูพ้ฒันาที่่��ดนิ 
อตุ่สาหกรรมิอื��นๆ แล้ะเขต่เที่ศบาล้ต่า่งๆ ในป ี2563 บรษัิที่ฯ ใชุง้บประมิาณ์จำานวิน 300 ล้า้นบาที่ (เกอืบ 10 ล้า้นเหรย่ืญสหรฐั)  
ล้งทีุ่นในโครงการ Reclaimed Water สองแห่งท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ ต่ะวิันออก (มิาบต่าพุด) แล้ะนิคมิ
อุต่สาหกรรมิ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง)

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
กลุ้ม่ิบริษทัี่ฯ ใหค้วิามิสำาคญัต่อ่การเป็นสว่ินหนึ�งของสงัคมิ จงึได้
นำาปจัจยัืที่างสงัคมิมิาพจิารณ์าในการออกแบบหรือการดำาเนนิ 
ธิรุกจิ มิก่ารพัฒนาเกณ์ฑ์ก์ารเป็นสว่ินหนึ�งของสังคมิ ซึ�งนำาไปใชุ้
เมืิ�อม่ิการกอ่สรา้งอาคารใหมิ ่หรอืระหวิา่งการบรูณ์ะ ทัี่�งน่�รวิมิถงึ
การบูรณ์าการเกณ์ฑ์ก์ารเป็นสว่ินหนึ�งของ สงัคมิอยืู่ในรายืการ
ต่รวิจสอบการสอบที่านธุิรกิจ เกณ์ฑ์์การเป็นส่วินหนึ�งของ 
สงัคมิยืงัเปน็สว่ินของการวิางแผนแล้ะ เปน็แนวิที่างระยืะพฒันา 
แล้ะเป็นส่วินของคณ์ะกรรมิการ ที่่�ปรึกษาสำาหรับผู้ทีุ่พพล้ภาพ 

หรอืให้ควิามิร่วิมิมืิอกับสมิาคมิต่า่งๆ สำาหรับผูพ้กิาร ดงันั�นกลุ้ม่ิ 
บริษัที่ฯ จึงดำาเนินกิจกรรมิแล้ะเกณ์ฑ์์หล้ากหล้ายืด้าน การ
เปน็สว่ินหนึ�งของสงัคมิเพื�อขยืายืขอบเขต่การชุ่วิยืเหล้อื สงัคมิ  
การสรา้งการม่ิสว่ินในสงัคมิเป็นหัวิข้อท่ี่�สำาคญัอยืา่งยิื�ง ในธิรุกิจ
อสังหาริมิที่รัพยื์ ในปี 2564 กลุ้่มิบริษัที่ฯ ได้ดำาเนินโครงการ
ด้านล้่างน่�จนเสร็จสมิบูรณ์์ เพื�อเป็นประโยืชุน์ต่่อชุุมิชุน โดยืได้
มิอบโอกาสอันด่สำาหรับบุคคล้ที่่�มิ่รายืได้น้อยืหรือด้อยืโอกาส



125 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

กัารปฏิิบ่ตี้ิ
ตี้่อแรงงาน

เนื�องจากสภาพการจา้งงานเปล้่�ยืนแปล้งไปอยืา่งมิากในชุว่ิงไมิ่
ก่�ปท่ีี่�ผา่นมิา จงึม่ิกฎหมิายื ขอ้บงัคบั แล้ะข้อกำาหนดใหม่ิๆ เกดิ
ขึ�น ขณ์ะเด่ยืวิกันอัต่ราการว่ิางงานแล้ะการล้ะเมิิดแนวิปฏิิบัต่ิ
ด้านแรงงานก็กำาล้ังที่วิ่ควิามิรุนแรงขึ�นทัี่�วิโล้ก ปัจจัยืเหล้่าน่�
กดดันธุิรกจิอยืา่งมิากในการปฏิริปูแนวิปฏิบัิต่ดิา้นแรงงานเพื�อ
ป้องกันการล้ะเมิิดท่ี่�อาจเกิดขึ�น ต่ล้อดจนผล้กระที่บที่างล้บท่ี่�
เกิดกับพนักงานแล้ะที่่�ปรากฏิต่่อสื�อ ด้วิยืควิามิต่ระหนักที่่�มิ่ต่่อ
ประเด็นดังกล้่าวิ บริษัที่ฯ จึงใชุ้ควิามิพยืายืามิอยื่างยืิ�งยืวิดใน
การบริหารจัดการแนวิปฏิิบัต่ิด้านแรงงานให้ม่ิประสิที่ธิิภาพ
แล้ะเหมิาะสมิ 

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บริษัที่ฯ มิุ่งหวิังท่ี่�จะปรับปรุงควิามิเป็นอยู่ืของพนักงานให้ด ่
ยิื�งขึ�น แล้ะส่งเสริมิสภาพแวิดล้้อมิการที่ำางานท่ี่�หล้ากหล้ายื 
ต่ล้อดจนสนับสนุนแนวิปฏิิบัต่ิท่ี่�ยืุต่ิธิรรมิแล้ะเที่่าเท่ี่ยืมิ ซึ�ง
สอดคล้อ้งกับแนวิปฏิบัิต่ดิา้นแรงงานของประเที่ศแล้ะมิาต่รฐาน
ระดับสากล้ นอกจากน่� บริษัที่ฯ รับรองวิ่าการบริหารจัดการ
พนกังานเป็นไปต่ามิกฎหมิายืแล้ะระเบ่ยืบข้อบังคบัด้านแรงงาน
ของประเที่ศ

ต่ามิที่่�ระบุในคู่มิือระเบ่ยืบแล้ะข้อปฏิิบัต่ิพนักงาน บริษัที่ฯ ให้
ควิามิสำาคัญอย่ืางยิื�งกับการปรับปรุงแนวิปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานใน
องค์กร ดังนั�นการดำาเนินการแล้ะมิาต่รการในการต่่อต้่านการ
เล้ือกปฏิิบัติ่จึงเป็นสิ�งท่ี่�บริษัที่ฯ ให้ควิามิสำาคัญเป็นอันดับแรก 
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังส่งเสริมิควิามิหล้ากหล้ายืของบุคล้ากร 
ซึ�งครอบคลุ้มิทัี่�งในระดับผู้บริหารแล้ะระดับพนักงาน บริษัที่ฯ 
ได้แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมิการสรรหาแล้ะพิจารณ์าค่าต่อบแที่น 
(Nomination Remuneration and Compensation Committee: 
NRC) ซึ�งประกอบด้วิยืสมิาชิุกจากคณ์ะกรรมิการบริษัที่ โดยื
คณ์ะกรรมิการสรรหาแล้ะพิจารณ์าค่าต่อบแที่นมิ่หน้าท่ี่�เสนอ
ชุื�อบคุคล้ที่่�มิค่ณุ์สมิบตั่ิ โดยืไมิม่ิก่ารจำากัดหรือการเล้ือกปฏิิบตั่ิ 

อันเนื�องมิาจากเพศ อายืุ ส่ผิวิ เชืุ�อชุาต่ิ ชุาต่ิพันธิุ์ สัญชุาต่ิ 
แล้ะภมูิหิลั้งที่างวัิฒนธิรรมิ เพื�อดำารงต่ำาแหน่งผูอ้ำานวิยืการแล้ะ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู นอกจากน่� คณ์ะกรรมิการสรรหาแล้ะกำาหนด
ค่าต่อบแที่นยืังมิ่หน้าท่ี่�เสนอหล้ักเกณ์ฑ์์แล้ะแนวิที่างกำาหนด
ค่าต่อบแที่นที่่�ชุัดเจน เป็นธิรรมิ แล้ะเหมิาะสมิ ซึ�งสอดคล้้อง
กับสภาวิะต่ล้าดแรงงาน โดยืคณ์ะกรรมิการสรรหาแล้ะกำาหนด 
ค่าต่อบแที่นจะม่ิการจัดประชุุมิปีล้ะสองครั�งแล้ะเสนอรายืงาน
ต่่อคณ์ะกรรมิการบริษัที่

ชิ�วังอายุพนักงานระดัับ 
ผู้อำานวัยการถ่งผู้บริหาร	(คน)

2562 2563 2564

< 30 ปี 0 0 0

30-50 ปี 3 5 4

> 50 ปี 4 2 3

บริษัที่ฯ ส่งเสริมิควิามิหล้ากหล้ายืของบุคล้ากรด้วิยืการ
สนบัสนนุแล้ะสรา้งสภาพแวิดล้อ้มิการที่ำางานท่ี่�ก่อให้เกดิการม่ิ 
ส่วินร่วิมิแล้ะให้ควิามิสำาคัญกับควิามิแต่กต่่าง บริษัที่ฯ มิอบ
โอกาสท่ี่�เที่่าเท่ี่ยืมิให้แก่พนักงานทุี่กคน โดยืไม่ิคำานึงถึงเพศ  
เชุื�อชุาต่ิ ศาสนา อายืุ แล้ะสถานะอื�นๆ ในทีุ่กศูนยื์กล้างธิุรกิจ 
ต่ั�งแต่่การสรรหาบุคล้ากรไปจนถึงควิามิก้าวิหน้าในอาชุ่พ 
อยื่างไรก็ต่ามิ ในการเพิ�มิประสิที่ธิิภาพด้านกำาล้ังคน บริษัที่ฯ 
จำาเป็นต่้องพิจารณ์าพนักงานที่่�มิ่ชุุดที่ักษะ ประสบการณ์์ แล้ะ
มิุมิมิองท่ี่�แต่กต่่างจากหล้ากหล้ายืวัิฒนธิรรมิแล้ะภูมิิหล้ังเพื�อ
ส่งเสริมิควิามิหล้ากหล้ายืของบุคล้ากรในองค์กร ซึ�งควิามิ
หล้ากหล้ายืน่�จะที่ำาให้เกิดการขยืายืควิามิรู้แล้ะส่งเสริมิควิามิ
คิดสร้างสรรค์ภายืในบริษัที่ฯ ต่ล้อดจนขยืายืประโยืชุน์ไปสู่
สังคมิในวิงกวิ้างได้ ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงเฝ่้าต่ิดต่ามิต่ัวิชุ่�วิัดต่่างๆ 
เพื�อให้แน่ใจวิา่บรษิทัี่ฯ มิบุ่คล้ากรท่ี่�ม่ิควิามิชุำานาญหล้ากหล้ายื 
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ตี้ารางที่่� 1 องค์ประกอบแรงงาน: เพศ

ตี้ัวัชิ่�วััดัควัามหลากหลาย ร้อยละ เป้าหมายปี	2566

สัดัส่วนพนักงานหญิงตี้่อพนักงานที่ั�งหมดั (ร้อยูลิะจ้ากจ้ำานวนพนักงาน
ที่ั�งหมดั)

20.39 30%

สัดัส่วนพนักงานหญิงตี้่อพนักงานในสายูงานผู้บริหาร ตัี้�งแตี้่ระดัับ
ปฏิิบัตี้ิการ ระดัับกลิาง ถ่ึงระดัับสูง (ร้อยูลิะจ้ากจ้ำานวนพนักงานในสายู
งานผู้บริหารที่ั�งหมดั)

0% 10%

สัดัส่วนพนักงานหญิงตี้่อพนักงานในสายูงานผู้บริหารระดัับปฏิิบัตี้ิการ 
เชิ่น ผู้บริหารระดัับตี้้น (ร้อยูลิะจ้ากจ้ำานวนพนักงานในสายูงานผู้บริหาร
ระดัับตี้้นที่ั�งหมดั)

12.5% 20%

สัดัส่วนพนักงานหญิงตี้่อพนักงานในสายูงานผู้บริหารระดัับสูง เชิ่น  
ผู้บริหารตี้ำาแหน่งรองจ้าก CEO สองระดัับ หรือตี้ำาแหน่งเที่่ยูบเที่่า  
(ร้อยูลิะจ้ากจ้ำานวนพนักงานในสายูงานผู้บริหารระดัับสูงที่ั�งหมดั)

14.29% 20%

สัดัส่วนพนักงานหญิงตี้่อพนักงานในสายูงานผู้บริหารของฝั่ายูที่่�ม่หน้า
ที่่�สร้างรายูไดั้ให้องค์กร (เชิ่น ฝั่ายูขายู) โดัยูคิดัเป็นร้อยูลิะจ้ากจ้ำานวน
พนักงานในสายูงานน่�ที่ั�งหมดั (ยูกเว้นฝั่ายูที่่�ม่หน้าที่่�สนับสนุน เชิ่น  
ฝั่ายูที่รัพยูากรบุคคลิ, ฝั่ายูระบบสารสนเที่ศ, ฝั่ายูกฎหมายู เป็นตี้้น)

30.77% 40%

สัดัส่วนพนักงานหญิงในสายูงานดั้าน STEM (ร้อยูลิะจ้ากจ้ำานวน
พนักงานในสายูงานน่�ที่ั�งหมดั)

0% 10%

ตี้ารางที่่� 2 องค์ประกอบแรงงาน: สัญชิาติี้

สัญชิาติี้
สัดัส�วันตี้�อจำานวันพนักงานทัี่�งหมดั

(คิดัเป็นร้อยละจากจำานวันพนักงานทัี่�งหมดั)

สัดัส�วันตี้�อพนักงานในสายงานผู้บริหาร
ทัี่�งหมดัตัี้�งแตี้�ระดัับปฏิิบัตี้ิการ	ระดัับกลาง	
ถ่งระดัับสูง	(คิดัเป็นร้อยละจากจำานวัน
พนักงานในสายงานผู้บริหารทัี่�งหมดั)

ไที่ยู 99.34% 96.77%

อื�นๆ 0.66% 3.23%
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ตี้ารางที่่� 3 องค์ประกอบแรงงาน: กลิุ่มยู่อยูอื�นๆ

ตี้ัวัชิ่�วััดัควัามหลากหลาย
ร้อยละจากจำานวันพนักงานประจำาทัี่�งหมดั	

(Full	Time	Employees:	FTEs)
ขอบเขตี้

พน่กังานผู�ม้ความบกัพร่อง 0% >75% of FTEs

ช่วงอายุ >75% of FTEs

<30 ปี 0%

30-50 ปี 0%

>50 ปี 0%

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้นำากระบวินการสรรหาวิ่าจ้างที่่�ยืุต่ิธิรรมิแล้ะไมิ่เล้ือกปฏิิบัต่ิมิาใชุ้เพื�อให้มิั�นใจวิ่าผู้สมิัครทีุ่กคนได้รับโอกาส
ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยืมิกัน ต่ล้อดจนม่ิการกำาหนดแล้ะที่บที่วินค่าต่อบแที่นท่ี่�ยุืต่ิธิรรมิโดยืพิจารณ์าจากผล้งานแล้ะควิามิสำาเร็จของแต่่บุคคล้ 
บริษัที่ฯ ยืังได้ร่วิมิมืิอกับสถาบันภายืนอกเพื�อประเมิินค่าต่อบแที่นท่ี่�จ่ายืแก่ของพนักงานเพื�อให้มัิ�นใจวิ่าบริษัที่ฯ ยืังคงสามิารถ
แข่งขันในต่ล้าดแรงงานได้

บริษัที่ฯ ได้ประกาศใชุ้นโยืบายืสิที่ธิิมินุษยืชุน เพื�อแสดงถึงควิามิถึงควิามิมุ่ิงมิั�นในการต่่อต้่านการล่้วิงล้ะเมิิดสิที่ธิิมินุษยืชุน 
ทีุ่กรูปแบบ ไมิ่วิ่าจะเป็นการล้่วิงล้ะเมิิดที่างเพศหรือการล้่วิงล้ะเมิิดในรูปแบบอื�นๆ รวิมิถึงการไมิ่ยือมิรับการเล้ือกปฏิิบัต่ิอ่กด้วิยื 
(Zero Tolerance for Discrimination) นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้จัดฝ่ึกอบรมิในหัวิข้อการเล้ือกปฏิิบัต่ิแล้ะการล้่วิงล้ะเมิิดในที่่�
ที่ำางานให้แก่พนักงานทีุ่กคน ซึ�งการอบรมิน่�เป็นส่วินหนึ�งของการแสดงออกถึงควิามิมิุ่งมิั�นของบริษัที่ฯ ในการต่่อต่้านการล้่วิง
ล้ะเมิิดแล้ะการเล้ือกปฏิิบัต่ิ อยื่างไรก็ต่ามิ หากบริษัที่ฯ ได้รับข้อร้องเร่ยืนเก่�ยืวิกับพฤต่ิกรรมิการเล้ือกปฏิิบัต่ิแล้ะการล้่วิงล้ะเมิิด 
บริษัที่ฯ จะนำากระบวินการแล้ะขั�นต่อนท่ี่�เหมิาะสมิ ซึ�งรวิมิถึงการดำาเนินการแก้ไขแล้ะการล้งโที่ษที่างวิินัยืมิาใชุ้ในการพิจารณ์า 
ข้อร้องเร่ยืนดังกล้่าวิ ซึ�งขั�นต่อนในการดำาเนินการต่่างๆ ได้ระบุไวิ้ในคู่มิือจรรยืาบรรณ์ธิุรกิจของบริษัที่ฯ

บรษิทัี่ฯ ม่ิการเล้กิจ้างท่ี่�ดำาเนนิการดว้ิยืควิามิเปน็ธิรรมิผ่านกระบวินการท่ี่�โปรง่ใส นอกจากน่� พนกังานสามิารถแสดงควิามิคิดเหน็แล้ะ
ให้ข้อเสนอแนะเก่�ยืวิกบัแนวิปฏิบิตั่ดิา้นแรงงานต่อ่คณ์ะกรรมิการพนกังาน หรอืชุอ่งที่างอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบักระบวินการรอ้งที่กุข์  
(ดังรายืล้ะเอ่ยืดเรื�องกระบวินการรับข้อร้องเร่ยืนที่่�ระบุไวิ้ในหัวิข้อ “จรรยืาบรรณ์ธิุรกิจ”) ที่ั�งน่� ในปี 2564 บริษัที่ฯ ไมิ่พบกรณ์่ 
การล้ะเมิิดกฎหมิายืแล้ะข้อบังคับด้านแรงงานแต่่อยื่างใด
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กัารม้ส์่วนร่วม
ของผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยู

การมิ่ส่วินร่วิมิอยื่างจริงจังแล้ะการสื�อสารที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพ คือ
ปจัจยัืสำาคญัในควิามิสำาเร็จของที่กุธิุรกิจ บริษทัี่ฯ ต่ระหนักดว่ิา่
ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืต่่างมิ่มุิมิมิองเฉพาะแล้ะม่ิคุณ์ค่าอยื่างเท่ี่าเท่ี่ยืมิ
กัน การสร้างควิามิเข้าใจท่ี่�ต่รงกันแล้ะควิามิสัมิพันธิ์อันด่กับ
ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืทุี่กฝ่่ายืเป็นพื�นฐานไปสู่ควิามิสำาเร็จสำาหรับการ
ดำาเนนิธิรุกจิที่กุประเภที่ ดงันั�นในการรกัษารากฐานท่ี่�แขง็แกรง่
เพื�อธิุรกิจที่่�เต่ิบโต่อยื่างยืั�งยืืน บริษัที่ฯ จึงเข้าไปมิ่ส่วินร่วิมิแล้ะ
สื�อสารกับผู้ม่ิส่วินได้เส่ยือย่ืางจริงจัง เป้าหมิายืของบริษัที่ฯ  
คือการจัดการควิามิมุ่ิงหวิังของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื วิิเคราะห์แล้ะ 
จดัล้ำาดับควิามิสำาคญัของผูม้ิส่ว่ินไดเ้สย่ื เพื�อระบผุูม่้ิสว่ินไดเ้สย่ืท่ี่�
สง่ผล้ต่อ่โครงการหรอืการดำาเนนิงานของธิรุกิจไดอ้ยืา่งถกูต่อ้ง  
ดังนั�น กระบวินการม่ิส่วินร่วิมิของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืจึงเป็น 
กระบวินการเชิุงรุกอย่ืางม่ิประสิที่ธิิภาพในการชุ่วิยืบรรเที่า 

ผล้กระที่บเชุิงล้บต่่อบริษัที่ฯ รวิมิทัี่�งเพิ�มิผล้กระที่บเชุิงบวิก 
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังคงรักษาควิามิไว้ิวิางใจของผู้ม่ิส่วินได้
เส่ยืทีุ่กฝ่่ายืในห่วิงโซ่คุณ์ค่าไวิ้ได้อ่กด้วิยื. 

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
การจัดัการผู้ม่ส�วันไดั้เส่ย
การจดัการผูม่้ิส่วินไดเ้สย่ืเปน็เรื�องสำาคัญในการดำาเนนิงานของ 
บริษัที่ฯ เพื�อบรรเที่าผล้กระที่บเชิุงล้บแล้ะสร้างผล้กระที่บเชิุง
บวิกต่่อสังคมิ โดยืบริษัที่ฯ ปฏิิบัต่ิต่ามิแนวิที่างการจัดการผู้
มิ่ส่วินได้เส่ยืเชุ่นเด่ยืวิกับกลุ้่มิบริษัที่ซึ�งได้พัฒนาแนวิที่างการ
จัดการผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื (Stakeholder Management Guideline) 
เพื�อใชุ้ในกลุ้่มิบริษัที่แล้ะเป็นแนวิที่างในการดำาเนินงานแก่ 
ทีุ่กหน่วิยืงาน

ระบุปัญหา

วิเคราะห์

ทบทวนแลิะปร่บปรุง

จำ่ดักัาร

• การระบุผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื
• การจัดล้ำาดับควิามิสำาคัญของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื
• เพิ�มิต่ัวิแที่นประสานงานหล้ัก

• ผล้ประโยืชุน์แล้ะแนวิที่าง
• ข้อกังวิล้แล้ะข้อบังคับ
• ควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาส

• รายืงานผล้การดำาเนินงาน
• แผนการปรับปรุง

• การวิางแผนการดำาเนินการ
• การมิ่ส่วินร่วิมิของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื
• การสื�อสาร
• ปัญหา/การร้องเร่ยืน
• โครงการ 
• แผนปฏิิบัต่ิการแก้ไข
• จบงานปฏิิบัต่ิการ
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ในการมิ่ส่วินร่วิมิของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินการ 
ต่ามินโยืบายืการกำากับดูแล้กิจการซึ�งครอบคลุ้มิผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื
ที่กุกลุ้ม่ิ ธิรุกิจท่ี่�ไดร้บัการสนับสนุนอยืา่งเต่ม็ิท่ี่�จากผูม้ิส่่วินได้เสย่ื 
จะสามิารถแข่งขันแล้ะสร้างผล้กำาไรได้ ด้วิยืเหตุ่น่� จึงนำามิา
สู่แนวิคิดในการเพิ�มิมิูล้ค่าระยืะยืาวิให้แก่บริษัที่ด้วิยืการสร้าง
การมิ่ส่วินร่วิมิกับผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื ซึ�งการสร้างแล้ะกระชุับควิามิ
สมัิพันธ์ิกบัผูม้ิส่่วินได้เสย่ืเปน็หนึ�งในปัจจัยืควิามิสำาเรจ็ท่ี่�สำาคญั
ในการเปน็ธิรุกจิท่ี่�ประสบควิามิสำาเร็จ ดว้ิยืเหต่นุ่� บรษิทัี่ฯ จงึใชุ้
แผนงานการมิ่ส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืเชุิงรุก ซึ�งมิ่แนวิที่าง
ในการระบุ วิิเคราะห์ จัดการ ต่รวิจสอบแล้ะพัฒนาผู้ม่ิส่วิน 
ได้เส่ยืในแง่มิุมิต่่างๆ

แผนงานการมิ่ส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืประกอบด้วิยื:

1. ระบุแล้ะจัดล้ำาดับควิามิสำาคัญของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืหล้ัก เพื�อ
วิางแผนแนวิที่างการมิ่ส่วินร่วิมิในการระบุต่ัวิต่น

2. วิิเคราะห์: ประเมิินแล้ะวิิเคราะห์หัวิข้อท่ี่�ครอบคลุ้มิ 
ผล้ประโยืชุน์ ข้อกังวิล้ ควิามิเส่�ยืง แล้ะโอกาสของผู้มิ่ส่วิน
ไดเ้สย่ืทัี่�งหมิด เพื�อเต่รย่ืมิควิามิพรอ้มิสำาหรบักระบวินการ
มิ่ส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื

3. การจัดการ: ต่ิดต่ามิแล้ะดำาเนินการต่ามิกระบวินการมิ่
ส่วินร่วิมิของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื ด้วิยืการสื�อสารกับผู้มิ่ส่วิน 
ไดเ้สย่ืทัี่�งหมิด แล้ะต่อบสนองปัญหาผ่านกระบวินการแจ้ง
ข้อร้องเร่ยืน

4. ที่บที่วินแล้ะปรบัปรงุ: ที่บที่วินประสทิี่ธิภิาพแล้ะประสทิี่ธิผิล้
ของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื แล้ะสื�อสารประเด็นท่ี่�พบต่่อผู้ม่ิส่วิน 
ได้เส่ยืของบริษัที่ฯ เพื�อส่งเสริมิควิามิไวิ้วิางใจ

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังใชุ้กล้ยุืที่ธ์ิการจัดการผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืท่ี่�
อธิบิายืไวิชุ้ดัเจน โดยืบคุคล้ กลุ้ม่ิบคุคล้ หรอืองคก์รในเครอืธิรุกจิ
ที่่�อาจได้รับผล้กระที่บจากการกระที่ำาของบริษัที่ฯ จะถือวิ่าเป็น
ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื บริษัที่ฯ ใชุ้กระบวินการมิ่ส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วิน 
ได้เส่ยืเด่ยืวิกับกลุ้่มิบริษัที่ เพื�อให้มัิ�นใจในประสิที่ธิิภาพการ
จดัการผูม่้ิสว่ินไดเ้สย่ื กระบวินการระบแุล้ะจดัล้ำาดับควิามิสำาคญั
ของกลุ้ม่ิผูม้ิส่่วินไดเ้สย่ืนั�นขึ�นอยู่ืกบัระดบัการพึ�งพาทัี่�งที่างต่รง
แล้ะที่างอ้อมิ ทัี่�งในแง่ของกิจกรรมิ ผลิ้ต่ภณั์ฑ์ ์ผล้การดำาเนินงาน  
หรอืบรกิารของบรษิทัี่ รวิมิทัี่�งอทิี่ธิพิล้หรอืผล้กระที่บต่อ่กล้ยุืที่ธ์ิ
ที่างธิุรกิจ หรือการต่ัดสินใจในการดำาเนินงาน 

ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้พิจารณ์าผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืทีุ่กฝ่่ายืที่่�อาจส่งผล้กระที่บแล้ะ/หรือ ผู้ที่่�มิ่แนวิโน้มิจะมิ่ส่วินได้เส่ยืในการดำาเนินงาน 
แล้ะได้ระบุผู้มิ่ส่วินได้ส่วินเส่ยืออกเป็น 8 กลุ้่มิ ได้แก่ สถาบันการเงิน สื�อมิวิล้ชุน ชุุมิชุน ผู้ถือหุ้น/นักล้งทีุ่น ลู้กค้า หน่วิยืงานรัฐ/
หน่วิยืงานกำากับดูแล้ พนักงาน แล้ะคู่ค้า/เจ้าหน่� โดยืผู้มิ่ส่วินได้ส่วินเส่ยื 3 อันดับแรกของบริษัที่ฯ ได้แก่

พนักงานลูกค้า	 ชิุมชิน

ควิามิสนใจ ควิามิคาดหวิัง แล้ะควิามิกังวิล้ของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืได้มิ่การรับที่ราบผ่านที่างวิิธิ่การแล้ะชุ่องที่างการม่ิส่วินร่วิมิต่่างๆ 
ต่ามิรายืล้ะเอ่ยืดในหัวิข้อยื่อยืถัดไป ซึ�งข้อกังวิล้แล้ะควิามิเห็นท่ี่�ได้รับจะถูกรายืงานไปยืังหัวิหน้างานของหน่วิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง
ของบริษัที่รวิมิถึงคณ์ะกรรมิการพัฒนาอยื่างยัื�งยืืน ซึ�งประกอบด้วิยืพนักงานระดับผู้จัดการแล้ะผู้ม่ิหน้าท่ี่�รับผิดชุอบจากแผนก
ท่ี่�เก่�ยืวิข้อง เพื�อรับที่ราบถึงปัญหา ต่รวิจประเมิินแล้ะกำาหนดกล้ยุืที่ธ์ิเพื�อต่อบสนองควิามิคาดหวิังของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยือยื่างม่ิ
ประสิที่ธิิภาพแล้ะเหมิาะสมิ ผล้จากกิจกรรมิการมิ่ส่วินร่วิมิของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืจะนำาขึ�นรายืงานต่่อคณ์ะผู้บริหารเพื�อพิจารณ์าแล้ะ
เป็นข้อมิูล้ประกอบการต่ัดสินใจในการดำาเนินธิุรกิจต่่อไป



130 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

1 8

2
7

3

4
6

5

ผู้้�ถืือหุ้้�น/ นักลงทุ้น

พนักงาน

ล้กค้�า

ค้้�ค้�า / เจ้�าหุ้น้�
หุ้น�วยงานรััฐ/
หุ้น�วยงานกำากับดู้แล

ชุ้มชุน

สถืานบันการัเงิน

สื�อมวลชุน

กระบวินการต่รวิจสอบการมิ่ส่วินร่วิมิมิ่ดังน่� 
• การได้มิาซึ�งควิามิคิดเห็นแล้ะข้อกังวิล้ของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยื

ผ่านวิิธิ่การมิ่ส่วินร่วิมิต่่างๆ แล้ะชุ่องที่างท่ี่�จัดไวิ้ให้ต่ามิท่ี่�
อธิิบายืไวิ้ในส่วินยื่อยืของรายืงานน่� 

• มิ่การรายืงานเพิ�มิเต่ิมิเก่�ยืวิกับข้อกังวิล้ท่ี่�ได้รับจากการม่ิ
สว่ินรว่ิมิดงักล้า่วิต่อ่หวัิหนา้งานของหนว่ิยืงานท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง
ของบริษัที่ฯ แล้ะคณ์ะกรรมิการพัฒนาอย่ืางยัื�งยืืน  

ซึ�งประกอบด้วิยืพนักงานระดับผู้จัดการ แล้ะบุคล้ากรที่่�รับ
ผิดชุอบจากหน่วิยืงานที่่�เก่�ยืวิข้อง เพื�อรับที่ราบ ประเมิิน 
แล้ะวิางกล้ยืทุี่ธิก์ารต่อบสนองท่ี่�มิป่ระสทิี่ธิภิาพแล้ะเหมิาะ
สมิเพื�อให้มิั�นใจวิ่าควิามิคาดหวิังของผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืจะได้
รับการต่อบสนอง 

• ผล้ของกระบวินการม่ิส่วินร่วิมิของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืจะถูก
รายืงานต่อ่ผูบ้ริหาร  แล้ะนับเป็นข้อมูิล้ประกอบการตั่ดสนิใจ 
ในการขยืายืธิุรกิจ  
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ผลิล่ิพธุ์ของกัารม้ส์่วนร่วมของผู�ม้ส์่วนไดั�เส้์ย

• พนักงาน

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• ช่่องทางการสื่่�อสื่ารท่�ติิดติ่อได้ 
ติลอดเวลา (อ่เมล การแจ้้งข้้อมูล
โดยผูู้้บัังคัับับััญช่าอินทราเน็ติ ฯลฯ)

• การประชุ่มทาวน์ฮอลล์ประจ้ำาปีร่วม
กับัประธานเจ้้าหน้าท่�บัริหาร

• การแบั่งปันประสื่บัการณ์์จ้าก 
ผูู้้บัริหารรายไติรมาสื่

• การสื่ำารวจ้คัวามพึึงพึอใจ้และการม่
สื่่วนร่วมข้องพึนักงานประจ้ำาปี

• กล่องรับัคัวามคัิดเห็น
• ช่่องทางรับัเร่�องร้องเร่ยน
• การประชุ่มผูู้้บัริหารรายสื่องสื่ัปดาห์

• ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ้ข้อง 
บัริษััทฯ

• แนวโน้มและข้่าวสื่ารท่�เก่�ยวข้้อง
กับัธุรกิจ้

• การแจ้้งข้่าวสื่ารและให้คัวามรู้ท่�
เป็นประโยช่น์

• โคัรงการฝึึกอบัรมและพึัฒนา
ทักษัะในการทำางาน

• สื่ภาพึแวดล้อมการทำางาน
• คั่าติอบัแทน สื่วัสื่ดิการ  

และผู้ลประโยช่น์
• การบัริหารจ้ัดการด้านอาช่่ว

อนามัยและคัวามปลอดภัย 
• การวางแผู้นคัวามติ่อเน่�องทาง

ธุรกิจ้ (Business continuity 
plan)

• การรายงานผู้ลการดำาเนินการและแนวโน้มธุรกิจ้ 
• แจ้้งข้้อมูลแนวโน้มธุรกิจ้และข้่าวสื่ารท่�เก่�ยวข้้องกับัธุรกิจ้

ผู้่านช่่องทางการสื่่�อสื่ารข้องบัริษััทฯ
• แจ้้งข้้อมูลคัวามคั่บัหน้าและนำาเสื่นอข้้อมูลท่�เป็นประโยช่น์

ติ่อการทำางาน
• จ้ัดทำาและพึัฒนาโคัรงการฝึึกอบัรมติามคัวามเหมาะสื่ม
• สื่่�อสื่ารคัุณ์คั่าและกลยุทธ์ข้ององคั์กร
• ทบัทวนคั่าติอบัแทนและผู้ลประโยช่น์ข้องพึนักงานอย่าง

สื่มำ�าเสื่มอ และปรับัปรุงให้เหมาะสื่ม
• การสื่่งเสื่ริมวัฒนธรรมท่�ช่่วยเสื่ริมสื่ร้างอาช่่วอนามัยและ

คัวามปลอดภัยท่�ด่ การนำาแนวทางการบัริหารจ้ัดการ 
มาใช่้เพึ่�อป้องกันผู้ลกระทบัจ้ากโคัวิด-19 (เช่่น ทำางาน 
จ้ากท่�บั้าน หร่อรักษัาสืุ่ข้อนามัยติามแนวปฏิิบััติิและ 
ข้้อบัังคัับั)

• การกำาเนินการติามแนวทางการจ้ัดการเพึ่�อป้องกัน 
ผู้ลกระทบัจ้าก โคัวิด-19 

• การซ้้อมแผู้นคัวามติ่อเน่�องทางธุรกิจ้ เพึ่�อให้มั�นใจ้ว่า 
การปฏิิบััติิและข้้อกำาหนดเป็นไปอย่างเคัร่งคัรัดและ 
ม่ประสื่ิทธิภาพึ

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• การประชุ่มสื่ามัญประจ้ำาปี
• รายงานประจ้ำาปีและรายงาน 

คัวามยั�งย่น
• นำาเสื่นอข้้อมูลเพึ่�อการลงทุน 

(Roadshow)
• การประชุ่มนักวิเคัราะห์
• การประชุ่มนำาเสื่นอทิศทางธุรกิจ้
• นักลงทุนเย่�ยมช่มบัริษััท
• กิจ้กรรม Opportunity Day
• ช่่องทางการสื่่�อสื่ารท่�สื่ามารถติิดติ่อ

ได้ติลอดเวลา (เช่่น โทรศัพึท์ อ่เมล 
เว็บัไซ้ติ์ ฯลฯ)

• ผู้ลการดำาเนินงานทางธุรกิจ้ เช่่น 
ผู้ลติอบัแทน ผู้ลประโยช่น์ กำาไร

• คัวามโปร่งใสื่ข้องธุรกิจ้
• คัวามเปล่�ยนแปลงดา้นการบัรหิาร

กิจ้การและคัวามเสื่่�ยงทางธุรกิจ้
• ผู้ลการดำาเนินงานด้าน 

คัวามยั�งย่น

• เพึิ�มข้่ดคัวามสื่ามารถการแข้่งข้ันทางธุรกิจ้ และทิศทาง
ธุรกิจ้ให้ทันสื่มัยอยู่เสื่มอ

• นำาเทคัโนโลย่ดิจ้ิทัลรวมถึง Microsoft Teams และ Zoom 
มาใช่้ในการประชุ่ม เพึ่�อลดผู้ลกระทบัจ้ากการแพึร่ระบัาด
ข้องโคัวิด-19 จ้ากการม่ปฏิิสื่ัมพึันธ์แบับัติัวติ่อติัว

• ยึดมั�นในธรรมาภิบัาล
• เข้้าร่วมโคัรงการแนวร่วมปฏิิบััติิข้องภาคัเอกช่นไทยในการ

ติ่อติ้านการทุจ้ริติ (CAC)
• จ้ัดทำาการบับัริหารจ้ัดการคัวามเสื่่�ยงองคั์กรพึร้อมทั�ง

กำาหนดแผู้นระยะสื่ั�นและระยะยาว 
• ให้ข้้อมูลเก่�ยวกับัการป้องกันคัวามเสื่่�ยงจ้ากนำ�าท่วม
• บัริหารจ้ัดการประเด็นคัวามสื่ำาคััญด้านคัวามยั�งย่น
• ติรวจ้สื่อบัการปฏิิบััติิติามด้านสื่ิ�งแวดล้อมและสื่ังคัม 
• สื่่งเสื่ริมแนวคัิดด้านนวัติกรรมและการพึัฒนาอย่างยั�งย่น

• ผู้้้ถืือหุ้่้น/ นักลุ่งท่ี่น
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• ลุ่้กค้า

• ค้�ค้า / เจำ้าหุ้น่�

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• กิจ้กรรม Roadshow/ กิจ้กรรม
ทางการติลาด/ การสื่ัมมนาออนไลน์ 
(Webinar) 

• การประชุ่มทางธุรกิจ้รายไติรมาสื่ / 
การประชุ่มทางไกล (Video 
Conference)

• การสื่ำารวจ้คัวามพึึงพึอใจ้ข้องลูกคั้า
ประจ้ำาปี

• กิจ้กรรม Customer Clubs  
รายไติรมาสื่

• วารสื่าร WHA Connect รายไติรมาสื่
• ช่่องทางการสื่่�อสื่ารท่�สื่ามารถติิดติ่อ

ได้ติลอดเวลา (เช่่น โทรศัพึท์ อ่เมล 
บัุคัลากรติิดติ่อหลัก สื่ังคัมออนไลน์ 
ฯลฯ)

• ข้้อสื่งสื่ัยเก่�ยวกับัสื่ินคั้าและ
บัริการ

• คัุณ์ภาพึข้องงานบัริการ 
หลังการข้าย

• ข้้อกำาหนดและมาติรฐาน 
ด้านการบัริหารจั้ดการ 
ด้านสื่ิ�งแวดล้อม

• การจั้ดการคัวามเสื่่�ยงและ 
ภาวะวิกฤติ

• นำาเสื่นอข้้อมลูเก่�ยวกบััสื่นิค้ัาและบัริการข้องบัรษัิัทบันเวบ็ัไซ้ต์ิ
และสื่่�อประเภทอ่�นๆ

• ติอบัข้้อสื่งสื่ัยข้องลูกคั้าอย่างรวดเร็วและม่ประสื่ิทธิภาพึ
• จ้ัดการระบับัลูกคั้าสื่ัมพึันธ์อย่างม่ประสื่ิทธิภาพึ
• ปรับัปรุงประสิื่ทธิภาพึระบับัลูกคั้าสื่ัมพึันธ์อย่างสื่มำ�าเสื่มอ  

โดยพึิจ้ารณ์าจ้ากคัวามคัิดเห็น/ ข้้อแนะนำาจ้ากลูกคั้า
• ปฏิิบััติิติามกฎหมายและข้้อกำาหนดอย่างเคัร่งคัรัด และยึด

หลักมาติรฐานระดับัสื่ากลในการบัริหารจั้ดการสื่ิ�งแวดล้อม
ติามคัวามเหมาะสื่ม

• จ้ดัทำาการประเมินคัวามเส่ื่�ยงและภาวะวิกฤติ และดำาเนนิการ
ติามมาติรการลดผู้ลกระทบัอย่างเหมาะสื่ม 

• แจ้้งให้ลูกคั้าทราบัถึงมาติราการการรับัม่อและแผู้นการ
บัริหารจ้ัดการคัวามเสื่่�ยงและภาวะวิกฤติท่�เก่�ยวข้้อง

• ช่่วยเหล่อลูกคั้าจ้ากผู้ลกระทบัจ้ากการแพึร่ระบัาด 
ข้องโคัวิด-19 ติามคัวามเหมาะสื่ม

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• จ้ัดกิจ้กรรมสื่ำาหรับัคัู่คั้า
• การเย่�ยมช่มบัริษััทคัู่คั้า
• โทรศัพึท์และอ่เมล
• การประเมินตินเองและการลงพึ่�นท่�

เย่�ยมช่มบัริษััท

• คัวามโปร่งใสื่ในกระบัวนการ 
จ้ัดซ้่�อจ้ัดจ้้าง

• โอกาสื่และคัวามร่วมม่อทางธุรกิจ้
• การปฏิิบััติิติามมาติรฐานข้อง 

บัริษััทฯ 
• การช่ำาระเงินติามกำาหนดและการ

ปฏิิบััติิติามสื่ัญญา
• การบัรหิารจ้ดัการดา้นสื่ิ�งแวดลอ้ม 

สื่ังคัม และธรรมาภิบัาล
• คัุณ์ภาพึข้องวัสื่ดุและผู้ลกระทบั

ติ่อสื่ิ�งแวดล้อมข้องวัสื่ดุนั�นๆ
• สื่ภาพึการทำางานข้องแรงงาน 

(เช่่น สื่ิทธิมนุษัยช่น)

• จ้ัดทำานโยบัายและข้ั�นติอนการจ้ัดซ้่�อจ้ัดจ้้างท่�เหมาะสื่ม
• จ้ัดกิจ้กรรมวันพึบัปะระหว่างคัู่คั้าและลูกคั้า
• สื่่�อสื่ารประช่าสื่ัมพึันธ์นโยบัายการจ้ัดซ้่�อจ้ัดจ้้างข้องบัริษััทฯ 
• จ้ัดให้ม่การติรวจ้ประเมินคัู่คั้า พึร้อมทั�งเสื่นอคัวามคัิดเห็น / 

แผู้นการแก้ไข้เพึ่�อเป็นแนวทางในการพึัฒนาคัู่คั้า
• ปฏิิบััติิติามข้้อติกลงในเอกสื่ารสื่ัญญา 
• เปิดเผู้ยข้้อมูลติามเง่�อนไข้ท่�ติกลง
• สื่่�อสื่ารข้้อมูลเก่�ยวกับัข้้อกังวลท่�เก่�ยวข้้องกับัสื่ิ�งแวดล้อม 

สื่ังคัม และธรรมาภิบัาล  สื่่�อสื่ารเก่�ยวกับัผู้ลกระทบัท่�ไม่
สื่ำาคััญจ้ากสื่ถานการณ์์โคัวิด-19 ติ่อผู้ลประกอบัการในธุรกิจ้
ข้องกลุ่มบัริษััท เพึ่�อสื่ร้างคัวามเช่่�อมั�นและคัวามไว้วางใจ้
แก่คัู่คั้า

• หล่กเล่�ยงการประชุ่มแบับัพึบัหน้ากันเพึ่�อลดคัวามเสื่่�ยง 
จ้ากสื่ถานการณ์์โคัวิด-19

• ประเมินคัุณ์สื่มบััติิคัู่คั้ากำากับัดูแลในการบัริหารงานด้าน 
สื่ิ�งแวดล้อม สื่ังคัม และธรรมาภิบัาล

• คัวบัคัุมให้การบัริหารจ้ัดการสื่ิ�งแวดล้อมเป็นไปติามข้้อ
กำาหนดอย่างเคัร่งคัรัด

• พึัฒนากระบัวนการคััดกรองเพึ่�อให้สื่อดคัล้องกับัข้้อกำาหนด
ในจ้รรยาบัรรณ์ธุรกิจ้สื่ำาหรับัคัู่คั้า (Supplier Code of 
Conduct)

• ติรวจ้สื่อบัไม่ให้ม่การละเมิดสื่ิทธิแรงงานหร่อปัญหาด้าน
สื่ิทธิมนุษัยช่น
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• หุ้น�วย์งานรัฐ/หุ้น�วย์งานกำากับด้แลุ่

• ชิ่มชิน

• สถืานบันการเงิน

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• การประชุ่มติามวาระ
• ช่่องทางการสื่่�อสื่ารท่�สื่ามารถติิดติ่อ

ได้ติลอดเวลา (เช่่น โทรศัพึท์ อ่เมล 
และแอปพึลิเคัช่ัน LINE ฯลฯ)

• การปฏิิบััติิติามกฎระเบั่ยบั
• การบัริหารจ้ัดการผู้ลกระทบัจ้าก

กลุ่มผูู้้ม่สื่่วนได้สื่่วนเสื่่ย 
• การกำากับัดูแลกิจ้การท่�ด่และ

คัวามโปร่งใสื่ในการดำาเนินกิจ้การ

• ปฏิิบััติิติามกฎหมายและข้้อบัังคัับัท่�เก่�ยวข้้องอย่างเคัร่งคัรัด 
• พึัฒนาแผู้นการม่สื่่วนร่วมข้องผูู้้ม่สื่่วนได้สื่่วนเสื่่ยท่�ม่

ประสื่ิทธิภาพึ
• ยึดมั�นในธรรมาภิบัาลและดำาเนินธุรกิจ้ติามจ้รรยาบัรรณ์ 

ทางธุรกิจ้

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• เวท่รับัฟัังคัวามคัิดเห็นและ 
การประชุ่มร่วมกับับัริษััท

• กิจ้กรรมชุ่มช่นสื่ัมพึันธ์
• การสื่ำารวจ้การม่สื่่วนร่วมข้องชุ่มช่น
• ติัวแทนจ้ากชุ่มช่นท้องถิ�น
• การเย่�ยมช่มบัริษััท

• ผู้ลกระทบัข้องการดำาเนินธุรกิจ้ติ่อ
คัวามเป็นอยู่ข้องคันในชุ่มช่น 
(เช่่น การใช่้นำ�า การระบัายนำ�า 
คัุณ์ภาพึข้องนำ�าท่�ระบัายทิ�ง  
การรั�วไหลข้องสื่ารเคัม่ เป็นติ้น)

• ผู้ลการดำาเนินงานด้านการบัริหาร
จ้ัดการด้านสื่ิ�งแวดล้อม 

• การพึัฒนาชุ่มช่นและการสื่่งเสื่ริม
กิจ้กรรมข้องชุ่มช่น

• บัทบัาทการม่สื่่วนร่วมข้องชุ่มช่น

• จ้ัดทำาการสื่ำารวจ้คัวามคัิดเห็นข้องชุ่มช่นอย่างสื่มำ�าเสื่มอ 
และเฝึ้าระวังไม่ให้ธุรกิจ้สื่่งผู้ลกระทบัติ่อชุ่มช่น

• ดำาเนินมาติรการลดผู้ลกระทบัจ้ากการดำาเนินธุรกิจ้ติ่อ 
คัวามเป็นอยู่ข้องคันในชุ่มช่น 

• เปิดโอกาสื่ให้ชุ่มช่นโดยรอบัเข้้ามาม่สื่่วนร่วมในการบัริหาร
จ้ัดการภาวะวิกฤติิและการฝึึกซ้้อมแผู้นฉุุกเฉุิน

• ดำาเนินธุรกิจ้ติามมาติรฐานและกฎหมายด้านสื่ิ�งแวดล้อม
• จ้ัดทำาโคัรงการพึัฒนาชุ่มช่นอย่างสื่มำ�าเสื่มอ 
• ถ่ายทอดคัวามรู้คัวามช่ำานาญข้องบัริษััทฯ ให้กับัชุ่มช่นใน

พึ่�นท่�
• จ้ัดทำาโคัรงการพึัฒนาชุ่มช่นเพึ่�อช่่วยเหล่อคันในท้องท่�ใน

การรับัม่อกับัผู้ลกระทบัจ้ากโคัวิด-19 
• ติอบัสื่นองติ่อข้้อร้องเร่ยนจ้ากชุ่มช่นอย่างม่ประสื่ิทธิภาพึ

และรวดเร็ว 
• จ้ัดการประชุ่มกับัชุ่มช่นเพึ่�อทำาคัวามเข้้าใจ้คัวามติ้องการ

และข้้อเสื่นอแนะข้องชุ่มช่น

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• ช่่องทางการสื่่�อสื่ารท่�สื่ามารถติิดติ่อ
ได้ติลอดเวลา (เช่่น อ่เมล โทรศัพึท์ 
แอปพึลิเคัช่ัน LINE การประชุ่ม 
ฯลฯ)

• การพึบัปะเย่�ยมเย่ยนประจ้ำาปี
• การประชุ่มรายไติรมาสื่กับั 

นักวิเคัราะห์

• ผู้ลการดำาเนินงานทางธุรกิจ้และ
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ้

• คัวามโปร่งใสื่ข้องธุรกิจ้
• การเปล่�ยนแปลงด้านการบัริหาร

กิจ้การและคัวามเสื่่�ยงทางธุรกิจ้ 
• ผู้ลการดำาเนินงานด้านคัวาม

ยั�งย่น
• คัวามคัิดท่�เป็นมิติรติ่อสื่ิ�งแวดล้อม

• เพึิ�มข้่ดคัวามสื่ามารถในการแข้่งข้ันทางธุรกิจ้และทิศทาง
การบัริหารธุรกิจ้ให้ทันสื่มัยอยู่เสื่มอ

• นำาเทคัโนโลย่ดิจ้ิทัลรวมถึง Microsoft Teams และ Zoom 
มาใช่้ในการประชุ่ม เพึ่�อลดผู้ลกระทบัจ้ากการสื่ถานการณ์์
โคัวิด-19 จ้ากการม่ปฏิิสื่ัมพึันธ์แบับัติัวติ่อติัว

• ยึดมั�นในธรรมาภิบัาล
• ปฏิิบััติิติามนโยบัายการเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างเคัร่งคัรัด
• แจ้้งข้่าวสื่ารหร่อข้้อมูลการเปล่�ยนแปลงท่�สื่ำาคััญติามกำาหนด
• บัริหารจ้ัดการประเด็นสื่ำาคััญด้านคัวามยั�งย่น
• สื่่งเสื่ริมแนวคัิดด้านนวัติกรรมและการพึัฒนาอย่างยั�งย่น
• ติรวจ้ประเมินปัญหาคัวามยั�งย่น รวมถึงกระบัวนการ 

ติัดสื่ินใจ้ในการลงทุน
• หาแหล่งเงินทุนท่�คัำานึงถึงปัญหาด้านสื่ิ�งแวดล้อมและ 

ด้านอ่�นๆ ท่�เก่�ยวข้้อง
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• สื�อมวลุ่ชิน

แนวทางกัารม้ส์่วนร่วม ความคาดัหว่งของผู�ม้ส์่วนไดั�เส์้ย ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

• สื่่�อสื่ารผู้่านช่่องทางการ
ประช่าสื่ัมพึันธ์ติ่างๆ (เช่่น ข้่าว
ประช่าสื่ัมพึันธ์ ภาพึข้่าว  
การสื่ัมภาษัณ์์ผูู้้บัริหาร และ
บัทคัวาม)รายสื่ัปดาห์หร่อสื่อง
สื่ัปดาห์

• งานแถลงข้่าวประจ้ำาปี การเปิดให้
คัณ์ะสื่่�อมวลช่นเย่�ยมช่มบัริษััท และ
การเข้้าพึบัปะเย่�ยมเย่ยนประจ้ำาปี

• การสื่ัมภาษัณ์์แบับักลุ่มรายไติรมาสื่
• การบัรรยายสื่รุป 2 คัรั�งติ่อปี

• แนวโน้มธุรกิจ้/ ทิศทางการ
ดำาเนินธุรกิจ้

• ข้่าวสื่ารเก่�ยวกับัผู้ลิติภัณ์ฑ์์และ
บัริการ

• ลูกคั้าใหม่ 
• โคัรงการด้านคัวามรับัผู้ิดช่อบั 

ติ่อสื่ังคัมและการบัริหารจ้ัดการ 
สื่ิ�งแวดล้อม

• แนวโน้มทิศทางธุรกิจ้
• ผู้ลประกอบัการทางการเงิน
• คัวามก้าวหน้าทางเทคัโนโลย่
• การเสื่ริมสื่ร้างคัวามสื่ัมพึันธ์ท่�ด่

• จ้ัดงานแถลงข้่าวประจ้ำาปีเพึ่�อแจ้้งแผู้นการดำาเนินธุรกิจ้และ
ทิศทางธุรกิจ้ 

• แจ้้งข้่าวสื่ารเก่�ยวกับักิจ้กรรมข้องบัริษััทเป็นประจ้ำาผู้่าน 
ช่่องทางสื่่�อติ่างๆ 

• เปิดเผู้ยข้้อมูลท่�ถูกติ้องติามคัวามเป็นจ้ริง
• รักษัาคัวามสื่ัมพึันธ์อันด่ระยะยาวกับัสื่่�อมวลช่น
• สื่่�อสื่ารผู้่านทางออนไลน์เพึ่�อลดคัวามเสื่่�ยงการเพึร่เช่่�อ 

โคัวิด-19 จ้ากการประชุ่มแบับัพึบัหน้ากัน

ขั�นตี้อนการร้องทุี่กข์
บริษัที่ฯ จัดที่ำาขั�นต่อนการร้องทีุ่กข์ในทีุ่กกลุ้่มิงาน เพื�อระบุปัญหาแล้ะใชุ้มิาต่รการที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพในแก้ไขปัญหาแล้ะข้อกังวิล้
ที่่�ผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืหยืิบยืกขึ�นมิา ที่ั�งยืังมิ่ชุ่องที่างให้พนักงานแล้ะผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืภายืนอกรายืงาน แจ้งเบาะแส ข้อสงสัยื คำาแนะนำา 
ร้องทีุ่กข์ หรือร้องเร่ยืนโดยืไมิ่เปิดเผยืต่ัวิต่น พนักงานแล้ะผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืภายืนอกท่ี่�รายืงานการกระที่ำาผิดจะได้รับการคุ้มิครอง
ในฐานะผู้แจ้งเบาะแส 

ชุ่องที่างรายืงานดังต่่อไปน่�

ช่องทางรายงาน

ช้�องทางสำาหร้ับพันักงาน
• www.wha-up.com
• กล่องข้้อคัิดเห็น
• CEO@wha-up.com 
• auditcommittee@wha-up.com

ช้�องทางสำาหร้ับผู้้�มีส�วนได�ส�วนเสียภัายนอก
• www.wha-up.com
• CEO@wha-up.com
• auditcommittee@wha-up.com

http://www.wha-up.com
mailto:CEO%40wha-up.com%20?subject=
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คุวามใส่ใจ
ด้้านสิ�งแวด้ล้อม 
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กัารจำ่ดักัารผลิกัระทบ
ดั้านสิ�งแวดัลิ้อม

บริษัที่ฯ ให้ควิามิสำาคัญกับการดำาเนินธุิรกิจของบริษัที่ฯ ให้
สามิารถอยู่ืร่วิมิกับชุุมิชุนโดยืรอบแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิอย่ืางยัื�งยืืน
แล้ะสงบสขุเปน็อนัดบัแรก ในแงมุ่ิมิดงักล้า่วิบรษิทัี่ฯ จงึใหค้วิามิ
สำาคญักบัการจดัการดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิแล้ะการอนรุกัษท์ี่รัพยืากร
ซึ�งเน้นการปฏิิบัต่ิอยื่างยืั�งยืืน ซึ�งสามิารถนำามิาใชุ้กับล้ักษณ์ะ
การดำาเนนิธุิรกิจแล้ะกจิกรรมิที่างธุิรกิจได้ เชุน่ การจัดการเชิุงรุก 
แล้ะต่รวิจสอบคุณ์ภาพนำ�าอยื่างเข้มิงวิด

บริษัที่ฯ นำานโยืบายืคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้้อมิ การอนุรักษ์พล้ังงาน
แล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพของกลุ้ม่ิบรษิทัี่ดับบล้วิิเอชุเอ 
มิาปฏิิบัต่ิอยื่างเคร่งครัด นโยืบายืดังกล่้าวิประกอบด้วิยืกรอบ
การดำาเนินงานของบริษัที่ฯ เพื�อล้ดผล้กระที่บที่างด้านสิ�ง
แวิดล้้อมิ ควิบคู่ไปกับการพัฒนาคุณ์ภาพ รวิมิถึงการกำากับ
ดูแล้ให้การดำาเนินงานเป็นไปต่ามิข้อกำาหนดต่่างๆ แล้ะ 
แนวิปฏิิบัต่ิต่ามิมิาต่รฐานสากล้ ที่ั�งมิาต่รฐานระบบการจัดการ
สิ�งแวิดล้้อมิ (ISO 14001) แล้ะมิาต่รฐานระบบบริหารงาน
คุณ์ภาพ (ISO 9001) โดยืองค์การระหวิ่างประเที่ศวิ่าด้วิยืการ
มิาต่รฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO)

นอกจากน่� แนวิที่างปฏิิบัต่ิด้านสิ�งแวิดล้้อมิของ WHA ยืังเป็น
เครื�องมืิอในการบริหารจัดการในการปรับปรุงผล้การดำาเนิน
งานด้านสิ�งแวิดล้้อมิให้มิ่การควิบคุมิท่ี่�ด่แล้ะเป็นระบบ ต่ล้อด
จนเป็นเครื�องมิือในการบริหารจัดการการล้งทุี่น ท่ี่�นำามิาปรับ
ใชุ้กับการดำาเนินงานท่ี่�คำานึงถึงสิ�งแวิดล้้อมิของบริษัที่ฯ ได้ 
แนวิปฏิิบัต่ิน่�ยืังรวิมิถึงการป้องกันแล้ะบรรเที่าผล้กระที่บด้าน
สิ�งแวิดล้้อมิในขณ์ะท่ี่�ปรับปรุงคุณ์ภาพการดำาเนินงานอยื่าง 
ต่อ่เนื�องไปดว้ิยื ซึ�งที่ำาใหมั้ิ�นใจวิา่การดำาเนนิงานของบรษิทัี่ฯ เปน็
ไปต่ามิกฎระเบ่ยืบข้อบังคับ แล้ะสอดคล้้องกับมิาต่รฐานสากล้  
เชุน่ มิาต่รฐานท่ี่�กำาหนดโดยืองค์การระหวิา่งประเที่ศวิา่ดว้ิยืการ
มิาต่รฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO)

มาตี้รฐานแลิะ 
ผลิกัารดัำาเนินงานดั�านส์ิ�งแวดัลิ�อม
การรับรองมาตี้รฐานระบบการจัดัการสิ�งแวัดัล้อม
บริษัที่ฯ ได้รับการรับรองมิาต่รฐานต่ามิระบบสากล้โดยื
องค์กรระหวิ่างประเที่ศวิ่าด้วิยืการมิาต่รฐาน (International 
Organization for Standardization: ISO) โดยืม่ิผล้งานท่ี่�โดดเด่น 

คือการรับรองมิาต่รฐานระบบการจัดการสิ�งแวิดล้้อมิ (ISO 
14001) อันแสดงให้เห็นถึงแนวิที่างดำาเนินธิุรกิจท่ี่�คำานึงถึง 
สิ�งแวิดล้้อมิของบริษัที่

การประเมินผลกระที่บสิ�งแวัดัล้อม	(EIA)
บริษัที่ฯ ดำาเนินธิุรกิจอยู่ืภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิ
บริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ เพื�อปฏิิบัต่ิต่ามิข้อกำาหนดแล้ะเงื�อนไข
ต่ามิท่ี่�กำาหนดไวิ้ในพระราชุบัญญัต่ิส่งเสริมิแล้ะรักษาคุณ์ภาพ 
สิ�งแวิดล้อ้มิแหง่ชุาต่ ิพ.ศ. 2535 แล้ะบรษิทัี่ฯ ได้รบัการประเมิิน
ผล้กระที่บดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิแล้ะสงัคมิท่ี่�เกดิจากโครงการทัี่�งหมิด
ของบรษัิที่ ภายืใต่ก้ารศกึษาการวิเิคราะหผ์ล้กระที่บสิ�งแวิดล้อ้มิ 
(EIA) โดยืม่ิขอบเขต่การประเมิินผล้กระที่บด้านสิ�งแวิดล้้อมิ
แล้ะสังคมิในระยืะรัศมิ่ 5 กิโล้เมิต่รโดยืรอบโครงการ ที่ั�งน่�การ
ประเมิินผล้กระที่บด้านสิ�งแวิดล้้อมิ (EIA) ดังกล้่าวิจะต่้องได้รับ
การอนุมิัต่ิจากสำานักงานนโยืบายืแล้ะแผนที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิ
แล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ (สผ.) ก่อนเริ�มิก่อสร้าง เริ�มิดำาเนินการต่ล้อด
จนชุว่ิงดำาเนนิธิรุกจิ ทัี่�งน่� บรษิทัี่ฯ ไดป้ฏิบิตั่ติ่ามิขอ้กำาหนดต่ามิ
การประเมิินผล้กระที่บด้านสิ�งแวิดล้้อมิ โดยืเฉพาะมิาต่รการที่่�
เก่�ยืวิข้องกับการดำาเนินธิุรกิจ อาทิี่ การจัดการบริหารนำ�าแล้ะ
การต่รวิจสอบคุณ์ภาพนำ�าเส่ยื ผล้การประเมิินด้านการบริหาร
แล้ะการต่รวิจสอบจะถูกรวิบรวิมิแล้ะรายืงานไปยืังการนิคมิ
อุต่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ยื (กนอ.) สำานักนโยืบายืแล้ะแผน
ที่รัพยืากรธิรรมิชุาติ่แล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ หน่วิยืงานท้ี่องท่ี่�ประจำา
จังหวิัดทัี่�งหมิด 2 ครั�งต่่อปี โดยืแบ่งชุ่วิงเวิล้าออกเป็นเดือน
มิกราคมิ - มิิถุนายืนแล้ะเดือนกรกฎาคมิ - ธิันวิาคมิ ซึ�งในปี 
2564 ไมิ่พบวิ่าม่ิค่าชุ่�วิัดใดเกินจากค่ามิาต่รฐานท่ี่�กำาหนดต่ามิ
กฎหมิายืดา้นสิ�งแวิดล้อ้มิรวิมิถึงรายืงานการประเมิินผล้กระที่บ 
สิ�งแวิดล้้อมิ (EIA) โดยืเฉพาะอยื่างยิื�งในชุ่วิงการระบาดของ 
โควิิด-19 ในปี 2564 วิิกฤติ่ดังกล่้าวิไมิ่ได้ส่งผล้กระที่บต่่อ
กระบวินการการต่รวิจสอบด้านสิ�งแวิดล้้อมิของบริษัที่ฯ  
แต่่อยื่างใด

สถาน่ตี้รวัจวััดัคุณภาพนำ�าแบบเรียลไที่ม์
คุณ์ภาพของนำ�าเส่ยืท่ี่�บำาบัดจากกระบวินการบำาบัดนำ�าเส่ยืของ 
บริษัที่ฯ จะผ่านการต่รวิจสอบก่อนระบายืสู่แหล้่งนำ�าธิรรมิชุาต่ิ
ผ่านสถาน่ต่รวิจวิัดคุณ์ภาพนำ�าแบบเร่ยืล้ไที่ม์ิ (Water Quality 

Monitoring Station :WQMS) โดยืม่ิตั่วิแปรในการต่รวิจวิัด
คือ สารอินที่ร่ยื์ ค่า COD (Chemical Oxygen Demand) แล้ะ 
ค่า BOD (Bio-Chemical Oxygen Demand) ผล้ท่ี่�ได้จากการ 

https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210520-whaup-cg-environmental-management-policy-th.pdf
https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210520-whaup-cg-environmental-management-policy-th.pdf
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ต่รวิจสอบแบบเร่ยืล้ไที่ม์ิจะถูกส่งไปท่ี่�ศูนย์ืควิบคุมิส่วินกล้าง 
(Unified Control Center: UOC) ของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ 
นอกจากน่� ผล้ดงักล้า่วิจะถกูเผยืแพรโ่ดยืที่นัท่ี่ผา่นเวิบ็ไซต่ข์อง
บริษัที่แล้ะสามิารถเข้าถึงได้แบบสาธิารณ์ะ ต่ามิเจต่นารมิน์ 
ของกลุ้่มิบริษัที่ท่ี่�ต้่องการให้ม่ิการแสดงข้อมูิล้ผล้ชุ่�วิัดด้าน 
สิ�งแวิดล้้อมิอย่ืางโปร่งใส แล้ะเป็นไปต่ามิข้อกำาหนดของ
หน่วิยืงานกำากับดูแล้ท่ี่�ต่้องการให้มิ่การเผยืแพร่ข้อมิูล้ 
แบบเร่ยืล้ไที่ม์ิต่อ่สาธิารณ์ชุน ทัี่�งน่� ในกรณ์ท่่ี่�ม่ิการไมิป่ฏิบัิต่ติ่ามิ
มิาต่รฐานท่ี่�เก่�ยืวิข้อง จะม่ิสัญญานเตื่อนส่งไปยืังผู้ปฏิิบัต่ิงาน 
ท่ี่�เก่�ยืวิข้องเพื�อดำาเนินการแก้ไขอย่ืางทัี่นท่ี่วิงท่ี่ นอกจาก 
การต่รวิจสอบคุณ์ภาพนำ�าเส่ยืแล้้วิ ศูนยื์ควิบคุมิส่วินกล้างยัืง
ควิบคมุิประสทิี่ธิภิาพของอุปกรณ์ท่์ี่�ใชุ้งานในโรงนำ�าอุต่สาหกรรมิ
แล้ะโรงบำาบัดนำ�าเส่ยืเพื�อให้ต่รงต่ามิเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหนดก่อนท่ี่�จะ
ส่งให้ลู้กค้าหรือก่อนระบายืล้งในที่างนำ�าสาธิารณ์ะ ในฐานะ
ผู้นำาด้านสาธิารณ์ูปโภคแล้ะพล้ังงาน บริษัที่ฯ ได้แสดงให้
สาธิารณ์ชุนเห็นถึงการจัดการสิ�งแวิดล้อ้มิท่ี่�ม่ิประสิที่ธิภิาพแล้ะ
โปร่งใสของบริษัที่ฯ ผ่านการดำาเนินงานข้างต่้น

กัระบวนกัารจำ่ดักัารข�อร�องเรียน 
ดั�านสิ์�งแวดัลิ�อม
บริษัที่ฯ มิุ่งมัิ�นท่ี่�จะปรับปรุงการจัดการด้านสิ�งแวิดล้้อมิให้ 
ด่ขึ�นอยื่างต่่อเนื�อง บริษัที่ได้จัดให้มิ่ชุ่องที่างรับข้อร้องเร่ยืนท่ี่�
เก่�ยืวิกับสิ�งแวิดล้้อมิสำาหรับผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืเพื�อยืื�นข้อร้องเร่ยืน
แล้ะข้อกังวิล้ท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับสิ�งแวิดล้้อมิ แล้ะได้ม่ิการสื�อสาร
ประชุาสัมิพันธิ์ข้อมิูล้เรื�องชุ่องที่างดังกล้่าวิแล้ะคำาแนะนำาใน
การเข้าถึงให้ที่ราบกันอยื่างทัี่�วิถึง โดยืกระบวินการจัดการ
ข้อร้องเร่ยืนเป็นไปต่ามิมิาต่รฐาน ISO 14001:2015 ท่ี่�จะมิ่
กระบวินการต่รวิจสอบหาสาเหต่ทุ่ี่�แที่จ้รงิ แล้ะกำาหนดมิาต่รการ
ปอ้งกนัแล้ะบรรเที่าผล้กระที่บต่ามิควิามิเหมิาะสมิ เพื�อปอ้งกนั
ไมิ่ให้ปัญหาเดิมิเกิดขึ�นซำ�าอ่กในอนาคต่ การร้องเร่ยืนสามิารถ
รายืงานผ่านที่างโที่รศัพที่์ เวิ็บไซต่์ของบริษัที่ฯ ผ่านพนักงาน 
หรือรายืงานโดยืต่รงไปยืังศูนย์ืรับข้อร้องเร่ยืนซึ�งต่ั�งอยืู่ท่ี่� 
นิคมิอุต่สาหกรรมิทุี่กแห่งภายืใต้่การจัดการของกลุ้่มิบริษัที่ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ

ที่ั�งน่� ในปี 2564 บริษัที่ฯ ไมิ่ได้รับข้อร้องเร่ยืนด้านสิ�งแวิดล้้อมิ
ที่่�เก่�ยืวิข้องกับการดำาเนินงานของบริษัที่ฯ
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กัารเปลิ้�ยนแปลิง
สภาพภูมิอากาศ

ในชุ่วิงหล้ายืที่ศวิรรษท่ี่�ผ่านมิา เราสามิารถรับรูไ้ด้ถึงผล้กระที่บ
ของการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศท่ี่�รุนแรงมิากขึ�นทัี่�วิโล้ก  
ไมิ่เว้ินแมิ้แต่่ประเที่ศไที่ยื โดยืกรุงเที่พฯ ม่ิควิามิเปราะบาง
อยื่างมิากต่่อระดับนำ�าที่ะเล้ท่ี่�เพิ�มิขึ�น นำ�าท่ี่�เพิ�มิขึ�นจะท่ี่วิมิเขต่
ริมิแมิ่นำ�าของกรุงเที่พฯ แล้ะคาดการณ์์วิ่าที่ั�งเมิืองอาจจะจมิอยืู่
ใต่้นำ�าภายืในปี 2593 ด้วิยืควิามิเร่งด่วินด้านสภาพภูมิิอากาศน่�  
หล้ายืประเที่ศทัี่�วิโล้กจึงได้มิารวิมิต่ัวิในการประชุุมิการ
เปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศแห่งสหประชุาชุาต่ิ (COP26)  
ป ี2021 (พ.ศ.2564) เพื�อเร่งดำาเนินการไปสูเ่ป้าหมิายืด้านสภาพ
ภูมิิอากาศในข้อต่กล้งปาร่สแล้ะกรอบอนุสัญญาสหประชุาชุาต่ิ
วิ่าด้วิยืการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ (UNFCCC) เพื�อ
รกัษาอุณ์หภูมิิโล้กไม่ิให้เพิ�มิขึ�นเกินกวิา่ 1.5 องศาเซล้เซ่ยืส ใน
ระหวิ่างการประชุุมิ ประเที่ศไที่ยืได้ให้คำามิั�นสัญญาวิ่าจะบรรลุ้
เปา้หมิายืการปล่้อยืมิล้พิษเป็นศนูย์ืภายืในปี 2065 (พ.ศ. 2608) 

ผล้กระที่บจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศอาจส่งผล้ 
กระที่บต่อ่การให้บรกิารแล้ะลู้กคา้ของบริษทัี่ฯ เนื�องจากบริษทัี่ฯ 
ดำาเนินธุิรกิจท่ี่�ต้่องพึ�งพาควิามิพร้อมิของที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิ
อยืา่งมิาก (เชุน่ ปรมิิาณ์นำ�าฝ่นสำาหรบับรกิารนำ�าแล้ะแสงอาทิี่ต่ย์ื
สำาหรับธิุรกิจผล้ิต่ไฟฟ้าจากพล้ังงานแสงอาที่ิต่ย์ื) นอกจากน่�  
บริษัที่ฯ ได้ให้บริการแก่ฐานการผลิ้ต่จำานวินมิาก หากเกิด

เหตุ่การณ์์เก่�ยืวิกับสภาพภูมิิอากาศ เชุ่น อุที่กภัยื เที่่ากับ
วิา่การผลิ้ต่จะต่อ้งหยืดุชุะงกั แล้ะกระที่บไปถึงการดำาเนนิงานให้ 
ผูป้ระกอบการ ดงันั�น ในฐานะท่ี่�เปน็สว่ินหนึ�งในควิามิต่ั�งใจแล้ะ
การเคล้ื�อนไหวิเพื�อต่่อสู้กับการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ
ทัี่�วิโล้ก บริษัที่ฯ จึงให้ควิามิสำาคัญกับการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพ
ภูมิิอากาศอยื่างยืิ�ง

ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงติ่ดต่ามิผล้จาการประชุุมิ COP26  
อยื่างใกล้้ชิุด แล้ะวิางแผนในการปฏิิบัต่ิต่ามินโยืบายืของรัฐ 
ท่ี่�ม่ิเป้าหมิายืเพื�อล้ดการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศแล้ะ
การปล่้อยืก๊าซเรือนกระจก เพื�อให้เป็นไปต่ามิคำามัิ�นสัญญาท่ี่�
ประกาศไวิ้กับ COP26 บริษัที่ฯ ต่ระหนักถึงผล้กระที่บเชุิงล้บ
ของการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ ซึ�งรวิมิถึงอุที่กภัยืแล้ะ 
ภัยืแล้้ง เป็นผล้ให้ม่ิการประเมิินแล้ะจัดที่ำามิาต่รการบรรเที่า
ควิามิเส่�ยืงใด ๆ  ท่ี่�เกิดจากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศต่อ่
หว่ิงโซ่คณุ์ค่าแล้ะชุุมิชุนท่ี่�บรษัิที่ฯ ให้บรกิาร ในฐานะผูใ้ห้บรกิาร
ด้านสาธิารณ์ูปโภคแล้ะพล้ังงานชุั�นนำา บริษัที่ฯ จะมิุ่งเน้นการ
ส่งเสริมิแหล้่งที่รัพยืากรแล้ะพล้ังงานที่ดแที่น เชุ่น อ่างเก็บนำ�า
แล้ะพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ื เพื�อล้ดภัยืแล้ง้ อทุี่กภัยื การปล่้อยืก๊าซ
เรือนกระจก แล้ะยืังปกป้องสิ�งแวิดล้้อมิในอนาคต่
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แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
ด้วิยืควิามิต่ระหนักในการแก้ไขปัญหาการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพ
ภมูิอิากาศอันเร่งดว่ิน แล้ะเพื�อเรง่การดำาเนนิการท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบั 
สภาพภมิูิอากาศ บรษิทัี่ฯ ไดบ้รูณ์าการโครงสร้าง TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures) ในการ 
จดัการควิามิเส่�ยืงเก่�ยืวิกบัสภาพภูมิอิากาศ ดว้ิยืวิธิิก่ารท่ี่�บรษัิที่ฯ 
กำาหนด จัดการ ต่ิดต่ามิ แล้ะต่อบสนองต่่อผล้ที่างการเงิน 
ท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาสท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพ 
ภมูิอิากาศ ปนี่�เปน็ปแีรกท่ี่�บรษิทัี่ฯ เปิดเผยืควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาส
ที่างการเงินท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศ ต่ามิคำาแนะนำา 
ของ TCFD (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures) ในรายืงานควิามิยัื�งยืืนฉบบัน่� ซึ�งนับเปน็ก้าวิแรก 
ของบริษัที่ฯ ที่ั�งน่�บริษัที่ฯ จะปรับปรุงการเปิดเผยืข้อมิูล้น่�เป็น
ประจำาที่กุป ีเพื�อใหม้ิั�นใจวิา่มิค่วิามิโปรง่ใส สอดคล้อ้งกบัควิามิ
คาดหวิังของผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืแล้ะผล้การดำาเนินงานด้านสภาพ 
ภมิูิอากาศของบรษิทัี่ฯ ยืงัม่ิประสทิี่ธิภิาพแล้ะไดร้บัการปรบัปรงุ
อยื่างต่่อเนื�อง

กัารกัำากั่บดัูแลิ
คณ์ะกรรมิการบริษัที่มิอบหมิายืให้คณ์ะกรรมิการบริหาร 
ควิามิเส่�ยืงจัดต่ั�งคณ์ะที่ำางานงานเพื�อจัดการควิามิเส่�ยืงแล้ะ
โอกาสท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศของบริษัที่ฯ โดยื 
คณ์ะที่ำางานบรหิารควิามิเส่�ยืงจะรว่ิมิกันหารือแล้ะประเมินิควิามิ
เส่�ยืงทัี่�งภายืในแล้ะภายืนอกองค์กรอย่ืางสมิำ�าเสมิอ ซึ�งรวิมิถึง
ควิามิเส่�ยืงเชิุงกล้ยืทุี่ธิ ์ควิามิเส่�ยืงในการดำาเนินธิรุกจิ ควิามิเส่�ยืง
ที่างการเงนิ ควิามิเส่�ยืงดา้นปฏิบิตั่ติ่ามิกฎหมิายื/กฎระเบ่ยืบ แล้ะ 
ควิามิเส่�ยืงท่ี่�เกิดขึ�นใหมิ่ (Emerging risks) ควิามิเส่�ยืงท่ี่�เกิด
ขึ�นใหมิ่ถูกจัดให้เป็นควิามิเส่�ยืงจากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพ 
ภูมิิอากาศแล้ะจากการเปล้่�ยืนแปล้งที่างดิจิที่ัล้ ท่ี่มิที่ำางาน
จัดการควิามิเส่�ยืงจะคอยืต่ิดต่ามิควิามิเส่�ยืง โดยืรับการ
สนบัสนนุจากหนว่ิยืงานต่า่งๆ แล้ะรายืงานผล้ให้คณ์ะกรรมิการ
บริหารควิามิเส่�ยืงที่ราบ คณ์ะกรรมิการบริหารควิามิเส่�ยืงจะ
ประเมิินประสิที่ธิิภาพของการบริหารควิามิเส่�ยืงแล้ะรายืงาน
ต่่อคณ์ะกรรมิการบริษัที่อยื่างน้อยืปีล้ะ 4 ครั�ง เพื�อต่ิดต่ามิแล้ะ
ควิบคุมิให้ควิามิเส่�ยืงของบริษัที่ฯ อยืู่ในระดับที่่�ยือมิรับได้ แล้ะ
บรรลุ้วิัต่ถุประสงค์แล้ะเป้าหมิายืที่่�บริษัที่ฯ กำาหนดไวิ้

คณิะกรรมการบริษััที่

คณิะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง คณิะกรรมการกำากับด้แลุ่กิจำการ 
แลุ่ะการพัฒนาอย์�างยั์�งย์ืน

คณิะที่ำางานบริหุ้ารความเส่�ย์ง
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ตี้ารางท่ี่�	1:	การกำากับดูัแลและควัามรับผิดัชิอบดั้านการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศั

ตี้ำาแหน�ง ควัามรับผิดัชิอบ

คณ์ะกรรมิการบริษัที่ คณ์ะกรรมิการบรษิทัี่จะกำาหนดวิสิยัืทัี่ศน์ พนัธิกิจ ที่ศิที่าง แล้ะ 
กล้ยืุที่ธิ์การดำาเนินงาน พร้อมิต่ิดต่ามิผล้การปฏิิบัต่ิงาน 
ต่ล้อดจนระบบการประเมิินผล้อยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพ โดยืไมิ่ได้ 
ขึ�นต่รงกับฝ่่ายืบริหาร เพื�อต่รวิจสอบการดำาเนินงานของ 
ผู้บริหาร

คณ์ะกรรมิการบรรษัที่ภิบาล้แล้ะการพัฒนาอยื่างยืั�งยืืน คณ์ะกรรมิการบรรษัที่ภิบาล้แล้ะการพัฒนาอย่ืางยัื�งยืืนมิห่นา้ท่ี่�
รับผิดชุอบการพัฒนากล้ยืุที่ธิ์เก่�ยืวิกับการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพ
ภูมิิอากาศ ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งของแผนการดำาเนินงานของกลุ้่มิ
บริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ เพื�อการพัฒนาอยื่างยืั�งยืืน

ประธิานเจ้าหน้าที่่�บริหาร (CEO) CEO มิห่นา้ท่ี่�รับผดิชุอบการบรหิารจัดการบรษัิที่ต่ามินโยืบายื 
แผนงาน แล้ะงบประมิาณ์ท่ี่�จัดต่ั�งขึ�นแล้ะต่กล้งกันไวิ้ โดยืใชุ้
อำานาจของคณ์ะกรรมิการบริษัที่ ในส่วินของการเปล้่�ยืนแปล้ง
สภาพภูมิิอากาศ CEO มิ่หน้าที่่�รับผิดชุอบในการปรับต่ัวิเชุิง 
กล้ยืุที่ธิ์ เพื�อจัดการควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาสท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับ 
สภาพภูมิิอากาศ แล้ะต่รวิจสอบว่ิาม่ิการจัดสรรที่รัพยืากรท่ี่� 
เพย่ืงพอสำาหรับการล้ดควิามิเส่�ยืงท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศ

คณ์ะที่ำางานบริหารควิามิเส่�ยืง คณ์ะที่ำางานด้านการ
พัฒนาอยื่างยืั�งยืืน ร่วิมิกับหน่วิยืงานแล้ะหน่วิยืธิุรกิจ

คณ์ะที่ำางานบริหารควิามิเส่�ยืงแล้ะหน่วิยืธุิรกิจจะได้รับ 
มิอบหมิายืให้กำาหนดนโยืบายืหล้ักแล้ะแนวิปฏิิบัต่ิด้าน 
การบริหารควิามิเส่�ยืงท่ี่�ครอบคลุ้มิ ซึ�งรวิมิถึงควิามิเส่�ยืงท่ี่�
เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศ แล้ะจัดให้ม่ิการประเมิินแล้ะ
ที่บที่วินควิามิเส่�ยืงโดยืคำานึงถึงปัจจัยืทัี่�งภายืในแล้ะภายืนอก
ท่ี่�อาจส่งผล้ต่่อการบรรลุ้เป้าหมิายืของบริษัที่ฯ เพื�อให้มัิ�นใจ
วิ่ามิ่มิาต่รการท่ี่�เหมิาะสมิแล้ะสอดคล้้องกับธิุรกิจในการรับมิือ
กับการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ

นอกจากน่� เพื�อแสดงถึงควิามิรับผิดชุอบแล้ะควิามิต่ระหนักต่่อการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ บริษัที่ฯ จึงมิ่การให้แรงจูงใจที่่�
เก่�ยืวิขอ้งกบัสภาพภมูิอิากาศใหแ้กผู่บ้รหิารแล้ะพนกังาน เพื�อใหม้ิั�นใจวิา่บรษิทัี่ฯ ได้ปล้กูฝ่งัควิามิมุ่ิงมัิ�นแล้ะเปา้หมิายืท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง
กับสภาพภูมิิอากาศที่ั�วิที่ั�งบริษัที่ฯ ซึ�งฝ่่ายืบริหารจะเป็นผู้รับผิดชุอบในการที่ำาเป้าหมิายืเหล้่าน่�ให้สำาเร็จ

กัลิยุทธุ์แลิะข่�นตี้อนกัารบริหารความเส์้�ยง
ผล้กระที่บจากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศจะเกิดขึ�นบอ่ยืครั�งแล้ะมิค่วิามิรุนแรงมิากขึ�น (เชุ่น ภยัืแล้ง้แล้ะอุที่กภัยื) หากไม่ิม่ิ 
การจัดการผล้กระที่บจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศอย่ืางม่ิประสิที่ธิิภาพ ดังนั�น เมืิ�อบริษัที่ฯ จะม่ิการพัฒนาโครงการ
สาธิารณ์ูปโภค ผล้กระที่บจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศจึงเป็นปัจจัยือันดับต่้นๆ ที่่�บริษัที่ฯ จะพิจารณ์า นอกเหนือจาก 
กฎระเบ่ยืบเรื�องการแบ่งเขต่กำาหนดพื�นท่ี่� บรษิทัี่ฯ ยืงัคำานงึถึงหล้กัภูมิศิาสต่ร์ในการที่ำาการติ่ดต่ั�งโครงสร้างพื�นฐานสาธิารณู์ปโภค
แต่ล่้ะแหง่ เพื�อใหแ้น่ใจวิา่ผล้กระที่บจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภมิูิอากาศท่ี่�อาจเกดิขึ�นนั�นจะสามิารถจดัการไดใ้นสถานท่ี่�ท่ี่�กำาหนด 
มิก่ารดำาเนนิมิาต่รการปอ้งกันอยืา่งม่ิประสทิี่ธิิภาพต่ล้อดอายุืโครงการ เพื�อปกปอ้งใหบ้รกิารแล้ะหว่ิงโซค่ณุ์คา่ทัี่�งหมิดจากผล้กระที่บ 
จากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภมิูิอากาศ (เชุน่ อา่งเกบ็ นำ�าท่ี่�เพย่ืงพอ การเพิ�มิควิามิสามิารถในการรไ่ซเคลิ้นำ�าซึ�งจะชุว่ิยืล้ดการพึ�งพา
ที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิของกลุ้่มิบริษัที่) 
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• การระบุความเส่�ยูง
ภายูใน ภายูนอก แลิะ
ผลิกระที่บที่างธุรกิจ้

• ประเภที่ของความเส่�ยูง
ระบุไดั้เป็นส่�ประเภที่: 
ยูุที่ธศาสตี้ร์ การเงิน 
การดัำาเนินงานแลิะการ
ปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎระเบ่ยูบ

• การคำานวณระดัับ 
ความเส่�ยูงตี้ามเกณฑ์์
การประเมินที่่�เป็น
มาตี้รฐาน 

• การจ้ัดัลิำาดัับความ
สำาคัญความเส่�ยูงตี้าม
ประเภที่ แลิะระดัับ 
ความเส่�ยูงที่่�ยูอมรับไดั้

• กำาหนดัการดัำาเนินการ
เพ่�อรับมือ ลิดัผลิกระที่บ
ที่่�อาจ้เกิดัข้�น แลิะลิดั
ความเส่�ยูงในระดัับสูงให้
อยูู่ในระดัับที่่�ยูอมรับไดั้

• การสื�อสารความเส่�ยูง
กับผู้บริหารแลิะ
พนักงานทีุ่กคนเพ่�อ
สร้างวัฒนธรรม 
การบริหารความเส่�ยูง 
ที่่�แข็งแกร่ง

• คณะที่ำางานดั้าน 
ความเส่�ยูงรายูงานแผน
ปฏิิบัตี้ิการการบริหาร
ความเส่�ยูง ผลิลิัพธ์แลิะ 
ความคืบหน้าไปยูัง 
RMC เป็นรายูไตี้รมาส

• ปรับชิ่องที่างการสื�อสาร
ภายูในให้เหมาะสม 
เพ่�อเผยูแพร่ข้อมูลิ 
ความเส่�ยูงที่่�เก่�ยูวข้อง

การระบุความเส่�ยูง การประเมินความเส่�ยูง มาตี้รการตี้อบสนอง 
ที่่�รวดัเร็วแลิะบรรเที่า

ความเส่�ยูง

การรายูงานความเส่�ยูง 
การตี้รวจ้สอบ แลิะ 

การสื�อสาร

บริษทัี่ฯ ต่ระหนกัถงึควิามิเส่�ยืงในการดำาเนนิงานท่ี่�อาจเกดิขึ�น แล้ะอาจสง่ผล้ใหเ้กดิการหยืดุชุะงกัของธิรุกจิหรอืควิามิเสย่ืหายืต่อ่ 
ที่รพัย์ืสนิ อนัเกิดจากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศแก่บริษทัี่ฯ แล้ะลู้กคา้ ดงันั�น การประเมิินควิามิเส่�ยืงท่ี่�เก่�ยืวิกับการเปล่้�ยืนแปล้ง 
สภาพภูมิิอากาศจึงเป็นส่วินหนึ�งของการจัดการควิามิเส่�ยืงขององค์กร วิัต่ถุประสงค์ของการประเมิินควิามิเส่�ยืงดังกล้่าวิคือ
• ระบุควิามิเส่�ยืงที่่�มิ่นัยืยืะสำาคัญต่ามิควิามิอันต่รายื ควิามิเปราะบาง แล้ะโอกาสเส่�ยืงภัยื 
• เข้าใจถึงผล้กระที่บของการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศที่่�มิ่ต่่อการดำาเนินธิุรกิจ
• วิัดประสิที่ธิิภาพของมิาต่รการบรรเที่าผล้กระที่บที่่�มิ่อยืู่ แล้ะ 
• รับมิือควิามิที่้าที่ายืในอนาคต่ที่่�เกิดจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ

ดังนั�น บริษัที่ฯ จึงได้ระบุกรอบเวิล้าที่่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศ ควิามิเส่�ยืงด้านกายืภาพ (Physical Risk) ควิามิเส่�ยืงจากการ
เปล้่�ยืนผา่น (Transition Risks) แล้ะโอกาสเส่�ยืง กรอบเวิล้าระยืะสั�น (1-5 ป)ี ระยืะกล้าง ( มิากกวิา่ 5 ป)ี แล้ะระยืะยืาวิ (มิากกวิา่ 10 ป)ี  
ต่ามิที่่�แสดงไวิ้ด้านล้่าง
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กัารวิเคราะห์ส์ถุานกัารณู์ในอนาคตี้ (SCENARIO ANALYSIS)
กลุ้่มิบริษัที่ได้มิ่การวิิเคราะห์สถานการณ์์การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศสำาหรับบริษัที่ฯ ซึ�งการวิิเคราะห์สถานการณ์์ใน
อนาคต่นั�นครอบคลุ้มิสองสถานการณ์์ ได้แก่ การเปล้่�ยืนแปล้งที่างกายืภาพ ควิามิเส่�ยืงจากการเปล้่�ยืนผ่าน แล้ะผล้กระที่บของ 
การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ แล้ะโอกาสที่างการเงินของธิุรกิจในสถานการณ์์ปกต่ิ (4 องศาเซล้เซ่ยืส หรือสถานการณ์์ที่่� 1)  
แล้ะสถานการณ์เ์ศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ�า (1.5 องศาเซล้เซ่ยืส หรือสถานการณ์ท่์ี่� 2) การวิเิคราะห์ยืงัคำานึงถงึข้อกฎระเบ่ยืบใหม่ิท่ี่�เพิ�ง
เกิดขึ�นด้วิยื เชุ่น การล้ดการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ที่่�อาจบังคับใชุ้ในปี 2030 (พ.ศ. 2573) 

การวิเคราะห์ผลิกระที่บโดัยูสรุป
Scenaio	1 Scenaio	1

4	องศัาเซ่ลเซ่่ยส	Scenaio 1.5	องศัาเซ่ลเซ่่ยส	Scenaio
BAU 2DS

Short Term
(1-5	years)

Medium Term
(>5	years)

Long Term
(>10	years)

Short Term
(1-5	years)

Medium Term
(>5	years)

Long Term
(>10	years)

Risk Type Specific	Risk WHAUP WHAUP
PHYSICAL	RISKS

Acute

Flooding

Drought

Storm and lighting

Chronic
Increase mean 
temperature

TRANSITION	RISKS

Policy and Legal

Technology - New
improvements	or	
innivations
Market	-	shift	in	
supply and demand
Reputation - Change 
in cusomer and 
community 
perception
OPPORTUNITIES

Market	-	Shift	in	
supply and demand
Resources 
Efficiency	&	Energy	
Source
Technology - New 
improvements	or	
innovations
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ควัามเส่�ยงดั้านกายภาพและควัามเส่�ยงจากการเปล่�ยนผ�านท่ี่�เก่�ยวัข้องกับสภาพภูมิอากาศั
ต่ารางด้านล้่างแสดงควิามิเส่�ยืงที่างการเงินที่่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศต่ามิที่่�บริษัที่ฯ ระบุไวิ้ 

ควัามเส่�ยงดั้านกายภาพ	(Physical	Risks) ผลกระที่บที่างการเงิน

กรณิ่ฉับพลัุ่น: สภาพอากาศแปรปรวนที่่�ที่วีความรุนแรง
ยูิ�งข้�นแลิะก่อให้เกิดัอุที่กภัยู ปัจ้จ้่บันพ่�นที่่�ปฏิิบัตี้ิการของ 
บริษััที่ฯ ม่ความเส่�ยูงปานกลิางตี้่อการเกิดัอุที่กภัยูใน
สถึานการณ์ของ 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส (สถึานการณ์ที่่� 1) แตี้่
ในสถึานการณ์ของ 1.5 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส (สถึานการณ์ที่่� 2) 
จ้ะม่ความเส่�ยูงตี้ำ�าตี้่ออุที่กภัยู การเกิดัอุที่กภัยูอาจ้ที่ำาให้
บริษััที่ตี้่างๆ หรือผู้ประกอบตี้้องการชิะลิอ หรือหยุูดัการ
ดัำาเนินการชิั�วคราว นอกจ้ากน่� อุที่กภัยูยูังอาจ้ที่ำาให้เกิดั
ตี้ะกอนจ้ำานวนมาก ซึ่่�งสามารถึไปลิดัความจ้่ของเขื�อนแลิะ
อ่างเก็บนำ�าไดั้

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส คาดัการณ์ว่าจ้ะส่งผลิกระที่บ
ปานกลิาง ซึ่่�งนำาไปสู่การเกิดัอุที่กภัยูที่่�รุนแรงแลิะบ่อยูข้�น
- อุที่กภัยูแลิะปริมาณตี้ะกอนที่่�สูงข้�นอาจ้ที่ำาให้ค่าใชิ้จ้่ายูในการป้องกัน

แลิะบำารุงรักษัาเพ่�มข้�น
- ความตี้้องการนำ�าอาจ้ลิดัลิง แลิะส่งผลิตี้่อรายูไดั้

• ผลิกระที่บที่่�ไม่รุนแรงสามารถึเป็นเครื�องชิ่�วัดัไดั้ว่าหากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น
ไม่เกิน 1.5 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ความรุนแรงแลิะความถึ่�ของอุที่กภัยูจ้ะตี้ำ�ากว่าที่่�
คาดัไว้ในกรณ่ที่่�อุณหภูมิโลิกสูงข้�นสูงกว่า 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส 
- ค่าใชิ้จ้่ายูในการป้องกันแลิะบำารุงรักษัาอยูู่ในระดัับตี้ำ�า

กรณิ่ฉับพลัุ่น: สภาพอากาศแปรปรวนที่่�ที่วีความรุนแรง
ยูิ�งข้�นแลิะก่อให้เกิดัภัยูแลิ้ง ปัจ้จ้่บันพ่�นที่่�ปฏิิบัตี้ิการของ 
บริษััที่ฯ ม่ความเส่�ยูงตี้ำ�าตี้่อภัยูแลิ้งที่ั�งในสถึานการณ์ที่่� 1 
แลิะ 2 ซึ่่�งปริมาณนำ�าสำารองอาจ้ไม่ถึ่งปริมาณขั�นตี้ำ�าที่่�
กำาหนดัไว้ ดัังนั�นจ้้งม่ความเส่�ยูงตี้ำ�าตี้่อการขาดัแคลินนำ�า

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• ที่ั�งสองสถึานการณ์คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บตี้ำ�า ในสถึานการณ์ที่่� 1  
หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ภัยูแลิ้ง อาจ้ม่ผลิกระที่บ
ที่างการเงินตี้่อการดัำาเนินงานของบริษััที่โดัยูการเพ่�มตี้้นทีุ่นเงินทีุ่น  
(เชิ่น ลิงทีุ่นในบ่อนำ�า อ่างเก็บนำ�า) 

• ในสถึานการณ์ที่่� 2 หากอุณหภูมิโลิกสูงข้�นไม่เกิน 1.5 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส 
ความรุนแรงแลิะความถึ่�ของภัยูแลิ้งจ้ะตี้ำ�ากว่าที่่�คาดัไว้ในกรณ่ที่่�อุณหภูมิ
โลิกสูงข้�นสูงกว่า 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ดัังนั�น จ้้งม่ผลิกระที่บตี้่อเงินทีุ่นแลิะ
ตี้้นทีุ่นการวิจ้ัยูเเลิะพัฒนา (R&D) ในระดัับตี้ำ�า

กรณิ่ฉับพลัุ่น: สภาพอากาศแปรปรวนที่่�ที่วีความรุนแรง
ยูิ�งข้�นแลิะก่อให้เกิดัพายูุแลิะฝันฟ้าคะนอง ปัจ้จ้่บันพ่�นที่่�
ปฏิิบัตี้ิการของบริษััที่ฯ ม่ความเส่�ยูงปานกลิางตี้่อพายูุ
แลิะฝันฟ้าคะนองในสถึานการณ์ที่่� 1 ส่วนสถึานการณ ์
ที่่� 2 จ้ะม่ความเส่�ยูงตี้ำ�าตี้่อพายูุแลิะฝันฟ้าคะนอง การเกิดั
อุที่กภัยูอาจ้ที่ำาให้บริษััที่ตี้่างๆ หรือผู้ประกอบตี้้องการ
ชิะลิอ หรือหยูุดัการดัำาเนินการชิั�วคราว นอกจ้ากน่� 
อุที่กภัยูยูังอาจ้ที่ำาให้เกิดัตี้ะกอนจ้ำานวนมาก ซึ่่�งสามารถึ
ไปลิดัความจ้่ของเขื�อนแลิะอ่างเก็บนำ�าไดั้

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บปานกลิางหากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส 
พายูุแลิะฝันฟ้าคะนองที่ำาให้เกิดัผลิกระที่บที่างการเงินตี้่อการดัำาเนินงาน
ของบริษััที่ฯ เนื�องจ้ากระบบปฏิิบัตี้ิงานหยูุดัชิะงักแลิะไดั้รับความเส่ยูหายู  
ซึ่่�งจ้ะที่ำาให้ค่าใชิ้จ้่ายูในการบำารุงรักษัาสูงข้�น ยูิ�งไปกว่านั�น อาจ้ที่ำาให้รายูไดั้
ลิดัลิงเนื�องจ้ากโครงการตี้้องระงับการปฏิิบัตี้ิการชิั�วคราว

• ผลิกระที่บที่่�ไม่รุนเเรงสามารถึสังเกตี้ไดั้หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�นไม่เกิน 
1.5 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ความรุนแรงแลิะความถึ่�ของภัยูพ่บัตี้ิที่างธรรมชิาตี้ิ 
จ้ะตี้ำ�ากว่าที่่�คาดัไว้ในกรณ่ที่่�อุณหภูมิโลิกสูงข้�นกว่า 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส  
ดัังนั�น จ้้งม่ผลิกระที่บตี้ำ�าตี้่อค่าใชิ้จ้่ายูในการบำารุงรักษัาแลิะรายูไดั้
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ควัามเส่�ยงดั้านกายภาพ	(Physical	Risks) ผลกระที่บที่างการเงิน

กรณิ่เร่�อรัง: เกิดัฝันตี้กแลิะสภาพอากาศแปรปรวน เชิ่น อุณหภูมิ
เฉลิ่�ยูที่่�เพ่�มข้�น ปัจ้จ้่บันพ่�นที่่�ปฏิิบัตี้ิการของบริษััที่ฯ ม่ความเส่�ยูงตี้ำ�า
ที่่�อุณหภูมิเฉล่ิ�ยูจ้ะเพ่�มข้�นแบบในสถึานการณ์ที่่� 1 แลิะ 2 ความร้อน
สูงจ้ะลิดัประสิที่ธิภาพของโรงไฟฟ้าพลิังงานแสงอาที่ิตี้ยู์ อุณหภูมิที่่�
สูงข้�นจ้ะลิดัความสามารถึของสายูส่งพลัิงงาน ซึ่่�งอาจ้นำาไปสู่ปัญหา
การใชิ้ ไฟฟ้าในชิ่วงที่่�ม่คลิื�นความร้อน

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• ที่ั�งสองสถึานการณ์คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บตี้ำ�า ในสถึานการณ ์
ที่่� 1 หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส อุณหภูมิเฉลิ่�ยูที่่�
เพ่�มข้�นที่ำาให้เกิดัผลิกระที่บที่างการเงินตี้่อการดัำาเนินงานของ
บริษััที่ เนื�องมาจ้ากการขาดัแคลินระบบแลิะการใชิ้ที่รัพยูากรที่่�
อาจ้เพ่�มตี้้นทีุ่นการดัำาเนินงานไดั้เชิ่นกัน ตี้้นทีุ่นอาจ้เพ่�มข้�นเพ่�อ
นำามาปรับปรุงแลิะเสริมสร้างโครงสร้างพ่�นฐานแลิะอุปกรณ์ ให้
ที่นตี้่ออุณหภูมิสูง

• ในสถึานการณ์ที่่� 2 หากอุณหภูมิโลิกสูงข้�นไม่เกิน 1.5 องศา
เซึ่ลิเซึ่่ยูส ความรุนแรงแลิะความถึ่�ของภัยูพ่บัตี้ิที่างธรรมชิาติี้จ้ะ
น้อยูกว่าที่่�คาดัการณ์ว่าจ้ะเกิดัหากอุณหภูมิโลิกสูงข้�นสูงกว่า  
4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ซึ่่�งผลิกระที่บที่่�เกิดักับตี้้นทีุ่นจ้ะอยูู่ในระดัับตี้ำ�า

ควัามเส่�ยงจากการเปล่�ยนผ�าน	(Transition	Risk) ผลกระที่บที่างการเงิน

นโย์บาย์แลุ่ะกฎหุ้มาย์: การเปลิ่�ยูนแปลิงกฎหมายูแลิะข้อบังคับที่่�
เก่�ยูวข้องกับการลิดัการปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก เชิ่น การบังคับใชิ้
วัสดัุก่อสร้างที่่�ไม่ม่การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก บริษััที่ฯ คาดัการณ์
ว่าภายูในปี 2030 (พ.ศ. 2573) รัฐบาลิไที่ยูควรบังคับใชิ้กฎหมายู
ลิดัก๊าซึ่เรือนกระจ้กซึ่่�งคาดัว่าจ้ะนำาไปบังคับใชิ้กับอุตี้สาหกรรมหนัก 
เป็นอันดัับแรก

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• การเปลิ่�ยูนแปลิงกฎหมายูแลิะข้อบังคับเก่�ยูวกับการปลิ่อยู 
ก๊าซึ่เรือนกระจ้กอาจ้ส่งผลิให้ตี้้นทีุ่นวัสดัุก่อสร้างม่ราคาสูงข้�น 
อยู่างไรก็ตี้าม ในสถึานการณ์ที่่� 1 หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น 4 
องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ผลิกระที่บเชิิงธุรกิจ้แลิะการเงินถึูกคาดัการณ์ ไว้
ว่าจ้ะอยูู่ในระดัับตี้ำ�า เนื�องจ้ากกฎหมายูควบคุมการปลิ่อยูก๊าซึ่
เรือนกระจ้กยูังไม่ไดั้ถึูกบังคับใชิ้ภายูในปี 2568 การดัำาเนินงาน
แลิะวิธ่การในปัจ้จ้่บันจ้้งสามารถึจ้ัดัการความเส่�ยูงไดั้อยู่าง
เหมาะสม 

• ในสถึานการณ์ที่่� 2 หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�นไม่เกิน 1.5  
องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส อาจ้ม่การบังคับให้ภาคเอกชินลิดัการปลิ่อยู 
ก๊าซึ่คาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์หรือก๊าซึ่เรือนกระจ้กผ่านการค้าขายู
แลิกเปลิ่�ยูนก๊าซึ่เรือนกระจ้ก (Emissions trading: Cap & 
Trade) แลิะ / หรือภาษ่ัคาร์บอน กฎหมายูดัังกลิ่าวอาจ้ส่งผลิ 
กระที่บตี้่อกลิยูุที่ธ์ที่างธุรกิจ้ระยูะยูาว เป้าหมายู แลิะตี้้นทีุ่น 
การดัำาเนินงานของบริษััที่ฯ

เที่คโนโลุ่ย่์: การเปลิ่�ยูนแปลิงที่ิศที่างการพัฒนาเที่คโนโลิยู่ขั�นสูง
อยู่างรวดัเร็วเพ่�อสนับสนุนการลิดัการปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก  
คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บตี้ำ�า เนื�องเที่คโนโลิยู่ที่่�ม่อยูู่สามารถึตี้อบสนอง
ความตี้้องการของลิูกค้าไดั้ที่ันที่่

กรอบเวลุ่า: ระหว่าง 1 - 5 ปี

• ที่ั�งสองสถึานการณ์คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บตี้ำ�า ในสถึานการณ ์
ที่่� 1 หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส จ้ะม่ผลิกระที่บ
ตี้่อบริษััที่ฯ ในระดัับตี้ำ�าเที่่านั�น เนื�องจ้ากเที่คโนโลิยู่ที่่�ม่อยูู่ยัูง
สามารถึใชิ้งานไดั้โดัยูไม่ตี้้องใชิ้เที่คโนโลิยู่ใหม่ที่่�สามารถึผลิิตี้
ผลิิตี้ภัณฑ์์คาร์บอนตี้ำ�าไดั้

• ในสถึานการณ์ที่่� 2 หากอุณหภูมิโลิกเพ่�มข้�นไม่เกิน 1.5  
องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส ผลิกระที่บจ้ะยูังคงอยูู่ในระดัับตี้ำ�า เนื�องจ้าก
เที่คโนโลิยู่สร้างพลิังงานไฟฟ้าจ้ากพลัิงงานหมุนเวียูน เชิ่น 
พลิังงานแสงอาที่ิตี้ยู์ จ้ะโดัดัเดั่นข้�นมาตี้ามความตี้้องการ 
ที่่�เพ่�มข้�น

ภาพลัุ่กษัณิ์แลุ่ะชืิ�อเส่ย์ง: กลิุ่มผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยูของ บริษััที่ฯ อาจ้ให้
ความสนใจ้แลิะเรียูกร้องให้กลิุ่มบริษััที่ดัับบลิิวเอชิเอ ดัำาเนินการ 
เพ่�อลิดัการปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• หากบริษััที่ฯ ไม่สามารถึดัำาเนินการตี้ามความคาดัหวังแลิะ 
ความตี้้องการจ้ากกลิ่มผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยู (เชิ่น ลูิกค้า นักลิงทีุ่น 
ชิุมชิน) อาจ้ส่งผลิเส่ยูตี้่อชิื�อเส่ยูงของเรา แลิะอาจ้นำาไปสู่ 
ผลิกระที่บที่างการเงินในระยูะยูาว หากผู้ม่ส่วนไดั้เส่ยูเหลิ่าน่� 
สูญเส่ยูความไว้วางใจ้แลิะการสนับสนุนที่่�ม่ตี้่อบริษััที่ฯ
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โอกาสที่างกายภาพและโอกาสในเปล่�ยนผ�านท่ี่�เก่�ยวัข้องกับสภาพภูมิอากาศั
ต่ารางด้านล้่างแสดงโอกาสที่างการเงินที่่�เก่�ยืวิข้องกับสภาพภูมิิอากาศสำาหรับบริษัที่ฯ

โอกาส รายละเอ่ยดั/	ผลกระที่บที่างธุรกิจ

ตลุ่าด: เนื�องจ้ากเที่คโนโลิยู่ที่่�ก้าวหน้าอยู่างรวดัเร็ว พฤตี้ิกรรมของ 
ผู้ประกอบการในบางอุตี้สาหกรรมจ้้งเปล่ิ�ยูนไป เพ่�อเป็นการปรับปรุง
แลิะพัฒนากระบวนการผลิิตี้ของพวกเขาโดัยูการใชิ้เครื�องจ้ักรหรือ 
หุ่นยูนตี้์มากข้�นเพ่�อเพ่�มประสิที่ธิภาพแลิะลิดัตี้้นทีุ่น  นอกจ้ากน่�  
ความตี้้องการในการเปลิ่�ยูนไปใชิ้ ไฟฟ้าที่่�ผลิิตี้ดั้วยูเที่คโนโลิยู่ที่่� 
ปลิ่อยูมลิพ่ษัที่่�ลิดัลิงม่แนวโน้มเพ่�มมากข้�น

กรอบเวลุ่า: มากกว่า 5 ปี

• ที่ั�งสองสถึานการณ์คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บตี้ำ�า ไม่ว่าอุณหภูมิโลิก 
จ้ะเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส หรือไม่เกิน 1.5 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส 
พฤตี้ิกรรมของลิูกค้าที่่�คาดัว่าจ้ะเปล่ิ�ยูนแปลิงไปจ้ะสร้างโอกาส
ที่างธุรกิจ้แลิะรายูไดั้มากข้�นแก่บริษััที่ฯ

เที่คโนโลุ่ย่์: เนื�องจ้ากเที่คโนโลิยู่ที่่�ก้าวหน้าอยู่างรวดัเร็ว พฤตี้ิกรรม
ของผู้ประกอบการในบางอุตี้สาหกรรมจ้้งเปล่ิ�ยูนไปเพ่�อเป็นการ
ปรับปรุงแลิะพัฒนากระบวนการผลิิตี้ของพวกเขา นอกจ้ากน่�ยูัง 
ที่ำาให้เกิดัความตี้้องการในการเปลิ่�ยูนไปใชิ้เที่คโนโลิยู่ขั�นสูงหรือ
นวัตี้กรรมการจ้ัดัเก็บพลิังงานแสงอาทิี่ตี้ยู์

กรอบเวลุ่า: ระหว่าง 1 - 5 ปี

• ที่ั�งสองสถึานการณ์คาดัว่าจ้ะม่ผลิกระที่บตี้ำ�า ไม่ว่าอุณหภูมิโลิก 
จ้ะเพ่�มข้�น 4 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส หรือไม่เกิน 1.5 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยูส 
คาดัว่าเที่คโนโลิยู่ขั�นสูงแลิะนวัตี้กรรมของการจ้ัดัเก็บพลิังงาน
แสงอาที่ิตี้ยู์จ้ะสร้างโอกาสที่างธุรกิจ้แลิะรายูไดั้ที่่�มากข้�นให้แก่
บริษััที่ฯ 

นอกจากน่� บริษทัี่ฯ ยืงัไดบ้รูณ์าการควิามิเส่�ยืงแล้ะโอกาสท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบัสภาพภมูิอิากาศเขา้กบักล้ยืทุี่ธิแ์ล้ะการดำาเนนิงานที่างธิรุกจิ 
เพื�อเพิ�มิควิามิยืืดหยืุ่นแล้ะผล้ักดันการปรับปรุงอยื่างต่่อเนื�อง

กัารบริหารความเส์้�ยง

การวัิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตี้	(SCENARIO	ANALYSIS)
บริษัที่ฯ ได้ที่ำาการวิิเคราะห์สถานการณ์์การเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศภายืในการปฏิิบัต่ิงานของบริษัที่ฯ ซึ�งการวิิเคราะห์
สถานการณ์์นั�นครอบคลุ้มิในสองประเด็น ได้แก่ ผล้กระที่บที่างกายืภาพแล้ะควิามิเส่�ยืงจากการเปล้่�ยืนผ่านของการเปล้่�ยืนแปล้ง
สภาพภูมิิอากาศ แล้ะโอกาสที่างการเงินของธิุรกิจในกรณ์่ปกต่ิ (อุณ์หภูมิิสูงขึ�น 4 องศาเซล้เซ่ยืส) แล้ะที่่�เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ�า  
(อุณ์หภูมิิสูงขึ�น 1.5 องศาเซล้เซ่ยืส) การวิิเคราะห์ยืังคำานึงถึงข้อกฎระเบ่ยืบใหมิ่ท่ี่�เพิ�งเกิดขึ�นด้วิยื เชุ่น การล้ดการปล้่อยื 
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ที่่�อาจบังคับใชุ้ในปี 2030 (พ.ศ. 2573)
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กระบวันการบริหารควัามเส่�ยงของบริษััที่

• การระบุความเส่�ยูง
ภายูใน ภายูนอก แลิะ
ผลิกระที่บที่างธุรกิจ้

• ประเภที่ของความเส่�ยูง
ระบุไดั้เป็นส่�ประเภที่: 
ยูุที่ธศาสตี้ร์ การเงิน 
การดัำาเนินงานแลิะการ
ปฏิิบัตี้ิตี้ามกฎระเบ่ยูบ

• การคำานวณระดัับ 
ความเส่�ยูงตี้ามเกณฑ์์
การประเมินที่่�เป็น
มาตี้รฐาน 

• การจ้ัดัลิำาดัับความ
สำาคัญความเส่�ยูงตี้าม
ประเภที่ แลิะระดัับ 
ความเส่�ยูงที่่�ยูอมรับไดั้

• กำาหนดัการดัำาเนินการ
เพ่�อรับมือ ลิดัผลิกระที่บ
ที่่�อาจ้เกิดัข้�น แลิะลิดั
ความเส่�ยูงในระดัับสูงให้
อยูู่ในระดัับที่่�ยูอมรับไดั้

• การสื�อสารความเส่�ยูง
กับผู้บริหารแลิะ
พนักงานทีุ่กคนเพ่�อ
สร้างวัฒนธรรม 
การบริหารความเส่�ยูง 
ที่่�แข็งแกร่ง

• คณะที่ำางานดั้าน 
ความเส่�ยูงรายูงานแผน
ปฏิิบัตี้ิการการบริหาร
ความเส่�ยูง ผลิลิัพธ์แลิะ 
ความคืบหน้าไปยูัง 
RMC เป็นรายูไตี้รมาส

• ปรับชิ่องที่างการสื�อสาร
ภายูในให้เหมาะสม 
เพ่�อเผยูแพร่ข้อมูลิ 
ความเส่�ยูงที่่�เก่�ยูวข้อง

การระบุความเส่�ยูง การประเมินความเส่�ยูง มาตี้รการตี้อบสนอง 
ที่่�รวดัเร็วแลิะบรรเที่า

ความเส่�ยูง

การรายูงานความเส่�ยูง 
การตี้รวจ้สอบ แลิะ 

การสื�อสาร

สภาพภูมิิอากาศแปรปรวินจะเกิดขึ�นบอ่ยืครั�งแล้ะม่ิควิามิรุนแรง
มิากขึ�น (เชุน่ ภยัืแล้ง้แล้ะอทุี่กภัยื) หากไมิม่่ิการจดัการผล้กระที่บ 
จากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศอย่ืางม่ิประสิที่ธิิภาพ 
ผล้กระที่บจากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศจึงเป็นปัจจัยื
สำาคัญท่ี่�กลุ้่มิบริษัที่จะพิจารณ์าโครงการพัฒนาอุต่สาหกรรมิ
แล้ะระบบสาธิารณ์ูปโภคในนิคมิอุต่สาหกรรมิ นอกเหนือจาก 
ข้อกำาหนดเก่�ยืวิกับการใชุ้ประโยืชุน์ ท่ี่�ดิน กลุ้่มิบริษัที่ 
ดับบล้ิวิเอชุเอยืังคำานึงถึงหล้ักภูมิิศาสต่ร์ในการก่อสร้างนิคมิ
อุต่สาหกรรมิแต่่ล้ะแห่ง เพื�อให้แน่ใจวิ่าผล้กระที่บจากการ
เปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศท่ี่�อาจเกิดขึ�นนั�นจะสามิารถจดัการ
ได ้ณ์ พื�นท่ี่�ๆ  นั�น ไดอ้ยืา่งเหมิาะสมิ อ่กทัี่�งมิก่ารดำาเนนิมิาต่รการ
ป้องกันอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพต่ล้อดวิงจรการดำาเนินงานของ 
โครงการ เพื�อป้องกันโรงงานภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิจากผล้ 
กระที่บจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ เชุ่น การมิ่แหล้่ง
กกัเก็บนำ�าท่ี่�เพย่ืงพอต่อ่การใชุ้ มิาต่รการเฝ้่าระวัิงต่า่งๆ เป็นต่น้

บริษัที่ฯ ต่ระหนักถึงควิามิเส่�ยืงในการดำาเนินงานที่่�อาจเกิดขึ�น
จากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศต่่อการดำาเนินงานของ 
บริษัที่ฯ แล้ะผู้ประกอบการ รวิมิทัี่�งอาจส่งผล้ให้เกิดการหยืุด
ชุะงักของธิุรกิจหรือควิามิเส่ยืหายืต่่อที่รัพยื์สิน ด้วิยืเหตุ่น่�  
การประเมินิควิามิเส่�ยืงของการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิอิากาศจึง
เป็นส่วินหนึ�งของการจัดการควิามิเส่�ยืงขององค์กร เป้าหมิายื
ของการประเมิินควิามิเส่�ยืงดังกล้่าวิคือ 

• ระบุควิามิเส่�ยืงท่ี่�ม่ินัยืยืะสำาคัญต่ามิควิามิอันต่รายื ควิามิ
เปราะบาง แล้ะโอกาสเส่�ยืงภัยื 

• เข้าใจถึงผล้กระที่บของการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ
ที่่�มิ่ต่่อการดำาเนินธิุรกิจ 

• วิัดประสิที่ธิิภาพของมิาต่รการบรรเที่าผล้กระที่บท่ี่�ม่ิอยู่ื 
แล้ะ 

• รับมิือควิามิที่้าที่ายืในอนาคต่ท่ี่�เกิดจากการเปล้่�ยืนแปล้ง
สภาพภูมิิอากาศ

ผล้การประเมิินพบวิ่าการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศนับ
เป็นควิามิเส่�ยืงต่่อพื�นที่่�ประกอบการนิคมิอุต่สาหกรรมิซึ�งพื�นที่่�
ดำาเนนิธิรุกจิท่ี่�สำาคญัของบรษิทัี่ฯ อนัเปน็ผล้มิาจากระดบันำ�าท่ี่�ต่ำ�า
ล้งอยื่างมิากแล้ะชุ่วิงฤดูแล้้งของประเที่ศไที่ยื ดังเชุ่นที่่�บริษัที่ฯ 
เคยืประสบภาวิะภัยืแล้้งในชุ่วิงไต่รมิาสแรกของปี 2563 จาก
การประเมิินควิามิเส่�ยืง บรษิทัี่ฯ ไดด้ำาเนนิการมิาต่รการบรรเที่า
ผล้กระที่บดังต่่อไปน่�อยื่างถ่�ด้วินในพื�นท่ี่�ปฏิิบัต่ิการท่ี่�เก่�ยืวิข้อง
เพื�อจัดการผล้กระที่บจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศ

กัลิยุทธุ์ส์ภาพภูมิอากัาศ

การปรับตี้ัวัตี้�อสภาพภูมิอากาศั
บริษัที่ฯ ได้พัฒนาขั�นต่อนกระบวินการบริหารควิามิเส่�ยืงเพื�อ 
ต่อบสนองแล้ะรับมิือกับควิามิเส่�ยืงด้านกายืภาพจากการ
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เปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิอิากาศซึ�งอาจส่งการดำาเนนิธุิรกิจของบรษัิที่ฯ ไดร้บัผล้กระที่บแล้ะหยืดุชุะงกัแล้ะสง่ผล้กระที่บไปยืงัส่วินอื�นๆ  
ที่ั�งห่วิงโซ่คุณ์ค่า เชุ่น ผู้ประกอบการภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะชุุมิชุนโดยืรอบ

ทัี่�งน่� บรษิทัี่ฯ ไมิเ่คยืประสบกับควิามิเส่�ยืงหรอืผล้กระที่บใด ๆ  ท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบัอทุี่กภยัืในพื�นท่ี่�ปฏิบิตั่กิารในประเที่ศไที่ยืแล้ะเว่ิยืดนามิ
เนื�องจาก กลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับลิ้วิเอชุเอ ม่ิกระบวินการคดัเล้อืกพื�นท่ี่�ปฏิบัิต่งิานท่ี่�ม่ิประสทิี่ธิภิาพแล้ะผา่นการวิเิคราะหจ์นแน่ใจวิา่พื�นท่ี่�
นั�นไม่ิม่ิประวิตั่อิทุี่กภัยื นอกจากน่� กลุ้ม่ิบริษทัี่ดับบลิ้วิเอชุเอ แล้ะบริษทัี่ฯ ได้ดำาเนินมิาต่รการหล้ายือย่ืางเพื�อล้ดควิามิเส่�ยืง แม้ิแต่่
เหตุ่การณ์์ภัยืแล้้งเมิื�อไมิ่นานมิาน่�ในปี 2563 กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ แล้ะบริษัที่ฯ ก็สามิารถรับมิือควิามิเส่�ยืงได้ ด้วิยืมิาต่รการ
ท่ี่�ม่ิประสิที่ธิิภาพ ดังนั�นควิามิเส่�ยืงด้านกายืภาพของสภาพภูมิิอากาศจึงเป็นภัยืคุกคามิในระดับต่ำ�า อย่ืางไรก็ต่ามิ กลุ้่มิบริษัที่ 
ดบับล้วิิเอชุเอ แล้ะบริษทัี่ฯ ยืงัคงที่ำาการปรับต่วัิต่อ่การเปล่้�ยืนแปล้งสภาพภูมิอิากาศแล้ะดำาเนนิมิาต่รการเพื�อรบัมิอืกบัควิามิเส่�ยืง
ด้านกายืภาพจากการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศในอนาคต่

เกณฑ์์ชิ่�วััดัผลการดัำาเนินงานและเป้าหมาย
เกัณูฑ์์ช้�ว่ดัผลิกัารดัำาเนินงานดั�านกัารเปล้ิ�ยนแปลิงส์ภาพภูมิอากัาศ

ข้อมูลิการปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก

ผลิการดัำาเนินงาน หน่วยู 2561 2562 2563 2564

การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก 
ที่างตี้รง (ขอบเขตี้ที่่� 1) 

Tones CO2e 119.60  89.28  251.57 274.00

การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก 
ที่างอ้อม (ขอบเขตี้ที่่� 2) 

Tones CO2e  14,758.82  15,730.07  15,782.32  13,458.00 

การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก 
(ขอบเขตี้ที่่� 1 แลิะขอบเขตี้ที่่� 2)

Tones CO2e  14,878.42  15,819.34  16,033.88  13,732.00 

ดััชิน่การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้ก 
(ขอบเขตี้ที่่� 1 แลิะขอบเขตี้ที่่� 2)

Tones CO2e/
บาที่

 0.0000087095  0.0000085178  0.0000094428  0.0000062968

ครอบคลิุม % 100 100 100 100

เป้าหมายดั้านการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิกาศั
เป้าหมิายืการล้ดปริมิาณ์การปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ขอบเขต่ที่่� 1 ขอบเขต่ที่่� 2 แล้ะขอบเขต่ที่่� 3

บริษทัี่ฯ รว่ิมิกบักลุ้ม่ิบรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอมุ่ิงมัิ�นท่ี่�จะดำาเนนิเปา้หมิายืระยืะยืาวิในการใหบ้รกิารระบบพล้งังานไฟฟา้จากแสงอาที่ติ่ยื์ 
โดยืต่ั�งเป้าล้งนามิในสัญญาซื�อขายืพล้ังงานแสงอาที่ิต่ย์ื 300 เมิกะวิัต่ต่์ ซึ�งสอดคล้้องกับการล้ดการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2e (ขอบเขต่ที่่� 2) จำานวิน 171,000 ต่ันต่่อปี ภายืในปี พ.ศ. 2566 

171,000

ส�วนต�างข้องปิริมาณิการปิลุ่�อย์ 
ก๊าซีเร่อนกระจำกเท่ี่ย์บกับการใชิ้ ไฟฟ้า 
จำากระบบปิกติ (GRID) (tCO2e) ต�อปิี

(กรณ่ิม่การดำาเนินการเต็มกำาลุ่ังการผู้ลุ่ิตเต็มปิี)

ปิีเปิ้าหุ้มาย์
2566
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เป้าหมายอื�น	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับสภาพภูมิอากาศั	

• เป้าหมายกัารจำ่ดักัารนำ�า
บริษัที่ฯ ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอต่ั�งเป้าเพิ�มิการนำานำ�าเส่ยืจากอุต่สาหกรรมิกลั้บมิาใชุ้ใหมิ่เป็นสองเท่ี่า จาก 30,200  
ลู้กบาศก์เมิต่รต่่อวิัน ในปี 2563 เป็น 60,400 ลู้กบาศก์เมิต่รต่่อวิัน ภายืในปี 2568

ปิีเปิ้าหุ้มาย์ ปิีเปิ้าหุ้มาย์
2563 2568

ปิริมาณินำ�าเส่ย์ท่ี่�ผู้�านการบำาบัดกลุ่ับมาใชิ้ ใหุ้ม�
ในอุตสาหุ้กรรม (ลุ่้กบาศก์เมตรต�อวัน)

ปิริมาณินำ�าเส่ย์ท่ี่�ผู้�านการบำาบัดกลุ่ับมาใชิ้ ใหุ้ม�
ในอุตสาหุ้กรรม (ลุ่้กบาศก์เมตรต�อวัน)

30,200 60,400
• เป้าหมายพล่ิงงานแลิะพล่ิงงานทดัแทน
บริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอต่ั�งเป้าล้ดการใชุ้ไฟฟ้าระบบปกต่ิ (grid electrical) ในการดำาเนินธิุรกิจของต่นเองล้งร้อยืล้ะ 
3 ภายืในปี 2565 โดยืเที่่ยืบจากข้อมิูล้ในปี 2562

• เป้าหมายดั�านกัารจำ่ดักัารของเส์้ย
บริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอต่ั�งเป้าท่ี่�จะปรับสัดส่วินการกำาจัดขยืะด้วิยืการฝั่งกล้บหรือการเผาโดยืไมิ่มิ่การแปรรูปเพื�อ
เปล้่�ยืนเป็นพล้ังงานในปี 2586

กัารผลิ่กัด่ันแลิะกัารจำูงใจำดั�านกัารบริหาร
จำ่ดักัารท้�เกั้�ยวข�องกั่บกัารเปล้ิ�ยนแปลิง 
ส์ภาพภูมิอากัาศ
บรษิทัี่ฯ รว่ิมิกบักลุ้ม่ิบริษทัี่ดบับล้วิิเอชุเอ ในการบรูณ์าการการ
เปล้่�ยืนแปล้งสภาพภมิูิอากาศเขา้กบัดชัุนชุ่่�วิดัควิามิสำาเรจ็ (KPI) 
เพื�อสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารจดัการท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งกบัสภาพภมิูิ
อากาศ ต่ัวิอยื่างเชุ่น การเพิ�มิกำาล้ังการผล้ิต่ไฟฟ้าจากแหล้่ง
พล้งังานหมุินเวิย่ืน ซึ�งคดิเป็นประมิาณ์ร้อยืล้ะ 10 ของ KPI ของ 
บริษัที่ฯ นอกจากน่� ผล้การดำาเนินงานยัืงถูกรวิมิอยู่ืใน KPI 
ที่างการเงินของบริษัที่ฯ อ่กด้วิยื ที่ั�งน่� KPI ของบริษัที่ฯ ถือ
เป็นต่ัวิชุ่�วิัดสำาคัญในการประเมิินผล้งานของผู้บริหาร โดยืซึ�งมิ่ 
ค่ านำ�าหนักท่ี่�แต่กต่่าง กันไปสำาหรับแต่่ล้ะต่ำาแหน่งแล้ะ 
ควิามิรับผิดชุอบ

บริษัที่ฯ ได้ทุ่ี่มิเที่เพื�อมิ่ส่วินร่วิมิในการแก้ปัญหาท่ี่�เกิดจาก
การเปล้่�ยืนแปล้งสภาพภูมิิอากาศจากการดำาเนินธิุรกิจอยื่าง 
ต่่อเนื�อง โดยืได้พัฒนาแล้ะจำาหน่ายืไฟฟ้าจากระบบผลิ้ต่
พล้ังงานแสงอาทิี่ต่ยื์จากหลั้งคาของกลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอ 
ซึ�งในปท่ีี่�ผา่นมิาสามิารถล้ดปรมิิาณ์การปล้อ่ยืกา๊ซเรอืนกระจก
ล้งได้เที่่ยืบเที่่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กวิ่า 26,378 ต่ัน เมิื�อ
เปร่ยืบเท่ี่ยืบกับการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจกในปริมิาณ์เท่ี่ยืบ
เที่่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 13,732 ต่ัน จากกิจกรรมิของ 
บริษัที่ฯ ในชุ่วิงเวิล้าเด่ยืวิกัน ถือได้วิ่าบริษัที่ฯ บรรลุ้การเป็น 
กล้างที่างคารบ์อน (carbon neutrality) ภายืในปี 2021 อยืา่งไร
ก็ต่ามิ บริษัที่ฯ ยืังคงทุ่ี่มิเที่เพื�อล้ดผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ
แล้ะม่ิส่วินร่วิมิในการแก้ปัญหาจากการเปล่้�ยืนแปล้งสภาพ 
ภมูิอิากาศเพื�อให้บรรลุ้นโยืบายืการปล้อ่ยืกา๊ซเรือนกระจกสุที่ธิิ
เป็นศูนยื์ (Net Zero) ต่่อไป ซึ�งบริษัที่ฯ อยืู่ระหวิ่างการที่ำาแผน
ระยืะยืาวิเพื�อให้บรรลุ้เป้าหมิายื Net Zero Emissions ซึ�งจะ
ประกาศรายืล้ะเอ่ยืดแผนแล้ะระยืะเวิล้าที่่�ชุัดเจนต่่อไป
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กัารจำ่ดักัาร
พลิังงาน

ในขณ์ะท่ี่�โล้กกำาล้งัเปล้่�ยืนไปสู ่‘การปล่้อยืก๊าซเรอืนกระจกสทุี่ธิิ
เป็นศูนยื์ (Net Zero)’ แล้ะ ‘สังคมิคาร์บอนต่ำ�า (Low Carbon 
Society)’ ปจัจยัืต่า่งๆ เชุ่น กล้ไกแล้ะสภาวิะของต่ล้าด แผนงาน 
แล้ะข้อบังคับของรัฐบาล้ โอกาสที่างธิุรกิจ แล้ะควิามิต่้องการ
ของสังคมิ ได้ร่วิมิกันขับเคล้ื�อนให้เกิดการเปล้่�ยืนแปล้งท่ี่�เป็น
มิิต่รต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิ แล้ะเร่งใหเ้กดิการพฒันาโซลู้ชัุ�นคารบ์อนต่ำ�า  
แล้ะโซล้ชูุั�นที่างธิรุกิจท่ี่�ชุาญฉล้าด ขณ์ะท่ี่�ปญัหาการขาดแคล้น
ที่รัพยืากรท่ี่�เพิ�มิขึ�นก็ม่ิส่วินสำาคัญท่ี่�ม่ิอิที่ธิิพล้ต่่อภาครัฐแล้ะ
เอกชุนในการพัฒนาแล้ะเพิ�มิประสิที่ธิิภาพสมิาร์ที่โซลู้ชัุ�น 
(SMART Solution) ท่ี่�ชุ่วิยืในการประหยืัดพลั้งงาน รัฐบาล้
ทัี่�วิโล้กรวิมิทัี่�งประเที่ศไที่ยืได้ออกนโยืบายืสนับสนุนการผล้ิต่
แล้ะการใชุ้พล้ังงานหมิุนเวิ่ยืน ในขณ์ะเด่ยืวิกันภาคเอกชุนได้
นำาควิามิก้าวิหน้าที่างเที่คโนโล้ย่ืมิาใชุ้เพื�อสร้างแพล้ต่ฟอร์มิ
สำาหรับการใชุ้พล้งังานท่ี่�เปน็มิิต่รต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิ ต่ล้อดจนสรา้ง
ควิามิมิั�นใจในควิามิมิั�นคงด้านพล้ังงาน

พล้ังงานสะอาดด่ต่่อโล้กแล้ะมินุษยืชุาต่ิอยื่างไร้ข้อกังขาเมิื�อ
เท่ี่ยืบกับพลั้งงานท่ี่�ได้จากเชุื�อเพลิ้งฟอสซิล้ การใชุ้พล้ังงาน
สะอาดชุ่วิยืหล้่กเล่้�ยืงการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจก ที่ำาให้
อากาศสะอาดขึ�น แล้ะล้ดการพึ�งพาที่รัพยืากรธิรรมิชุาติ่ท่ี่�
ขาดแคล้น ด้วิยืเหตุ่น่� บริษัที่ฯ จึงให้ควิามิสำาคัญในการจัดการ
การใชุพ้ล้งังานอยืา่งม่ิประสทิี่ธิภิาพแล้ะอยืา่งม่ิควิามิรบัผดิชุอบ 
สำาหรบักจิกรรมิต่า่งๆ ภายืในการดำาเนนิงานขององคก์ร เพื�อล้ด 
ผล้กระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�นต่่อสิ�งแวิดล้้อมิแล้ะผู้ม่ิส่วินได้เส่ยื
ที่ั�งหมิดที่่�เก่�ยืวิข้อง ที่ั�งน่� ในฐานะ ‘Your Ultimate Solution 
Partner’ บริษัที่ฯ ยืังได้นำาเสนอบริการสาธิารณ์ูปโภคสำาหรับ
ลู้กค้าเพื�อชุดเชุยืการปล้่อยืก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยืการ
ใชุ้พล้ังงานหมิุนเวิ่ยืน ซึ�งชุ่วิยืให้ลู้กค้าใชุ้พล้ังงานอยื่างม่ิ
ประสิที่ธิิภาพ ล้ดการพึ�งพาพล้ังงานจากโครงข่ายืไฟฟ้า (Grid) 
แล้ะล้ดผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิในวิงกวิ้างได้อ่กด้วิยื
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แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ แล้ะบริษัที่ฯ เล้็งเห็นถึงควิามิสำาคัญ
ของการจัดการพล้ังงานจึงได้กำาหนดนโยืบายือนุรักษ์พล้ังงาน
ขึ�นเพื�อเนน้ยืำ�าควิามิจำาเปน็ในการอนรุกัษพ์ล้งังานภายืในองคก์ร 
นโยืบายืน่�ใชุก้บัพนกังาน รวิมิถึงอาคารแล้ะโครงสร้างพื�นฐานท่ี่�
เก่�ยืวิขอ้งต่ามิท่ี่�กำาหนดไวิใ้นพระราชุบญัญตั่กิารควิบคมุิอาคาร 
พ.ศ. 2540 แล้ะพระราชุบัญญัต่ิส่งเสริมิแล้ะรักษาคุณ์ภาพ 
สิ�งแวิดล้้อมิแห่งชุาต่ิฉบับท่ี่� 2 พ.ศ. 2550 โดยืม่ิการจัดต่ั�ง 
คณ์ะกรรมิการพล้ังงานซึ�งประกอบด้วิยืต่ัวิแที่นจากส่�หน่วิยื
ธิุรกิจเพื�อกำากับดูแล้การจัดการพลั้งงานภายืใต้่กลุ้่มิบริษัที่ 
ดับบล้ิวิเอชุเอ รวิมิไปถึงกิจกรรมิการดำาเนินงานของบริษัที่ฯ 

กัารอนุร่กัษั์พล่ิงงานในกัารดัำาเนินงาน 
ของบริษั่ทฯ
ในฐานะผูใ้ห้บริการด้านสาธิารณู์ปโภคแล้ะพลั้งงาน บริษทัี่ฯ ไม่ิมิ่ 
อำานาจควิบคุมิผู้ประกอบการรายือื�นในศูนยื์อุต่สาหกรรมิให้ 
ล้ดการใชุ้พล้ังงานล้ง ดังนั�น บริษัที่ฯ จึงต่ั�งเป้าที่่�จะล้ดการใชุ้
ไฟฟ้าจากระบบจ่ายืไฟฟ้าในส่วินกิจกรรมิท่ี่�บริษทัี่ฯ ดำาเนินงาน
เองล้งรอ้ยืล้ะ 3 ภายืในป ี2565 เมืิ�อเท่ี่ยืบกบัฐานการใชุพ้ล้งังาน
ไฟฟ้าในปี 2562 ทัี่�งน่� เพื�อสนับสนุนเป้าหมิายืการล้ดการใชุ้
พล้ังงาน บริษัที่ฯ จึงได้มิ่การดำาเนินโครงการอนุรักษ์พล้ังงาน
ในปี 2564 ดังต่่อไปน่�

ระบบพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์บนหลังคา
บริษัที่ฯ ให้ควิามิสำาคัญกับการต่ิดต่ั�งแผงโซล้าร์ภายืในพื�นท่ี่�
ดำาเนินงานของบริษัที่ฯ เพื�อเพิ�มิการใชุ้พล้ังงานหมิุนเวิ่ยืน 
โดยืในปี 2564 พล้ังงานหมุินเวิ่ยืนท่ี่�เกิดจากแผงโซล้าร์ท่ี่�ต่ิด
ต่ั�งบนหลั้งคาโรงบำาบดันำ�าเสย่ืท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบลิ้วิเอชุเอ 
ต่ะวิันออก (มิาบต่าพุด) (WHA EIE) สามิารถล้ดการใชุ้ไฟฟ้าที่่�
ผล้ติ่จากเชืุ�อเพลิ้งท่ี่�ใชุ้แล้ว้ิหมิดไปจำานวิน 315,857 kWh กโิล้วัิต่ต์่
ชัุ�วิโมิงต่อ่ป ีซึ�งชุดเชุยืการปล้อ่ยืกา๊ซเรอืนกระจกประเภที่ท่ี่� 2 ได้  
177 tCO

2
e นอกจากน่� ล้านจอดรถพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ท่ี่� 

Plaza 1 แล้ะ Plaza 2 ท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบลิ้วิเอชุเอ  
อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (WHA ESIE) แล้ะล้านจอดรถท่ี่�นิคมิ 
อุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (WHA ESIE 4)  
สามิารถผล้ิต่พล้ังงานไฟฟ้าแล้ะที่ดแที่นการใชุ้ไฟฟ้าจากโครง
ข่ายืไฟฟ้า (Grid electricity consumption) ได้ 352,015  
กิโล้วิัต่ต่์ต่่อชัุ�วิโมิง ซึ�งล้ดการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจกที่างอ้อมิ
ได้ 197 tCO

2
e

 

เพื�อเพิ�มิควิามิสามิารถในการผลิ้ต่พล้ังงานหมิุนเวิ่ยืนให้เพิ�มิ
มิากขึ�น บริษัที่ฯ ได้พัฒนาโครงการนำาร่องในการติ่ดต่ั�งแผง
โซล้าร์บนหล้ังคาควิบคู่กับระบบกักเก็บพลั้งงานด้วิยืแบต่เต่อร่� 
(Battery Energy Storage System: BESS) บนหลั้งคา 
โรงกรองนำ�าในนิคมิอุต่สาหกรรมิอ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (ระยือง) 
(ESIE) โครงการต่ิดต่ั�งระบบพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์บนหล้ังคา
ได้แล้้วิเสร็จแล้ะเริ�มิดำาเนินการผล้ิต่ในเดือนพฤศจิกายืน 2564  
โดยืแผงโซล้าร์บนหล้ังคาดังกล้่าวิสามิารถผล้ิต่ไฟฟ้าได้
ประมิาณ์ 813.2 กิโล้วิัต่ต่์ ขณ์ะท่ี่�ระบบ BESS ม่ิกำาล้ังการ
ผล้ติ่พล้งังานไฟฟา้อยืูท่่ี่� 550 กโิล้วิตั่ต่ช์ุั�วิโมิง โครงการน่�จงึชุว่ิยื
ให้บริษัที่ฯ ล้ดการใชุ้ไฟฟ้าจากโครงข่ายืไฟฟ้า (Grid) ได้ถึง 
1,150 เมิกะวัิต่ต์่ชัุ�วิโมิง หรอืเท่ี่ยืบเท่ี่าการล้ดค่าไฟฟ้าประมิาณ์ 4  
ล้้านบาที่ต่่อปี ทัี่�งยืังชุ่วิยืให้บริษัที่ฯ ล้ดการปล่้อยืก๊าซเรือน
กระจกประเภที่ท่ี่� 2 ต่ล้อดระยืะเวิล้าโครงการได ้15,000 tCO

2
e 

จากการใชุ้พล้ังงานที่ดแที่น 
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การประหยัดัพลังงานในอาคารสำานักงาน

นอกจากแผนประหยืัดพล้ังงานท่ี่�ดำาเนินการใน 
นคิมิอุต่สาหกรรมิแล้ว้ิ ที่กุหนว่ิยืธุิรกจิยืงัรบัที่ราบ 
แล้ะสนับสนุนการล้ดการใชุ้พล้ังงานอยื่างแข็งขัน  
โครงการ “Let’s Save the World Together” 
จัดที่ำาขึ�นเพื�อกระตุ่้นให้พนักงานทีุ่กคนม่ิการ
เปล้่�ยืนแปล้งพฤติ่กรรมิการใชุ้พล้งังานเล็้กๆ นอ้ยืๆ  
เพื�อประหยืดัพล้งังาน เชุน่ การปดิเครื�องใชุไ้ฟฟา้ 
การใชุ้บันไดแที่นลิ้ฟต่์ เป็นต่้น ซึ�งโครงการน่�จะ 
สง่ผล้ใหเ้กดิการปรบัเปล้่�ยืนพฤต่กิรรมิในเชุงิบวิก
ไปสู่การล้ดการใชุ้พล้ังงาน

บริกัารติี้ดัต่ี้�งระบบพล่ิงงานแส์งอาทิตี้ย์ 
แบบครบวงจำรส์ำาหร่บลิูกัค�า

การให้บริการในพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์บนหลังคา
บริษัที่ฯ นำาเสนอบริการต่ิดต่ั�งระบบพลั้งงานแสงอาที่ิต่ยื์แบบ
ครบวิงจรสำาหรับลู้กคา้ รวิมิไปถึงการออกแบบ การขอใบอนุญาต่  
การต่ิดต่ั�ง การดำาเนินการแล้ะการบำารุงรักษาในระยืะยืาวิ ที่ั�งน่�  
ล้กูคา้ไมิม่ิค่วิามิจำาเป็นท่ี่�จะต่อ้งจดัเต่รย่ืมิเงนิสำาหรบัการล้งที่นุ 
แล้ะค่าซ่อมิบำารุง ลู้กค้าจะได้ใชุ้พล้ังงานท่ี่�มิ่ราคาถูกแล้ะ
สามิารถชุว่ิยืล้ดการปล้อ่ยืก๊าซเรอืนกระจกของลู้กคา้ได ้บรษิทัี่ฯ 
มุ่ิงมัิ�นท่ี่�จะบรรลุ้เป้าหมิายืระยืะยืาวิโดยืการล้งนามิในสัญญา 
ซื�อขายืไฟฟา้จากพล้งังานแสงอาที่ติ่ย์ืรวิมิ 300 เมิกะวิตั่ต่์ให้กบั
ล้กูค้าท่ี่�สนใจภายืในปี 2566 ทัี่�งน่� ณ์ สิ�นปี 2563 บรษิทัี่ฯ สามิารถ
บรรลุ้เป้าหมิายืประจำาปท่ีี่�บริษทัี่ฯ ต่ั�งเป้าไว้ิ โดยืบริษทัี่ฯ ได้เซ็น
สญัญาต่ดิต่ั�งแผงโซล้ารเ์พื�อผลิ้ต่ไฟฟ้าจากพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ื
รวิมิที่ั�งหมิด 92 เมิกะวิัต่ต่์ให้กับลู้กค้า โดยืรวิมิแล้้วิโครงการ
ผลิ้ต่ไฟฟ้าจากพล้ังงานแสงอาที่ิต่ย์ืท่ี่�ติ่ดต่ั�งไปทัี่�งหมิดนั�น  
ไดชุ่้วิยืใหล้้กูคา้สามิารถล้ดการปล่้อยืกา๊ซเรอืนกระจกประเภที่ท่ี่� 2  
ได้ถึง 64,400 tCO

2
e ต่่อปี
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การประหยูัดัพลิังงาน
ผลิการดัำาเนินงาน เป้าหมายู

2563 2564 2564 2565 2566

กำาลิังการผลิิตี้ติี้ดัตัี้�ง (ณ สิ�นปี) (เมกะวัตี้ตี้์)1 51 92 90 150 300

ปริมาณก๊าซึ่เรือนกระจ้กที่่�ลิดัลิงจ้ากการที่ดัแที่น
การใชิ้ ไฟฟ้าจ้ากโครงข่ายูไฟฟ้า (GHG Emission 
Offset from Grid Electricity Consumption) 
(tCO

2
e) 

(บนสมมุตี้ิฐานที่่�คาดัว่าม่การดัำาเนินงานทัี่�งปี)2

35,700 64,400 63,000 105,000 210,000

โครงกัารเพิ�มประส์ิทธุิภาพกัารใช�พล่ิงงาน
เพื�อสนบัสนุนเป้าหมิายืของบริษทัี่ฯ ในการปรับปรุงประสิที่ธิภิาพด้านพลั้งงานแล้ะการล้ดการใชุ้พล้งังาน บริษทัี่ฯ จงึได้จดัโครงการ
ประหยืัดพล้ังงานชุื�อ ‘โครงการเปล้่�ยืนหล้อดไฟ LED’ ในพื�นที่่�ดำาเนินงานของบริษัที่ฯ ในปี 2559 โดยืนับต่ั�งแต่่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน บริษัที่ฯ ได้เปล้่�ยืนหล้อดไฟแบบเดิมิเป็นหล้อดไฟ LED อยื่างต่่อเนื�อง โดยืมิ่การเปล้่�ยืนหล้อดไฟแบบเดิมิไปที่ั�งหมิด 
2,068 ดวิง ซึ�งชุ่วิยืล้ดการใชุ้ไฟฟ้าจากโครงข่ายืไฟฟ้าล้งได้ 548,622.24 กิโล้วิัต่ต่์ชุั�วิโมิง แล้ะชุ่วิยืประหยืัดค่าใชุ้จ่ายืได้ประมิาณ์ 
2.19 ล้้านบาที่ ที่ั�งน่� ในปี 2564 โครงการดังกล้่าวิสามิารถล้ดการใชุ้ไฟฟ้าจากโครงข่ายืไฟฟ้ารวิมิ 120,697.12 กิโล้วิัต่ต่์ชุั�วิโมิง

นอกเหนือจากโครงการเปล้่�ยืนหล้อด LED ดังกล้่าวิแล้้วิ บริษัที่ฯ ยืังได้ต่ิดต่ั�งแล้ะดำาเนินการผล้ิต่พล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์บนหล้ังคา 
โรงกรองนำ�าแล้ะท่ี่�จอดรถของบริษทัี่ฯ โดยืระบบดังกล้า่วิจะจ่ายืไฟฟ้าจากแหล่้งพล้งังานหมุินเวิย่ืน แล้ะล้ดการใชุ้ไฟฟ้าจากโครงข่ายื 
ไฟฟ้าล้งได้ 667,872 กิโล้วิัต่ต่์ชุั�วิโมิง ในปี 2564 นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังเพิ�มิข่ดควิามิสามิารถของระบบพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ด้วิยื
การต่ิดต่ั�งระบบกักเก็บพล้ังงานด้วิยืแบต่เต่อร่� (BESS) ร่วิมิกับแผงโซล้าร์บนหล้ังคาที่่�โรงกรองนำ�า จากควิามิคิดริเริ�มิเรื�องการใชุ้
ระบบ BESS น่� ที่ำาให้ในแต่่ล้ะปีสามิารถล้ดการใชุ้ไฟฟ้าจากระบบจ่ายืพล้ังงานเพิ�มิเต่ิมิได้ประมิาณ์ 1,150,000 กิโล้วิัต่ต่์ชุั�วิโมิง

บริกัารติี้ดัต่ี้�งระบบพล่ิงงานแส์งอาทิตี้ย์แบบครบวงจำรส์ำาหร่บลิูกัค�า

เนื�องจากควิามิสนใจท่ี่�เพิ�มิขึ�นจากผูป้ระกอบการอตุ่สาหกรรมิท่ี่�ต่อ้งการเปล่้�ยืนไปใชุพ้ล้งังานท่ี่�เปน็มิติ่รต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิเพื�อล้ดต่น้ทุี่น 
แล้ะปกป้องสิ�งแวิดล้้อมิ การติ่ดต่ั�งระบบพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ืบนหลั้งคาจึงกล้ายืเป็นที่างเลื้อกท่ี่�ผู้ประกอบการมิองหา ทัี่�งน่�  
จากชืุ�อเส่ยืงของบริษัที่ฯ ในด้านวิิศวิกรรมิแล้ะมิาต่รฐานควิามิปล้อดภัยืระดับสูง ควิบคู่กับควิามิเชุ่�ยืวิชุาญในระบบพล้ังงาน 
แสงอาที่ิต่ยื์บนหล้ังคา ที่ำาให้บริษัที่ฯ ได้รับควิามิไวิ้วิางใจจากลู้กค้าที่่�ต่้องการเปล้่�ยืนไปใชุ้พล้ังงานหมิุนเวิ่ยืนให้มิาใชุ้บริการของ 
บริษัที่ฯ

หมิายืเหต่ ุ 1 รวิมิกำาลั้งผลิ้ต่ปัจจบุนัแล้ะท่ี่�กำาล้งัอยู่ืระหว่ิางการพฒันา; ณ์ สิ�นปี 2564 กำาล้งัการผลิ้ต่ปัจจุบนัคอื 57 เมิกะวัิต่ต์่ แล้ะอ่ก 35 เมิกะวิตั่ต์่ อยืูร่ะหว่ิางการพัฒนา
  2 ระดบัการชุดเชุยืก๊าซเรือนกระจกท่ี่�คาดหวัิงต่่อปี ระดบัท่ี่�แท้ี่จรงิสามิารถเปล้่�ยืนแปล้งได้โดยืใชุ้พารามิิเต่อร์การที่ำางานหล้ายืแบบแล้ะมิาต่รฐานท่ี่�ใชุ้คำานวิณ์ 
  คอื kg CO2e/kWh ของกรดิ
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บริษัที่ฯ นำาเสนอบริการต่ิดต่ั�งระบบพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์แบบครบวิงจรสำาหรับลู้กค้า รวิมิไปถึงการออกแบบ การขอใบอนุญาต่  
การติ่ดต่ั�ง การดำาเนินการแล้ะการบำารงุรกัษาในระยืะยืาวิ ทัี่�งน่� ล้กูคา้ไม่ิมิค่วิามิจำาเป็นท่ี่�จะต้่องจัดเต่รย่ืมิเงินสำาหรับการล้งทุี่นแล้ะ 
คา่ซอ่มิบำารงุระบบ ดว้ิยืเหต่นุ่�ระบบพล้งังานแสงอาที่ติ่ย์ืของบรษัิที่ฯ จงึชุ่วิยืให้ธิรุกิจต่า่งๆ ไดเ้ปน็ส่วินหนึ�งของวัิฏิจักรพลั้งงานสเ่ข่ยืวิ 
ภายืใต้่ขอ้ต่กล้งซื�อขายืไฟฟ้าระยืะยืาวิ นอกจากน่�ระบบดังกล้า่วิยัืงมิค่วิามิคุม้ิคา่แล้ะกอ่ใหเ้กดิผล้กระที่บต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิน้อยืกวิา่ดว้ิยื

การออกแบบแลุ่ะ
การวิศวกรรม

การข้อใบอน่ญาต การลุ่งท่ี่น การติดตั�ง การเชิื�อมระบบ 
โครงข้�าย์ไฟฟ้า (GRID)

การดำาเนินงานแลุ่ะการ
บำาร่งรักษัา

บรษิทัี่ฯ ต่ระหนกัถงึผล้กระที่บต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิท่ี่�อาจเกดิขึ�นกบัผูม้ิส่ว่ินไดเ้สย่ืในห่วิงโซค่ณุ์คา่ ดงันั�นจงึมุ่ิงมิั�นท่ี่�จะกำาหนดเป้าหมิายื
ระยืะยืาวิในการล้งนามิในสัญญาซื�อขายืไฟฟ้า แล้ะจัดหาระบบพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ที่ั�งหมิด 300 เมิกะวิัต่ต่์ ให้กับลู้กค้าที่่�สนใจ
ภายืในปี 2566 ที่ั�งน่� ณ์ สิ�นปี 2564 บริษัที่ฯ สามิารถบรรลุ้เป้าหมิายืประจำาปีที่่�บริษัที่ฯ ต่ั�งเป้าไวิ้ โดยืบริษัที่ฯ ได้เซ็นสัญญาต่ิดต่ั�ง 
แผงโซล้ารซึ์�งสามิารถผล้ติ่ไฟฟา้จากพล้งังานแสงอาที่ติ่ยืร์วิมิทัี่�งหมิด 92 เมิกะวิตั่ต่ ์โดยืรวิมิแล้ว้ิโครงการผล้ติ่ไฟฟา้จากพล้งังาน
แสงอาที่ิต่ย์ืท่ี่�ได้เซ็นสัญญาไปทัี่�งหมิดนั�นสามิารถผล้ิต่ไฟฟ้าที่ดแที่นการใชุ้ไฟฟ้าจากระบบจ่ายืพล้ังงานซึ�งสามิารถล้ดการปล้่อยื
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 64,400 tCO

2
e

การประหยูัดัพลิังงาน
2564 2565 2566

ผลิการดัำาเนินงาน เป้าหมายู เป้าหมายู เป้าหมายู

กำาลิังการผลิิตี้ติี้ดัตัี้�ง (ณ สิ�นปี) (เมกะวัตี้ตี้์)3 92 90 150 300

ปริมาณก๊าซึ่เรือนกระจ้กที่่�ลิดัลิงจ้ากการที่ดัแที่นการใชิ้ ไฟฟ้า
จ้ากระบบจ้่ายูพลัิงงาน (ตัี้นคาร์บอนไดัออกไซึ่ดั์เที่่ยูบเที่่า)4

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

จากผล้การดำาเนินงานในป ี2564 บรษิทัี่ฯ บรรล้เุปา้หมิายืกำาล้งัการผล้ติ่ต่ดิต่ั�งท่ี่� 92 เมิกะวิตั่ต่ ์เกนิกวิา่เปา้ท่ี่�ไดต้่ั�งไวิท่้ี่� 90 เมิกะวิตั่ต่์  
เพิ�มิขึ�นร้อยืล้ะ 80 จากปีก่อนหน้า ในปี 2564 พล้ังงานไฟฟ้าจากพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ที่ั�งหมิดที่่�จำาหน่ายืให้กับลู้กค้าคือ 52,800 
เมิกะวิัต่ต่์ชุั�วิโมิง ซึ�งสามิารถล้ดการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจกได้ 26,378 tCO

2
e 

หมิายืเหตุ่: 3 รวิมิกำาล้งัผล้ติ่ปัจจบุนัแล้ะท่ี่�กำาล้งัอยู่ืระหว่ิางการพฒันา; ณ์ สิ�นปี 2564 กำาล้งัการผลิ้ต่ปัจจุบนัคอื 57 เมิกะวัิต่ต์่ แล้ะอ่ก 35 เมิกะวิตั่ต์่ อยืูร่ะหว่ิางการพัฒนา 
  4 ระดบัการชุดเชุยืก๊าซเรือนกระจกท่ี่�คาดหวัิงต่่อปี ระดบัท่ี่�แท้ี่จรงิสามิารถเปล้่�ยืนแปล้งได้โดยืใชุ้พารามิิเต่อร์การที่ำางานหล้ายืแบบแล้ะมิาต่รฐานท่ี่�ใชุ้คำานวิณ์  
  คอื kg CO2e/kWh ของโครงข่ายืไฟฟ้า



154 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

โครงการ	SOLAR	CARPARK	ท่ี่�ใหญ�ท่ี่�สุดัใน
ประเที่ศัไที่ย
ในปี 2563 WHAUP ได้ดำาเนินการส่งมิอบระบบผลิ้ต่ไฟฟ้าจาก 
พล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ต่ิดต่ั�งบนหล้ังคาล้านจอดรถ ณ์ บริษัที่  
เอสเอไอซ่มิอเต่อร์-ซ่พ่ จำากัด (SAIC MOTOR-CP) อย่ืาง
เป็นที่างการ โดยืโครงการดังกล้่าวิครอบคลุ้มิพื�นท่ี่�หล้ังคา 
ล้านจอดรถทัี่�งหมิด 31,000 ต่ร.มิ. แล้ะม่ิประสิที่ธิิภาพในการผล้ติ่ 

พล้ังงานสะอาดได้ถึง 4.8 เมิกะวิัต่ต่์ โครงการน่�ถูกจัดให้
เป็นโครงการผลิ้ต่ไฟฟ้าจากพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ย์ืบนหล้ังคา 
ล้านจอดรถท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สดุในประเที่ศไที่ยืจนถึงปัจจบุนั ในปี 2564 
ล้านจอดรถแห่งน่�สามิารถผลิ้ต่พลั้งงานไฟฟ้าได้ถึง 4,825  
เมิกะวิัต่ต่์ชุั�วิโมิง ซึ�งชุ่วิยืให้ลู้กค้าประหยืัดต่้นทีุ่นด้านพล้ังงาน
แล้ะบรรลุ้พันธิกิจด้านสิ�งแวิดล้้อมิได้

บริการตี้ิดัตัี้�งระบบพลังงานแสงอาทิี่ตี้ย์แบบครบวังจร:	แผงโซ่ลาร์บนหลังคา	 
แผงโซ่ลาร์บนหลังคาลานจอดัรถ	และโซ่ลาร์ฟาร์มลอยนำ�า
บริษัที่ฯ ได้ต่ิดต่ั�งระบบ Solar PV ECO system ให้กับบริษัที่ คอนต่ิเนนที่อล้ ไที่ร์ส (ประเที่ศไที่ยื) จำากัด ซึ�งเป็นหนึ�งในบริษัที่ 
ผู้ผล้ิต่ยืางรถยืนต่์ชุั�นนำาของโล้ก ระบบแผงโซล้าร์น่�ประกอบด้วิยืการต่ิดต่ั�งอุปกรณ์์พล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ 3 ประเภที่ ซึ�งมิ่กำาล้ังการ 
ผล้ิต่ต่ิดต่ั�งรวิมิ 4.2 เมิกะวิัต่ต่์ ที่่�นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ได้ต่ิดต่ั�งระบบ
แผงโซล้าร์บนหล้ังคาอาคารโรงงาน 2 แห่ง บนพื�นที่่�รวิมิ 27,400 ต่ารางเมิต่ร โดยืมิ่กำาล้ังการผล้ิต่ต่ิดต่ั�งรวิมิ 2,757 กิโล้วิัต่ต่์  
แล้ะระบบผล้ติ่ไฟฟา้จากพล้งังานแสงอาที่ติ่ยืบ์นหล้งัคาล้านจอดรถ (Solar Carpark) ซึ�งครอบคล้มุิพื�นท่ี่�ทัี่�งหมิด 8,400 ต่ารางเมิต่ร  
แล้ะสามิารถผล้ิต่ไฟฟ้าได้ 958 กิโล้วิัต่ต่์ รวิมิถึงระบบผล้ิต่ไฟฟ้าจากโซล้าร์ฟาร์มิล้อยืนำ�า (Floating Solar Farm) บนบ่อนำ�าขนาด  
7,000 ต่ารางเมิต่ร ซึ�งจะสามิารถผล้ิต่ไฟฟ้าได้ 475 กิโล้วิัต่ต่์ โครงการน่�ประสบควิามิสำาเร็จในการเปิดดำาเนินการเชุิงพาณ์ิชุยื์ใน
เดือนมิ่นาคมิ 2564 โดยืมิ่การผล้ิต่พล้ังงานไฟฟ้ารวิมิ 4,439 เมิกะวิัต่ต่์ชุั�วิโมิง ในปี 2564

แผงโซล้าร์บนหล้ังคา (Solar Rooftop)

แผงโซล้าร์บนหล้ังคาล้านจอดรถ (Solar Carpark)

โซล้าร์ฟาร์มิล้อยืนำ�า (Floating Solar Farm)
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กัารบริหาร
จ้ัดัการนำ�า

นำ�าเป็นที่รัพยืากรสำาคัญท่ี่�มิ่บที่บาที่ในทีุ่กด้านของชุ่วิิต่ ต่ั�งแต่่
สุขภาพ ควิามิเป็นอยู่ืท่ี่�ด่ การพัฒนาสังคมิ การเติ่บโต่ 
ที่างเศรษฐกจิ แล้ะระบบนเิวิศ ดงันั�น นำ�าจงึเปน็ที่รพัยืากรสำาคญั
ในการพัฒนาสังคมิของเราให้ก้าวิหน้าอย่ืางยืั�งยืืน ในปัจจุบัน
การขยืายืต่ัวิของอุต่สาหกรรมิแล้ะการเปล้่�ยืนแปล้งสภาพ 
ภูมิิอากาศท่ี่� รุนแรงมิากขึ�นจนอาจส่งผล้ให้สิ�งแวิดล้้อมิ
เสื�อมิโที่รมิ กล้ายืเปน็สาเหต่ใุหฝ้่นไมิต่่กต่ามิฤดกูาล้แล้ะสง่ผล้ให้
นำ�าในอ่างเก็บนำ�าอยืู่ในระดับต่ำ�ากวิา่ปกติ่ ดงันั�น ที่รพัยืากรนำ�าจงึ
ถกูยืกเปน็ปญัหาสำาคญั ทัี่�งในแงข่องการขาดแคล้นนำ�า (ภยัืแล้ง้)  
นำ�าส่วินเกิน (นำ�าที่่วิมิ) แล้ะคุณ์ภาพนำ�าแล้ะการเข้าถึงแหล้่งนำ�า 
ซึ�งเป็นประเด็นท่ี่�ที่้าที่ายืสำาหรับผู้ให้บริการสาธิารณ์ูปโภคใน 
การจัดหานำ�าท่ี่�สะอาดแล้ะเพ่ยืงพอสำาหรับการดำาเนินธิุรกิจ 
นอกจากน่� แรงกดดันจากสังคมิในด้านสิ�งแวิดล้้อมิในชุ่วิง 
ไมิ่ก่�ปีที่่�ผ่านมิาน่� ชุ่วิยืผล้ักดันภาคอุต่สาหกรรมิให้ล้ดการผล้ิต่
นำ�าเส่ยื แล้ะต่รวิจสอบคุณ์ภาพนำ�าที่ิ�งให้อยืู่ภายืในค่ามิาต่รฐาน
ก่อนปล้่อยืล้งสู่แหล้่งนำ�าธิรรมิชุาต่ิ 

ในฐานะผู้ให้บริการนำ�าอุต่สาหกรรมิแล้ะบริหารจัดการนำ�าเส่ยื  
นำ�าเป็นที่รัพยืากรท่ี่�มิิอาจขาดได้ในการดำาเนินธุิรกิจของ 
บริษัที่ฯ ผู้ประกอบการในนิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิบริษัที่ 
ซื�อนำ�าอุต่สาหกรรมิแล้ะใชุ้บริการการบำาบัดนำ�าเสย่ืท่ี่�บริษทัี่ฯ ได้
ให้บรกิาร ขณ์ะเดย่ืวิกันชุุมิชุนที่อ้งถิ�นก็ใชุ้แหล้ง่นำ�ารว่ิมิกนัดว้ิยื  
บริษัที่ฯ จึงมิุ่งมัิ�นท่ี่�จะรักษาแล้ะอนุรักษ์ที่รัพยืากรนำ�าด้วิยื 
การส่งเสริมิการนำานำ�ากล้ับมิาใชุ้ใหมิ่แล้ะการร่ไซเคิล้นำ�าให้
มิ่คุณ์ภาพก่อนส่งมิอบแก่ลู้กค้า ต่ล้อดจนให้ควิามิสำาคัญ 
กับคุณ์ภาพนำ�าทิี่�งท่ี่�ปล้่อยืจากบ่อบำาบัดนำ�าเส่ยืของบริษัที่ฯ 
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังปฏิิบัต่ิต่ามิกฎระเบ่ยืบแล้ะมิาต่รฐาน
อยื่างเคร่งครัดเพื�อให้แน่ใจวิ่าการดำาเนินงานทัี่�งหมิดจะไมิ่ 
ก่อให้เกิดผล้กระที่บต่่อชุุมิชุนแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิโดยืรอบ
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แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
การบริหารจัดการนำ�าในธิุรกิจของบริษัที่ฯ อยู่ืภายืใต่้นโยืบายื
คณุ์ภาพสิ�งแวิดล้อ้มิ การอนุรกัษพ์ลั้งงาน แล้ะควิามิหล้ากหล้ายื 
ที่างชุ่วิภาพท่ี่�ได้รับการรับรองจากฝ่่ายืบริหาร นโยืบายืน่�ให้
แนวิที่างในการสร้างสมิดุล้นำ�าอย่ืางมิป่ระสิที่ธิภิาพโดยืไม่ิกอ่ให้
เกิดผล้กระที่บเชุิงล้บต่่อธิรรมิชุาต่ิ ที่ั�งน่� การบริหารจัดการนำ�า 
ท่ี่�บริษัที่ฯ ได้รับการดูแล้โดยืแผนกปฏิิบัต่ิการสาธิารณ์ูปโภค 
ซึ�งที่ำางานร่วิมิกันเพื�อการจัดการนำ�าแล้ะงานบรรเที่าผล้กระที่บ
สิ�งแวิดล้้อมิ 

กระบวินการบริหารจัดการนำ�าของบริษัที่ฯ โดยืรวิมินั�น
ครอบคล้มุิถงึการจดัการนำ�าอตุ่สาหกรรมิ ระบบบำาบดันำ�าเสย่ื แล้ะ 
การนำานำ�าเส่ยืท่ี่�บำาบัดแล้้วิกล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ เพื�อให้มัิ�นใจใน
ประสทิี่ธิผิล้ของการบรหิารจดัการที่รพัยืากรนำ�า ล้ดควิามิเส่�ยืงท่ี่�
เก่�ยืวิขอ้งกบันำ�า รวิมิทัี่�งม่ิการปฏิบิตั่ติ่ามิกฎระเบ่ยืบท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง
เพื�อให้โครงการจัดการนำ�าประสบควิามิสำาเร็จ บริษัที่ฯ จึงใชุ้
เที่คโนโล้ย่ืในการหาแหล้่งนำ�าใหมิ่เพื�อล้ดผล้กระที่บต่่อชุุมิชุน 

ในปี 2564 เที่คโนโล้ย่ืท่ี่�นำามิาใชุ้ในการจัดการนำ�าไมิ่เพ่ยืงแต่่
ชุ่วิยืยืกระดับเที่คโนโล้ยื่เดิมิที่่�ใชุ้อยืู่ เชุ่น การนำานำ�าเส่ยืที่่�บำาบัด
แล้้วิให้เป็นผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์ท่ี่�ม่ิมูิล้ค่าเพิ�มิเพื�อนำาเสนอผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์
สาธิารณ์ูปโภคใหมิ่ให้แก่ผู้ใชุ้ท่ี่�อาจต่้องการต่ัวิเล้ือกผล้ิต่ภัณ์ฑ์์
ท่ี่�หล้ากหล้ายื แต่ย่ืงัเป็นจดุเริ�มิต่น้ในการพัฒนาโครงการใหมิ่ๆ  
เพื�อเปล้่�ยืนบริการแล้ะการบริหารจัดการนำ�าจากท่ี่�ส่วินใหญ่ 
เป็นระบบเชิุงกายืภาพสู่ระบบดิจิทัี่ล้ โดยืโครงการต่่างๆ นั�น  
รวิมิถึงการต่รวิจสอบแล้ะควิบคุมิแบบเร่ยืล้ไที่มิ์ผ่านระบบ  
SCADA ท่ี่�เชืุ�อถือได้ ระบบควิบคุมิส่วินกล้าง (Unified 
Operational Control: UOC) ซึ�งฝ่่ายืบริหารสามิารถต่รวิจสอบ
แล้ะสั�งการการที่ำางานของหนว่ิยืปฏิบัิต่กิารทัี่�งหมิดไดผ้า่นระบบ 
UOC จาก WHA Tower แล้ะ Smart Utilities Solution โดยืการ
เปล่้�ยืนอุปกรณ์ ์เชุ่น มิเิต่อร์ ปั�มิ มิิเต่อร์การไหล้ ไปเป็นอุปกรณ์์
อัจฉริยืะ โดยืโครงการดังกล้่าวิได้เริ�มิต้่นท่ี่�นิคมิอุต่สาหกรรมิ
ดับบล้ิวิเอชุเอต่ะวิันออก (มิาบต่าพุด) (WHA EIE) ในปี 2564 
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กัารบำาบ่ดันำ�าเส้์ย
สำาหรบับริการบำาบัดนำ�าเสย่ื บริษทัี่ฯ จะต่รวิจสอบคุณ์ภาพนำ�าเสย่ื 
เท่ี่ยืบกบัคา่มิาต่รฐาน ม่ิการสุม่ิตั่วิอยืา่งนำ�าเสย่ืท่ี่�เกิดจากโรงงาน
ของลู้กค้าก่อนส่งไปบำาบัดท่ี่�โรงบำาบัดนำ�าเส่ยืส่วินกล้างเป็น 
ประจำาสมิำ�าเสมิอ ต่ัวิแปรท่ี่�ต่รวิจสอบ ได้แก่ ค่าโล้หะหนัก  
ค่าการนำาไฟฟา้ ค่า pH ปริมิาณ์ของแขง็แขวินล้อยืที่่�ล้ะล้ายืได้ 
(TDS) แล้ะค่าออกซิเจนล้ะล้ายืนำ�า (DO) โดยืต่ัวิแปรเหล้่าน่�จะ
ถูกต่รวิจสอบต่ามิมิาต่รฐานท่ี่�กำาหนดในรายืงานการประเมิิน
ผล้กระที่บสิ�งแวิดล้้อมิ (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ท่ี่�เก่�ยืวิข้อง ซึ�งวิิธิ่น่�สามิารถต่รวิจจับแล้ะป้องกัน 
ผล้กระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�นกับประสิที่ธิิภาพการบำาบัดนำ�าเส่ยืของ
บ่อบำาบัดนำ�าเส่ยืส่วินกล้างได้ ในกรณ์่ท่ี่�ผล้การสุ่มิตั่วิอยื่างจาก
โรงงานของลู้กคา้เกินเกณ์ฑ์ท่์ี่�กำาหนด กลุ้ม่ิบริษทัี่จะดำาเนนิการ
ต่ามิมิาต่รการดังต่่อไปน่�

1. ออกจดหมิายืเต่ือนแล้ะออกคำาสั�งให้ผู้ประกอบการนำา 
นำ�าเส่ยืจากโรงงานของต่นไปบำาบัดซำ�า

2. หากยืังไมิ่ได้รับการแก้ไข จะมิ่การปิดวิาล้์วิรับนำ�าจาก 
บ่อบำาบัดนำ�ากล้าง 

3. หยืุดการจ่ายืนำ�าเพื�อใชุ้ในอุต่สาหกรรมิ
4. ประสานงานไปยืังการนิคมิอุต่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ยื 

(กนอ.) เพื�อดำาเนินมิาต่รการในขั�นต่่อไป เชุ่น สั�งหยืุด
ดำาเนินงานจนกวิ่าจะมิ่การแก้ไข

บรษิทัี่ฯ นำาเสนอเที่คโนโล้ยืก่ารบำาบัดนำ�าเสย่ืท่ี่�มิค่วิามิหล้ากหล้ายื 
ต่ามิรูปแบบการประกอบอุต่สาหกรรมิของลู้กค้า ทัี่�งระบบ 
บำาบัดนำ�าเส่ยืแบบต่ะกอนเร่ง (activated sludge) ระบบบำาบัด 
นำ�าเส่ยืแบบบ่อเต่ิมิอากาศ (aerated lagoon) แล้ะระบบบำาบัด 
นำ�าเสย่ืแบบจานหมุินชุ่วิภาพแบบไฮบรดิ (Hybrid-RBC) ซึ�งระบบ  
Hybrid-RBC เปน็การผสมิผสานกันระหวิา่งระบบบำาบัดนำ�าเสย่ื
แบบจานหมุินชุ่วิภาพแล้ะระบบบำาบัดนำ�าเส่ยืแบบต่ะกอนเร่ง  

ซึ�งสามิารถบำาบัดนำ�าเส่ยืท่ี่�มิ่อัต่ราภาระบรรทุี่กสารอินที่ร่ย์ื 
(Organic Loading Rate) ท่ี่�สูงกวิ่าระดับทัี่�วิไป เมิื�อนำ�าเส่ยื 
ได้ผ่ านการบำาบัดท่ี่�บ่อบำาบัดส่วินกล้างแล้้วิ จะม่ิการ
ต่รวิจวิัดคุณ์ภาพนำ�าต่ามิมิาต่รฐานท่ี่�กำาหนดโดยืกระที่รวิง
ที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ กระที่รวิงอุต่สาหกรรมิ 
การนคิมิอตุ่สาหกรรมิแหง่ประเที่ศไที่ยืแล้ะการศกึษาผล้กระที่บ 
สิ�งแวิดล้้อมิ (Environmental Impact Assessment: EIA) 
ท่ี่�เก่�ยืวิข้องก่อนระบายืนำ�าออก ค่าท่ี่�ต่รวิจวิัด (monitored 
parameters) นั�นรวิมิถึงปริมิาณ์โล้หะหนัก ค่า pH อุณ์หภูมิิ 
ควิามิต้่องการออกซิเจนเชุิงชุ่วิภาพ ควิามิต้่องการออกซิเจน
เชุิงเคมิ่ ปริมิาณ์ไขมิันแล้ะนำ�ามิัน ปริมิาณ์ของแข็งแขวินล้อยื
แล้ะของแข็งล้ะล้ายืที่ั�งหมิด (TDS) ในปี 2564 ต่ัวิแปรในการ
ต่รวิจสอบที่ั�งหมิดเป็นไปต่ามิมิาต่รฐานที่่�กำาหนด

ในปี 2565 บริษัที่ฯ ม่ิแผนจะใชุ้เที่คโนโล้ย่ืการดำาเนินงาน
อัจฉริยืะ ‘WHAUP Intelligence Platform’ ต่่อไป เพื�อก้าวิไปสู่ 
การเปล้่�ยืนแปล้งที่างดิจิที่ัล้ แล้ะม่ิแบบท่ี่�ได้ก่อสร้างจริง  
(as-built drawing) ท่ี่�ม่ิควิามิถูกต่้องในรูปแบบดิจิทัี่ล้สำาหรับ
ระบบการจัดการนำ�าเส่ยื รวิมิถึงโมิเดล้ไฮดรอล้ิก GIS สมิาร์ที่ 
มิิ เต่อร์ OCR AMR เครื�องส่งสัญญาณ์ควิามิดันแล้ะ 
การผสมิผสานข้อมิูล้ (Data Integration) งบประมิาณ์สำาหรับ
โครงการน่�คือ 10 ล้้านบาที่ต่่อปี 

ในปี 2564 โครงการระยืะที่่�หนึ�งได้เริ�มิดำาเนินการที่่� WHA EIE 
แล้ะจะเสร็จสมิบูรณ์์ที่ั�งระบบในปี 2565 บริษัที่ฯ จะขยืายืการ
ดำาเนินงานดังกล้่าวิไปยืัง WHA ESIE (ระยือง) แล้ะ WHA 
ESIE1 จุดมุ่ิงหมิายืของโครงการน่�คือการล้ดการสูญเส่ยืนำ�า 
ปรบัปรุงควิามิแม่ินยืำาของมิเิต่อร์ การต่รวิจจับท่ี่�รวิดเร็วิ แล้ะการ 
ต่อบสนองการรั�วิไหล้ของนำ�า ปรับปรุงการใชุ้พล้ังงาน พัฒนา 
การกระจายืโหล้ด แล้ะการควิบคุมิควิามิดันท่ี่�ด่ขึ�น รวิมิถึงได้
รับข้อมูิล้เก่�ยืวิกับพฤติ่กรรมิการบริโภคของลู้กค้าเพื�อนำาเสนอ
การแก้ไขปัญหาที่่�ด่ขึ�น
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กัารจำ่ดัหานำ�าเพ่�ออุตี้ส์าหกัรรม
ในส่วินของการจัดหานำ�าเพื�ออตุ่สาหกรรมิ บรษัิที่ฯ ต่ระหนกัถึง 
ควิามิสำาคญัของการม่ินำ�าใชุอ้ยืา่งเพย่ืงพอในการประกอบธิรุกิจ 
อ่กทัี่�งนำ�ายืังเป็นที่รัพยืากรท่ี่�ผู้ประกอบอุต่สาหกรรมิยัืงต่้อง
ใชุ้ร่วิมิกับชุุมิชุนแล้ะสิ�งแวิดล้้อมิ บริษัที่ฯ ม่ิการใชุ้มิาต่รการ
บรรเที่าผล้กระที่บท่ี่�มิป่ระสทิี่ธิภิาพในปี 2564 เพื�อแกไ้ขปญัหา
ภัยืแล้้งในประเที่ศไที่ยื เชุ่น แผนการล้ดการใชุ้นำ�าล้งร้อยืล้ะ 10 
เพื�อให้มิ่นำ�าใชุ้ในประเที่ศอยื่างเพ่ยืงพอ

กระบวันการนำานำ�าเส่ยกลับมาใชิ้ใหม� 
(WATER	RECLAMATION	PROCESS)
เพื�อสร้างควิามิเชืุ�อมัิ�นให้กับลู้กค้าแล้ะสร้างการมิ่ส่วินร่วิมิ
ในโครงการล้ดการใชุ้นำ�า กลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอได้กำาหนด 
เป้าหมิายืระยืะยืาวิเพื�อเพิ�มิกำาล้ังการผล้ิต่ในการนำานำ�าเส่ยื 
กล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ (Water Reclamation) เป็น 2 เที่่า จาก 30,200 
ลู้กบาศก์เมิต่รต่่อวิันในปี 2563 เป็น 60,400* ลู้กบาศก์เมิต่ร 
ต่่อวิันภายืในปี 2568 ในที่างกลั้บกันวิิธิ่น่�จะล้ดปริมิาณ์การใชุ้
นำ�าดบิจากแหล้ง่ธิรรมิชุาต่ไิดอ่้กดว้ิยื บรษิทัี่ฯ พฒันาโครงการนำา 
นำ�าเสย่ืกลั้บมิาใหมิ่ให้เปน็ที่างเล้อืกแล้ะแหล้ง่นำ�าท่ี่�ยัื�งยืืนสำาหรบั
อุต่สาหกรรมิ โดยืเฉพาะในพื�นท่ี่�โครงการพัฒนาระเบ่ยืง
เศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวิันออก (EEC) โครงการน่�ใชุ้เที่คโนโล้ยื่
ที่่�มิ่อยืู่ร่วิมิกับนวิัต่กรรมิใหมิ่ๆ เพื�อเพิ�มิมิูล้ค่าให้กับนำ�าเส่ยืด้วิยื
การเปล้่�ยืนนำ�าให้เป็นนำ�าปราศจากแร่ธิาตุ่ แล้ะนำ�าอุต่สาหกรรมิ
คุณ์ภาพสูง ซึ�งมิ่มูิล้ค่าสูงกวิ่าในขณ์ะท่ี่�ต่้นทุี่นท่ี่�ถูกกวิ่า ในปี  
2564 บริษัที่ฯ มิ่รายืได้จากโครงการนำานำ�าเส่ยืกลั้บมิาใชุ้ใหมิ่  
150 ล้้านบาที่ คดิเป็นร้อยืล้ะ 8 ของรายืได้รวิมิจากการจำาหน่ายืนำ�า

บริษัที่ฯ มิุ่ งมิั�นท่ี่�จะขยืายืการล้งทุี่นเพิ�มิในการพัฒนา
กระบวินการนำานำ�ากล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ ซึ�งชุ่วิยืล้ดการพึ�งพาแหล่้ง
นำ�าธิรรมิชุาต่ิของกลุ้่มิได้อยื่างมิ่นัยืสำาคัญ โดยืในปี 2564 กลุ้่มิ
บริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอใชุ้นำ�าจากกระบวินการนำานำ�าเส่ยืกล้ับมิาใชุ้
ใหมิจ่ำานวิน 6,924,065 ล้กูบาศกเ์มิต่ร เมืิ�อเท่ี่ยืบกบั 3,269,895 
ลู้กบาศก์เมิต่ร ในปี 2563 ซึ�งแสดงให้เห็นถึงการนำานำ�าเส่ยื
กล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ที่่�เพิ�มิขึ�นจากปีก่อน 3,654,170 ลู้กบาศก์เมิต่ร 

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังต่ั�งเป้าหมิายืท่ี่�จะสนับสนุนให้กลุ้่มิ
บริษัที่ล้ดการใชุ้นำ�าจากที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิโดยืเพิ�มิการใชุ้นำ�า 
จากกระบวินการนำานำ�าเส่ยืกลั้บมิาใชุ้ใหมิ่เป็น 7,272,000 
ลู้กบาศก์เมิต่ร ในปี 2565

นำ�าปราศัจากแร�ธาตุี้จากการนำานำ�าที่่�บำาบัดัแล้วั 
กลับมาใชิ้ใหม�	แหล�งที่รัพยากรยั�งยืนที่่�แที่้จริง 
เพ่�อการพัฒนาในอนาคตี้				
บรษิทัี่ฯ ล้งทุี่นในโครงการ นำ�าปราศจากแร่ธิาต่ ุซึ�งเปน็โครงการ
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วิยื 2 หน่วิยืผล้ิต่ ซึ�งแต่่ล้ะหน่วิยืผล้ิต่มิ่ 
กำาลั้งการผล้ิต่สูงสุดท่ี่� 4.38 ลู้กบาศก์เมิต่ร/ปี คิดเป็นร้อยื 3  
ของกำาลั้งการผล้ิต่นำ�าอุต่สาหกรรมิทัี่�งหมิดของบริษัที่ฯ 
โครงการน่�ได้รับการพัฒนาในนิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ 
อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด (WHA EIE) แล้ะม่ิวัิต่ถุประสงค์เพื�อเพิ�มิ
คุณ์ภาพนำ�าท่ี่�ผ่านการบำาบัดซึ�งม่ิต้่นทุี่นต่ำ�าแล้ะใชุ้วิิธิ่การท่ี่�เป็น
มิิต่รกับสิ�งแวิดล้้อมิ บริษัที่ฯ ได้พัฒนาโครงการนำานำ�าเส่ยื 
กลั้บมิาใชุ้ใหม่ิเพื�อเป็นแหล่้งนำ�าที่างเลื้อกในการพัฒนา
อุต่สาหกรรมิท่ี่�ยัื�งยืืนในประเที่ศ เพื�อพัฒนาเที่คโนโล้ย่ืท่ี่�มิ่อยูื่ 
แล้ะสร้างนวิัต่กรรมิเพื�อเพิ�มิมูิล้ค่าผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์จากนำ�าเส่ยื 
โดยืเปล้่�ยืนเป็นนำ�าอุต่สาหกรรมิที่่�ปราศจากแร่ธิาตุ่

การดำาเนินโครงการดังกล่้าวิได้รับผล้ต่อบรับเชุิงบวิกต่่อ 
การพัฒนาอุต่สาหกรรมิในหล้ายืมิิต่ิ เชุ่น
ก. ล้ดปริมิาณ์นำ�าเส่ยืสู่สิ�งแวิดล้้อมิล้งอยื่างมิ่นัยืยืะสำาคัญ
ข. ล้ดงบประมิาณ์การล้งทีุ่นของภาครัฐในการพัฒนาระบบ 
 กักเก็บแล้ะส่งนำ�า
ค. ล้ดควิามิขัดแยื้งระหวิ่างชุุมิชุนแล้ะอุต่สาหกรรมิใน 
 การจัดสรรที่รัพยืากรนำ�า
ง. กลุ้่มิอุต่สาหกรรมิมิ่นำ�าคุณ์ภาพสูงใชุ้ในราคาที่่�แข่งขันได้
จ. ผู้ประกอบอุต่สาหกรรมิในนิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิ 
 บรษัิที่ดบับล้วิิเอชุเอไดร้บับรกิารสาธิารณ์ปูโภคครบวิงจร  
 แล้ะผล้ิต่ภัณ์ฑ์์หล้ากหล้ายืประเภที่
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นอกจากน่� โครงการดงักล้า่วิยืงัชุว่ิยื บรษิทัี่ฯ ในการล้ดการพึ�งพา 
ผูค้้านำ�าดบิรายืใหญ ่รวิมิทัี่�งบรรเที่าควิามิไมิแ่นน่อนแล้ะผล้กระ
ที่บต่่อทัี่�งปริมิาณ์แล้ะคุณ์ภาพของต้่นนำ�าอนัเนื�องมิาจากภัยืแล้ง้ 
มิล้พิษ การปนเปื�อน ฯล้ฯ ซึ�งเป็นปัจจัยืเส่�ยืงหล้ักสำาหรับผู้ให้
บรกิารสาธิารณ์ปูโภค ทัี่�งน่� เนื�องจากหากไมิส่ามิารถหาแหล้ง่นำ�า
ใหเ้พย่ืงพอต่อ่ควิามิต่อ้งการในเวิล้าใดกต็่ามิ กจ็ะสง่ผล้กระที่บ 
อยื่างมิากต่่อควิามิต่่อเนื�องที่างธิุรกิจแล้ะการดำาเนินงานของ 
ลู้กค้าภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิ โครงการน่�ยืังชุ่วิยืให้ลู้กค้าของ
กลุ้ม่ิบริษทัี่ดบับลิ้วิเอชุเอ ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการในอุต่สาหกรรมิ
ต่่างๆ สามิารถเข้าถึงผลิ้ต่ภัณ์ฑ์์แล้ะบริการนำ�าคุณ์ภาพสูงใน
ราคาท่ี่�เหมิาะสมิ นอกจากน่� นวิัต่กรรมิการนำานำ�าเส่ยืกล้ับมิา

ใชุ้ใหมิ่ (Demineralized Reclaimed Water) เป็นโครงการ
ต่้นแบบท่ี่�สามิารถขยืายืต่ัวิในนิคมิอุต่สาหกรรมิแห่งใหมิ่ของ
กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ รวิมิถึงการพัฒนาแล้ะขยืายืผล้ 
สูชุุ่มิชุน เชุ่น การใชุน้ำ�าเสย่ืภายืในประเที่ศท่ี่�ได้รบัการบำาบัดแล้ว้ิ
มิาพฒันาคณุ์ภาพเปน็นำ�าคณุ์ภาพสงู เปน็ต่น้ จากการนำานำ�าเสย่ื
กลั้บมิาใชุ้ใหม่ิ โดยืบริษทัี่ฯ สามิารถล้ดการใชุ้นำ�าแล้ะการปล่้อยื
นำ�าได้ที่ั�งหมิด 2.5 ลู้กบาศก์เมิต่รในปี 2564  โดยืโครงการนำา
นำ�าเส่ยืกล้ับมิาใชุ้ใหมิ่น่� บริษัที่ฯ สามิารถประหยืัดค่าใชุ้จ่ายืใน
การจัดหานำ�าดิบได้ 29 ล้้านบาที่ต่่อปี

ผล้ต่อบแที่นจากการล้งทุี่น (ROI) สำาหรับโครงการนำ�าปราศจาก
แร่ธิาตุ่อยืู่ที่่�ร้อยืล้ะ 9

Wastewater Treatment Plant
Activated Sludge Process

Effluent Tank 

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

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

Feed in 
Treated Water

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

Demineralized Plant Capacity 12,000 cmd

Mixed Bed Unit
• 50/50 mixture of Cation and 

Anion resin combined in ion-
exchange column

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

Mixed Bed Polisher
• final polishing done by Cation and 

Anion to remove remaining ions in 
water prior to use

Power Plant
customers

8,400
cmd

Demineralized
water

โรงบำาบัดนำ�าเส่ย์ท่ี่� WHA EIE กำาลุ่ังการผู้ลุ่ิต 60,000 cmd

โรงบำาบดันำ�าเสย่์
แบบตี้ะกอนเร่ง

ถืงัข้องเสย่์ หุ้น�วย์แผู้�นเยื์�อ UF
เพ่�อลิดัความข่่นในนำ�า
• ประเภที่แผ่นเยืู�อ: แช่ินำ�า
• การกรอง: จ้ากภายูนอกสู่ภายูใน
• Operating Flux: 52 LMH
• Recovery rate: 94%

บ�อบำาบดัสด่ท้ี่าย์
• การบำาบดัันำ�าครั�งสดุัท้ี่ายูด้ัวยูไอออนบวก 
 แลิะไอออนลิบเพ่�อกำาจ้ดััไอออนที่่�ยูงัเหลืิ 
 ออยูู่ในนำ�าก่อนถึกูนำาไปใช้ิ

ถืงัเกบ็นำ�าปิราศจำากแร�ธุาต่
• ปริมาณรวม: 400 cu.m.

Mixed bed Unit
• การผสมไอออนบวกแลิะไอออนลิบเรซึ่นิ 
 ในอตัี้รา 50/50 ในท่ี่อแลิกเปล่ิ�ยูนไอออน

หุ้น�วย์ RO
เพ่�อลิดัปริมาณของแขง็แขวนลิอยูที่่�ลิะลิายูได้ั (TDS)
• Flux rate: 15.7 LMH
• กำาลัิงการผลิิตี้: 25,000/วัน
• อตัี้ราการฟ้�นฟูของระบบ (Recovery rate): 66%
• Projected salt rejection: ≥95%

โรงบำาบัดนำ�าเส่ย์มาใชิ้ ใหุ้ม� กำาลุ่ังการผู้ลุ่ิต 25,000 cmd

โรงบำาบัดนำ�าปิราศจำากแร�ธุาต่ กำาลุ่ังการผู้ลุ่ิต 12,000 cmd

นำ�าปิราศจำากแร�ธุาต่

โรงไฟฟ้าข้องลุ่้กค้า
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ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้รับรางวิัล้บริษัที่นวิัต่กรรมิด่เด่นจากงาน  
SET Awards 2021 จากนวิัต่กรรมินำ�าปราศจากแร่ธิาตุ่จาก 
การนำานำ�าท่ี่�บำาบัดแล้้วิกล้ับมิาใชุ้ใหมิ่ (Demineral ized 
Reclaimed Water) ซึ�งเป็นแหล้่งนำ�าที่างเล้ือกเพื�อการพัฒนา
ท่ี่�ยัื�งยืืน รางวิัล้น่�แสดงให้เห็นถึงควิามิมุ่ิงมัิ�นของบริษัที่ฯ ใน
การสร้างสรรค์นวิัต่กรรมิเพื�อเป็นแรงผลั้กดันสู่ควิามิยัื�งยืืน 
การดำาเนินโครงการน่�ที่ำาให้บริษัที่ฯ สามิารถล้ดการใชุ้นำ�าได้ 
2 ล้้านลู้กบาศก์เมิต่ร ในปี 2563 แล้ะ 2.5 ล้้านลู้กบาศก์เมิต่ร 
ในปี 2564

“การริเริ�มินวิัต่กรรมิท่ี่�มิ่คุณ์ภาพท่ี่�สามิารถควิ้ารางวัิล้บริษัที่
นวิตั่กรรมิดเ่ด่นมิาได ้เปน็คณุ์คา่อนัที่รงเกย่ืรติ่ท่ี่�สะท้ี่อนดเ่อ็นเอ
ของบริษัที่ฯ แล้ะแสดงให้เห็นถึงควิามิมิุ่งมิั�นแล้ะควิามิต่ั�งใจใน
การสร้างควิามิเปล้่�ยืนแปล้งเชุิงบวิกต่่อสังคมิ บริษัที่ฯ ถือเป็น
องค์กรต่น้แบบท่ี่�ชุว่ิยืยืกระดบัมิาต่รฐานแล้ะนำาการเต่บิโต่อยืา่ง
ยืั�งยืืนมิาสู่เศรษฐกิจแล้ะสังคมิของประเที่ศในระยืะยืาวิ”

• ดร้. นพิันธ์ บณุเดช้านันท์ ปร้ะธานเจ้�าหน�าที�บร้หิาร้ บริ้ษััท 
ดับบลิวเอช้เอ ย้ทิลิตุี�ส์ แอนด์ พัาวเวอร้์ จ้ำากัด (มหาช้น) 
หร้่อ บร้ิษััทฯ

เที่คโนโลย่การควับคุมการกำากับดัูแล 
และการเก็บข้อมูล	(SCADA)	ท่ี่�โรงบำาบัดันำ�าเส่ย
ปัจจุบันบริษัที่ฯ กำาล้ังดำาเนินการศึกษาการเพิ�มิประสิที่ธิิภาพ
เที่คโนโล้ยื่ SCADA ท่ี่�โรงบำาบัดนำ�าเส่ยืซึ�งต่ั�งอยืู่ในระเบ่ยืง
เศรษฐกิจพิเศษภาคต่ะวิันออกของนวิัต่กรรมิ (EECi) อำาเภอ
วิังจันที่ร์ จังหวิัดระยือง ซึ�งเที่คโนโล้ยื่น่�สามิารถชุ่วิยืต่รวิจสอบ
ประสิที่ธิิภาพของการบำาบัดนำ�าเส่ยืได้ต่ล้อด 24 ชุั�วิโมิง ดังนั�น
กลุ้่มิบริษัที่จึงสามิารถประหยัืดค่าใชุ้จ่ายืในการจ้างบุคล้ากร
ประจำาสถานท่ี่�ปฏิิบัต่ิงานได้ โดยืการก่อสร้างโรงบำาบัดนำ�าเส่ยื 
ดังกล้่าวิแล้ะการต่ิดต่ั�งเที่คโนโล้ย่ื SCADA ได้แล้้วิเสร็จในปี 
2564 
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กัารจำ่ดักัาร
ของเส่ยู

จากการท่ี่�ที่รัพยืากรธิรรมิชุาติ่ขาดแคล้นมิากขึ�น การอนุรักษ์
ที่รัพยืากรแล้ะการเสริมิสร้างประสิที่ธิิภาพของห่วิงโซ่คุณ์ค่า
แบบหมุินเวิย่ืน (Circular Value Chain) จงึม่ิควิามิสำาคญัมิากขึ�น  
สังคมิมินุษยื์ได้ใชุ้ที่รัพยืากรธิรรมิชุาติ่เกินกวิ่าท่ี่�จะฟื�นฟูให้
กล้ับมิาเป็นเชุ่นเดิมิได้ ภาคธุิรกิจจึงม่ิบที่บาที่อยื่างมิากต่่อ
การเปล่้�ยืนแนวิที่างการจัดการของเส่ยืเป็นการบูรณ์าการ 
รูปแบบธุิรกิจหมุินเวิ่ยืน (Circular Business Model) แล้ะ
ส่งเสริมิการบริโภคท่ี่�ยัื�งยืืน ควิบคู่ไปกับการเพิ�มิกฎแล้ะ
ระเบ่ยืบวิาระใหมิ่ ต่ล้อดจนการยือมิรับถึงประโยืชุน์ที่างธิุรกิจ
ของหล้กัการเศรษฐกจิหมินุเวิย่ืนมิากขึ�น แล้ะเนื�องจากกจิกรรมิ
การดำาเนินงานของ WHAUP มิ่ส่วินในการก่อให้เกิดของเส่ยื 
ด้วิยืเหตุ่น่�บริษัที่ฯ จึงต่ระหนักถึงควิามิจำาเป็นของมิาต่รการ
จัดการของเส่ยืที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพ เพื�อหล้่กเล้่�ยืงผล้กระที่บด้าน
ล้บท่ี่�อาจเกิดขึ�นต่่อสิ�งแวิดล้้อมิในวิงกวิ้าง แล้ะเพื�อปกป้อง
สุขภาพของพนักงานแล้ะชุุมิชุนโดยืรอบ

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
WHAUP ต่ระหนักด่ว่ิาการกำาจัดของเส่ยืท่ี่�ไมิ่เหมิาะสมิอาจ
นำาไปสู่ผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ เชุ่น มิล้พิษที่างอากาศ การ 
ปนเปื�อนในดินแล้ะนำ�าบาดาล้ เปน็ต้่น ดงันั�นควิามิพยืายืามิของ 
WHAUP ในการจัดการของเสย่ืในกลุ้ม่ิธุิรกจิทัี่�งส่�กลุ้ม่ิของ WHA 
แล้ะการพฒันาโครงการใหม่ิๆ จงึเป็นไปต่ามินโยืบายืการจัดการ
คุณ์ภาพสิ�งแวิดล้้อมิ อนุรักษ์พล้ังงาน แล้ะควิามิหล้ากหล้ายื 
ที่างชุ่วิภาพ ขั�นต่อนการจัดการของเส่ยืท่ี่�เก่�ยืวิข้อง แล้ะ
สอดคล้้องกับมิาต่รการในการประเมิินผล้กระที่บสิ�งแวิดล้้อมิ
หรอือ่ไอเอ (EIA) มิก่ารจดัต่ั�งคณ์ะกรรมิการการจดัการของเสย่ื
ขึ�นเพื�อดูแล้แล้ะให้ควิามิมิั�นใจวิ่าแนวิที่างการจัดการของเส่ยื 
มิ่ควิามิเหมิาะสมิ ปฏิิบัต่ิต่ามิข้อกำาหนดด้านกฎระเบ่ยืบ  
คณ์ะกรรมิการม่ิหน้าท่ี่�ติ่ดต่ามิแล้ะจัดประเภที่ขยืะประเภที่ต่า่งๆ 
ท่ี่�เกิดจากการดำาเนินงานของ WHAUP แล้ะจัดที่ำาแผนการ
จัดการของเส่ยืที่่�มิ่ประสิที่ธิิภาพ ที่ั�งน่� WHAUP ต่ั�งเป้าหมิายื
วิ่าจะไม่ิให้มิ่ของเส่ยืท่ี่�ต้่องกำาจัดทิี่�งด้วิยืวิิธิ่การฝั่งกล้บ (Zero 
Waste to Landfill) หรอืการเผาโดยืไมิม่่ิการแปรรปูเพื�อเปล้่�ยืน
เป็นพล้ังงาน ภายืในปี 2568
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WHAUP ใชุ้นโยืบายืการจัดการคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้้อมิ อนุรักษ์
พล้ังงาน แล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ แล้ะขั�นต่อนท่ี่�
เก่�ยืวิข้องซึ�งพัฒนาโดยืกลุ้่มิ WHA เพื�อเป็นแนวิที่างในการ
ควิบคุมิแนวิที่างการจัดการของเส่ยื ณ์ สถานท่ี่�ปฏิิบัต่ิงาน 
บรษิทัี่ฯปฏิบิตั่ติ่ามิกฎระเบ่ยืบแล้ะขอ้กำาหนดท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง ซึ�งระบุ 
ไวิ้ในการประเมิินผล้กระที่บสิ�งแวิดล้้อมิ (EIA) ของนิคมิ
อุต่สาหกรรมิ อยื่างไรก็ต่ามิ แนวิที่างปฏิิบัต่ิในการจัดการของ 
เส่ยืจะถูกควิบคุมิโดยืคณ์ะกรรมิการการจัดการของเส่ยื ซึ�ง
มิ่หน้าท่ี่�รับผิดชุอบในการติ่ดต่ามิแล้ะจัดประเภที่ของเส่ยืท่ี่� 
เกิดขึ�น แล้ะกำาหนดวิิธิ่ปฏิิบัต่ิในการจัดการของเส่ยืให้เกิด 
ประสิที่ธิิผล้ต่ามิควิามิเหมิาะสมิ ในฐานะผู้ ใ ห้บริการ
สาธิารณู์ปโภค ของเสย่ืท่ี่�ไม่ิเป็นอันต่รายื เชุ่น ขยืะมิลู้ฝ่อยืแล้ะ 
กากต่ะกอนท่ี่�เกดิจากกระบวินการบำาบัดนำ�าเสย่ื ถอืเป็นขยืะสว่ิน
ใหญ่ของ WHAUP นอกจากน่� ยืังมิ่ของเส่ยือันต่รายืจากการ 
ปนเปื�อนนำ�า มัิน/สารเคมิ่จากกระบวินการผลิ้ต่นำ�า เพื� อ
อุต่สาหกรรมิแล้ะกระบวินการบำาบัดนำ�าเส่ยือ่กด้วิยื

ที่ั�งน่� ของเส่ยืที่่�เกิดจากกลุ้่มิ WHA แล้ะที่่�เกิดจากการดำาเนิน
ธิุรกิจของลู้กค้าจะถูกกำาจัดโดยืผู้ให้บริการกำาจัดของเส่ยืท่ี่�ได้
รบัอนญุาต่ แล้ะมิก่ารต่ดิต่ามิต่รวิจสอบการกำาจดัของเสย่ืแต่ล่้ะ
รายืการ ซึ�งข้อมูิล้เก่�ยืวิกับการกำาจัดของเส่ยืทัี่�งหมิดสามิารถ
เร่ยืกดูยื้อนหล้ังได้

โครงกัารจำ่ดักัารของเส้์ย
WHAUP ใชุ้แนวิที่าง 3R หรือ reduce reuse recycle เพื�อล้ด
สดัสว่ินปริมิาณ์กำาจดัขยืะด้วิยืการฝั่งกล้บ หรือการเผา (โดยืไม่ิม่ิ
การแปรรูปเพื�อเปล่้�ยืนเป็นพล้ังงาน) ต่่อปริมิาณ์ขยืะทัี่�งหมิด
จากร้อยืล้ะ 55.66 เหล้ือเพ่ยืงร้อยืล้ะ 25.46 ในปี 2564 บริษัที่ฯ 
ได้บรรลุ้เป้าหมิายืการล้ดปริมิาณ์ขยืะดังกล่้าวิผ่านการพัฒนา
โครงการ แล้ะควิามิมุ่ิงมัินในการจัดการของเส่ยืต่่างๆ ของ 
บริษัที่ฯ เชุ่น การวิิจัยืแล้ะพัฒนากระบวินการนำาขยืะกล้ับมิา
ใชุ้ใหม่ิแล้ะการร่ไซเคิล้ ควิบคู่ไปกับการล้งทุี่นในเที่คโนโล้ย่ื
เพื�อหาที่างเลื้อกอื�นในการกำาจัดขยืะแที่นการฝั่งกล้บหรือการ
เผาขยืะ แล้ะโครงการที่่�บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินการ ได้แก่ การให้
ควิามิรู้แล้ะการมิ่ส่วินร่วิมิกับลู้กค้าแล้ะชุุมิชุนเพื�อสร้างควิามิ
ต่ระหนักแล้ะส่งเสริมิควิามิยืั�งยืืนในกระบวินการแล้ะระบบ
การจัดการของเส่ยื โดยืโครงการการจัดการของเส่ยืจะเน้น 
การล้ด การใชุ้ซำ�า แล้ะการร่ไซเคิล้เพื�อสนับสนุนเป้าหมิายืของ
กลุ้่มิบริษัที่ ในการล้ดปริมิาณ์ขยืะให้เป็นศูนยื์โดยืไมิ่ต่้องกำาจัด
ด้วิยืการฝ่ังกล้บแล้ะการเผา โดยืรายืล้ะเอ่ยืดโครงการต่่างๆ จะ
กล้่าวิในหัวิข้อยื่อยืต่่อไป

ในส่วินท่ี่�เก่�ยืวิกับการพัฒนาโครงการใหมิน่ั�น จะมิก่ารพิจารณ์า
แล้ะอนุมิัต่ิแผนการจัดการของเส่ยืในแต่่ล้ะโครงการ ซึ�งเป็น
ส่วินหนึ�งของการของกระบวินการประเมิินผล้กระที่บต่่อสิ�ง
แวิดล้้อมิ (EIA) ทัี่�งน่�เพื�อให้แน่ใจวิ่าของเส่ยืท่ี่�เกิดขึ�นจะถูก
จัดการอยื่างมิ่ประสิที่ธิิภาพต่ล้อดระยืะเวิล้าในการดำาเนินโครง
การนั�นๆ โดยืแผนดังกล้่าวิจะถูกส่งแล้ะสื�อสารไปยืังลู้กค้าใน
นิคมิอุต่สาหกรรมิด้วิยื แล้ะ WHAUP จะต่ิดต่ามิประสิที่ธิิผล้
ของการนำาแผนไปปฏิิบัต่ิผ่านรายืงานที่่�ได้รับจากลู้กค้า

บริษัที่ฯ ได้นำาแนวิที่าง 3R มิาใชุ้คัดแยืกขยืะจากการก่อสร้าง 
เพื�อนำาขยืะดังกล้่าวิกล้ับมิาใชุ้ซำ�า ร่ไซเคิล้ แล้ะกำาจัดอยื่าง
เหมิาะสมิต่่อไป โดยืปรมิิาณ์ขยืะแยืกประเภที่เพื�อนำากล้บัมิาใชุ้
ใหมิ่แล้ะร่ไซเคิล้ของบริษัที่ฯ มิ่ที่ั�งหมิด 4,319.12 ต่ัน
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ปริมาณ
ข้องเสีย
ทั�งหมด้

ข้องเสีย
อันตราย

ของเส้์ยปนเป้�อน
1.67 ตี้่น

หลิอดัไฟฟลิูออเรส์เซนตี้์ / 
หลิอดัไฟ LED
7.02 ตี้่น

กัากัตี้ะกัอนจำากักัารผลิิตี้นำ�า
แลิะกัารบำาบ่ดันำ�าเส้์ย
4,319.12 ต่ี้น

ตี้ัน (100%)

(0.10%)

7,576.59

8.69
ตี้ัน

ข้องเสีย
ทั�วไป

ตี้ัน (99.90%)

พ่กัไว�ในท้�จำุดักัำาเนิดัของเส์้ย
1,319.62 ต่ี้น

ไส์�กัรอง
1,929.16 ต่ี้น

กัารเผา

กัารเก็ับกั่กั
ไว�ท้�จำุดักัำาเนิดัขยะมูลิฝึอย

กัารนำากัากัตี้ะกัอนไปผลิิตี้เป็น
ส์ารปร่บปรุงดัิน (รี ไซเคิลิ) / 
กัารนำากัล่ิบไปใช�ซำ�า

กัารฝึังกัลิบ

7,567.90

เปล่�ยนกากตี้ะกอนของเส่ยเป็นสารปรับปรุงดัินจากกากตี้ะกอนนำ�าเส่ย
บรษิทัี่ฯ เล็้งเห็นโอกาสในการเปล้่�ยืนกากต่ะกอนท่ี่�เกดิจากโรงบำาบดันำ�าแล้ะโรงบำาบดันำ�าเสย่ืของ WHAUP มิาผล้ติ่เปน็สารปรบัปรุง
ดนิเพื�อเพิ�มิสารอาหารใหก้บัดนิ แล้ะล้ดปรมิิาณ์ของเสย่ืเหล้อืทิี่�งล้งสูบ่อ่ฝ่งักล้บหรอืการเผา โดยืนำากากต่ะกอนดงักล้า่วิมิาใชุเ้พื�อ
การปรับสภาพดินภายืในเขต่นิคมิอุต่สาหกรรมิ แล้ะม่ิการวิเิคราะห์คณุ์ภาพของธิาตุ่อาหารในดินเพื�อให้แน่ใจวิา่ไม่ิมิส่ารปนเปื�อน
ของโล้หะหนักหรือสารประกอบอินที่ร่ย์ืหรือเชืุ�อโรคในระดับสูง ทัี่�งน่�ต่ั�งแต่่ปี 2563 เป็นต้่นมิา บริษัที่ฯ ได้นำากากต่ะกอนกวิ่า 
23.94 ต่ัน มิาผล้ิต่เป็นสารปรับปรุงดินแที่นการกำาจัดด้วิยืวิิธิ่ฝ่ังกล้บหรือการเผา โดยืในปี 2564 กลุ้่มิ WHA ได้ผล้ิต่สารปรับปรุง
ดินจากกากต่ะกอนรวิมิ 4,319.12 ต่ัน ซึ�งสูงกวิ่าเป้าหมิายืที่่�ต่ั�งไวิ้ที่่� 1,000 ต่ัน

58.60% 89.93% 55.66% 25.46%

ร�อยลิะของของเส์้ยท้�ฝึังกัลิบแลิะเผา (โดัยูไม่ม่การแปรรูปเพ่�อเปลิ่�ยูนเป็นพลิังงาน)

2561 2562 2563 2564

ปีเป้าหมาย
ลิดัสัดัส่วนการฝัังกลิบแลิะการเผาให้ตี้ำ�ากว่า 50% ในปี 2564 แลิะตี้ำ�ากว่า 20% ภายูในปี 2568  
(โดัยูไม่ม่การแปรรูปเพ่�อเปลิ่�ยูนเป็นพลิังงาน)
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การผลิตี้พลังงานที่างเลือกจากขยะ
แนวิคิดทัี่�วิไปของการผลิ้ต่พลั้งงานที่างเล้ือกจากขยืะคือ 
การใชุ้ประโยืชุน์จากของเหล้ือทีุ่กประเภที่มิาแปรรูปเป็น
ที่รพัยืากรพล้งังานท่ี่�ม่ิมิลู้คา่เพิ�มิ บรษิทัี่ฯ เล้ง็เหน็วิา่การนำาขยืะ
มิาผล้ิต่เป็นพล้ังงานไฟฟ้าเป็นการยืกระดับการแก้ปัญหาขยืะ 
อ่กทัี่�งยัืงเป็นแนวิที่างการต่อบสนองอุปสงค์ด้านพล้ังงานอ่ก
ดว้ิยื ซึ�งสอดคล้อ้งกบัแผนพฒันาพล้งังานที่ดแที่นแล้ะพล้งังาน
ที่างเล้ือก พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน AEDP 2015) ที่่�เสนอให้
เพิ�มิสดัสว่ินการใชุพ้ล้งังานสะอาดหรอืพล้งังานที่ดแที่นใหอ้ยู่ืท่ี่�
รอ้ยืล้ะ 30 ของปริมิาณ์การใชุ้พลั้งงานรวิมิในปี 2579 ดว้ิยืเหตุ่น่�  
บริษัที่ฯ จึงได้ร่วิมิล้งทุี่นกับพันธิมิิต่รอ่ก 2 รายืในโครงการ 
โรงไฟฟ้าขยืะอุต่สาหกรรมิ ชุล้บุร่ คล้่น เอ็นเนอร์ยื่� (Chonburi 
Clean Energy : CCE)

CCE เป็นโรงไฟฟ้าขยืะอุต่สาหกรรมิแห่งแรกในเอเชุ่ยื 
ต่ะวิันออกเฉ่ยืงใต่้ที่่�ดำาเนินงานต่ามิมิาต่รฐานการปล้่อยืมิล้พิษ
ของยุืโรป นอกจากน่� CCE ได้รับรางวิัล้จากคณ์ะกรรมิการ
กำากับกิจการพล้ังงาน กระที่รวิงอุต่สาหกรรมิ ให้เป็นโรงไฟฟ้า
ขยืะอุต่สาหกรรมิแห่งแรกในเขต่พัฒนาพิเศษภาคต่ะวัินออก 
(EEC) โดยืการดำาเนินงานของ CCE นั�นสอดคล้้องกับแนวิคิด
เศรษฐกิจหมิุนเวิ่ยืน (Circular Economy) แล้ะเป็นต่ัวิอยื่างที่่�
ด่ในการจัดการขยืะอุต่สาหกรรมิท่ี่�ไมิ่เป็นอันต่รายือยื่างยืั�งยืืน 
ม่ิกำาล้ังการผล้ิต่ไฟฟ้าโดยืแปล้งของเส่ยืท่ี่�ไมิ่เป็นอันต่รายืเป็น
พล้ังงานได้ 400 ต่ันต่่อวิัน หรือประมิาณ์ 100,000 ต่ันต่่อปี 
ที่ำาให้สามิารถผล้ิต่ไฟฟ้าได้สูงสุด 8.63 เมิกะวิัต่ต่์ต่่อปี

ปริมาณกากตี้ะกอน
ที่ั�งหมดั

7,567 ตี้ัน

นำาไปใชิ้เป็น
สารปรับปรุงดัิน
4,319.12 ตี้ัน

กำาจ้ัดัโดัยู
การฝัังกลิบ

1,929.16 ตี้ัน

นำากากตี้ะกอน
มาใชิ้ซึ่ำ�า
0 ตี้ัน

เก็บไว้ใน
จ้่ดักำาเนิดัขยูะมูลิฝัอยู

1,319.62 ตี้ัน
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ตั่�งแต่่ปี 2563 WHA Group ได้ล้งนามิในสัญญากับบริษทัี่ เวิสท์ี่ 
แมิเนจเมิ้นที่์ สยืามิ จำากัด ซึ�งเป็นผู้ให้บริการจัดการขยืะให้ส่ง
ขยืะอุต่สาหกรรมิไปยืังโรงไฟฟ้าขยืะอุต่สาหกรรมิ ชุล้บุร่ คล้่น 
เอ็นเนอร์ยื่� (CCE) เป็นประจำาทีุ่กปีเพื�อแปรรูปเป็นพลั้งงาน
ไฟฟ้าแที่นการกำาจดัทิี่�งด้วิยืวิธิิก่ารฝั่งกล้บหรอืการเผา โดยืในปี 
2564 ขยืะจำานวินที่ั�งสิ�น 1,896 ต่ัน ที่่�ส่งไปยืัง CCE สามิารถ
แปรรูปเป็นพล้ังงานไฟฟ้าได้ 1,646 เมิกะวิัต่ต่์ชุั�วิโมิง

การพัฒนาไปสู�การที่ำางานโดัยไม�ใชิ้กระดัาษั	
(PAPERLESS	TRANSFORMATION)
การสนับสนุนแล้ะส่งเสริมิการใชุ้อุปกรณ์์เที่คโนโล้ย่ืต่่างๆ เป็น
ส่วินหนึ�งของควิามิมิุ่งมัิ�นในการผลั้กดันให้ม่ิการนำาเที่คโนโล้ย่ื
มิาใชุ้ในการที่ำางานของกลุ้่มิบริษัที่มิากขึ�น โดยืการสื�อสาร
ขอ้มิลู้แล้ะการประชุุมิทัี่�งหมิดที่ำาผา่นแพล้ต่ฟอรม์ิออนไล้น ์ซึ�ง
ชุว่ิยืล้ดการใชุ้กระดาษของกลุ้ม่ิบริษทัี่ไดโ้ดยืปรยิืายื นอกจากน่� 
WHAUP ไดม่้ิสว่ินรว่ิมิในเสน้ที่างสูก่ารเปล้่�ยืนแปล้งที่างดจิทิี่ลั้

ของกลุ้่มิ WHA ผ่านโครงการ “E-Paperless” เพื�อขับเคล้ื�อน
วิัฒนธิรรมิไร้กระดาษ (Paperless Culture) ภายืในบริษัที่ฯ

WHAUP ได้จัดหาอุปกรณ์์แที่็บเล้็ต่ให้กับพนักงานเพื�อสร้าง
วิฒันธิรรมิไร้กระดาษ ที่ำาให้เอกสารต่า่งๆ เชุ่น สไล้ด์การประชุุมิ 
รายืงาน แบบฟอร์มิการต่รวิจสอบแล้ะรายืงานการประชุุมิ
สามิารถเข้าถึงแล้ะเร่ยืกค้นได้ง่ายื ปัจจุบันโครงการน่�ชุ่วิยืล้ด
การพิมิพ์เอกสารได้ถึง 78,524 แผ่น แล้ะประหยืัดค่าใชุ้จ่ายืใน
การพิมิพ์ได้ 274,834 บาที่ ที่ั�งน่� ภายืในปี 2565 กลุ้่มิ WHA 
ต่ั�งเป้าล้ดการใชุ้กระดาษได้ถึงร้อยืล้ะ 25 ของการพิมิพ์ที่ั�งหมิด

ผล้กระที่บจากการแพรร่ะบาดครั�งใหญข่องโควิดิ-19 ทัี่�วิโล้กได้
เร่งให้เกิดการนำาเที่คโนโล้ยื่ดิจิที่ัล้มิาใชุ้อยื่างรวิดเร็วิ สำาหรับ
ธิุรกิจท่ี่�ม่ิการดำาเนินงานทัี่�วิโล้กรวิมิถึง WHAUP นั�น การใชุ้
เที่คโนโล้ย่ืดิจทิี่ลั้ชุ่วิยืล้ดการปฏิสัิมิพันธิแ์บบต่อ่หน้าแล้ะปกป้อง
ควิามิเป็นอยืู่ที่่�ด่ของพนักงานในชุ่วิงการแพร่ระบาดเชุ่นน่�

102,000 ตี้ัน

33,000 เมกะวัตี้ตี้์

53,000 MWh

30,000 หลิังคาเรือน

CCE 
เผู้าข้ย์ะจำำานวน 

CCE 
สร้างไฟฟ้าจำำานวน

ใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค (กฟภ.)

CCE 
ชิ�วย์ลุ่ด CO2 ได้ปิระมาณิ 

ผลิตไฟฟ้าที�ยั�งยืน
ใหุ้้แก�ช่ิมชินปิระมาณิ 

ผลิกัารดัำาเนินงานของ CCE ในปี 2564:
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การลดับรรจุภัณฑ์์สารเคม่อันตี้ราย
ต่ั�งแต่่ปี 2563 WHAUP ได้จัดซื�อสารเคมิ่ส่วินใหญ่สำาหรับการ
ผล้ิต่นำ�าเพื�ออุต่สาหกรรมิแล้ะกระบวินการบำาบัดนำ�าเส่ยืโดยืให้
รถแที่งก์จัดส่งสารเคมิ่ (Loading Tanker) มิาเต่ิมิแล้ะพักไวิ้ใน
ถังสารเคมิ่ที่่�ต่ั�งอยืู่ภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิ ส่วินสารเคมิ่อยื่าง
โพล้่อลู้มิิเน่ยืมิคล้อไรด์ (PAC) ควิามิเข้มิข้น 20% แล้ะคล้อร่น
เหล้วิยัืงคงจดัซื�อโดยืใชุบ้รรจภัุณ์ฑ์บ์รรจสุารเคม่ิ อยืา่งไรกต็่ามิ 
บรษิทัี่ฯ มิก่ารที่ำาข้อต่กล้งเก่�ยืวิกับควิามิรับผิดชุอบของผูจั้ดหา
สารเคมิ่ในการนำาบรรจุภัณ์ฑ์์ดังกล่้าวิกลั้บมิาใชุ้ใหมิ่หรือการ
กำาจัดทิี่�ง โดยืบริษัที่ฯ บรรลุ้เป้าหมิายืในการล้ดบรรจุภัณ์ฑ์ ์
สารเคมิ่อันต่รายืที่่�นำาไปกำาจัดด้วิยืวิิธิ่การฝ่ังกล้บได้ถึง 2 ต่ัน/ปี 
จากการใชุ้รถแที่งก์จัดส่งสารเคมิ่่

โครงการ	SORT	N’	SAVE
โครงการ Sort N’ Save ม่ิท่ี่�มิาจากหนึ�งในโครงการ WHA 
Innovation Leader ที่่�ริเริ�มิในปี 2562 ซึ�งมิ่วิัต่ถุประสงค์เพื�อ
เสริมิสร้างควิามิต่ระหนักด้านสิ�งแวิดล้้อมิให้กับบุคล้ากรของ
กลุ้่มิบริษัที่ รวิมิถึงผล้ักดันให้เกิดคิดค้นนวิัต่กรรมิที่างธุิรกิจ
ภายืใต่้แนวิคิดเศรษฐกิจหมิุนเวิ่ยืน (Circular Economy) ในปี 
2564 WHAUP แล้ะกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืังคงสนับสนุน
โครงการน่�อย่ืางต่่อเนื�อง โดยืม่ิการรณ์รงค์ให้บุคล้ากรปรับ
เปล้่�ยืนพฤต่ิกรรมิแล้ะต่ระหนักถึงควิามิสำาคัญของการร่ไซเคิล้
แล้ะการล้ดปริมิาณ์ขยืะผ่านสื�อประชุาสัมิพันธ์ิหล้ายืประเภที่ 
เชุ่น การสื�อสารผ่านภาพพื�นหล้ังหน้าจอคอมิพิวิเต่อร์ การส่ง
ข้อควิามิผ่านแอปพล้ิเคชุัน LINE การใชุ้ล้ายืมืิอชืุ�อในอ่เมิล้ 
(Email Signatures) แล้ะจดหมิายืข่าวิประจำาเดือนของกลุ้่มิ
บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ

ลดัการพึ�งพาพลาสติี้ก
แม้ิวิ่าพล้าสติ่กแบบใชุ้ครั�งเด่ยืวิทิี่�งจะให้ควิามิสะดวิกสบายืใน
การใชุ้งาน แต่่หากไม่ิม่ิการจัดการท่ี่�เหมิาะสมิ วิัสดุเหล้่าน่� 
จะกล้ายืเป็นภัยืคุกคามิท่ี่�มินุษยื์ก่อขึ�นต่่อระบบนิเวิศ ซึ�งส่ง
ผล้กระที่บร้ายืแรงท่ี่�ไมิ่อาจแก้ไขได้ทัี่�วิโล้ก ทัี่�งในแง่ของการ
เปล้่�ยืนแปล้งของสภาพภูมิิอากาศแล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่าง
ชุ่วิภาพ เพื�อรับมิือกับปัญหาน่� บริษัที่ฯ ได้ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่
ดบับล้วิิเอชุเอ สนบัสนนุการล้ดปรมิิาณ์แล้ะเล้กิใชุพ้ล้าสต่กิแบบ
ใชุ้ครั�งเด่ยืวิที่ิ�ง ซึ�งนับต่ั�งแต่่ปี 2563 กลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ  
ไดย้ืกเลิ้กบริการนำ�าดื�มิท่ี่�บรรจุในขวิดพล้าสติ่แกบ่คุคล้ภายืนอก 
ที่ำาให้สามิารถล้ดขยืะจากขวิดพล้าสต่ิกได้กวิ่า 20,000 ขวิด 
โดยืโครงการท่ี่�กล่้าวิมิาชุ่วิยืให้กลุ้่มิบริษัที่ล้ดขยืะพล้าสต่ิก
ที่ั�งหมิดที่่�เกิดขึ�นได้มิากถึง 0.7 ต่ัน ซึ�งเป็นผล้จากปริมิาณ์การ
ใชุ้พล้าสต่ิกที่่�น้อยืล้ง

กิจกรรมรักษั์โลก	(GREEN	EFFORTS)	
การให้ควิามิรู้แล้ะการส่งเสริมิคนรุ่นหล้ังให้ต่ัดสินใจอยื่างมิ่
ควิามิรับผิดชุอบแล้ะเป็นมิิต่รกับสิ�งแวิดล้้อมิคือควิามิพยืายืามิ
ของกลุ้่มิ WHA ในการสนับสนุนอนาคต่ท่ี่�ยัื�งยืืน ในปี 2564 
WHAUP ร่วิมิกับกลุ้่มิบริษัที่ สนับสนุนการสอนนักเร่ยืนใน
โรงเร่ยืนท่ี่�อยืู่ใกล้้เค่ยืงนิคมิอุต่สาหกรรมิ
ของ WHA เชุ่น โรงเรย่ืนบ้านพันเสด็จนอก 
ในจังหวิัดชุล้บุร่ เก่�ยืวิกับการล้ดขยืะ การ
แยืก แล้ะการร่ไซเคิล้ โดยืนักเร่ยืนท่ี่�เข้า
ร่วิมิโครงการได้ร่วิมิอภิปรายืถึงประเด็น
ท่ี่�น่าสนใจเก่�ยืวิกับวิิธิ่การแยืกขยืะ รับฟัง
ขอ้เสนอแนะแล้ะคำาแนะนำาเก่�ยืวิกับการล้ด
แล้ะนำาขยืะกล้บัมิาใชุใ้หมิ ่ทัี่�งน่� การไดร้ว่ิมิ
งานกับเด็กๆ จึงเป็นโอกาสท่ี่�กลุ้่มิ WHA 
ได้แสดงเป็นแบบอยื่างท่ี่�ด่รวิมิถึงได้แบ่ง
ปันแนวิปฏิิบัต่ิที่่�ด่อ่กด้วิยื
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ควัามร�วัมมือภายใตี้้โครงการจัดัการของเส่ย:	 
การผลิตี้ตี้ะกร้าสานและกระเป๋าแล็ปที่็อป
WHAUP ซึ�งเป็นบริษัที่ในกลุ้่มิ WHA ร่วิมิกับ PTT Global 
Chemical (GC) รวิบรวิมิขวิด PET ท่ี่�ใชุ้แล้้วิจากโรงเร่ยืน
ในโครงการธินาคารทิี่�ง-ไซเคิล้ (ThinkCycle Bank Project) 
แล้ะนำาผักต่บชุวิาจากระบบบำาบัดนำ�าเส่ยืในนิคมิอุต่สาหกรรมิ 
ESIE WHA ESIE1 แล้ะ WHA ESIE2 มิาแปรรูปเป็นเส้นใยื 
เพื�อผล้ิต่เป็นผืนผ้า ก่อนสานเป็นกระเชุ้าแล้ะกระเป๋าแล้็ปที่็อป 
ในปี 2564 โครงการได้รวิบรวิมิขวิด PET ท่ี่�ใชุ้แล้้วิจำานวิน 
8,850 ขวิดแล้ะผักต่บชุวิาประมิาณ์ 4 ต่ันมิาผล้ิต่กระเชุ้า
จำานวิน 300 ใบแล้ะกระเป๋าแล้็ปที่็อปอ่ก 200 ใบ ซึ�งผล้ิต่ภัณ์ฑ์์
ที่ั�งสองสามิารถขายืได้ในราคาชุิ�นล้ะ 600 บาที่ จากโครงการน่�  

WHAUP แล้ะ WHA รับผิดชุอบในการแปรรูปผักต่บชุวิา
โดยืการนำามิาที่ำาให้แห้งแล้ะครูดเป็นเส้นใยืขนาดเล้็ก ซึ�งเป็น
วิัต่ถุดิบในการผล้ิต่เส้นด้ายืต่่อไป โดยืเส้นด้ายืเหล้่าน่�ประกอบ
ด้วิยืเส้นใยืจากขวิดพล้าสต่ิก เส้นใยืจากผักต่บชุวิาแล้ะฝ่้ายื 
โดยืกลุ้่มิ WHA แล้ะ WHAUP สามิารถล้ดต่้นทีุ่นการจัดการ
ผักต่บชุวิาด้วิยืการสร้างรายืได้ดังกล่้าวิร่วิมิกับชุุมิชุนด้วิยืการ
จำาหน่ายืเส้นใยืผักต่บชุวิาต่ากแห้งในราคาประมิาณ์ 40,000 
บาที่ นอกจากน่� ผักต่บชุวิาที่่�เหล้ือในบ่อของกลุ้่มิ WHA ยืัง
สามิารถนำามิาใชุ้ผล้ิต่ปุ๋ยืเพื�อใชุ้ในนิคมิอุต่สาหกรรมิได้อ่กด้วิยื
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กัารจำ่ดักัาร
มลิพ่ษัที่างอากาศ

สถานการณ์์การแพร่ระบาดโควิิด-19 แล้ะมิาต่รการล้็อคดาวิน์ 
ท่ี่�ผ่านมิาได้ชุ่วิยืล้ดการปล่้อยืมิล้พิษที่างอากาศทัี่�งในประเที่ศไที่ยื 
แล้ะในระดับโล้ก แต่่มิล้พิษที่างอากาศก็ยืังคงเป็นภัยืคุกคามิที่่�
สำาคญัต่่อมินษุยืแ์ล้ะระบบนเิวิศ การสัมิผัสกับมิล้พิษที่างอากาศ 
เชุ่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) มิ่เที่น (CH

4
) แล้ะฝุ่่นมิล้พิษ

เป็นปัญหาท่ี่�เกิดซำ�าในประเที่ศไที่ยื ซึ�งอาจนำาไปสู่ปัญหาที่าง
เศรษฐกจิแล้ะสขุภาพอยืา่งมิากในปตี่อ่ๆ ไป ดงันั�นการปรบัปรงุ
คณุ์ภาพอากาศจึงมิค่วิามิสำาคญัอยืา่งมิาก เนื�องจากไมิเ่พย่ืงส่ง
ผล้ดต่่อ่สุขภาพของประชุาชุนในสังคมิอยืา่งมิหาศาล้แล้ว้ิ แต่ยั่ืง 
ส่งเสริมิการดำาเนินงานด้านสภาพภูมิิอากาศแล้ะการบรรเที่า
ผล้กระที่บท่ี่�เกิดขึ�น ต่ล้อดจนเป็นการปูที่างไปสู่การพัฒนา
อยื่างยืั�งยืืนอ่กด้วิยื

บริษัที่ฯ ต่ระหนักถึงผล้กระที่บในวิงกวิ้างจากการปล้่อยืมิล้พิษ
ที่างอากาศท่ี่�เกิดจากกิจกรรมิภายืในพื�นท่ี่�ประกอบอตุ่สาหกรรมิ
ของบริษัที่ฯ ซึ�งสามิารถสร้างผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ ระบบ
นเิวิศ ชุุมิชุน แล้ะสงัคมิได้ บรษิทัี่ฯ ที่ราบดว่ิา่ผล้กระที่บเหล่้าน่� 
ส่งผล้ต่่อชุุมิชุนโดยืรอบทัี่�งในระดับประเที่ศแล้ะระดับภูมิิภาค
โดยืเฉพาะอย่ืางยิื�งชุมุิชุนท่ี่�ม่ิควิามิเปราะบาง การปล่้อยืมิล้พิษ
ท่ี่�เกดิจากกิจกรรมิที่างธิรุกจิของบรษิทัี่ฯ โดยืผูม้ิส่่วินไดส้ว่ินเสย่ื 
ทัี่�งภายืในแล้ะภายืนอก เชุน่ การบรหิารที่รัพยืากรนำ�า การจดัการ 
นำ�าเส่ยืให้กับโรงงานอุต่สาหกรรมิ ต่ล้อดจนการขนส่ง ล้้วินแต่่ 
เป็นแหล้่งปล้่อยืมิล้พิษท่ี่�ส่งผล้กระที่บต่่อคุณ์ภาพอากาศ
โดยืรอบ ด้วิยืเหตุ่น่�การจัดที่ำานโยืบายืการจัดการคุณ์ภาพ 
สิ�งแวิดล้อ้มิ อนรุกัษพ์ล้งังาน แล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ
ของบรษิทัี่ฯ จงึต่ระหนกัถึงควิามิรบัผดิชุอบในเรื�องน่� พรอ้มิระบุ 
วิ่าการดำาเนินธิุรกิจของบริษัที่ฯ ต่้องสามิารถอยืู่ร่วิมิกันกับ 
ชุุมิชุุนแล้ะธิรรมิชุาต่ิได้อยื่างกล้มิกล้ืนแล้ะยืั�งยืืน

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บริษัที่ฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการนำ�าอุต่สาหกรรมิ การ
บำาบัดนำ�าเส่ยื พลั้งงาน การจ่ายืก๊าซธิรรมิชุาต่ิ แล้ะพล้ังงาน
หมิุนเวิ่ยืนให้กับผู้ผลิ้ต่แล้ะผู้ประกอบการในนิคมิอุต่สาหกรรมิ
แล้ะเขต่อุต่สาหกรรมิแบบครบวิงจร บริษัที่ฯ ได้ต่ิดต่ามิค่า
มิล้พิษที่างอากาศในระหว่ิางขั�นต่อนการก่อสร้างโครงการ
ต่่างๆ เพื�อให้มัิ�นใจวิ่ามิล้ภาวิะท่ี่�เกิดขึ�นไม่ิเกินค่ามิาต่รฐาน 
รวิมิถงึเปน็ไปต่ามิขอ้กำาหนดท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง ต่ามิปกต่แิล้ว้ิขั�นต่อน 
การก่อสร้างโครงการต่่างๆ นั�นสร้างมิล้พิษที่างอากาศ 
ค่อนข้างน้อยืแล้ะไมิ่เกินค่ามิาต่รฐาน นอกจากน่� ค่ามิล้ภาวิะ
ที่างอากาศของธุิรกิจสาธิารณ์ูปโภค (นำ�า) แล้ะโครงการ 
ผล้ิต่ไฟฟ้าจากพล้ังแสงอาที่ิต่ยื์ในส่วินท่ี่�บริษัที่ดำาเนินการเอง
นั�นจะถูกควิบคุมิให้เป็นไปต่ามิค่ามิาต่รฐานต่่างๆ ไมิ่วิ่าจะ 
เป็นของ EIA หรือของกฏิต่่างๆ ท่ี่�เก่�ยืวิข้องกับค่ามิล้พิษ 
ที่างอากาศที่่�นิคมิอุต่สหกรรมิถือปฎิบัต่ิเป็นสมิำ�าเสมิอ รวิมิถึง 
เป็นไปต่ามิข้อกำาหนดอื�นๆ ของสถานประกอบการภายืใน
พื�นท่ี่�เขต่นิคมิอุต่สาหกรรมิ แมิ้วิ่ากิจกรรมิของบริษัที่ฯ  
อาจมิิได้ส่งผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิแล้ะผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืมิาก
นัก แล้ะธิุรกิจพล้ังงานไฟฟ้าแบบดั�งเดิมิรวิมิถึงธิุรกิจจัด
จำาหน่ายืก๊าซธิรรมิชุาต่ิที่างท่ี่อไม่ิได้อยู่ืภายืใต้่การควิบคุมิของ 
บริษัที่ฯ อยื่างไรก็ต่ามิ บริษัที่ฯ ม่ิควิามิมุ่ิงมัิ�นในการล้ดการ
ปล้่อยืมิล้พิษที่างอากาศโดยืรวิมิ คือ การมิุ่งเน้นการล้ดการ
ปล้่อยืคาร์บอนไดออกไซด์ด้วิยืการขยืายืธิุรกิจด้านพล้ังงาน 
แสงอาที่ติ่ย์ื แล้ะปรบัเป้าหมิายืการชุดเชุยืค่าคาร์บอนไดออกไซด์ 
เที่่ยืบเที่่า (CO2e) เป็น 210,000 tCO2e ภายืในปี 2566
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บริษัที่ฯ ต่ระหนักถึงผล้กระที่บท่ี่�เกิดจากการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจกซึ�งอาจส่งผล้ต่่อผู้ม่ิส่วินได้เส่ยืต่ล้อดห่วิงโซ่คุณ์ค่า ดังนั�น
บริษัที่ฯ จึงกำาหนดเป้าหมิายืระยืะยืาวิในการล้ดการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก โดยืมิ่การต่ิดต่ามิผล้การดำาเนินงานดังแสดงในต่าราง
ต่่อไปน่� ที่ั�งน่� ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้บรรลุ้เป้าหมิายืการชุดเชุยืการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก โดยืการใชุ้พล้ังงานแสงอาที่ติ่ยื์ที่ดแที่น
การใชุ้พล้ังงานจากโครงข่ายืไฟฟ้า (Grid Consumption) แล้ะมิ่ค่าการชุดเชุยืการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจกเที่่ากับ 64,400 tCO2e 
ซึ�งเพิ�มิขึ�นร้อยืล้ะ 80 จากปีก่อนหน้า 

35,700 63,00064,400 105,000 210,000

กัารชดัเชยกัารปลิ่อยกั๊าซเรือนกัระจำกัจำากักัารใช�โครงข่ายไฟฟ้า (tCO
2
e)1

2563 25642564 2565 2566

ผลิกัารดัำาเนินงาน เป้าหมาย

บรษัิที่ฯ ต่ระหนกัถึงผล้กระที่บท่ี่�เกดิจากการปล้อ่ยืกา๊ซเรอืนกระจกซึ�งอาจส่งผล้ต่อ่ผูม่้ิส่วินไดเ้สย่ืต่ล้อดห่วิงโซ่คณุ์ค่า ดงันั�นบรษัิที่ฯ 
จึงกำาหนดเป้าหมิายืระยืะยืาวิในการล้ดการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก โดยืม่ิการต่ิดต่ามิผล้การดำาเนินงานดังแสดงในต่ารางต่่อไปน่� 
ที่ั�งน่� ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้บรรลุ้เป้าหมิายืการชุดเชุยืการปล้่อยืก๊าซเรือนกระจก โดยืการใชุ้พล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ที่ดแที่นการใชุ้
พล้งังานจากโครงข่ายืไฟฟ้า (Grid Consumption) แล้ะมิค่่าการชุดเชุยืการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจกเท่ี่ากบั 64,400 tCO

2
e ซึ�งเพิ�มิขึ�น 

ร้อยืล้ะ 80 จากปีก่อนหน้า

กัารปลิ่อยฝึุ�นลิะออง ว่นท้�ส์ุ่มตี้่วอย่าง หน่วย กัารตี้ิดัตี้ามผลิในปี 2564 ระเบ้ยบของ
ประเทศไทย

อนุภาคัท่�ม่เสื่้นผู้่านศูนย์กลางเล็กกว่า  

100 ไมคัรอน (TSP) ใน 24 ช่ั�วโมงโดยเฉุล่�ย

4-5/3/2564

mg/m3

0.062

≤ 0.335-6/3/2564 0.065

67/3/2564 0.064

อนุภาคัท่�ม่เสื่้นผู้่านศูนย์กลางเล็กกว่า  

10 ไมคัรอน (PM-10) ใน 24 ช่ั�วโมงโดยเฉุล่�ย

4-5/3/2564 0.030

≤ 0.125-6/3/2564 0.033

0.032

หมายเหติุ: 1/ ระดับัการช่ดเช่ยก๊าซ้เร่อนกระจ้กท่�คัาดหวังติ่อปี ทั�งน่� ระดับัการช่ดเช่ยท่�แท้จ้ริงสื่ามารถผู้ันแปรได้จ้ากการใช่้พึารามิเติอร์หลากหลายแบับั
และมาติรฐานท่�ใช่้คัำานวณ์ คั่อ กิโลกรัมคัาร์บัอนไดออกไซ้ด์เท่ยบัเท่าติ่อ 1 กิโลวัติติ์ช่ั�วโมง (kg CO2e/kWh)
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โครงการจัดัการมลพิษัที่างอากาศั
ในปี 2564 บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินโครงการต่่างๆ เพื�อล้ดการปล้่อยื
มิล้พิษที่างอากาศ ซึ�งรวิมิถึงการศึกษาพัฒนาเที่คโนโล้ยื่ที่่�เป็น 
นวิัต่กรรมิเพื�อนำาไปใชุ้กับธิุรกิจพลั้งงานแสงอาทิี่ต่ยื์ เชุ่น  
การซื�อขายืพล้ังงานแบบ Peer-to-Peer (P2P) สำาหรับใชุ้งาน
ในกลุ้่มิลู้กค้าภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของ WHA แล้ะระบบ
โครงข่ายืไฟฟ้าอัจฉริยืะ (Smart Microgrid) โดยืการซื�อขายื
พล้ังงานแบบ Peer-to-Peer เป็นโครงการท่ี่�พัฒนาร่วิมิกับ
พันธิมิิต่รชุั�นนำาด้านพล้ังงานแล้ะเที่คโนโล้ยื่ โดยืนำาเที่คโนโล้ยื่
บล้็อกเชุน (Block Chain) เข้ามิาประยืุกต่์ใชุ้ โครงการน่�ยืังเป็น
สว่ินหนึ�งของโครงการ ERC Sandbox ของคณ์ะกรรมิการกำากบั 

กจิการพล้งังาน ซึ�งขณ์ะน่�อยู่ืในชุว่ิงการที่ดสอบเพื�อเต่รย่ืมิพรอ้มิ 
สำาหรับการขายืเชุิงพาณ์ิชุยื์แล้ะอยู่ืระหวิ่างรอการอนุมิัต่ิจาก
หน่วิยืงานท่ี่�กำากับดูแล้ นอกจากน่� โครงการดังกล้่าวิยัืงเป็น
ปัจจัยืการเต่ิบโต่หล้ักของกลุ้่มิธิุรกิจพล้ังงานหมิุนเวิ่ยืนของ 
บริษัที่ฯ ซึ�งที่ำาให้มิ่การเต่ิบโต่ด้านพล้ังงานสูงถึง 100-200  
เมิกะวัิต่ต่์ แล้ะชุ่วิยืผล้ักดันให้บริษัที่ฯ บรรลุ้เป้าหมิายืการที่ำา
สัญญาแล้ะให้บริการพล้ังงานไฟฟ้าจากแสงอาที่ิต่ยื์ ซึ�งต่ั�งไวิ้ที่่� 
300 เมิกะวิัต่ต่์ ภายืในปี 2566 ต่ล้อดจนชุ่วิยืปรับเปล้่�ยืนการ
พึ�งพาไฟฟ้าแบบดั�งเดิมิที่ั�งของบริษัที่ฯ แล้ะกลุ้่มิบริษัที่ ซึ�งจะ
ที่ำาให้บริษัที่ฯ มิุ่งไปสู่การล้ดการปล้่อยืมิล้พิษโดยืรวิมิได้
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ความหลิากัหลิาย
ที่างชิ่วภาพ

ผูก้ำาหนดนโยืบายืแล้ะนักล้งที่นุต่า่งกำาล้งัสังเกต่เหน็การสูญเสย่ื
ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพแล้ะกำาล้ังปรับแนวิที่างปฏิิบัต่ิท่ี่�
พัฒนาขึ�นเพื�อวิัดแล้ะจัดการควิามิเส่�ยืงดังกล้่าวิ ด้วิยืเหตุ่น่�  
ประเด็นเรื�องควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพจึงไมิ่ใชุ่แค่เรื�อง 
การใส่ใจธิรรมิชุาต่อิก่ต่อ่ไป แต่เ่ป็นควิามิกล้วัิท่ี่�จะเผชุญิกบัการ 
สูญพันธิุ์ซึ�งอาจส่งผล้ร้ายืแรงต่่อมินุษยื์ เศรษฐกิจ แล้ะสิ�ง
แวิดล้้อมิได้ หน่วิยืงานกำากับดูแล้ระดับโล้กจึงได้เริ�มิพัฒนา
กล้ยืุที่ธิ์ท่ี่� เข้มิงวิดมิากขึ�นเพื�อปกป้องควิามิหล้ากหล้ายื
ที่างชุ่วิภาพ ทัี่�งน่� ในฐานะผู้ให้บริการสาธิารณู์ปโภคเพื�อ
การอุต่สาหกรรมิแล้ะพล้ังงานชัุ�นนำาท่ี่�ให้บริการผู้ผล้ิต่แล้ะ 
ผู้ประกอบการทัี่�วิทัี่�งนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะเขต่อุต่สาหกรรมิ 
บรษิทัี่ฯ จงึเขา้ใจถงึผล้กระที่บจากการกอ่สร้างโครงสรา้งพื�นฐาน 
ดา้นสาธิารณ์ปูโภค การดงึนำ�าจากแหล้ง่ธิรรมิชุาต่ ิการระบายืนำ�า
เสย่ืแล้ะการใชุพ้ล้งังานเปน็อยืา่งด ่ซึ�งอาจสง่ผล้ต่อ่สิ�งแวิดล้อ้มิ
แล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุว่ิภาพ ดงันั�นจงึเปน็ควิามิรบัผดิชุอบ 
ของบริษัที่ฯ ในการปกป้องสิ�งแวิดล้้อมิแล้ะล้ดผล้กระที่บท่ี่�
อาจเกิดขึ�นต่่อควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพในพื�นท่ี่�ท่ี่�บริษัที่ฯ 
เข้าไปดำาเนินงาน

เป้าหมายเรื�องความหลิากัหลิายทางช้วภาพ
บริษัที่ฯ มุ่ิงมัิ�นท่ี่�จะล้ดผล้กระที่บต่่อควิามิหล้ากหล้ายืที่าง
ชุ่วิภาพให้เหลื้อน้อยืท่ี่� สุด ด้วิยืการนำานโยืบายืคุณ์ภาพ 
สิ�งแวิดล้้อมิของกลุ้่มิบริษัที่ดับบลิ้วิเอชุเอมิาใชุ้ นอกจากน่� 
บริษัที่ฯ ได้วิางแนวิที่างในการบรรเที่าผล้กระที่บเพื�อจัดการ
ควิามิเส่�ยืงแล้ะผล้กระที่บต่อ่ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ เพื�อ
ให้แน่ใจวิ่ากิจกรรมิที่างธุิรกิจของบริษัที่ฯ สร้างสมิดุล้นิเวิศ 
เชุิงบวิก (Net Positive Impact) หรืออยื่างน้อยืก็ไมิ่ก่อให้เกิด 
การสูญเส่ยืควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพสุที่ธิิ (No Net Loss) 
แล้ะไมิ่ให้เกิดการต่ัดไมิ้ที่ำาล้ายืป่า

บริษัที่ฯ หล้่กเล้่�ยืงการสร้างผล้กระที่บเชุิงล้บด้วิยืการเล้ือก 
สถานท่ี่�ปฏิิบัต่ิงานท่ี่�เหมิาะสมิ ม่ิการออกแบบการดำาเนินงาน 
ต่ิดต่ามิผล้กระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�นอยื่างใกล้้ชุิด ต่ล้อดจนมิ่การ
บรรเที่าผล้กระที่บในที่นัท่ี่ บรษิทัี่ฯ จะไมิป่ระกอบธิรุกจิในพื�นท่ี่�
แหล้่งมิรดกโล้กท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ยืนโดยืยูืเนสโก (UNESCO) หรือ
พื�นท่ี่�คุ้มิครองประเภที่ IUCN Category I-IV อย่ืางไรก็ต่ามิ
หากบริษัที่ฯ ม่ิการดำาเนินงานใกล้้พื�นท่ี่�ดังกล่้าวิ บริษัที่ฯ จะ
ดำาเนินการต่ามิมิาต่รการบรรเที่าผล้กระที่บเพื�อหล้่กเล่้�ยืง 
ผล้กระที่บด้านล้บ แล้ะใชุ้มิาต่รการควิบคุมิเพื�อล้ดผล้กระที่บ
สว่ินท่ี่�เหล้อื ต่ล้อดจนชุว่ิยืฟื�นฟคูวิามิเสย่ืหายืท่ี่�เกดิจากกจิกรรมิ
ของบริษัที่ฯ แล้ะชุดเชุยืผล้กระที่บด้านล้บใดๆ ที่่�เกิดขึ�น

https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210519-wha-environmental-management-policy-th.pdf
https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210519-wha-environmental-management-policy-th.pdf
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ขอบเขตี้ควัามมุ�งมั�น
บริษัที่ฯ จะดำาเนินธิุรกิจด้วิยืควิามิเข้าใจในคุณ์ค่าของควิามิ
หล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ ต่ล้อดจนดำาเนินงานต่ามิกล้ยืุที่ธิ์ที่าง
ธิุรกิจเชุิงรุกเพื�อจัดการปัญหาการสูญเส่ยืที่รัพยืากรธิรรมิชุาต่ิ
แล้ะล้ดผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ บริษัที่ฯ ยืังสนับสนุนให้คู่ค้า
ที่างธิุรกิจ เชุ่น ผู้รับเหมิาแล้ะคู่ค้าที่่�ที่ำาธิุรกิจกับบริษัที่โดยืต่รง 
(Tier-1) รักษาแล้ะอนุรักษ์ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพท่ี่�
เก่�ยืวิข้องกับการดำาเนินงานของคู่ค้าด้วิยื

นโยบายควัามหลากหลายที่างชิ่วัภาพ
บริษัที่ฯ ใชุ้นโยืบายืของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ เพื�อแสดง
ควิามิรบัผดิชุอบต่อ่การอนุรกัษส์ิ�งแวิดล้อ้มิผ่านการดำาเนนิการ
จัดการควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินธิุรกิจ
ต่ามิรายืงานการประเมิินผล้กระที่บต่่อสิ�งแวิดล้้อมิ แล้ะพัฒนา
แผนปฏิิบัต่ิการเพื�อปกป้องแล้ะฟื�นฟูระบบนิเวิศท่ี่�อาจได้รับ 
ผล้กระที่บจากการดำาเนินงานของบริษัที่ฯ ต่ล้อดจนป้องกัน 
การสูญพันธิุ์ของสัต่ว์ิใกล้้สูญพันธ์ุิ นอกจากนั�น บริษัที่ฯ ยืัง
ได้ดำาเนินการประเมิินควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพสำาหรับ 
การดำาเนนิงานท่ี่�นคิมิอตุ่สาหกรรมิดับบล้วิิเอชุเอ ชุล้บรุ ่(CIE), 
นคิมิอุต่สาหกรรมิดับบลิ้วิเอชุเออส่เทิี่รน์ซ่บอร์ด 2 (WHA ESIE 
2), นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเออ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (WHA 
ESIE 4) แล้ะนคิมิอุต่สาหกรรมิดับบล้วิิเอชุเอ ระยือง 36 ในปี 2564  
อ่กด้วิยื ทัี่�งน่� จุดสนใจหล้ักในการประเมิินควิามิหล้ากหล้ายื
ที่างชุ่วิภาพในแงข่องผล้กระที่บจากการใชุน้ำ�าแล้ะการบำาบัดนำ�า
เส่ยืยืังรวิมิถึงการดำาเนินธิุรกิจพล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์ด้วิยืเชุ่นกัน

ทัี่�งน่� ไมิ่มิ่โครงการใดของบริษัที่ฯ ท่ี่�ก่อให้เกิดควิามิเส่�ยืงต่่อ
ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพในระดับสูง เนื�องจากบริษัที่ฯ ได้
ประเมิินควิามิเส่�ยืงด้านควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพทุี่กครั�งท่ี่�
เริ�มิโครงการใหมิ่ๆ ต่ามิแผนปฏิิบัต่ิการที่่�วิางไวิ้

แนวทางบริหารจำ่ดักัาร
บริษัที่ฯ ได้นำานโยืบายืด้านการจัดการคุณ์ภาพสิ�งแวิดล้้อมิ 
อนุรักษ์พล้ังงานแล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพของกลุ้่มิ
บรษิทัี่ดบับล้วิิเอชุเอมิาปฏิบัิต่เิพื�อใชุเ้ปน็แนวิที่างในการปกป้อง

ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ ซึ�งนโยืบายืดังกล่้าวิเป็นการ 
เน้นยืำ�าจุดยืืนของบริษัที่ฯ แล้ะกำาหนดกรอบการที่ำางาน
สำาหรับการอนุรักษ์ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพในระบบนิเวิศ 
ภูมิิประเที่ศ แล้ะสัต่ว์ิประจำาถิ�นท่ี่�หน่วิยืธิุรกิจดำาเนินการอยู่ื 
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยืังได้นำาแนวิที่างการจัดการท่ี่�สอดคล้้อง
กับมิาต่รฐานการกำากับดูแล้แล้ะการประเมิินผล้กระที่บด้าน 
สิ�งแวิดล้้อมิ (ElA) มิาปฏิิบัต่ิ ซึ�งจัดที่ำาขึ�นสำาหรับโครงการ
พล้งังานแสงอาทิี่ต่ย์ืท่ี่�มิก่ำาลั้งการผลิ้ต่ต่ดิต่ั�งมิากกวิา่ 1 เมิกะวัิต่ต์่  
สำาหรับโครงการท่ี่�ต่ั�งอยู่ืในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ิควิามิเส่�ยืงสูงต่่อควิามิ 
หล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ จะต้่องม่ิการสำารวิจลั้กษณ์ะการ
ประกอบธิรุกจิแล้ะผล้กระที่บท่ี่�เก่�ยืวิขอ้ง เชุ่น ประเภที่การดำาเนนิ
งานเฉพาะ ขนาดพื�นท่ี่� แล้ะระยืะหา่งจากพื�นท่ี่�คุม้ิครองแล้ะท่ี่�ต่ั�ง
ที่างภูมิิศาสต่ร์ของโครงการ ต่ล้อดจนมิ่มิาต่รการเพื�อบรรเที่า 
ผล้กระที่บการสูญเส่ยืควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพแล้ะ 
ผล้กระที่บด้านล้บต่่อระบบนิเวิศโดยืรอบ ทัี่�งน่� รายืงานการ
ประเมิินผล้กระที่บด้านสิ�งแวิดล้้อมิยัืงรวิบรวิมิควิามิเส่�ยืงท่ี่�
เก่�ยืวิข้องกับควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพทัี่�งหมิดท่ี่�เก่�ยืวิข้อง
กับกระบวินการสาธิารณ์ูปโภคต่ั�งแต่่การก่อสร้างจนถึงขั�นต่อน
การปฏิิบัต่ิงานไว้ิด้วิยื จากนั�นจึงนำาควิามิเส่�ยืงแล้ะผล้กระที่บ 
ท่ี่�ระบุมิาใชุ้เป็นข้อมูิล้เพื�อกำาหนดการบริหารจัดการอย่ืาง 
เป็นระบบแล้ะต่ิดต่ามิแนวิที่างปฏิิบัต่ิเพื�อการปกป้องควิามิ
หล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพต่่อไป

บรษิทัี่ฯ เปน็หนว่ิยืธิรุกจิท่ี่�รบัผดิชุอบระบบบำาบัดนำ�าแล้ะนำ�าเสย่ื 
ในนิคมิอุต่สาหกรรมิแล้ะธิุรกิจพล้ังงานแสงอาที่ิต่ย์ืของกลุ้่มิ
บริษัที่โดยืต่รง ดังนั�นบริษัที่ฯ จึงรับประกันวิ่าการดูแล้นำ�า
แล้ะนำ�าเส่ยืเพื�อปกป้องควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพเป็นไป
อยื่างเคร่งครัด แล้ะสอดคล้้องกับข้อกำาหนดด้านกฎระเบ่ยืบที่่�
เก่�ยืวิข้อง บริษัที่ฯ ยืังได้ดูแล้ผล้กระที่บจากโรงงานผล้ิต่ไฟฟ้า
พล้ังงานแสงอาที่ิต่ยื์เพื�อรักษาควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ
อ่กด้วิยื บริษัที่ฯ ยืังได้กำาหนดกระบวินการต่ิดต่ามิควิามิเส่�ยืง
หล้ังการประเมิินควิามิเส่�ยืงจากกิจกรรมิของบริษัที่ฯ แล้ะจัด
โครงการฝ่กึอบรมิหรือเผยืแพร่ควิามิรูผ่้านนติ่ยืสาร E-Connect 
เพื�อสื�อสารเรื�องสิ�งแวิดล้อ้มิแล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพให้
กับผู้มิ่ส่วินได้เส่ยืทีุ่กฝ่่ายืรับที่ราบ
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มาตี้รกัารอนุร่กัษั ์
ความหลิากัหลิายทางช้วภาพ
ผล้การประเมิินผล้กระที่บด้านสิ�งแวิดล้้อมิ (EIA) ชุ่�ให้เห็นวิ่า 
นิคมิอุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (WHA 
ESIE 4) มิ่ควิามิเส่�ยืงด้านผล้กระที่บท่ี่�อาจเกิดขึ�นต่่อ 
ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ เนื�องจากที่ำาเล้ท่ี่�ต่ั�งอยู่ืใกล้้กับ
อา่งเก็บนำ�าหนองปล้าไหล้ โดยือ่างเก็บนำ�าดงักล่้าวิเป็นแหล้ง่รบั 
นำ�าเส่ยืท่ี่�ผ่านการบำาบัดแล้้วิจากโรงบำาบัดของบริษัที่ฯ ท่ี่�นิคมิ 
WHA ESIE 4 ด้วิยืเหตุ่น่�บริษัที่ฯ จึงระบุถึงควิามิเส่�ยืงที่่�อาจ
เกิดขึ�นกับควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ แล้ะม่ิการต่ิดต่ามิ 
ทัี่�งผล้กระที่บจากการดำาเนินงานแล้ะควิามิหล้ากหล้ายืที่าง
ชุ่วิภาพโดยืรอบอยื่างเคร่งครัด

บริษัที่ฯ รับรองว่ิาได้ม่ิการดำาเนินการป้องกันแล้ะใชุ้มิาต่รการ
บรรเที่าผล้กระที่บท่ี่�ระบุไวิ้ ในรายืงาน EIA ของนิคมิ
อตุ่สาหกรรมิท่ี่�เก่�ยืวิขอ้งนั�น เชุน่ ม่ิการเก็บต่วัิอยืา่งนำ�าเพื�อศกึษา
คุณ์ภาพนำ�าภายืในแหล้่งนำ�าธิรรมิชุาต่ิต่ั�งแต่่ต่้นนำ�าจนถึงปล้ายื
นำ�าของจุดระบายืจาก WHA ESIE 4 เพื�อประเมิินผล้กระที่บ 
ท่ี่�ม่ิต่่อระบบนิเวิศที่างนำ�า ม่ิการเก็บต่ัวิอยื่างเพื�อศึกษาค่า 
ชุ่�วิัดมิาต่รฐานของตั่วิแปรด้านควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ 
(เชุ่น แพล้งก์ต่อนพืชุ แพล้งก์ต่อนสัต่วิ์ สัต่วิ์นำ�า พืชุนำ�าแล้ะ 
สัต่ว์ิหน้าดิน) แล้ะนำาไปเปร่ยืบเท่ี่ยืบกับผล้การต่รวิจประเมิิน 
จากผล้การต่รวิจสอบในปี 2564 ค่าดัชุน่ควิามิหล้ากหล้ายื 
อยืู่ในค่ามิาต่รฐาน แสดงให้เห็นวิ่าการดำาเนินกิจการของนิคมิ
อุต่สาหกรรมิดับบล้ิวิเอชุเอ อ่สเที่ิร์นซ่บอร์ด 4 (WHA ESIE4) 
ไมิไ่ดส้ง่ผล้กระที่บท่ี่�ม่ินยัืสำาคญัต่อ่ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ 
ที่ั�งน่� ผล้การต่ิดต่ามิต่รวิจสอบต่ามิข้อกำาหนดของ EIA จะถูก
รายืงานไปยืังหน่วิยืงานที่้องถิ�นแล้ะคณ์ะกรรมิการ EIA ของ
นิคมิอุต่สาหกรรมิ

นอกจากน่� บริษทัี่ฯ ยืงัรบัประกนัวิา่การดำาเนนิงาน บรกิาร แล้ะ 
ผล้ิต่ภัณ์ฑ์์ เชุ่น นำ�าประปา มิ่ควิามิยืั�งยืืนแล้ะไมิ่เป็นอันต่รายื
ต่่อควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพ บริษัที่ฯ ได้ดำาเนินโครงการ
ต่่างๆ เพื�อให้บรรลุ้ภารกิจน่� ซึ�งรวิมิถึงโครงการฟื�นฟูนำ�าเส่ยื
ซึ�งเป็นการนำานำ�ากล้ับมิาใชุ้เป็นนำ�าอุต่สาหกรรมิระดับพร่เมิ่ยืมิ
แล้ะนำ�าปราศจากแร่ธิาตุ่แล้ะจำาหน่ายืให้แก่ลู้กค้าใน ESIE, 
WHA ESIE1 แล้ะ WHA EIE โดยืมิ่กำาล้ังการผลิ้ต่รวิมิ
มิากกวิ่า 30,200 ลู้กบาศก์เมิต่ร/วิัน หรือเที่่ยืบเที่่าการผล้ิต่นำ�า
อุต่สาหกรรมิจากนำ�าเส่ยืราวิ 11 ล้้านลู้กบาศก์เมิต่ร/ปี

ปริมิาณ์นำ�าน่�เท่ี่ยืบเที่่ากับการบริโภคนำ�าภายืในประเที่ศของ
ประชุากรประมิาณ์ 240,000 คนต่่อวิัน โดยือ้างอิงการคำานวิณ์
ปริมิาณ์นำ�าที่่� 150 ล้ิต่รต่่อคน หมิายืควิามิวิ่าบริษัที่ฯ สามิารถ
อนุรักษ์นำ�าผิวิดินต่ามิธิรรมิชุาต่ิได้ประมิาณ์ร้อยืล้ะ 32 ของ
ประชุากรทัี่�งหมิดในจงัหวิดัระยือง (อ้างอิงจากจำานวินประชุากร
ต่ามิที่ะเบ่ยืนราษฎรจ์งัหวิดัระยืองรวิมิ 751,000 คน ในป ี2564)  
นำ�าปริมิาณ์เด่ยืวิกันน่�คือปริมิาณ์นำ�าเส่ยืท่ี่�ไมิ่ปล้่อยืสู่แหล้่ง
ธิรรมิชุาติ่แล้ะเป็นปริมิาณ์นำ�าท่ี่�ผ่านโครงการฟื�นฟูนำ�าเพ่ยืง
เที่่านั�น ในที่ำานองเด่ยืวิกัน โครงการอื�นๆ เชุ่น แหล้่งกักเก็บ
นำ�าจากพายุืฝ่น การเพิ�มิปริมิาณ์ออกซิเจนให้นำ�าท่ี่�ผ่านระบบ
บำาบัด ฯล้ฯ ยืังม่ิส่วินชุ่วิยืในการดำาเนินงานท่ี่�เป็นมิิต่รต่่อ 
ควิามิหล้ากหล้ายืที่างชุ่วิภาพอ่กด้วิยื

นอกเหนอืจากโครงการพฒันานำ�าต่า่งๆ แล้ว้ิ บรษิทัี่ฯ ยืงัพฒันา 
โครงการพล้ังงานหมิุนเวิ่ยืนหล้ายืโครงการ รวิมิถึงการผล้ิต่
ไฟฟ้าจากแผงโซล่้าเซล้ล์้ท่ี่�ม่ิกำาลั้งการผลิ้ต่ต่ิดต่ั�งรวิมิ 92  
เมิกะวัิต่ต่์ในปี 2564 ซึ�งชุดเชุยืการปล่้อยืก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต่ที่่� 2 ได้ประมิาณ์ 64,400 ต่ันต่่อปี
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ส์รุปผลิกัารดัำาเนินงานปี 2564

ผลการดัำาเนินงานดั้านเศัรษัฐกิจ
GRI

 STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

201-1

การสร้างม้ลุ่ค�าที่างเศรษัฐกิจำ

รายูไดั้รวม ลิ้านบาที่ 3,755.70 3,738.37 2,564.23 2,498.16

การกระจำาย์ม้ลุ่ค�าที่างเศรษัฐกิจำส้�ผู้้้ม่ส�วนได้เส่ย์

การจ้่ายูเงินปันผลิประจ้ำาปี

ลิ้านบาที่

778.01 1,162.80 965.81 965.81

ค่าใชิ้จ้่ายูในการดัำาเนินงาน 1,088.31 1,127.08 1,150.69 1,421.21

ค่าตี้อบแที่นพนักงาน 91.63 106.37 111.02 128.73

การจ้่ายูภาษั่ 65.01 62.63 54.04 44.54

การลิงทีุ่นที่างสังคม 1.07 0.30 16.31 12.61

มูลิค่าที่างเศรษัฐกิจ้สะสม 1,731.67 1,279.19 266.36 (74.74)

205-2

การสื�อสารแลุ่ะอบรมเก่�ย์วกับนโย์บาย์แลุ่ะข้ั�นตอนการต�อต้านการที่่จำริตใหุ้้กับหุ้น�วย์งานกำากับด้แลุ่ 

จ้ำานวนพนักงานในหน่วยูกำากับดัูแลิ % 75 100 100 100

การสื�อสารแลุ่ะอบรมเก่�ย์วกับนโย์บาย์แลุ่ะข้ั�นตอนการต�อต้านการที่่จำริตใหุ้้กับพนักงาน 

จ้ำานวนพนักงาน % 17 100 100 100

205-3

เหุ้ต่การณิ์ที่่จำริตที่่�เกิดข้้�นจำริง

จ้ำานวนกรณ่การทีุ่จ้ริตี้ที่่�เกิดัข้�นจ้ริง กรณ่ 0 0 0 0

จ้ำานวนพนักงานที่่�พ้นสภาพจ้ากการเป็นพนักงานเนื�องจ้ากการ
ทีุ่จ้ริตี้ คน 0 0 0 0

จ้ำานวนคู่ค้าที่่�บริษััที่ฯ ยูกเลิิกสัญญาเนื�องจ้ากการทีุ่จ้ริตี้ กรณ่ 0 0 0 0

จ้ำานวนกรณ่การทีุ่จ้ริตี้ที่่�ไดั้รับการดัำาเนินการตี้ามกฎหมายู กรณ่ 0 0 0 0

การแข้�งข้ันที่างการค้า 

จ้ำานวนเงินค่าปรับแลิะการชิำาระหน่� บาที่ 0 0 0 0

จ้ำานวนเงินค่าปรับแลิะการชิำาระหน่� % ของรายูไดั้ 0 0 0 0

คด่ที่่จำริตแลุ่ะติดสินบน

จ้ำานวนคดั่การทีุ่จ้ริตี้ที่่�เกิดัข้�นจ้ริง กรณ่ 0 0 0 0

จ้ำานวนพนักงานที่่�พ้นสภาพจ้ากการเป็นพนักงานเนื�องจ้ากการ
ทีุ่จ้ริตี้ คน 0 0 0 0

จ้ำานวนคู่ค้าที่่�บริษััที่ฯ ยูกเลิิกสัญญาเนื�องจ้ากการทีุ่จ้ริตี้ กรณ่ 0 0 0 0

คดั่การทีุ่จ้ริตี้ที่่�ไดั้รับการดัำาเนินการตี้ามกฎหมายู (การสอบสวน 
การดัำาเนินคดั่ หรือคดั่ที่่�ปิดัแลิ้ว ) กรณ่ 0 0 0 0

การลุ่ะเมิดจำรรย์าบรรณิที่างธุ่รกิจำ

กรณ่การลิะเมิดัที่่�ไดั้รับจ้ากกลิไกการรับเรื�องร้องทีุ่กข์ที่่�บริษััที่ฯ 
กำาหนดั กรณ่ 0 0 0 0

กรณ่การลิะเมิดัที่่�อยูู่ในขั�นตี้อนของการแก้ ไข กรณ่ 0 0 0 0

กรณ่การลิะเมิดัที่่�ไดั้รับการการแก้ ไขแลิ้ว กรณ่ 0 0 0 0

การรับที่ราบนโย์บาย์เปิ็นลุ่าย์ลุ่ักษัณิ์อักษัร (%)

พนักงาน % 100

WHA Utilities & Power 100

ผู้้้รับเหุ้มา/ ค้�ค้า

WHA Utilities & Power 100

บริษััที่ย์�อย์ 100

WHA Utilities & Power 100

กิจำการร�วมค้า (ที่่�บริษััที่ฯ ถืือหุ้่้นมากกว�า 10%) 100

WHA Utilities & Power 100
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GRI
 STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

205-3

การอบรม 

พนักงาน % 100

WHA Utilities & Power 100

ผู้้้รับเหุ้มา/ ค้�ค้า

WHA Utilities & Power 100

บริษััที่ย์�อย์ 100

WHA Utilities & Power 100

กิจำการร�วมค้า (ที่่�บริษััที่ฯ ถืือหุ้่้นมากกว�า 10%) 100

WHA Utilities & Power 100

418-1

ข้้อม้ลุ่ความเปิ็นส�วนตัวข้องลุ่้กค้า

จ้ำานวนข้อร้องเรียูนที่่�ไดั้รับที่่�เก่�ยูวข้องกับการลิะเมิดั 
ความเป็นส่วนตี้ัวของลิูกค้าจ้ากบุคคลิภายูนอกแลิะไดั้รับ 
การยูืนยูันจ้ากกลิุ่มบริษััที่

กรณ่

0 0 0 0

จ้ำานวนข้อร้องเรียูนที่่�ไดั้รับการยูืนยูันที่ั�งหมดัที่่�เก่�ยูวข้องกับ 
การลิะเมิดัความเป็นส่วนตี้ัวของลิูกค้าจ้ากหน่วยูงานกำากับดัูแลิ 0 0 0 0

จ้ำานวนกรณ่การรั�วไหลิ การโจ้รกรรม แลิะการสูญหายู 
ของข้อมูลิลิูกค้า 0 0 0 0

การบริหุ้ารจำัดการหุ้�วงโซี�อุปิที่าน
GRI

 STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

308-1

การปิระเมินด้านสิ�งแวดลุ่้อมข้องค้�ค้า

คู่ค้ารายูใหม่ รายู 0 0 1 0

คู่ค้ารายูใหม่ที่่�ไดั้รับการคัดักรองโดัยูใชิ้เกณฑ์์ดั้านสิ�งแวดัลิ้อม
รายู 0 0 1 0

% NA NA 100 NA

308-2

ผู้ลุ่กระที่บเชิิงลุ่บต�อสิ�งแวดลุ่้อมในหุ้�วงโซี�อุปิที่านแลุ่ะการดำาเนินการ

จ้ำานวนคู่ค้าที่่�ไดั้รับการประเมินผลิกระที่บตี้่อสิ�งแวดัลิ้อม
รายู 0 0 9 16

% NA NA 100 100

414-1

ค้�ค้าราย์ใหุ้ม�ที่่�ผู้�านการคัดกรองโดย์ใชิ้เกณิฑ์์ที่างสังคม

คู่ค้ารายูใหม่ที่่�ไดั้รับการคัดักรองโดัยูใชิ้เกณฑ์์ที่างสังคม
รายู 0 0 1 2

% NA NA 100 100

WHA Utilities and Power รายู 0 0 0 0

414-2

ผู้ลุ่กระที่บเชิิงลุ่บต�อสังคมในหุ้�วงโซี�อุปิที่านแลุ่ะการดำาเนินการ

จ้ำานวนคู่ค้าที่่�ไดั้รับการประเมินผลิกระที่บตี้่อสังคม รายู 0 0 9 16

จำำานวนค้�ค้าที่่�ที่ำาธุ่รกิจำกับบริษััที่ฯ โดย์ตรง (Tier 1 Supplier)

จ้ำานวนคู่ค้า รายู 215

สัดัส่วนของมูลิค่าการจ้ัดัซึ่ื�อจ้ัดัจ้้าง % 100

จำำานวนค้�ค้าสำาคัญข้องบริษััที่ฯ (Critical tier 1 suppliers)

จ้ำานวนคู่ค้า รายู 16

สัดัส่วนของมูลิค่าการจ้ัดัซึ่ื�อจ้ัดัจ้้าง % 55.17

จำำานวนค้�ค้าสำาคัญที่่� ไม� ได้ที่ำาธุ่รกิจำกับบริษััที่ฯ โดย์ตรง (Critical non-tier 1 suppliers)

จ้ำานวนคู่ค้า รายู 0

ความเส่�ย์งในหุ้�วงโซี�อุปิที่าน

คู่ค้าที่่�ที่ำาธุรกิจ้กับบริษััที่ฯ โดัยูตี้รง (Tier 1 Supplier)
รายูจ้ำานวนคู่ค้า Tier 1 ที่่�ไดั้รับการประเมินความเส่�ยูง 

ดั้านความยูั�งยูืน ในชิ่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา 0

ร้อยูลิะของคู่ค้า Tier 1 ที่่�ไดั้รับการประเมินในชิ่วง 3 ปี 
ที่่�ผ่านมา (อ้างอิงตี้ามจ้ำานวนคู่ค้าที่ั�งหมดัในหมวดั Tier 1  
ตี้ามเกณฑ์์ "การระบุคู่ค้ารายูสำาคัญ")

% 0
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GRI
 STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

414-2

จ้ำานวนคู่ค้าที่่�ม่ความเส่�ยูงดั้านความยูั�งยูืนสูง % 0

ร้อยูลิะของคู่ค้าที่่�ม่ความเส่�ยูงดั้านความยูั�งยูืนสูง  
(อ้างอิงตี้ามจ้ำานวนคู่ค้าที่ั�งหมดัในหมวดัความเส่�ยูงสูง  
ตี้ามเกณฑ์์ "การตี้ระหนักรู้")

% 0

ค้�ค้าสำาคัญที่่� ไม� ได้ที่ำาธุ่รกิจำกับบริษััที่ฯ โดย์ตรง (Critical non-tier 1 suppliers)

จ้ำานวนคู่ค้าสำาคัญที่่�ไม่ไดั้ที่ำาธุรกิจ้กับบริษััที่ฯ (Critical  
non-tier 1 suppliers) โดัยูตี้รงที่่�ไดั้รับการประเมินความเส่�ยูง 
ดั้านความยูั�งยูืน ในชิ่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา

รายู 0

ร้อยูลิะของคู่ค้า Critical non-tier 1 ที่่�ไดั้รับการประเมิน 
ในชิ่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา (อ้างอิงตี้ามจ้ำานวนคู่ค้าที่ั�งหมดัในหมวดั 
Critical non-tier 1 ตี้ามเกณฑ์์ "การระบุคู่ค้ารายูสำาคัญ") 

% 0

จ้ำานวนคู่ค้าที่่�ม่ความเส่�ยูงดั้านความยูั�งยูืนสูง % 0

ร้อยูลิะของคู่ค้า Critical non-tier 1 ที่่�ม่ความเส่�ยูงดั้าน 
ความยูั�งยูืนสูง (อ้างอิงตี้ามจ้ำานวนคู่ค้าที่ั�งหมดัในหมวดั  
Critical non-tier 1 ตี้ามเกณฑ์์ "การตี้ระหนักรู้")

% 0

มาตรการจำัดการความเส่�ย์งด้านค้�ค้า

คู่ค้ารายูสำาคัญ (Tier 1 แลิะ Non-tier 1)

ร้อยูลิะของคู่ค้ารายูสำาคัญที่่�ไดั้รับการประเมิน  
(การตี้ิดัตี้ามความยูั�งยูืนอยู่างตี้่อเนื�อง) เป็นประจ้ำาทีุ่กปี % 100

ร้อยูลิะของการประเมินที่่�ตี้้องจ้ัดัข้�นอยู่างน้อยู 1 ครั�ง ทีุ่กๆ 3 ปี % 100

ค้�ค้าที่่�ม่ความเส่�ย์งด้านความย์ั�งย์ืนส้ง 

ร้อยูลิะของคู่ค้ารายูที่่�ม่ความเส่�ยูงดั้านความยูั�งยูืนสูง 
ที่่�ไดั้รับการประเมิน (การตี้ิดัตี้ามความยูั�งยูืนอยู่างตี้่อเนื�อง)  
เป็นประจ้ำาทีุ่กปี

% 0

ร้อยูลิะของการประเมินที่่�ตี้้องจ้ัดัข้�นอยู่างน้อยู 1 ครั�ง ทีุ่กๆ 3 ปี % 0

จ้ำานวนที่ั�งหมดั (ไม่ควรเกินร้อยูลิะ 100) % 0

คู่ค้าที่่�ไดั้รับการตี้ิดัตี้ามเรื�องการปฏิิบัตี้ิตี้ามจ้รรยูาบรรณ 
ของคู่ค้า

รายู 29

% 4.55

การจำัดการลุ่้กค้าสัมพันธุ์
GRI

 STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

การวัดความพึงพอใจำ

ความพึงพอใจ้ของผู้ตี้อบแบบสอบถึาม

% ของผู้ตี้อบ
แบบสอบถึาม
ที่่�พึงพอใจ้จ้าก
จ้ำานวนผู้ตี้อบ
แบบสอบถึาม

ที่ั�งหมดั

96% 94% 96% 95%

ข้้อม้ลุ่ความเปิ็นส�วนตัวข้องลุ่้กค้า
GRI

 STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

418-1

ข้้อร้องเรีย์นที่่�เก่�ย์วกับการลุ่ะเมิดความเปิ็นส�วนตัวข้องลุ่้กค้าแลุ่ะการส้ญหุ้าย์ข้องข้้อม้ลุ่ลุ่้กค้า

จ้ำานวนข้อร้องเรียูนที่่�เก่�ยูวข้องกับการลิะเมิดัความเป็นส่วนตี้ัวของ
ลิูกค้าที่่�ไดั้รับการยูืนยูัน เหตีุ้การณ์ 0 0 0 0

จ้ำานวนข้อร้องเรียูนที่่�ไดั้รับจ้ากบุคคลิภายูนอกแลิะ 
ไดั้รับการยูืนยูันจ้ากกลิุ่มบริษััที่ เหตีุ้การณ์ 0 0 0 0

ข้อร้องเรียูนจ้ากหน่วยูงานกำากับดัูแลิ เหตีุ้การณ์ 0 0 0 0

จ้ำานวนกรณ่การรั�วไหลิ การโจ้รกรรม แลิะการสูญหายู 
ของข้อมูลิลิูกค้า เหตีุ้การณ์ 0 0 0 0
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สรุปผลการดัำาเนินงานดั้านสังคม
ข้้อม้ลุ่การจำ้างงาน

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย

2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

102-8

รวมจำำานวนพนักงาน คน 101 110 129 152

จำำานวนพนักงานแย์กตามเพศ

รวมจ้ำานวนพนักงานแยูกตี้ามเพศ คน 83 18 92 18 106 23 121 31

พนักงานปิระจำำา 

จ้ำานวนพนักงานประจ้ำาแยูกตี้ามเพศ
คน

83 18 92 18 106 23 121 31

รวมจ้ำานวนพนักงาน 101 110 129 152

พนักงานชิั�วคราว

จ้ำานวนพนักงานชิั�วคราวแยูกตี้ามเพศ
คน

0 0 0 0 0 0 0 0

รวมจ้ำานวนพนักงานชิั�วคราว 0 0 0 0

401-1

พนักงานเข้้าใหุ้ม�

รวมจ้ำานวนพนักงานเข้าใหม่ คน
17 4 19 1 25 9 24 7

21 20 34 31

อัตี้ราการว่าจ้้างพนักงานเข้าใหม่ %
16.83 3.96 17.27 0.91 19.69 7.09 15.79 4.64

20.79 18.18 26.78 20.39

พนักงานเข้้าใหุ้ม�แย์กตามกลุ่่�มอาย์่

อายูุตี้ำ�ากว่า 30 ปี
คน 9 2 12 0 14 7 12 5

% 8.91 1.98 10.91 0 10.85 5.43 7.89 3.29

อายูุระหว่าง 30-50 ปี
คน 7 2 7 1 11 2 12 2

% 6.93 1.98 6.36 0.91 8.53 1.55 7.89 1.32

อายูุมากกว่า 50 ปี
คน 1 0 0 0 0 0 0 0

% 0.99 0 0 0 0 0 0 0

อัตราการพ้นสภาพข้องพนักงาน

จ้ำานวนพนักงานที่่�พ้นสภาพ (จ้ำานวน
พนักงานที่่�บริษััที่ฯ ให้พ้นสภาพแลิะ
จ้ำานวนพนักงานที่่�ลิาออกโดัยูสมัครใจ้)

คน
3 1 11 1 8 3 4 1

4 12 11 5

อัตี้ราการพ้นสภาพของพนักงาน %
2.97 0.99 10.00 0.91 6.20 2.33 3.3 3.2

3.96 10.91 8.53 6.5

อัตราการพ้นสภาพข้องพนักงานแย์กตามกลุ่่�มอาย์่

อายูุตี้ำ�ากว่า 30 ปี
คน 0 0 5 0 1 0 3 1

% 0 0 4.55 0 0.78 0 1.97 0.66

อายูุระหว่าง 30-50 ปี
คน 3 1 6 1 5 3 1 0

% 2.97 0.99 5.45 0.91 3.88 2.33 0.66 0

อายูุมากกว่า 50 ปี
คน 0 0 0 0 2 0 0 0

% 0 0 0 0 1.55 0 0 0

อัตราการพ้นสภาพข้องผู้้้บริหุ้ารระดับกลุ่าง

WHA Utilities and Power
คน 0 0 0 0 1 0 0 0

% 0 0 0 0 0.79 0 0 0

ร้อย์ลุ่ะข้องตำาแหุ้น�งงานที่่�เปิิดรับโดย์ผู้้้สมัครภาย์ใน (การจำ้างงานภาย์ใน)

WHA Utilities and Power
คน 1 1 1 0 1 0 0 3

% 0.19 0.19 0.18 0.00 0.17 0.00 0.00 0.49
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย

2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

404-1

การอบรมพนักงาน

รวมจ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรม
พนักงาน

ชิั�วโมง

1,474.10 121.90 1,346.50 408.00 2,187.00 276.00 3,144.93 725.86

1,596.00 1,754.50 2,463.00 3,870.79

จ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรมพนักงาน
เฉลิ่�ยู

17.76 6.77 14.64 22.67 20.63 12.00 25.99 23.41

15.80 15.95 32.63 49.40

จำำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรมพนักงานเฉลุ่่�ย์แย์กตามระดับชิั�น

จ้ำานวนผู้บริหาร คน 7 7 8 7

รวมจ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรม 
ผู้บริหาร ชิั�วโมง 470 280 306 28

จ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรมผู้บริหาร
เฉลิ่�ยู ชิั�วโมง 67.14 40 38.25 4

จ้ำานวนผู้บริหารระดัับกลิาง คน 14 17 19 28

รวมจ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรม 
ผู้บริหารระดัับกลิาง ชิั�วโมง 140 58 62 668.5

จ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรมผู้บริหาร
ระดัับกลิางเฉลิ่�ยู ชิั�วโมง 10.00 3.41 3.26 23.88

จ้ำานวนพนักงานที่ั�วไป คน 80 86 102 117

รวมจ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรม
พนักงานที่ั�วไป ชิั�วโมง 1063 1258 2463 1672.5

จ้ำานวนชิั�วโมงการฝัึกอบรมพนักงาน
ที่ั�วไปเฉลิ่�ยู ชิั�วโมง 13.29 14.63 24.15 14.29

404-3

สัดส�วนพนักงานที่่� ได้รับการปิระเมินผู้ลุ่การที่ำางานแย์กตามระดับชิั�น

ผู้บริหาร

%

100 100 100 100

ผู้บริหารระดัับกลิาง 100 100 100 100

พนักงานที่ั�วไป 100 100 100 100

ร้อย์ลุ่ะข้องพนักงานที่่� ได้รับการปิระเมินผู้ลุ่การที่ำางานแลุ่ะการพัฒนาอาชิ่พอย์�างสมำ�าเสมอ

จ้ำานวนพนักงาน คน 83 18 92 18 106 23 121 31

จ้ำานวนของพนักงานที่่�ไดั้รับการ
ประเมินผลิการที่ำางานแลิะการพัฒนา
อาชิ่พอยู่างสมำ�าเสมอแยูกตี้ามเพศ

คน 83 18 92 18 106 23 121 31

การปิระเมินผู้ลุ่การที่ำางาน

จ้ำานวนของผู้บริหารที่่�ไดั้รับการ
ประเมินผลิการที่ำางานแลิะ 
การพัฒนาอาชิ่พอยู่างสมำ�าเสมอ

คน 7 7 8 7

จ้ำานวนของผู้บริหารระดัับกลิางที่่� 
ไดั้รับการประเมินผลิการที่ำางานแลิะ 
การพัฒนาอาชิ่พอยู่างสมำ�าเสมอ

คน 14 17 19 28

ร้อยูลิะของผู้บริหารระดัับกลิางที่่� 
ไดั้รับการประเมินผลิการที่ำางานแลิะ 
การพัฒนาอาชิ่พอยู่างสมำ�าเสมอ

% 100 100 100 100

จ้ำานวนของพนักงานที่ั�วไปที่่�ไดั้รับ 
การประเมินผลิการที่ำางานแลิะ 
การพัฒนาอาชิ่พอยู่างสมำ�าเสมอ

คน 80 86 102 117

ร้อยูลิะของพนักงานที่ั�วไปที่่�ไดั้รับ 
การประเมินผลิการที่ำางานแลิะ 
การพัฒนาอาชิ่พอยู่างสมำ�าเสมอ

% 100 100 100 100

405-1

ความหุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย์ข้องกรรมการแลุ่ะผู้้้บริหุ้ารแย์กตามอาย์่

อายูุตี้ำ�ากว่า 30 ปี

คน

0 0 0 0

อายูุระหว่าง 30-50 ปี 3 3 5 4

อายูุมากกว่า 50 ปี 4 4 2 3



179 รายงานความย่�งยืน 2564
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

การปิฏิิบัติต�อแรงงาน

GRI
Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย

2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

405-1

จำำานวนพนักงานในหุ้น�วย์กำากับด้แลุ่ คน 83 18 92 18 106 23 121 31

ความหลิากหลิายูของพนักงานใน
หน่วยูกำากับดัูแลิแยูกตี้ามเพศ % 100 100 100 100 100 100 100 100

ความหุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย์ข้องพนักงานในหุ้น�วย์กำากับด้แลุ่แย์กตามกลุ่่�มอาย์่

อายูุตี้ำ�ากว่า 30 ปี

%

0 0 0 0

อายูุระหว่าง 30-50 ปี 3 3 5 4

อายูุมากกว่า 50 ปี 4 4 3 3

จำำานวนพนกังานแย์กตามกลุ่่�มอาย่์

อายูุตี้ำ�ากว่า 30 ปี
คน 22 5 22 3 32 8 38 12

% FTEs 0 0 0 0 0 0 0 0

อายูุระหว่าง 30-50 ปี
คน 53 12 55 14 61 14 70 18

% FTEs 0 0 0 0 0 0 0 0

อายูุมากกว่า 50 ปี
คน 8 1 15 1 13 1 13 1

% FTEs 0 0 0 0 0 0 0 0

สัดส�วนข้องผู้้้หุ้ญิงต�อพนักงานที่ั�งหุ้มด

สัดัส่วนของผู้หญิงตี้่อพนักงาน
ที่ั�งหมดั คน 106 23 121 31

สัดัส่วนของผู้หญิงตี้่อพนักงาน
ที่ั�งหมดั

% จ้ำานวน
พนักงาน
ที่ั�งหมดั

82.17 17.83 79.61 20.39

เปิ้าหุ้มาย์ (ปิีเปิ้าหุ้มาย์)

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ที่ั�งหมดั รวมที่ั�งผู้บริหารระดัับลิ่าง 
กลิาง แลิะสูง

คน 17 7 22 9

สดััส่วนของผูห้ญิงในตี้ำาแหน่งผูบ้ริหาร
ที่ั�งหมดั รวมที่ั�งผูบ้ริหารระดับัล่ิาง 
กลิาง แลิะสูง

% ของตี้ำาแหน่ง
ผู้บริหาร
ที่ั�งหมดั

70.83  29.17 70.97  29.03 

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ระดัับลิ่าง คน 5 1 7 1

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ระดับัล่ิาง

% ของตี้ำาแหน่ง
ผู้บริหารระดัับ

ลิ่างที่ั�งหมดั
83.33  16.67 87.5  12.50 

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ระดัับสูง เชิ่น ผู้บริหารตี้ำาแหน่งรอง
จ้าก CEO สองระดัับ หรือตี้ำาแหน่ง
เที่่ยูบเที่่า

คน 6 1 6 1

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ระดัับสูง เชิ่น ผู้บริหารตี้ำาแหน่งรอง
จ้าก CEO สองระดัับ หรือตี้ำาแหน่ง
เที่่ยูบเที่่า

% ของตี้ำาแหน่ง
ผู้บริหารระดัับ

สูงที่ั�งหมดั 
85.71  14.29 85.71  14.29 

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ในส่วนงานที่่�ม่หน้าที่่�สร้างรายูไดั้  
(เชิ่น ฝั่ายูขายู)

คน 5 3 9 4

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งผู้บริหาร
ในส่วนงานที่่�ม่หน้าที่่�สร้างรายูไดั้  
(เชิ่น ฝั่ายูขายู)

% ของผู้บริหาร
ในส่วนงานดััง
กลิ่าวที่ั�งหมดั 
(ไม่รวมส่วน

งานสนับสนุน 
เชิ่น ที่รัพยูากร

บุคคลิ, IT,  
ฝั่ายูกฎหมายู 

ฯลิฯ)

62.50  37.50 69.23  30.77 

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งที่่�
เก่�ยูวข้องกับ STEM คน 0 0 0 0
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

GRI
Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย

2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

405-1

สัดัส่วนของผู้หญิงในตี้ำาแหน่งที่่�
เก่�ยูวข้องกับ STEM

% ของตี้ำาแหน่ง 
STEM ที่ั�งหมดั) 0 0 0 0

แบ�งตามสัญชิาติ: ไที่ย์

สัดัส่วนในพนักงานที่ั�งหมดั คน 105 23 120 31

สัดัส่วนในพนักงานที่ั�งหมดั % ของพนักงาน
ที่ั�งหมดั 99.06 100.00 99.17 100.00

สัดัส่วนในตี้ำาแหน่งผู้บริหารที่ั�งหมดั 
รวมที่ั�งผู้บริหารระดัับลิ่าง ระดัับกลิาง 
แลิะระดัับสูง

คน 16 7 21 9

สัดัส่วนในตี้ำาแหน่งผู้บริหารที่ั�งหมดั 
รวมที่ั�งผู้บริหารระดัับลิ่าง ระดัับกลิาง 
แลิะระดัับสูง

% ของพนักงาน
ที่ั�งหมดั 15.09 30.43 17.36 29.03

แบ�งตามสัญชิาติ: อื�นๆ

สัดัส่วนในพนักงานที่ั�งหมดั คน 1 0 1 0

สัดัส่วนในพนักงานที่ั�งหมดั % ของพนักงาน
ที่ั�งหมดั 16 100 21 100

สัดัส่วนในตี้ำาแหน่งผู้บริหารที่ั�งหมดั 
รวมที่ั�งผู้บริหารระดัับลิ่าง ระดัับกลิาง 
แลิะระดัับสูง

คน 1 0 1 0

สัดัส่วนในตี้ำาแหน่งผู้บริหารที่ั�งหมดั 
รวมที่ั�งผู้บริหารระดัับลิ่าง ระดัับกลิาง 
แลิะระดัับสูง

% ของผู้บริหาร
ที่ั�งหมดั 100 0 100 0

405-2

อัตราส�วนเงินเดือนพ่�นฐานแลุ่ะค�าตอบแที่นข้องผู้้้หุ้ญิงต�อผู้้้ชิาย์

เงินเดัือนผู้บริหารโดัยูเฉลิ่�ยู บาที่ 453,867 269,333 421,250 268,750 526,500 300,000

เงินเดัือนผู้บริหารระดัับกลิางโดัยูเฉลิ่�ยู บาที่ 143,840 133,067 149,600 144,267 145,200 151,200

เงินเดัือนพนักงานโดัยูเฉลิ่�ยู บาที่ 28,867 47,093 31,467 42,533 48,267 47,733

การจำ�าย์ค�าตอบแที่นที่่�เที่�าเที่่ย์มกัน

ผู้บริหาร (เฉพาะฐานเงินเดัือนเที่่านั�น) บาที่ 340,400 202,000 337,000 215,000 421,200 240,000

ผู้บริหารระดัับกลิาง  
(เฉพาะฐานเงินเดัือนเที่่านั�น) บาที่ 107,880 99,800 112,200 108,200 108,900 113,400

พนักงานที่ั�วไป  
(เฉพาะฐานเงินเดัือนเที่่านั�น) บาที่ 21,650 35,320 23,600 31,900 36,200 35,800
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การม่ส�วนร�วมกับชิ่มชิน
GRI  

Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

413-1 

การดำาเนินงานในด้านการม่ส�วนร�วมกับชิ่มชิน

รวมสัดัส่วนการดัำาเนินการรายูงานที่่�เก่�ยูวข้องกับ 
การม่ส่วนร่วมกับชิุมชินที่้องถึิ�น % 100 100 100 100

รายูไดั้ ลิ้านบาที่ 3,755.70 3,738.37 2,564.23 2,498.16 

การกระจำาย์ม้ลุ่ค�าที่างเศรษัฐกิจำส้�ผู้้้ม่ส�วนได้เส่ย์

ค่าใชิ้จ้่ายูในการดัำาเนินงาน ลิ้านบาที่ 1,088.31 1,127.08 1,150.69 1,421.21 

ค่าจ้้างแลิะสวัสดัิการพนักงาน ลิ้านบาที่ 91.63 106.37 111.02 128.73 

มูลิค่าที่างเศรษัฐกิจ้สะสม ลิ้านบาที่ 1,731.67 1,279.19 266.36 (74.74)

ปิระเภที่กิจำกรรมเพ่�อสังคม

ก) การบริจ้าคเพ่�อการกุศลิ % ของตี้้นทีุ่น
ที่ั�งหมดั 7.55 7.69

ข) การลิงทีุ่นในชิุมชิน % ของตี้้นทีุ่น
ที่ั�งหมดั 3.49 5.41

ค) โครงการพัฒนาชิุมชิน % ของตี้้นทีุ่น
ที่ั�งหมดั 14.79 8.76

413-1

การบริจำาคเพ่�อสังคม

จ้ำานวนเงินสมที่บ บาที่ 36.4 22.78 14.47

จ้ำานวนเวลิา: เวลิาที่ำางานที่่�ไดั้รับค่าจ้้างที่่� 
พนักงานอาสาสมัครใชิ้ที่ำากิจ้กรรมเพ่�อสังคม บาที่ 181,545.00  335,366.67  245,833.33 

จ้ำานวนการบริจ้าค: การบริจ้าคผลิิตี้ภัณฑ์์หรือบริการ 
โครงการ/หุ้นส่วน หรือสิ�งอื�นที่่�คลิ้ายูกัน บาที่ 2,000,000.00

จ้ำานวนเงินค่าใชิ้จ้่ายูจ้ิปาถึะ (Overhead) บาที่ 1,361,587.50 2,288,708.33 1,592,500.00 

อาช่ิวอนามัย์แลุ่ะความปิลุ่อดภัย์

GRI 
Standard

ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

403-9

จำำานวนชิั�วโมงที่ำางาน

พนักงาน
ชิั�วโมง

 197,152  213,840 333,189 320,746

ผู้รับเหมา  397,200  616,000  386,174 391,993

อัตราการเกิดอุบัติเหุ้ต่ถืึงข้ั�นหุ้ย์่ดงาน (LTIFR) 

พนักงาน ครั�งตี้่อ 1,000,000 
ชิั�วโมงการที่ำางาน

0 4.68 0 0.58

ผู้รับเหมา 0 0 0.93 0

อัตราการเกิดอุบัติเหุ้ต่ที่่�ที่ำาใหุ้้ร�างกาย์ไม�อย์้�ในสภาพเหุ้มือนก�อนเกิดอุบัติเหุ้ต่ (High-Consequence Work-Related Injuries)

พนักงาน ครั�งตี้่อ 1,000,000 
ชิั�วโมงการที่ำางาน

0 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0 0

จำำานวนการบาดเจำ็บจำากการที่ำางานที่่�บันที่ึกได้

พนักงาน
กรณ่

0 1 0 1

ผู้รับเหมา 0 0 0 1

การเส่ย์ชิ่วิตจำากการที่ำางาน

พนักงาน
คน

0 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0 0
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

สรุปผลการดัำาเนินงานดั้านสิ�งแวัดัล้อม
วัตถื่ดิบ

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

301-1

จำำานวนวัตถื่ดิบที่่�นำ�ากลุ่ับมาใชิ้ใหุ้ม�

นำ�า ลิูกบาศก์
เมตี้ร 15,989,684 21,180,880 46,879,806 39,131,671.77

301-2

วัตถื่ดิบที่่�นำ�ากลุ่ับมาใชิ้ในองค์กร

สัดัส่วนการนำานำ�าที่่�นำากลิับมาใชิ้ใหม่ภายูใน
องค์กร (ไม่รวมนำ�าที่่�ขายูให้แก่ลิูกค้า) % 4.99 3.89 10.56 6.62

ข้องเส่ย์

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

306-3

ปิระเภที่ข้องเส่ย์

ข้องเส่ย์ที่ั�งหุ้มด

ตี้ัน

4,061.23 4,905.25 7,949.39  7,576.59 

- ของเส่ยูอันตี้รายู 7.17 6.93 8.24 8.69

- ของเส่ยูไม่เป็นอันตี้รายู 4,054.06 4,898.32 7,941.15 7,567.90

306-4

ข้องเส่ย์อันตราย์ที่่� ไม�ถื้กกำาจำัดแลุ่ะนำามาใชิ้ปิระโย์ชิน์

ข้องเส่ย์ที่ั�งหุ้มด

ตี้ัน

5.53 5.93  8.24  8.69 

- เตี้รียูมไว้นำากลิับมาใชิ้ใหม่ - - - 0

- รีไซึ่เคิลิ - - - 0

- พักไว้ในพ่�นที่่�จ้่ดักำาเนิดัของเส่ยู 5.53 5.93 7.41 7.02

ข้องเส่ย์ไม�เปิ็นอันตราย์ที่่� ไม�ถื้กกำาจำัดแลุ่ะนำามาใชิ้ปิระโย์ชิน์

ข้องเส่ย์ที่ั�งหุ้มด

ตี้ัน

 1,674.06  487.12  8,428.27  7,567.90 

- เตี้รียูมไว้นำากลิับมาใชิ้ใหม่ 0 0 2,000.00 0

- รีไซึ่เคิลิ 0 0  23.94  4,319.12 

- พักไว้ในพ่�นที่่�จ้่ดักำาเนิดัของเส่ยู 1,674.06 487.12  1,708.18  1,319.62 

ข้องเส่ย์ที่่�ลุ่ดได้

ของเส่ยูที่่�ลิดัไดั้ ตี้ัน 1,679.59 493.05 3,739.53 5,645.76

306-5

ข้องเส่ย์อันตราย์ที่่�ส�งไปิกำาจำัด

ข้องเส่ย์ที่ั�งหุ้มด

ตี้ัน

1.64 1.00 0.83 1.67

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูการเผา  
  (โดัยูม่การแปรรูปเพ่�อเปลิ่�ยูนเป็นพลิังงาน) - - - 0

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูการเผา  
  (โดัยูไม่ม่การแปรรูปเพ่�อเปลิ่�ยูนเป็นพลิังงาน) 0 0 0.83 1.67

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูการฝัังกลิบ 1.64 1.00 0 0

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูวิธ่อื�นๆ - - - 0

ข้องเส่ย์ไม�เปิ็นอันตราย์ที่่�ส�งไปิกำาจำัด

ข้องเส่ย์ที่ั�งหุ้มด

ตี้ัน

2,380.00 4,411.20 4,696.15 1,929.16

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูการเผา  
  (โดัยูม่การแปรรูปเพ่�อเปลิ่�ยูนเป็นพลิังงาน) - - - 0

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูการเผา  
  (โดัยูไม่ม่การแปรรูปเพ่�อเปลิ่�ยูนเป็นพลิังงาน) - - - 0

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูการฝัังกลิบ 2,380.00 4,411.20  4,696.15  1,929.16 

- กำาจ้ัดัขยูะดั้วยูวิธ่อื�นๆ - - - 0
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

พลุ่ังงาน

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

302-1

การใชิ้พลุ่ังงานจำากแหุ้ลุ่�งพลุ่ังงานที่่� ไม�หุ้ม่นเวีย์น

เครื�องกำาเนิดัไฟฟ้าดั่เซึ่ลิ ลิิตี้ร 44,164.35 32,967.27 92,897.30 56,853.96

การใชิ้ ไฟฟ้าจ้ากระบบจ้่ายูพลิังงาน KWh 25,354,446.78 27,022,963.95 27,112,722.66 29,561,163.47

การใชิ้พลุ่ังงานจำากแหุ้ลุ่�งพลุ่ังงานหุ้ม่นเวีย์น

พลิังงานแสงอาที่ิตี้ยู์ KWh 0 180,365.05 313,810.46 491,458.00

การปิลุ่�อย์ก๊าซีเร่อนกระจำก

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

305-1

การปิลุ่�อย์ก๊าซีเร่อนกระจำกที่างตรง (Scope 1)

การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้กที่างตี้รง (Scope 1) เมตี้ริกตี้ัน 
CO

2
e 119.60 89.27                                

251.57 274

305-2

การปิลุ่�อย์ก๊าซีเร่อนกระจำกที่างอ้อม (Scope 2)

การปลิ่อยูก๊าซึ่เรือนกระจ้กที่างอ้อม (Scope 2) 
โดัยูรวม

เมตี้ริกตี้ัน 
CO

2
e 14,758.82 15,730.07 15,782.32 13,458

หมิายืเหตุ่: การปล้่อยืก๊าซเรือนกระจกที่างต่รง (Scope 1) มิาจากนำ�ามิันด่เซล้ที่่�ใชุ้ในเครื�องผล้ิต่พล้ังงานไฟฟ้าแล้ะรถยืนต่์ของบริษัที่ฯ
 การปล้่อยืก๊าซเรือนกระจกที่างอ้อมิ (Scope 2) มิาจากพล้ังงานไฟฟ้าที่่�ใชุ้ในโรงผล้ิต่นำ�าแล้ะโรงบำาบัดนำ�า

นำ�าแลุ่ะนำ�าทิี่�ง

GRI
STANDARD ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

303-3

การส้บนำ�าตามแหุ้ลุ่�งนำ�า

ปิริมาณินำ�าที่่�ส้บที่ั�งหุ้มด

m3

64,943,944 67,343,639 64,830,392 69,233,390 

- ปริมาณนำ�าที่ั�งหมดัที่่�สูบจ้ากแหลิ่งนำ�าผิวดัิน 7,369,516 3,811,909 15,555,500 9,245,490

- ปริมาณนำ�าที่ั�งหมดั 
ที่่�สูบจ้ากผู้จ้ัดัหานำ�าภายูนอก 57,574,428 63,531,730 49,274,890 59,987,900

303-4

การปิลุ่�อย์นำ�าแย์กตามปิลุ่าย์ที่าง

ปิริมาณินำ�าที่่�ปิลุ่�อย์ที่ั�งหุ้มด

m3

48,954,260 46,162,759 17,950,586 30,101,720 

- นำ�าที่่�ปลิ่อยูลิงสู่นำ�าผิวดัิน 47,185,818 44,292,549 16,117,382 23,292,010 

- นำ�าที่่�ปลิ่อยูลิงสู่นำ�าที่ะเลิ 1,768,442 1,870,210 1,833,204 6,809,710 

การปิลุ่�อย์นำ�าแย์กตามปิระเภที่

นำ�าจ้ืดั  
(ค่าของแข็งลิะลิายูนำ�าที่ั�งหมดั ≤ 1,000 มก./ลิิตี้ร)

m3

47,185,818 44,292,549 16,117,382 23,292,010

นำ�าอื�นๆ 
(ค่าของแข็งลิะลิายูนำ�าที่ั�งหมดั ≤ 1,000 มก./ลิิตี้ร) 1,768,442 1,870,210 1,833,204 6,809,710
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

ค่ณิภาพนำ�าทิี่�ง

GRI
Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564 2021

306-1

การปิลุ่�อย์นำ�าแย์กตามค่ณิภาพแลุ่ะที่่�ตั�ง*
WHA CIE1
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 13.00 11.00 8.75  8.50 
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 44.00 44.00 37  37.64 
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 16.00 12.00 9 7.43
WHA CIE 2
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 3.00 5.00 3.3  3.83 
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 27.00 51.00 26  33.25 
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 11.0 12.00 14.3 13.83

ESIE โครงการ 1

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 6 3 4 6.4
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 49 44 31 51.25
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 12 10 <5 7.5
ESIE โครงการ 2B
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 7 5 4 4.6

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 35 45 24 30

สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 12 9 11 10
WHA ESIE 1 โครงการ 1
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 11 10.16 6.80 4.3
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 40.75 50.26 30.00 31.67
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 10.9 17.16 12.16 10
WHA ESIE 1 โครง 3
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 8.40 8.10 5.80 5.8
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 39.25 49.17 33.00 38.70
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 10.83 8.70 7.60 6.8
WHA ESIE 2
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 8 5 5.59 4.7
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 31 52 35.50 41.45
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 15 17 15.32 15.45
WHA ESIE 4
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 NA 4 - 13 5 4.8
ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 NA 19 - 64 37 34.1
สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 NA 6 - 50 21 17.5

WHA EIE

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 6 2 4  4.00 

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 45 49 20  42.58 

สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 26 22 17 11.6

WHA RIL

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 12 8 8  7.83 

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 36 49 37  37.16 

สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 11 10 11 10.83

WHA SIL

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างชิ่วเคม่ (BOD) มก./ลิิตี้ร ≤ 20 4 3 3 3

ความตี้้องการออกซึ่ิเจ้นที่างเคม่ (COD) มก./ลิิตี้ร ≤ 120 45 41 40 35

สารแขวนลิอยู (SS) มก./ลิิตี้ร ≤ 50 13 11 12 10.6

หมิายืเหตุ่:  บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) (WHAUP) มิ่ควิามิรับผิดชุอบต่่อคุณ์ภาพของนำ�าที่่�ปล้่อยืจากกลุ้่มินิคมิอุต่สาหกรรมิ 
  ดับบล้ิวิเอชุเอทุี่กแห่ง จึงมิ่การรายืงานข้อมิูล้ต่ามิที่่�ต่ั�งของนิคมิอุต่สาหกรรมิแต่่ล้ะแห่ง
  NA = Not applicable (ไมิ่มิ่ข้อมิูล้) เมิื�อการดำาเนินงานดังกล้่าวิมิิได้เริ�มิขึ�นในรอบปีรายืงาน; Na = Not analyzed (ไมิ่มิ่การวิิเคราะห์);  
  ND = Not detected (ไมิ่พบ)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิต้ี้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)

มลุ่พ่ษัที่างอากาศ

GRI
Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564 2021

305-7

การตรวจำสอบค่ณิภาพอากาศโดย์รอบนิคมอุตสาหุ้กรรม*
WHA ESIE
ที่่�ตั�ง 1: วัดจำอมพลุ่เจำ้าพระย์า

อนุภาคที่่�ม่เส้นผ่านศูนยู์กลิางเลิ็กกว่า 100 
ไมครอน (TSP) ใน 24 ชิั�วโมงโดัยูเฉลิ่�ยู mg/m3 ≤ 0. 33

  0.062
0.065
0.064

อนุภาคที่่�ม่เส้นผ่านศูนยู์กลิางเลิ็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) ใน 24 ชิั�วโมงโดัยูเฉลิ่�ยู mg/m3 ≤ 0.12

  0.030
0.033
0.032

ความหุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย์ที่างชิ่วภาพ

GRI
Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

304-1

นิคมอุตี้สาหกรรมที่่�ตี้ั�งอยูู่ใกลิ้เขตี้คุ้มครอง

นิคม
อุตี้สาหกรรม

2 2 2 2
นิคมอุตี้สาหกรรมที่่�ตี้ั�งอยูู่ใกลิ้เขตี้ที่่�ม่ความหลิากหลิายูที่างชิ่วภาพ 2 2 2 2
นิคมอุตี้สาหกรรมที่่�ม่การประเมินดั้านความหลิากหลิายูที่าง
ชิ่วภาพ 2 3 3 3

นิคมอุตี้สาหกรรมที่่�ม่ข้อกำาหนดัให้ม่การวางแผนการจ้ัดัการ 
ดั้านความหลิากหลิายูที่างชิ่วภาพ 2 3 3 3

นิคมอุตี้สาหกรรมที่่�ม่การวางแผนการจ้ัดัการ 
ดั้านความหลิากหลิายูที่างชิ่วภาพ 2 3 3 3

หมิายืเหตุ่: บริษัที่ ดับบล้ิวิเอชุเอ ยืูที่ิล้ิต่่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำากัด (มิหาชุน) WHAUP ดำาเนินธิุรกิจภายืในนิคมิอุต่สาหกรรมิของกลุ้่มิบริษัที่ดับบล้ิวิเอชุเอ จึงมิ ่
  การรายืงานข้อมิูล้ต่ามินิคมิอุต่สาหกรรมิ

การปิฏิิบัติตามข้้อบังคับด้านสิ�งแวดลุ่้อม

GRI
Standard ผลิกัารดัำาเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563 2564

307-1

การลุ่ะเมิดกฎระเบ่ย์บด้านสิ�งแวดลุ่้อม
จำำานวนการลุ่ะเมิดภาระผู้้กพันที่างกฎหุ้มาย์/ข้้อบังคับที่ั�งหุ้มด กรณิ่ 0 0 0 0
- จ้ำานวนเงินค่าปรับกรณ่ไม่ปฏิิบัตี้ิตี้ามข้อบังคับดั้านสิ�งแวดัลิ้อม บาที่ 0 0 0 0
- จ้ำานวนการถึูกบังคับโที่ษัที่่�ไม่เป็นตี้ัวเงินจ้ากการลิะเมิดักฎหมายูแลิะ
ข้อบังคับ กรณ่ 0 0 0 0

- จ้ำานวนคดั่ที่่�นำามาผ่านกลิไกระงับข้อพ่พาที่ กรณ่ 0 0 0 0
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GRI CONTENT INDEX

GLOBAL REPORTING INITIATIVE CHAPTER PAGE/NOTE

General Disclosure

GRI 102: General 
Disclosures 2016 102-1 Name of the organization About this Report Cover Pages,

008

102-2 Activities, brands, products, and services Getting to Know WHAUP 010-018

102-3 Location of headquarters About this Report 008

102-4 Location of operations WHAUP Strategic Locations 018-019

102-5 Ownership and legal form Shareholding Structure 020

102-6 Markets served
Getting to Know WHAUP 010-018

WHAUP Strategic Locations 018-019

102-7 Scale of the organization

Getting to Know WHAUP 010-018

WHAUP Strategic Locations 018-019

Performance Summary 177

102-8 Information on employees and other workers Performance Summary 177

102-9 Supply chain WHAUP Value Chain 022

102-10 Significant changes to the organization and its supply 
chain WHAUP Strategic Locations 018-019

102-11 Precautionary Principle or approach Risk and Crisis Management 032-042

102-12 External initiatives Awards and Memberships 006-007

102-13 Membership of associations Awards and Memberships 006-007

102-14 Statement from senior decision-maker CEO Message 003-004

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Risk and Crisis Management 032-042

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

Getting to Know WHAUP 009-010

Codes of Business Conduct 028-031

Human Resource Management 072-073

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics Codes of Business Conduct 029-030

102-18 Governance structure Organization Chart 021

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting Sustainability Material Issues 023

102-40 List of stakeholder groups Stakeholder Engagement 131-134

102-41 Collective bargaining agreements 100% of total employees covered by 
collective bargaining agreements.  -

102-42 Identifying and selecting stakeholders Stakeholder Engagement 129

102-43 Approach to stakeholder engagement Stakeholder Engagement 131-134

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement 131-134
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GRI 102: General 
Disclosures 2016

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

WHAUP Strategic Locations 018-019

Shareholding Structure 020

102-46 Defining report content and topic Boundaries About this Report 008

102-47 List of material topics Sustainability Material Issues 023-026

102-48 Restatements of information (No restatements in 2021) -

102-49 Changes in reporting No significant changes -

102-50 Reporting period About this Report 008

102-51 Date of most recent report Year 2020 -

102-52 Reporting cycle About this Report 008

102-53 Contact point for questions regarding the report About this Report 008

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards About this Report 008

102-55 GRI content index GRI Content Index 241

102-56 External assurance About this Report 008

Stakeholder Engagement

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Stakeholder Engagement 128

103-2 The management approach and its components Stakeholder Engagement 128-131

103-3 Evaluation of the management approach Stakeholder Engagement 128-131

Codes of Business Conduct

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Codes of Business Conduct 028

103-2 The management approach and its components Codes of Business Conduct 028

103-3 Evaluation of the management approach Codes of Business Conduct 028

GRI 205: Anti-
corruption 2016

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

Codes of Business Conduct 029-031

Performance Summary 174-175

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Performance Summary 174-175

Risk and Crisis Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Risk and Crisis Management 032

103-2 The management approach and its components Risk and Crisis Management 032-042

103-3 Evaluation of the management approach Risk and Crisis Management 032-042

Supply Chain Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Supply Chain Management 055

103-2 The management approach and its components Supply Chain Management 055-059

103-3 Evaluation of the management approach Supply Chain Management 055-059

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria Performance Summary 175

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

Supply Chain Management 055-059

Performance Summary 175
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE CHAPTER PAGE/NOTE

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria Performance Summary 175-176

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

Supply Chain Management 055-059

Performance Summary 175-176

Customer Relationship Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Customer Relationship Management 047

103-2 The management approach and its components Customer Relationship Management 047-051

103-3 Evaluation of the management approach
Customer Relationship Management 051-053

Performance Summary 176

Market Opportunities and Innovation Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Market Opportunities and Innovation 
Management 038

103-2 The management approach and its components Market Opportunities and Innovation 
Management 038-046

103-3 Evaluation of the management approach Market Opportunities and Innovation 
Management 043

GRI 203: Indirect 
Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported Market Opportunities and Innovation 
Management 084-96

Data Security

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Data Security 060

103-2 The management approach and its components Data Security 060-063

103-3 Evaluation of the management approach Data Security 060-063

GRI 418: 
Customer Privacy 
2016

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

Data Security 063

Performance Summary 176

Human Rights

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Human Rights 090

103-2 The management approach and its components Human Rights 090-096

103-3 Evaluation of the management approach Human Rights 095

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments Human Rights 095

Labor Practice Indicators

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Labor Practice Indicators 125

103-2 The management approach and its components Labor Practice Indicators 125-127

103-3 Evaluation of the management approach Labor Practice Indicators 125-127

GRI 405: Diversity 
and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees
Labor Practice Indicators 125-127

Performance Summary 178-180

Talent Attraction and Retention

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Talent Attraction and Retention 082

103-2 The management approach and its components Talent Attraction and Retention 082-089

103-3 Evaluation of the management approach Talent Attraction and Retention 082-089
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GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover
Talent Attraction and Retention 087, 089

Performance Summary 177

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees Talent Attraction and Retention 088

GRI 404: Training 
and Education 
2016

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

Talent Attraction and Retention 084, 078-079

Performance Summary 178

Human Capital Development

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Human Capital Development 074

103-2 The management approach and its components Human Capital Development 074-081

103-3 Evaluation of the management approach Human Capital Development 075-081

GRI 404: Training 
and Education 
2016

404-1 Average hours of training per year per employee 
Human Capital Development 081

Performance Summary 178

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs Human Capital Development 080

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Occupational Health and Safety 065

103-2 The management approach and its components Occupational Health and Safety 065-071

103-3 Evaluation of the management approach Occupational Health and Safety 065-071

GRI 403: 
Occupational 
Health and Safety

403-1 Occupational health and safety management system Occupational Health and Safety 065

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation Occupational Health and Safety 066-067

403-3 Occupational health services Occupational Health and Safety 066-071

403-4 Work participation, consultation, and communication 
on  occupational health and safety Occupational Health and Safety 070-071

403-5 Worker training on occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships Occupational Health and Safety 070-071

403-6 Promotion of worker health Occupational Health and Safety 070-071

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 
safety management system Occupational Health and Safety 066-071

403-9 Work-related injuries Performance Summary 181

Community Development and Social Integration

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Community Development 098

103-2 The management approach and its components Community Development 099-119

103-3 Evaluation of the management approach Community Development 099-119

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and distributed Performance Summary 174

GRI 413: Local 
Communities 
2016

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessment, and development programs Performance Summary 181
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Introduction to Environmental Impact Management

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

Introduction to Environmental Impact 
Management 136-137

Performance Summary 185

Biodiversity

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Biodiversity 171

103-2 The management approach and its components Biodiversity 171-173

103-3 Evaluation of the management approach Biodiversity 171-173

GRI 304: 
Biodiversity 2016

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

Performance Summary 185

Water Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Water Management 155

103-2 The management approach and its components Water Management 156-160

103-3 Evaluation of the management approach Water Management 156-160

GRI 301: Materials 
2016 301-2 Recycled input materials used Performance Summary 182

GRI 303: Water 
and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared resource Water Management 156-160

303-2 Management of water discharge-related impacts Water Management 156-160

303-3 Water withdrawal
Water Management 156-160

Performance Summary 183

303-4 Water discharge
Water Management 156-160

Performance Summary 184

Waste Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Waste Management 161

103-2 The management approach and its components Waste Management 162-167

103-3 Evaluation of the management approach Waste Management 163

GRI 306: Waste 
2020

306-1 Waste generation and significant waste-related 
impacts Waste Management 163

306-2 Management of significant waste-related impacts Waste Management 162-167

306-3 Waste generated
Waste Management 163-164

Performance Summary 182

306-4 Waste diverted from disposal
Waste Management 163-164

Performance Summary 182

306-5 Waste directed to disposal
Waste Management 163-164

Performance Summary 182

Air Emission

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Air Emission 168

103-2 The management approach and its components Air Emission 168-170

103-3 Evaluation of the management approach Air Emission 168-170
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GRI 305: 
Emissions 2016

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 
significant air emissions Performance Summary 185

Climate Change

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Climate Change 138

103-2 The management approach and its components Climate Change 138-148

103-3 Evaluation of the management approach Climate Change 148

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
Climate Change 147

Performance Summary 183

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Climate Change 147

Performance Summary 183

Energy Management

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Energy Management 149

103-2 The management approach and its components Energy Management 150-154

103-3 Evaluation of the management approach Energy Management 153

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the organization
Energy Management 152-153

Performance Summary 183

302-4 Reduction of energy consumption Energy Management 152-153
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This Assurance Statement has been prepared for WHA Utilities and Power Public Company Limited in accordance 
with our contract but is intended for the readers of this Report. 

TERMS OF ENGAGEMENT
LRQA (Thailand) Limited was commissioned by WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP) to provide 
independent assurance on its sustainability report (“the report”) against the AccountAbility’s AA1000AS v3 assurance 
criteria to a moderate level of assurance for the GRI specific standard disclosures listed below and materiality level of 
the professional judgement of the verifier is applied, where the scope was a Type 2 engagement.

Our assurance engagement covered WHAUP’s financial control in Thailand only and specifically the following 
requirements:
• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental indicators listed below:

• GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1)2

• GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2) 

Our assurance engagement excluded the data and information of WHAUP’s operations and activities outside Thailand, 
as well as suppliers, contractors and any third parties mentioned in the report.

LRQA’s responsibility is only to WHAUP. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. WHAUPs’ responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 
within the Assertion and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Assertion is derived. 
Ultimately, the Assertion has been approved by, and remains the responsibility of WHAUP.

LRQA’S OPINION
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that WHAUP has not, 
in all material respects:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected

The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier. 

Note: The extent of evidence-gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a moderate 
level of assurance engagement. Moderate assurance engagements focus on aggregated data rather than physically 
checking source data at sites. Consequently, the level of assurance obtained in a moderate assurance engagement is 
substantially lower than the assurance that would have been obtained had a moderate assurance engagement been 
performed.

1 https://www.globalreporting.org
2 GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
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LRQA INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT
Relating to WHA Corporation Public Company Limited’s GHG 
assertation for the calendar year 2021

This Assurance Statement has been prepared for WHA Corporation Public Company Limited in accordance with 
our contract but is intended for the readers of this Report. 

Terms of engagement
LRQA (Thailand) Limited was commissioned by WHA Corporation Public Company Limited (WHA) to provide 
independent assurance on its GHG assertation 2021 against the AccountAbility’s AA1000AS v3 assurance criteria 
to a moderate level of assurance for the GRI specific standard disclosures listed below and materiality level of the 
professional judgement of the verifier is applied, where the scope was a Type 2 engagement.

Our assurance engagement covered WHA's financial control in Thailand only and specifically the following 
requirements:
•  Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental indicators listed below:

• GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1)1, 2

• GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2) 

Our assurance engagement excluded the data and information of WHA’s financial control and activities outside 
Thailand, as well as suppliers, contractors and any third parties mentioned in the report.

LRQA’s responsibility is only to WHA. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. WHAs’ responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 
within the Assertion and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Assertion is 
derived. Ultimately, the Assertion has been approved by, and remains the responsibility of WHA.

LRQA’s Opinion
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that WHA has not, 
in all material respects:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected

The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier. 

Note: The extent of evidence-gathering for a moderate level of assurance engagement is less than for a moderate 
level of assurance engagement. Moderate assurance engagements focus on aggregated data rather than physically 
checking source data at sites. Consequently, the level of assurance obtained in a moderate assurance engagement 
is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a moderate assurance engagement 
been performed.

LRQA INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT
Relating to WHA Utilities and Power Public Company Limited’s GHG
assertation for the calendar year 2021
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LRQA’S	APPROACH
LRQA’s assurance engagements are carried out assurance using AA1000AS v3. The following tasks though were 
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
• Auditing WHAUP’s data management systems to confirm that there were no significant errors, material mis-

statements in the report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions, and 
systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling 
the data and drafting the report.

• Sampling of evidence during remote verification from facilities level, only the selected indicators to confirm its 
reliability.

OBSERVATIONS 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, is:
• Reliability: Data management systems are properly defined for the selected environmental indicators. However, 

should consider interim verification to further improve the reliability and timeliness of its disclosed data and information

LRQA’S	STANDARDS,	COMPETENCE	AND	INDEPENDENCE
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. 
The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to 
ensure that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only works undertaken by LRQA for WHA Utilities and Power Public Company Limited and as 
such does not compromise our independence or impartiality. 

Dated: 21 March 2022
Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier
On behalf of LRQA (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
LRQA reference: BGK406131B

TABLE 1. SUMMARY OF WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED, GHG ASSERTION 2021

SCOPE OF CO2 EMISSIONS CY 2021
 01 JAN - 31 DEC 2021 

GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1).
Biogenic emissions.

274
23

GRI 305-2: Energy indirect GHG emissions (Scope 2). 13,458

Notes:
Data is presented in tonnes of CO2 equivalent.
CY2021 is an organization selected base year.

LRQA Group limited its affiliates included LRQA (Thailand) Limited and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, 
referred to in this clause as ‘LRQA’. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by 
reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision 
of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance statement is the only valid version. LRQA Group limited assumes no responsibility for versions translated into other languages. 
This Assurance statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © LRQA Group limited 2022. 
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