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จากแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปลูกฝังแง่มุมต่างๆ ในด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักปรัชญาว่าด้วยแนวปฏิบัติทางธุรกิจ ในปี 2562 นี้ถือ
เป็นปีที่มีความส�ำคัญส�ำหรับบริษัทฯ มิใช่แค่ความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นปีที่
ส�ำคัญ ส�ำหรับการก้าวสู่การเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย
และโอกาสต่างๆ ในการเติบโต อันถือเป็นความพยายามของ
บริษัทฯ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ บริษัทฯ จึงทุ่มเท
และร่วมกันพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้มีความ
ยั่งยืน ในธุรกิจ Logistics, Industrial Development และ Digital
Platform เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้มีความยั่งยืน
ความส�ำเร็จส่วนหนึ่งในปีที่ผ่านมาคือ การร่วมเป็นพันธมิตรกับ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทสุเอซ
ในการพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 8.63 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการก�ำจัดขยะ
อุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย จ�ำนวนสูงสุดถึง 400 ตันต่อวัน
หรือประมาณ 1 แสนตันต่อปี โดยน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ
การผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจสาธารณูปโภค และ
ธุรกิจพลังงาน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมในทัง้ สองภาคส่วน ส�ำหรับภาคส่วนพลังงาน บริษทั ฯ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนที่สะอาด เรามีเป้าหมายระยะสั้นในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์
เซลล์บนหลังคา จากปัจจุบนั ที่ 35 เมกะวัตต์ ขึน้ เป็น 50 เมกะวัตต์
ภายในสิ้นปี 2562 และถึงระดับ 100 เมกะวัตต์ภายในปี 2565
ส�ำหรับภาคส่วนสาธารณูปโภค เราประสบความส�ำเร็จอย่างต่อ

เนือ่ งกับโครงการ “Clean Water for Planet” ซึง่ เป็นโครงการบ�ำบัด
น�้ำที่น�ำหลักการระบบบึงประดิษฐ์มาใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย และ
บริษทั ฯ ได้ทำ� การขยายโรงบ�ำบัดน�ำ้ เสียอันมีชอื่ เสียงของเราเพือ่
บ�ำบัดน�้ำเสียให้เป็นน�้ำใช้เกรดอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมดับ
บลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) การขยายโรงงานในครั้งนี้
มุ่งเน้นในการลดการใช้งานแหล่งพลังงานธรรมชาติและสร้าง
ระบบจ่ายน�้ำที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้่ง
แก่ลูกค้าและสังคมของเราโดยรวม
ความทุ่มเทของบริษัทฯ ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ รวมถึงค่านิยมเชิงศีลธรรม พร้อมทั้งได้พิจารณาถึง
ความรับผิดชอบอันกว้างขวางและสม�่ำเสมอที่ทางบริษัทฯ มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ด้วย ในปี 2562 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private
Sector Collective Action Against Corruption - CAC) แห่ง
ประเทศไทย บริษัทฯ ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจใน
แนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องของเรา
เราให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็น
หัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จ ดังนั้นจึงเน้นการพัฒนาพนักงาน
ระดับคุณภาพทีส่ ามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงาน องค์กร
และประเทศชาติ

ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สมาชิกภาพ
บริษัทฯ ทุ่มเทที่จะด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่ยั่งยืนซึ่งเน้นความโปร่งใสสุจริตและนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประสานงาน
และสนับสนุนให้องค์กรจ�ำนวนมากสามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดโอกาสในการเติบโต
หนึ่งในความส�ำเร็จส�ำคัญที่แสดงถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ในด้านความสุจริตและความโปร่งใสทางธุรกิจคือ การได้รับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption:
CAC) ในเดือนพฤศจิกายน 2562
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกภาพกับสมาคม ดังต่อไปนี้:
• สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ ไทย (TPVA Thailand)
• สถาบันน�้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (WEIS)
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(WHAUP หรือ บริษัทฯ) จัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปีเพื่อ
เปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ในประเด็นความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อ
การประกอบกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และมี
วัตถุประสงค์เพือ่ รายงานความคืบหน้าและผลการด�ำเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations
Sustainable Development Goals: SDGs)
รายงานนี้เป็นรายงานความยั่งยืนฉบับแรกของบริษัทฯ ซึ่งมี
การจั ด เตรี ย มเนื้ อ หาตามมาตรฐานการจั ด ท� ำ รายงานของ
Global Reporting Initiatives (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core
Option) โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น

มากกว่าร้อยละ 50 และมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ผล
การด�ำเนินงานในรายงานฉบับนี้มีขอบเขตระยะเวลานับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
รายงานฉบับนี้มิได้ผ่านการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก
แต่มีการทบทวนและรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา
โดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24
ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (662) 719-9559
อีเมล: ESG@wha-up.com
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เกี่ยวกับบริษัทฯ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ WHAUP) เดิมมีชื่อว่าบริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์
จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน ซึ่งให้บริการผู้ผลิตใน
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอเป็นหลัก โดยในเดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการชั้นน�ำด้านสาธารณูปโภคและพลังงานส�ำหรับนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่
จะพัฒนา และขยายธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน�้ำและพลังงานที่ดีที่สุด รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

6

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นผู้น�ำในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและ
ธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วย
มาตรฐานระดับโลก ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
• การขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน รวมถึง
การขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV)
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
• การสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture) ใน
องค์กร
• การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่
ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ก้าวล้ำ�กว่าใคร

ที่หนึ่งในใจ

รู้ ใจเป็นคู่คิด

สุจริตรักษาเกียรติ

ริ เ ริ่ ม และไม่ ห ยุ ด อยู ่ นิ่ ง ในการท� ำ งาน
เชิงรุกและมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความก้าวล�้ำ
ในอุตสาหกรรม

มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและสร้าง
ความไว้วางใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าใน
ฐานะพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ ง
ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ภ ายใน
องค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ร่วมกัน

มุ่งมั่นด�ำเนินการเพื่อสร้างผลลัพธ์และ
ความส� ำ เร็ จ ระยะยาวและมี จิ ต ส� ำ นึ ก
ความเป็นผู้ประกอบการด้วยการพัฒนา
ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นและการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

รอบรู้สมองไว

มุ่งมั่นในการให้ค�ำแนะน�ำและการแก้ไข
ปัญหาอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติได้จริง
ในฐานะที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กับลูกค้า

ปลูกฝังความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
ของลูกค้า ด้วยวัฒนธรรมการท�ำงานที่
โปร่งใส ยึดมั่นค�ำสัญญา จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

WHAUP
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจ
สาธารณูปโภค โดยการจัดหาและจ�ำหน่ายน�้ำดิบ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหาร
จัดการนำ�้ เสีย ให้แก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม
และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน) (WHAID) ซึง่ เป็นย่อยในกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ในการประกอบธุรกิจนำ�้ ซึง่ หมายถึง
ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ขนส่ง ผลิต หรือจ�ำหน่ายน�้ำดิบ น�้ำเพื่อกระบวนการผลิต และธุรกิจบริหาร
จัดการน�้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท WHAID ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 50 ปี นับจาก
วันที่ 30 มีนาคม 2559 และบริษัทยังได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจ
ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติและธุรกิจ Waste to Energy ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท WHAID ในประเทศไทย (ตามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ)
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WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ให้บริการสาธารณูปโภค
ด้านน�้ำมากกว่า
ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

110
เพิ่มก�ำลังการผลิต
พลังงานไฟฟ้าเป็น

559
เมกะวัตต์

น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าแก่
ผลิตภัณฑ์ เช่น น�้ำเพื่อ
อุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุ
(DEMINERALIZED WATER)
บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่
จํากัด (CCE) ร่วมกับกลุ่ม
พันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่ม
ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD)

WHAUP
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการ
แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีกำ� ลังการผลิตน�ำ้ เพือ่ อุตสาหกรรมสูงสุด
รวม 294,576 ลบ.ม. ต่อวัน และมีความสามารถในการบ�ำบัด
น�ำ้ เสียสูงสุดรวม 120,456 ลบ.ม. ต่อวัน และมีลกั ษณะผลิตภัณฑ์
หรือบริการดังต่อไปนี้
1. การจัดหาและจ�ำหน่ายน�้ำดิบ (Raw Water)
บริษทั ฯ ให้บริการจัดหาและจ�ำหน่ายน�ำ้ ดิบให้แก่ผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท WHAID
โดยบริษัทน�ำเสนอน�้ำดิบเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้น�้ำของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการ
จัดหาและจ�ำหน่ายน�้ำดิบของบริษัทได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) เป็นต้น

3. การบริหารจัดการน�้ำเสีย (Wastewater Treatment)
บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง
ของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้ำเสีย
มารวมกั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ก่อนปล่อยน�้ำที่บ�ำบัดแล้วดังกล่าวสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ หรือน�ำไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตต่อไป

ธุรกิจพลังงาน

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรง
ไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเปิดด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
แล้วจ�ำนวน 30 โครงการ ซึ่งมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม
ประมาณ 2,588 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นก�ำลังการผลิตตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 559 เมกะวัตต์ และธุรกิจจัด
จ�ำหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Distribution)
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนเปิดด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
แล้ว 2 โครงการ มีความสามารถในการจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
รวมประมาณ 3,000,000 ล้านบีทียูต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้น 1,050,000 ล้านบีทียูต่อปี นอกจากนี้มีโครงการโรงไฟฟ้า
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 24.4 เมกะวัตต์ และคิดเป็นก�ำลังการ
ผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 24.4 เมกะวัตต์

2. การผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ เพือ่ อุตสาหกรรม (Industrial Water)
บริษัทฯ ให้บริการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่ออุตสาหกรรมแก่
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยน�้ำเพื่อ
อุ ต สาหกรรมที่ บริษัทและบริษัท ย่อ ยจ�ำหน่ายในปัจ จุบัน
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนและเปิด
ดำ�เนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว
(1) น�้ำเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) มีลักษณะ
เป็ น น�้ ำ เพื่ อ อุ ต สาหกรรมซึ่ ง ท� ำ ให้ ส ะอาดโดยผ่ า น
กระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติม 1. บริษัท เก็คโค่-วัน จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในกระบวน
ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีขนาด
การผลิตทั่วไป กลุ่มลูกค้าส�ำหรับน�้ำประเภทนี้ได้แก่
ก�ำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์
กฟผ. ภายใต้รูปแบบของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ โดย
และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
จ�ำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟผ. เป็นเวลา 25 ปี นับจาก
อาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
วันที่เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม
2555
(2) น�้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified
Water) เป็ น น�้ ำ ที่ ผ ่ า นกระบวนการตกตะกอนการ
ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ผ่าน
กรองและการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปริมาณและ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ความเข้มข้นที่ต�่ำกว่าน�้ำเพื่อกระบวนการผลิต) โดย
ที
่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของหุ้น
ปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมือ่ ท�ำการจ่ายน�ำ 
้
ที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่บริษัทในกลุ่มโกลว์
Clarified Water ไปสู่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถ
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่าย
สนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุม่ อุตสาหกรรม
แล้วทั้งหมด
หนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เนื่องจากสาร
คลอรีนอาจเข้าไปกัดกร่อนเครื่องจักรของลูกค้าในกลุ่ม
2. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ำกัด
อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้
โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ตัง้
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
(3) น�้ำเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized
จั
งหวัดชลบุรมี ขี นาดก�ำลังการผลิต 713 เมกะวัตต์ ตามสัญญา
Water) เป็นน�ำ้ เพือ่ อุตสาหกรรมทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู มาก
ซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ภายใต้รูปแบบของโครงการผู้ผลิต
โดยดึงแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน�้ำ ใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้
าอิสระ โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าทัง้ หมดให้แก่ กฟผ. เป็นเวลา
ของอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี
25 ปี นับจากวันที่เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น โดยในปี 2562 ถือเป็นปีแรกที่
ในเดื
อนมกราคม 2546
บริษัทได้เปิดให้บริการน�้ำประเภทนี้ที่นิคมอุตสาหกรรม
WHA EIE
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จ�ำกัด (ซึง่ เป็นบริษทั
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในบริษัท โกลว์
ไอพีพี จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมด ในขณะทีก่ ลุม่ โกลว์ ถือหุน้ ในบริษทั โกลว์
ไอพีพี จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของหุ้นที่ออกและ
4.
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
3. บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ำกัด
บริษทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เจ้ า ของและประกอบธุ ร กิ จ
โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้ำมีก�ำลังการผลิต
152 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ
สปป.ลาว โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาวเป็นระยะ
เวลา 30 ปี ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer ซึ่งได้
เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ไปเมื่อเดือนกันยายน
2542 โดยมีความสามารถในการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
จ�ำนวน 126 เมกะวัตต์ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับ กฟผ.
ในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณน�้ำที่มีในแต่ละปี โดยบริษัท
ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ำกัด จะจัดท�ำประมาณการไฟฟ้าที่ผลิตได้
ในแต่ละปีเป็นรายเดือนให้กฟผ. และ Electricite du Laos
(EDL) จ�ำนวน 2 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 30 ปีนับตั้งแต่
ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.25 ของหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมด และ EDL-Generation Public Company
Limited (EDL-Gen) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นที่
ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ำกัด
บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ำกัด เป็นเจ้าของและ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง เป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบโครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP) ประเภท
สัญญา Firm ปัจจุบันมีก�ำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด 123
เมกะวัตต์ จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จ�ำนวน 90 เมกะวัตต์
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุ 25 ปี จากวันเริ่ม
ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2556  
นอกจากนัน้ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล ยังได้ทำ� สัญญา
เพือ่ จ�ำหน่ายไฟฟ้า ไอน�ำ้ และน�ำ้ เย็นให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
(WHA RIL)
ทัง้ นี้ บริษทั ถือหุน้ ในโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล
ผ่านบริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01
ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่บริษัทใน
กลุ่มกัลฟ์ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่
ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ำกัด ทางอ้อม
โดยถือหุ้นผ่าน บริษัท ห้วยเหาะไทย จ�ำกัด (ซึ่งถือหุ้นใน
บริษทั ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ำกัดในสัดส่วนร้อยละ 25) ในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่ 5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กัลฟ์ โซล่าร์
บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ำกัด เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจ
กลุม่ โกลว์ถอื หุน้ ในบริษทั ห้วยเหาะไทย จ�ำกัดในส่วนทีเ่ หลือ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar
ดังนั้นจึงท�ำให้การถือหุ้นโดยรวมของบริษัทในบริษัท ไฟฟ้า
Rooftop) ภายใต้รปู แบบโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ห้วยเหาะ จ�ำกัด จึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.75 ของหุ้นที่
(VSPP) จ�ำนวน 4 โครงการ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 0.6
ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ส�ำหรับกลุ่มโกลว์มีการถือหุ้น
เมกะวัตต์ และจ�ำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่ กฟภ.และ กฟน.
ผ่าน บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จ�ำกัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยแบ่งเป็นรายบริษัทดังนี้
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(1) บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ำกัด มีก�ำลังผลิต 0.25
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
(WHA LP 1) เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
เดือนธันวาคม 2557
(2) บริษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จ�ำกัด มีกำ� ลังผลิต 0.13 เมกะวัตต์
ตั้ งอยู ่ ใ นนิคมอุตสาหกรรมดับ บลิว เอชเอ ชลบุรี 1
(WHA CIE 1) เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนมิถุนายน 2557
(3) บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จ�ำกัด มีก�ำลังผลิต 0.13
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) เริ่มด�ำเนินการผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2557

เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
เดือนเมษายน 2557
(4) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ำกัด
มีก�ำลังผลิตติดตั้ง 1.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ดับบลิวเอชเอ
เมกกะโลจิ ส ติ ก ส์ เซ็ น เตอร์ วั ง น้ อ ย 61 จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เริม่ ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนกรกฎาคม 2557
ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ กันกุล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้น
ที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มกันกุล ถือหุ้น
ในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
25.01 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด

(4) บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จ�ำกัด มีก�ำลังผลิต 0.09
เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด
(ESIE) เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือน
มกราคม 2558
7. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ำกัด
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ำกัด เป็นเจ้าของ
ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
และประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ)
ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในบริษัท กัลฟ์ โซล่าร์
1 ซึ่งตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและ
(WHA CIE 1) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ใน
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มกัลฟ์ ถือหุ้นในบริษัท
รูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small Power
กัลฟ์ โซล่าร์ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่
Producer (SPP) ประเภทสัญญา Firm ซึ่งก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ติดตั้งทั้งหมด 130 เมกะวัตต์ จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
จ�ำนวน 90 เมกะวัตต์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุ 25
ปี นับจากวันที่เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือน
6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดับบลิวเอชเอ กันกุล
พฤศจิกายน 2559 นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าบี.กริม เพาเวอร์
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ กันกุล เป็นเจ้าของและประกอบ
(ดับบลิวเอชเอ) 1 ยังได้ท�ำสัญญาเพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบที่ติดตั้งบนหลังคา
ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใน WHA CIE 1
(Solar Rooftop) ภายใต้รูปแบบโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (VSPP) จ�ำนวน 4 โครงการ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัท
รวม 3.3 เมกะวัตต์ และจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จ�ำนวน
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นในบริษัท บี.กริม
2.3 เมกะวัตต์ และ กฟน. จ�ำนวน 1.0 เมกะวัตต์ โดยแบ่ง
เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
เป็นรายบริษัทดังนี้
25.01 ของหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมด ในขณะทีก่ ลุม่
บี กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิว
(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ำกัด
เอชเอ) 1 จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออก
มีกำ� ลังผลิตติดตัง้ 0.64 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ดี่ บั บลิวเอชเอ
และจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน 8. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่ร่วมลงทุนกับ
เดือนเมษายน 2557
บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ำกัด
บริษัทฯ และบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ำกัดร่วมเป็นเจ้าของ
(2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติตามรูปแบบโครงการผู้ผลิต
มีกำ� ลังผลิตติดตัง้ 0.83 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ดี่ บั บลิวเอชเอ
ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm จ�ำนวน 4 โครงการ
เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18 จังหวัด
ดังต่อไปนี้
สมุทรปราการ เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
เดือนเมษายน 2557
(1) บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
(3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ำกัด
(ESIE) อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกำ� ลังผลิตไฟฟ้า
มีกำ� ลังผลิตติดตัง้ 0.83 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูท่ ดี่ บั บลิวเอชเอ
ติดตั้งทั้งหมด 137.0 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิต
12
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ไอน�้ำตามสัญญา 20 ตันต่อชั่วโมง โดยจะเริ่มด�ำเนิน 9. โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่ร่วมลงุทนกับบริษัท
โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท สุเอซ เอเชีย
การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560
จ�ำกัด
บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
(2) บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 1 จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส
อุตสาหกรรม ชลบุรี คลีนเอนเนอร์ยี่ ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม
1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) จังหวัดชลบุรี
(ESIE) อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีก�ำลังผลิต
มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 8.6 เมกะวัตต์ เริ่มด�ำเนินการ
ไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด 134 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิต
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562
ไอน�้ำตามสัญญา 30 ตันต่อชั่วโมง โดยเริ่มด�ำเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษทั อีสเทิรน์ ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั
(3) บริษทั กัลฟ์ ทีเอส  2 จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส
ร่วมทุน ระหว่าง บมจ. โกลว์ พลังงาน (บริษัทย่อยของบมจ.
2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี) ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
(ESIE) อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีก�ำลังผลิต
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ
ไฟฟ้าติดตั้ง 134 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิตไอน�้ำ
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) และบริษัท สุเอซ เอเชีย จ�ำกัด
ตามสัญญา 30 ตันต่อชั่วโมง โดยเริ่มด�ำเนินการผลิต
เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกันยายน 2560
โดยทั้งสามบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน
(4) บริษทั กัลฟ์ ทีเอส  3 จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส
3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น 10. โครงการระบบท่อจัดจ�ำหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติที่
ร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัด
(มหาชน) และบริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ระยอง มีกำ� ลังผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 130 เมกะวัตต์ และก�ำลัง
โครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 เป็นโครงการ
การผลิตไอน�้ำตามสัญญา 25 ตันต่อชั่วโมง โดยเริ่ม
ระบบท่อจัดจ�ำหน่ายและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้า
ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
2560
ซีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) และโครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์
ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์
(5) บริษทั กัลฟ์ ทีเอส  4 จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ทีเอส
ซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ซึ่งได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
4 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
เมื่อเดือน มิถุนายน 2562
ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง มีก�ำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 130 เมกะวัตต์ และ
ก�ำลังการผลิตไอน�้ำตามสัญญา 25 ตันต่อชั่วโมง โดย 11. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
บริษัทฯ ได้เข้าด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
เริม่ ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมือ่ เดือนมกราคม
อาทิตย์เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและ
2561
อาคารคลังสินค้าทั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าของ
กลุ่ม WHA และภายนอก ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง
(6) บริษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล  2 จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์
พาณิชย์แล้วเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 6.4 เมกะวัตต์
เอ็นแอลแอล ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL) มีก�ำลังผลิตไฟฟ้าติด
ตั้ง 127 เมกะวัตต์และก�ำลังการผลิตไอน�้ำตามสัญญา โครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่อยู่
10 ตันต่อชั่วโมง โดยเริ่มด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง ระหว่างก่อสร้าง
พาณิชย์เมื่อเดือนมกราคม 2562
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา บริษทั ฯ
ได้เข้าด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
ทั้งนี้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัท บนหลังคาเพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน
ย่อยของที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) ถือหุ้นใน โรงไฟฟ้า พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHAID และภายนอก อยู่ระหว่าง
พลังงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 ก่อสร้าง ซึ่งมีขนาดก�ำลังผลิตรวม 24.4 เมกะวัตต์  
ของหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมด ในขณะทีบ่ ริษทั กัลฟ์
เอ็มพี จ�ำกัด ได้ลงทุนในสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99
ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

กลุ่มธุรกิจ

ระดับต้นน�้ำ

กิจกรรมการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค
พลังงาน

ระดับปลายน�้ำ

• การจัดหาน�้ำดิบ

• การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำ
• การบ�ำบัดน�้ำเสีย

• การจัดหาเชื้อเพลิงและ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์

• การผลิตพลังงานไฟฟ้า
• การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar rooftop)

สาธารณูปโภค

พลังงาน

การก่อสร้างระบบการผลิต
และจ�ำหน่าย

ผู้รับเหมา
และผู้ค้า

• การบ�ำรุงรักษาโครงการ
• การบริการลูกค้าหลัง
การขาย

ผู้รับเหมา
และผู้ค้า

การก่อสร้างระบบการผลิต
และจ�ำหน่าย

การจัดหาเชื้อเพลิง
และวัตถุดิบ*

การผลิตพลังงานไฟฟ้า

ผู้ให้บริการ
บ�ำรุงรักษา
(ถ้ามี)

พลังงาน

การจัดหาน�้ำดิบ
การจัดหา
วัตถุดิบ

ขั้นตอนการผลิต

น�้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ระบบการ
จ�ำหน่าย

การรวบรวม
น�้ำเสีย

ลูกค้า
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ลูกค้า

*ไม่รวมถึงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

การบ�ำบัด
น�้ำเสีย
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ระบบการ
จ�ำหน่าย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ตั้ง
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (WHAUP)
เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนรามค�ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (662) 719-9559

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงผลิตน�้ำเพื่ออุตสาหกรรมจ�ำนวน 17 โรง และโรงบ�ำบัดน�้ำเสียจ�ำนวน 13 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID จ�ำนวน 10 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุต) (“WHA EIE”)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (“ESIE”)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (“WHA ESIE 1”)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (“WHA CIE 1”)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (“WHA CIE 2”)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (“WHA SIL”)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง (“WHA RIL”)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (“WHA ESIE 2”)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (“WHA ESIE 4”)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (“WHA ESIE 3”)

ที่ตั้ง

อ.มาบตาพุด จ.ระยอง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
อ.บ้านบึง / อ.หนองใหญ่ จ.ระยอง

ธุรกิจพลังงาน

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเปิดด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจ�ำนวน 30 โครงการ และได้เข้าลงทุนเปิดด�ำเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 2 โครงการ
โครงการโรงไฟฟ้า

สถานที่ตั้ง

ประเภทโรงไฟฟ้า

ประเภทผู้ผลิต

ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนที่เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
เก็คโค่-วัน
นิคมอุตสาหกรรม
พลังงานความร้อนใช้
IPP
มาบตาพุด
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
โกลว์ ไอพีพี
WHA CIE 1
พลังความร้อนร่วมที่ใช้
IPP
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ห้วยเหาะ พาวเวอร์
ประเทศ สปป. ลาว
พลังงานน�้ำ
IPP
SPP
กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล
WHA RIL
พลังความร้อนร่วม
แอล
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส
WHA PL1
พลังงานแสงอาทิตย์
VSPP
กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี
WHA CIE
พลังงานแสงอาทิตย์
VSPP
กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1
WHA ESIE 1
พลังงานแสงอาทิตย์
VSPP
WHAUP

สัดส่วนการลงทุน

35.00%
5.00%
12.75%
25.01%
25.01%
25.01%
25.01%
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟ้า

กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 1
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 3
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 6
ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรีนโซล่าร์รูฟ 17
บี .กริม เพาเวอร์ (ดับ
บลิวเอชเอ) 1

สถานที่ตั้ง

ประเภทโรงไฟฟ้า

ประเภทผู้ผลิต

สัดส่วนการลงทุน

ESIE
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
บางนาตราด กม.18
ดับบลิวเอชเอ เมกกะ
โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์
วังน้อย 61 อยุธยา
WHA CIE 1

พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP
VSPP

25.01%
74.99%

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

พลังงานแสงอาทิตย์

VSPP

74.99%

พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
พลังความร้อนร่วม
โคเจนเนอเรชั่นที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
พลังงานขยะ
พลังงานแสงอาทิตย์

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

SPP

25.01%

VSPP
Private PPA

33.33%
100%

Private PPA

100%

กัลฟ์ วีทีพี

ESIE

กัลฟ์ ทีเอส 1

ESIE

กัลฟ์ ทีเอส 2

ESIE

กัลฟ์ ทีเอส 3

WHA ESIE 1

กัลฟ์ ทีเอส 4

WHA ESIE 1

กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2

WHA RIL

ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่
WHA CIE
โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์
ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าร่วมลงทุนและอยู่ระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
พลังงานแสงอาทิตย์
อาทิตย์
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

HHTC

HHPC

RCE

ESCE

GHW

GIPP

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์และสุเอช

CCE

99.99%

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์

Gheco-l

WHAET

WHAWT

74.99%

99.99%

Gulf TS1

Gulf Solar
BV

WHA
Gunkul1

99.99%

WHA
Gunkul6

WHASL

WHAEG

Gulf Solar
TS2

Gulf TS2

Gulf TS4

Gulf Solar
KKS

Gunkul17

WHA

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์ เอ็มพี

Gulf TS3

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์

Gulf Solar
TS1

Gulf Solar

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกันกุล

WHA
Gunkul3

99.99%
25.01%

Gulf VTP

WHAUP

25.01%

BPWHA-1

Gulf NLL2

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มบีกริม

25.01%

99.99%

51.00%

25.00%

33.33%

99.99%

35.00%

99.99%

5.00%

99.99%

74.99%
99.99%
25.01%

35.00%

WHA NGD4

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มกัลฟ์ เจพี

Gulf JP NLL

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุน
กับกลุ่มกัลฟ์ และกลุ่มเอ็มไอทีจี

WHA NGD2

Gulf WHA MT

100.00%

25.01%

โครงสร้างองค์กร

100.00%
25.01%

SDWTP

WHAUP
NGHE AN
CUA LO

กลุ่มบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ

WUPSD

WUPS1

WUPIN

WUPS2

100.00%
99.99%

99.99%
47.31%

100.00%

100.00%
34.00%

74.99%
99.99%
25.01%

74.99%
99.99%
25.01%

WHAUP
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25.01%

โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย 5 ชุดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน

ส�ำนักเลขานุการ
บริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายการเงิน
และ
นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายกลยุทธ์

กฎหมาย

จัดหา

บริการองค์กร

(Corporate Service)

ฝ่ายปฏิบัติการ

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ
สาธารณูปโภค

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ
พลังงาน

หมายเหตุ : งานภายใต้ฝ่ายบริการองค์กร ได้แก่ กฎหมาย จัดหา ระบบข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล บริษัทใช้หน่วยงานภายนอก (Outsource)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ฝ่ายขาย

ฝ่ายก�ำกับดูแล

ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งอาจมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อกังวลและความคาดหวังของแต่ละฝ่าย โดยบริษัทฯ
มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และยังพิจารณาผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานราชการ และชุมชน ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินความส�ำคัญโดยจัดล�ำดับผู้มี
ส่วนได้เสีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. พนักงาน 3. ชุมชน

พนักงาน

คู่ค้าและเจ้าหนี้

ชุมชน

ภาครัฐ และ
หน่วยงาน
ราชการ

ผู้ถือหุ้น

คู่แข่ง

ลูกค้า

WHAUP
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา เช่น
อีเมล การแจ้งข้อมูลไปยัง
ผู้บังคับบัญชา ระบบสื่อสาร
ภายในองค์กร อินทราเน็ต ฯลฯ
• ประชุม Town Hall ประจ�ำปีร่วม
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)
• การแชร์ข่าวสารและ
ประสบการณ์จากคณะ
ผู้บริหาร รายไตรมาส
(Quarterly Executive Sharing)
• การส�ำรวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันกับองค์กรประจ�ำปี
• กล่องรับความคิดเห็น
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(Whistle blowing)

• ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
WHAUP
• การแจ้งข่าวสารและให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์
• โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
ในการท�ำงาน
• สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์
• การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

• รายงานผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจและ
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจให้ทราบ
• แจ้งข้อมูลความคืบหน้าและน�ำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
• จัดท�ำและพัฒนาโครงการฝึกอบรมตาม
ความเหมาะสม
• สื่อสารคุณค่าและกลยุทธ์ขององค์กร
• ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
• ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ช่วยเสริมสร้างอาชีว
อนามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การท�ำงาน

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
• รายงานประจ�ำปี
• การน�ำเสนอข้อมูลบริษัท
(Roadshow)
• การประชุมนักวิเคราะห์
• การน�ำเสนอทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประจ�ำปี
• การเปิดให้นักลงทุนเยี่ยมชม
บริษัท
• กิจกรรม Opportunity Day
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(Whistle blowing)
• ช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา เช่น
โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ ฯลฯ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

• ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจ เช่น
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผลตอบแทน ผลประโยชน์ และก�ำไร
ทางธุรกิจและปรับทิศทางการบริหารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
• ความโปร่งใสทางธุรกิจ
• ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
• เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
• การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
• จัดท�ำการบริหารจัดการความเสี่ยง
จัดการและความเสี่ยงทางธุรกิจ
องค์กร พร้อมทั้งก�ำหนดแผนระยะสั้น
และระยะยาว
• ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน • บริหารจัดการประเด็นความส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืน
• ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม
• ส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม

• กิจกรรม Roadshow และ
กิจกรรมทางการตลาด
• การประชุมทางธุรกิจ
(รายไตรมาส)
• การส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าประจ�ำปี
• กิจกรรม Customer clubs
(รายไตรมาส)
• วารสาร WHA Connect
(รายไตรมาส)
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(Whistle blowing)
• ช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา เช่น
โทรศัพท์ อีเมล ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล
โดยตรง ฯลฯ

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

• น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ของบริษัทบนเว็บไซต์และสื่อประเภท
อื่น ๆ
• ตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
• คุณภาพของงานบริการหลังการขาย • จัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบลูกค้า
สัมพันธ์อยู่เสมอ โดยพิจารณาจากความ
คิดเห็น/ ข้อแนะน�ำจากลูกค้า
• ข้อก�ำหนดและมาตรฐานด้านการ • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดอย่าง
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เคร่งครัด และยึดหลักมาตรฐานระดับ
สากลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามความเหมาะสม
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
• จัดท�ำการประเมินความเสี่ยงและภาวะ
ภาวะวิกฤติ
วิกฤติและด�ำเนินการตามมาตรการลด
ผลกระทบอย่างเหมาะสม
• แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมาตรการรับมือและ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้
ช่องทางการมีส่วนร่วม

•
•
•
•
•

การจัดกิจกรรมส�ำหรับคู่ค้า
การเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้า
โทรศัพท์
อีเมล
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(Whistle blowing)

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

• ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
• โอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ
• การปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอ

• การช�ำระเงินตามก�ำหนด และตาม
ข้อตกลงในเอกสารสัญญา

มาตรการและการตอบสนอง

• จัดท�ำนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เหมาะสม
• จัดกิจกรรมวันพบปะคู่ค้า
• สื่อสารนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออย่างมี
ประสิทธิภาพ
• จัดท�ำการตรวจประเมินคู่ค้า พร้อมทั้ง
เสนอความคิดเห็น/ แผนการแก้ไขเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐาน
• ปฏิบัติตามตามข้อตกลงในเอกสาร
สัญญา
• เปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขที่ตกลง
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

คู่แข่ง
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• ตัวแทนทางธุรกิจ
• การประชุมร่วมกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
• โทรศัพท์
• อีเมล
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(Whistle blowing)

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

• โอกาสด้านความร่วมมือ
• การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม

มาตรการและการตอบสนอง

• ให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
• ด�ำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจและ
สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ / หน่วยงานราชการ
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

•
•
•
•

การประชุมตามวาระ
โทรศัพท์
อีเมล
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(Whistle blowing)

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• กฎหมายและข้อบังคับ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด
• การบริหารจัดการผลกระทบจากกลุ่ม • ด�ำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ • ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและด�ำเนินธุรกิจ
โปร่งใส่ในการด�ำเนินกิจการ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ชุมชน
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

ประเด็นที่อยู่ ในความสนใจ

• เวทีรับฟังความคิดเห็นและการ • ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ประชุมร่วมกับบริษัทของกลุ่ม
ชุมชน เช่น ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ 
บริษัทดับบลิวเอชเอ
คุณภาพน�้ำที่ปล่อยออกมา และ
• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของกลุ่ม
การรั่วไหลของสารเคมี
บริษัทดับบลิวเอชเอ
• การส�ำรวจการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
• ตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น
• โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Clean water for Planet)
ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
• ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(Whistle blowing)
• การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริม
กิจกรรมของชุมชน
• บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการและการตอบสนอง

• จัดท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ และเฝ้าระวังไม่ให้ธุรกิจ
ส่งผลกระะทบร้ายแรงต่อชุมชน
• ด�ำเนินมาตรการลดผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน เช่น การใช้ระบบควบคุมไฟ
จราจรอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาการจราจร
• เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและ
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
• ด�ำเนินธุรกิจตามมาตรฐานและกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำโครงการพัฒนาชุมชนอย่าง
สม�่ำเสมอ
• ถ่ายทอดความรู้ความช�ำนาญของ
บริษัทฯ ให้แก่ชุมชน
• ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• จัดการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อท�ำความ
เข้าใจความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของชุมชน

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้ระบุประเด็นด้านความยัง่ ยืนโดยพิจารณาจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก โดยครอบคลุมถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมิน
และจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนตามกรอบการประเมินภายใต้มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) รวม
ถึงความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
1. การระบุประเด็นสำ�คัญ
บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ในปี 2562 โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ได้แก่ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงองค์กร ประกอบกับปัจจัย
ภายนอกซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United
Nations Sustainable Development Goals: SDGs) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นที่อยู่ ในความสนใจของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. การจัดลำ�ดับประเด็นสำ�คัญ
บริษัทฯ จัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละประเด็นโดยพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
1) ระดับผลกระทบของประเด็นนั้น ๆ ต่อบริษัทฯ ในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม 2) ระดับความมีอทิ ธิพลของประเด็นทีม่ ผี ลต่อการประเมินและการตัดสินใจของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้การประเมินจะจัดล�ำดับคะแนนตั้งแต่ 1-4 ตามระดับความ
ส�ำคัญดังนี้ มีความส�ำคัญน้อย มีความส�ำคัญปานกลาง มีความส�ำคัญมาก และมี
ความส�ำคัญมากที่สุด
3. การทวนสอบประเด็นสำ�คัญ
บริษัทฯ จะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วม และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอเป็นประธานการประชุม คณะผูบ้ ริหารจะทบทวนผลการประเมินประเด็น
ส�ำคัญและอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ความยั่งยืนของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562

ผลที่มีต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

มากที่สุด

การบริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณธุรกิจ

การพัฒนาชุมชน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารจัดการน�้ำ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการด้านนวัตกรรม

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด
ทอนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและการน�ำทรัพยากรมาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารจัดการพลังงาน

การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

ความส�ำคัญต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ปานกลาง

ความส�ำคัญปานกลาง

ความส�ำคัญมาก

มากที่สุด

ความส�ำคัญมากที่สุด

บรรษัทภิบาล และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
•
•
•
•
•

จรรยาบรรณธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการด้านนวัตกรรม
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

สังคม
• การพัฒนาชุมชน
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

สิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการน�้ำ
• ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดทอนความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับสภาพอากาศ
• การอนุรักษ์ทรัพยากรและการน�ำทรัพยากรมาใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
• การบริหารจัดการพลังงาน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

หัวข้อการดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
นความส�ำคัญ
มิติ ประเด็
ด้านความยั่งยืน หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ประเด็นส�ำคัญตามหมวดของ GRI

จรรยาบรรณธุรกิจ •• Management approach
(GRI 103)
•• Ethics and integrity
(GRI 102-16)
•• Anti-corruption (GRI 205-2,
205-3)
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความ •• Management approach
และวิกฤต
เสี่ยงและวิกฤต
(GRI 103)
•• Precautionary principles or
approach (102-11)
•• Key impacts, risks, and
opportunities (102-15)
•• Effectiveness of risk
management processes
(102-30)
การจัดการลูกค้า
การจัดการลูกค้า •• Management approach
สัมพันธ์
สัมพันธ์
(GRI 103)
การจัดการด้าน
การจัดการด้าน •• Management approach
นวัตกรรม
นวัตกรรม
(GRI 103)

บรรษัทภิบาล/ เศรษฐกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการ •• Supply chain (GRI 102-9)
ห่วงโซ่อุปทาน
•• Management approach
(GRI 103)
•• Supplier Environmental
Assessment (GRI 308-1,
GRI 308-2)
•• Supplier Social Assessment
(GRI 414-1, GRI414-2)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน
องค์กร

ภายนอก
องค์กร

เป้าหมาย
การพัฒนา หน้า
ที่ยั่งยืน
(SDGs)

พนักงาน •• ผู้ถือหุ้น
•• คู่ค้า/ เจ้าหนี้

28-31

พนักงาน •• ผู้ถือหุ้น
•• ลูกค้า
•• ชุมชน

32-35

•• คู่ค้า

45-48

พนักงาน •• ผู้ถือหุ้น
•• ลูกค้า
•• ชุมชน

39-44

พนักงาน •• คู่ค้า / เจ้าหนี้

36-38

WHAUP
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

นความส�ำคัญ
มิติ ประเด็
ด้านความยั่งยืน หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ประเด็นส�ำคัญตามหมวดของ GRI

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน

•• Management approach
(GRI 103)
•• Organizational profile
(GRI 102-8)
•• Employment (GRI 401-1,
GRI 401-2)
•• Training and Education
(GRI 404-1, GRI 404-2,
GRI 404-3)
•• Diversity and Equal Opportunity
(GRI 405-1)
อาชีวอนามัยและ อาชีวอนามัยและ •• Management approach (GRI
ความปลอดภัยในการ ความปลอดภัยใน
103)
ท�ำงาน
การท�ำงาน
•• Occupational Health and Safety
(GRI 403-1, GRI 403-2, GRI
403-4, GRI 403-5, GRI 403-6)
อาชีวอนามัยและ อาชีวอนามัยและ •• Management approach
ความปลอดภัยในการ ความปลอดภัยใน
(GRI 103)
ท�ำงาน
การท�ำงาน
•• Emissions (GRI 305-7)
•• Effluents and Waste
(GRI 306-2)
•• Biodiversity (GRI 304-1)
•• Environmental Compliance
(GRI 307-1)
ปัญหาการ
ปัญหาการ
•• Management approach
เปลี่ยนแปลงสภาพ เปลี่ยนแปลงสภาพ (GRI 103)
ภูมิอากาศและการ ภูมิอากาศ
•• Energy (GRI 302-1, GRI 302-4)
ลดทอนความเสี่ยงที่ และการบริหาร
•• Emissions (GRI 305-2)
เกี่ยวกับสภาพอากาศ จัดการพลังงาน
การบริหารจัดการ
พลังงาน
การบริหารจัดการน�้ำ การบริหารจัดการน�้ำ •• Management approach
(GRI 103)
การอนุรักษ์ทรัพยากร
•
•
Water
and Effluents (GRI 303-1,
และการน�ำทรัพยากร
GRI303-2)
มาใช้ให้เกิด
•• Effluents and Waste
ประสิทธิภาพสูงสุด
(GRI 306-1)

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การจัดการทรัพยากร การจัดการ
มนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
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•• Management approach
(GRI 103)
•• Economic Performance
(GRI 102-1)
•• Indirect Economic Impacts
(GRI 203-2)
•• Local Communities
(GRI 413-1)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน
องค์กร

ภายนอก
องค์กร

เป้าหมาย
การพัฒนา หน้า
ที่ยั่งยืน
(SDGs)

พนักงาน • ชุมชน

62-69

พนักงาน

56-61

พนักงาน ••คู่ค้า
•• ชุมชน

50-55

พนักงาน •• ลูกค้า
•• ชุมชน

71-77

พนักงาน •• ลูกค้า
•• ชุมชน

82-86

พนักงาน •• ลูกค้า
•• ชุมชน

78-81

|

บรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
•
•
•
•
•

จรรยาบรรณธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการด้านนวัตกรรม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

WHAUP
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ตระหนั กว่ า จรรยาบรรณในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี มี
ความส� ำ คั ญ ในฐานะเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการรั ก ษา
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมไปกับ
การลดความเสี่ยงองค์กรที่อาจน�ำไปสู่การหยุดชะงักทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบเป็นพื้นฐาน
ของแนวปฏิบัติทางธุรกิจ เนื่องจากได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการ
ประพฤติผิดขององค์กรไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่ อ ชื่ อ เสี ย งเท่ า นั้ น แต่ ยั ง อาจน� ำ ไปสู ่ ความสู ญ เสี ย ทางการ
เงินและการถูกยกเลิกใบอนุญาตด�ำเนินการอีกด้วย เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงทุ่มเทที่จะ
ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจอย่างยุติธรรม และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของความสุจริตรักษาเกียรติและความโปร่งใสอัน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ
บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดถือแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
ที่เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจยึดถือแนวปฏิบัติเดียวกันนี้เช่นกัน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอซึ่งมี “สุจริตรักษาเกียรติ (Integrity)” เป็นหนึ่งใน
ค่ า นิ ย มทั้ ง ห้ า ก้ า วล�้ ำ กว่ า ใคร (Advance), ที่ ห นึ่ ง ในใจ
(Champion), รอบรู้สมองไว (Resourceful), รู้ใจเป็นคู่คิด
(Partnership), และสุจริตรักษาเกียรติ (Integrity) ที่น�ำพาให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างความมั่นใจในการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
รวมถึ ง การดู แ ลให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท ฯ
ปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ จึงได้จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิในการ

ANTI-CORRUPTION POLICY
นโยบายตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชั่น

NO GIFT POLICY
นโยบายงดรับของขวัญ

ขอความรวมมือชาวดับบลิวเอชเอ กรุป ทุกหนวยงานรวมกันรณรงค งดรับของขวัญจาก
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในชวงเทศกาลปใหม 2563 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการทำธุรกิจดวย
ความซ�่อสัตยโปรงใส และปราศจากการทุจร�ตและคอรรัปชั่น
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานของ ดับบลิวเอชเอ กรุป
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
*** รวมสนุกลุนรับของรางวัลจากกิจกรรมสรางเสร�มความรูเกี่ยวกับนโยบายตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชั่น ***
โดยตอบคำถามผานทาง WHA Group - HR Sharing (SharePoint) ในหัวขอ Anti-Corruption Policy
ไดถึงวันศุกรที่ 10 มกราคม 2563 ประกาศรายช�่อผูโชคดีผานทาง SharePoint

คลิกเพื่อเขาสู SharePoint

(ขอสงวนสิทธ�์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมแจงใหทราบลวงหนา)

ทานสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก WHA Group - HR Sharing (SharePoint) ในหัวขอ Anti-Corruption Policy หร�อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : คุณปุณยว�ร ชัยยะรุงสกุล เบอรติดตอ 02-719-9555 ตอ 232 Email : poonyaveec@wha-group.com
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสมและโปร่ ง ใส โดยบริ ษั ท ฯ ได้ สื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์หลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างทั่วถึงแก่ผู้บริหาร
และพนักงาน (ครบถ้วนร้อยละ 100 ของพนักงาน) และขยาย
ขอบเขตการสื่อสารให้ครอบคลุมไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและ
ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยของบริ ษั ท พร้ อ มคาดหวั ง ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกราย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรปฏิบัติตามและยึดถือ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในทุ ก กิ จ กรรมที่ อ ยู ่ ภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบของตน นอกเหนือจากการสื่อสารให้
ทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้ท�ำการแจ้งเตือน
ให้พนักงานทุกคน และแจ้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึง
กับนโยบายงดรับของขวัญทั้งก่อนและในช่วงที่มีเทศกาลต่างๆ
และเพื่อเป็นการยืนยันถึงความทุ่มเทที่มีต่อการต่อต้านการ
ทุจริตและการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึง
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action
against Corruption: CAC) และผ่านการรับรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการ CAC ในเดือนพฤศจิกายน 2562
บริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวนจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ด้วยการเพิ่ม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายงดรับของขวัญ ซึ่งผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และ
ได้มีการสื่อสารและส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการมี
ส�ำนึกความรับผิดชอบ (Accountability)ในเชิงรุก ดังสะท้อน
ได้อย่างชัดเจนจากจ�ำนวนกรณีรายงานการทุจริตและการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นศูนย์

0
100%
กรณีทุจริต
คอร์รัปชั่น

ของพนักงานได้รับ
การสื่อสาร เรื่อง
จรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนว จรรยาบรรณธุรกิจและลงนามยืนยันรับทราบแล้ว โดยจรรยาบรรณ
ปฏิบัติที่ดีให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม อันจะเป็น ธุรกิจจะได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
การส่งเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ทุกปี
ต่อสังคมในการด�ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังน�ำความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาพิจารณาด้วย โดยคู่มือจรรยาบรรณ ในกรณีที่มีรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ ส�ำนักงาน
ธุ ร กิ จ มี การจั ด ท� ำ ทั้ ง ในรู ป แบบภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เลขานุการบริษทั จะพิจารณากรณีดงั กล่าว และด�ำเนินขัน้ ตอนการ
เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ในประเทศไทยและ สืบสวนตามกระบวนการแจ้งเบาะแส เพื่อลงมติในกรณีดังกล่าว
ต่างชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
เนื้อหาภายในคู่มือประกอบด้วย แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ แนว
ปฏิบัติที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการ ค่านิยมองค์กร
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เนื่องจากบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจึง
การช่วยเหลือทางการเมือง การปกป้อง ดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ มีค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ เพื่อให้
การจัดท�ำและการเก็บรักษาข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญาและ พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือในค่านิยมเดียวกัน และเพื่อน�ำไปใช้
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นสมรรถนะความเป็นผู้น�ำ (Leadership Competencies) ใน
แนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สิง่ แวดล้อม ความอาชีวอนามัยและ การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ ได้ ความซื่อสัตย์สุจริตนับเป็นองค์ประกอบ
ความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการแจ้งเบาะแส
หนึ่งในค่านิยม 5 ข้อของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ก้าวล�้ำกว่าใคร, ที่
ทั้งนี้จรรยาบรรณธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะบังคับใช้กับทั้ง หนึ่งในใจ, รอบรู้สมองไว, รู้ใจเป็นคู่คิด และสุจริตรักษาเกียรติ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับและ โดยกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาค่ า นิ ย มด้ า นความ
ทุกต�ำแหน่ง ไม่ว่าพนักงานดังกล่าวจะเคยได้ลงนามรับทราบ ซื่อสัตย์สุจริตในตัวพนักงานทุกคน พร้อมทั้งยึดมั่นในวัฒนธรรม
แล้วหรือไม่ ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรม การท�ำงานที่โปร่งใส การรักษาค�ำมั่นสัญญา และความจริงใจ
ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจ นอกเหนือจากนั้น
และคอร์รปั ชัน่ ในระหว่างการปฐมนิเทศพนักงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ยังช่วยพัฒนาให้พนักงานมีความ
พนักงานใหม่ทุกคนรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขยันหมัน่ เพียร (Diligent) รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จริยธรรมด้วย (Ethically and Socially Responsible)

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ก้าวล้ำ�กว่าใคร

ที่หนึ่งในใจ

รอบรู้สมองไว

รู้ใจเป็นคู่คิด

WHAUP

สุจริตรักษาเกียรติ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจทีซ่ อื่ ตรง โปร่งใส และ
เป็นธรรม และถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในธุรกิจและ
ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และได้
รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต จากที่ประชุมคณะกรรมการ CAC ในเดือน
พฤศจิกายน 2562

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดท�ำช่องทางการแจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถรายงานและแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตและการกระท�ำ
ผิดกฎหมายขึน้ โดยก�ำหนดให้มมี าตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
ด้วยเช่นกัน ในส่วนของช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
กระท�ำผิดมีดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

เพื่อตอกย�้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตและ
ช่องทางสำ�หรับพนักงาน
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการใช้อ�ำนาจในทางที่ผิด และเพื่อเป็น
• www.wha-up.com
กรอบในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• กล่องรับความคิดเห็น
โดยได้ น� ำ นโยบายไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและการ
• CEO@wha-up.com
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ
• auditcommittee@wha-group.com
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
อย่างจริง และสนับสนุนให้มีการรายงานกรณีพบความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ
ช่องทางสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในการฝึกอบรม
• www.wha-up.com
จรรยาบรรณธุรกิจในปี 2561 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่
• CEO@wha-up.com
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงใหม่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
• auditcommittee@wha-up.com
สื่อสารให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับปรับปรุงใหม่ ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ จะสื่อสารหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจผ่านการปฐมนิเทศ
เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั รายงานเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เลขานุการ
บริ ษั ท จะรายงานกรณี ดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ในแง่ของการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะ ได้รับทราบ เพื่อพิจารณาและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการ
กรรมการตรวจสอบก�ำกับและตรวจสอบกิจกรรมการด�ำเนินงาน สืบสวน หากกรณีดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติม
ของบริษัทฯ ทุก ๆ ด้านให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ทุตริตและคอร์รปั ชัน่ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมิน ข้อร้องเรียนน�ำเสนอแนวทางการตรวจสอบ และด�ำเนินการ
ความเสีย่ งในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และก�ำหนด ตามกระบวนการตรวจสอบต่ อ ไป รวมทั้ ง รายงานต่ อ
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการขยายขอบเขต คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  
แนวปฏิบัติต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น แนวทางในการ
ให้และรับของขวัญ โดยในปี 2562 ไม่พบว่ามีกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
30
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ช่องทางการร้องเรียน
เว็บไซต์
บริษัท

Acknowledged
investigate for validity

มีข้อร้องเรียน

จบกระบวนการ

รับทราบผล

รับทราบผล

รับทราบ

รับทราบรายงาน
ประจ�ำไตรมาส

รับทราบผลสรุป
เรื่องร้องเรียน

จดหมายทาง
ไปรษณีย์

แต่งตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบข้อร้องเรียน

อนุมัติแนวทาง
และมาตรการ
การตรวจสอบ
หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไข

รับทราบผล

รับทราบ และเสนอแนะ
หน่วยงานตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน

อนุมัติแนวทาง
และมาตรการ
การตรวจสอบ
หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไข

รับทราบผล

น�ำเสนอแนวทางกา
รตรวจสอบและมาตรการ
การตรวจสอบหรือ
มาตรการป้องกันและแก้ ไข

ด�ำเนินการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
เสร็จสิ้น

พบการฝ่าฝืน / ทุจริต / ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

รวบรวม
ข้อร้องเรียน

กล่องแสดง
ความคิดเห็น

ไม่พบการฝ่าฝืน / ทุจริต / ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

อีเมล

ไม่มีข้อร้องเรียน

วยงาน หน่วยงาน คณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการ ติหน่
การ
ด
ตามและ
ตรวจสอบข้อ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุ
บริษัท
บริษทั
ด�ำเนินการ ร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing)

ผลการ
ตรวจสอบ

พิจารณาบท
ลงโทษ หรือ
พิจารณาด�ำเนินการ
ป้องกันและแก้ ไข
ตามวินัย ตาม
ระเบียบฯ และ/หรือ
อาจได้รับการลงโทษ
ตามกฎหมาย

ด�ำเนินการลงโทษ
หรือ ด�ำเนินการ
ป้องกันและแก้ ไข
จบกระบวนการ

รับทราบการพบการฝ่าฝืน / ทุจริต / ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ และรับทราบบทลงโทษ หรือ แนวทางการป้องกันและแก้ ไข จากกรณีดังกล่าว
จบกระบวนการ

WHAUP
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การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ
โลก รวมถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป
ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ เหล่านีอ้ าจกลายเป็นความเสีย่ งต่อธุรกิจ
ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ฯ และผล
ประโยชน์ของนักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ หยุดชะงัก
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา และแต่งตั้งให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจาก
การบริหารจัดการภายในองค์กร อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อ
เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการในระดับปฏิบตั กิ ารทัว่ ทัง้ องค์กร
และบริษทั ฯ ยังสือ่ สารถึงพนักงานทุกคนเพือ่ ให้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คณะ
กรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมการจัดการความ
เสีย่ งของทัง้ องค์กร และควบคุมดูแลระบบและขัน้ ตอนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
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บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบไปด้วย
บุคลากรจากทุกหน่วยงานในองค์กร เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
กรรมการบริษทั 3 ท่านทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบขอบเขตนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง เฝ้าสังเกตและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง รายงานความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและแผนการบริหาร
ความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ และพิจารณารายงาน
ของคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ก�ำหนดแนวทางที่
เหมาะสมเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ ใน
การประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้มกี ารควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม และสนับสนุนวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (risk culture) ของบริษัทฯ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุม 2 ครั้ง
เพือ่ ตรวจทานความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและเร่งด่วน เพือ่ ให้มกี ารบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้ความเสีย่ ง
อยู่ภายใต้การควบคุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะท�ำงาน
บริหารความเสี่ยง
องค์กร

คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
บุคลากรจากทุกหน่วยงานในองค์กร โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ประเมินความเสี่ยงองค์กรและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสีย่ ง การด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ งจึงถูก
ก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดความส�ำเร็จ (KPI) ของแต่ละ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ จะเป็น
ผู้ก�ำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน อันได้แก่
กระบวนการจัดการ การน�ำไปปฏิบัติใช้ และการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ของคณะท�ำงาน ซึ่งจะทบทวนประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคและพลั ง งานชั้ น น� ำ ของ
ประเทศไทย บริษทั ฯ ตระหนักถึงปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน บริษัทฯ
จึงด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ เพือ่ ระบุความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญและประเมินผลกระทบ
จากความเสี่ยงที่มีต่อการด�ำเนินงาน โดยการประเมินความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียน ซึ่ง
ความเสีย่ งทัง้ หมดจะได้รบั การวิเคราะห์โดยพิจารณาถึงธุรกิจหลัก
ทั้งสองประเภทซึ่งก็คือธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงที่สำ�คัญ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงอันเป็นสาระส�ำคัญดังนี้:
ธุรกิจสาธารณูปโภค
• รายได้หลักของธุรกิจน�้ำมาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการกระจุกตัวของลูกค้า
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพึ่งพาผู้จัดหาน�้ำดิบรายใหญ่
ความเสี่ยง
• ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ความสามารถของบริ ษั ท ฯ ในการปรั บ ขึ้ น ราคาสาธารณู ป โภคในนิ ค ม
ด้านปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพและความเสียหายของระบบการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ภัยแล้ง และมหันตภัยธรรมชาติ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคม และกฎหมายที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการขยายกิจการและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
• การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค
อื่นๆ
ความเสี่ยงด้าน
• ความเสี่ยงด้านการเงิน จากการด�ำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ใน
การเงิน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ การเข้าถึงตลาดการเงินและตลาดทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
และอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านการ
• ความเสี่ยงจากการใช้งานและการตีความตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ • ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ และระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความเสี่ยงอื่นๆ
• ความเสี่ยงจากความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์

ธุรกิจพลังงาน
ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์
ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

•
•
•
•
•

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน

•

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎ

•
•

ความเสี่ยงอื่นๆ

•
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ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจที่ตนไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพและความเสียหายของระบบการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขาดแคลนเชื้อเพลิง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และกฎหมายที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อแผนการขยายกิจการและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค
อื่นๆ
ความเสี่ยงด้านการเงิน จากการด�ำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ การเข้าถึงตลาดการเงินและตลาดทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
และอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการใช้งานและการตีความตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ และระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

นอกเหนือจากความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กรแล้ว บริษัทฯ ได้ระบุ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจในช่วง
3-5 ปีข้างหน้า ดังนี้
1. วิกฤตด้านน�้ำ
จากจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ การเปลีย่ นแปลงจากการ
เป็นชนบทสู่ความเป็นเมือง และการขยายตัวของการเกษตร
และนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ส่งผลกระทบต่อ
การมีน�้ำใช้และคุณภาพน�้ำในพื้นที่ ท�ำให้บริษัทฯ เล็งเห็น
ถึงวิกฤตการณ์ด้านน�้ำที่ส�ำคัญ 2 ประการในภูมิภาค ซึ่ง
ประกอบไปด้วย อุทกภัยร้ายแรงในช่วงฤดูฝนและภัยแล้ง
ขัน้ วิกฤตในช่วงฤดูแล้ง ความเสีย่ งในการขาดแคลนน�ำ้ เกิดขึน้
อย่างแพร่หลายและอาจร้ายแรงขึน้ ในอีกไม่กป่ี ี ซึง่ ไม่เพียงแต่
จะท�ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
ความเป็นอยู่ของลูกค้าและชุมชนโดยรอบอีกด้วย
ด้วยความมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบจากการขาดแคลนน�้ำ 
และเพื่อให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียมีนำ�้ ใช้อย่างเพียงพอ
ระหว่างฤดูแล้ง บริษทั ฯ จึงก�ำหนดมาตรการลดการสูบน�ำ้ ดิบ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้ำและน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงปริมาณ
น�ำ 
้ และกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักในวิกฤตการณ์ดา้ นน�ำ้ ใน
กลุ่มพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียผ่านโครงการ Clean Water
for Planet ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (WHA ID)
และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดในการเฝ้าสังเกต
ปริมาณน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภค
2. ต้นทุนน�้ำ
บริ ษั ท ฯ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ อุ ต สาหกรรมในกลุ ่ ม นิ ค ม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ซึ่งน�้ำดิบถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน เนื่องจาก
ปัญหาการขาดแคลนน�้ำและความต้องการน�้ำที่เพิ่มสูงขึ้นใน
ภูมภิ าค จึงคาดการณ์วา่ จะมีการขึน้ ราคาน�ำ้ ดิบในอนาคตอัน
ใกล้นี้ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ พึง่ พาผูจ้ ดั หาน�ำ้ รายใหญ่เป็นหลัก
และจัดหาน�้ำดิบจาก 3 แหล่งหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) บริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จาํ กัด (มหาชน)
(East Water) คิดเป็นร้อยละ 80 2) กรมชลประทาน (RID)

คิดเป็นร้อยละ 10 และ 3) อ่างเก็บน�้ำธรรมชาติภายในของ
กลุ่มบริษัท WHA ID คิดเป็นร้อยละ 10
ทัง้ นี้ หาก East Water และ RID เพิม่ ราคาจ�ำหน่ายน�ำ้ ขึน้ อย่างมี
นัยส�ำคัญ จะส่งผลกระทบเชิงลบในด้านการเงินและการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ
จึงวางแผนและได้เริ่มด�ำเนินการลดความเสี่ยงด้วยการ 1)
พิจารณาสร้างอ่างเก็บน�้ำเพิ่มเติมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ บางแห่ง, 2) ส�ำรวจแหล่งน�ำ้ ดิบธรรมชาติ และ
3) น�ำระบบการรีไซเคิลน�้ำมาใช้

การบริหารจัดการวิกฤต

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนือ่ งอาจเป็นความท้าทายต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ เหตุการณ์
ที่ไม่คาดคะเนไว้ลว่ งหน้า เช่น ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โรคระบาด
การก่อการร้าย และอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และก่อให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และชีวิตหรือกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้
อย่างทันท่วงที และด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างช่วงที่เกิด
วิกฤต  

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ห ารและควบคุ ม ความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตในกลุ่ม
พนักงาน และให้พนักงานร่วมมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดความส�ำเร็จ (KPI) ของพนักงาน
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตน ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ
ได้จัด Workshop เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อสื่อสาร
ให้พนักงานได้ทราบถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงให้แก่
พนักงาน ในปี 2562 มีผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 8 ท่านของ
บริษทั เข้าร่วม Workshop เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
และได้สื่อสารให้พนักงานภายใต้ความดูแลของตนได้ทราบถึง
การบริหารความเสี่ยง

WHAUP
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ในห่วงโซ่อปุ ทานของการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีการติดต่อกับ
คู่ค้าและผู้รับเหมานับร้อยราย บริษัทฯ จึงค�ำนึงว่าคู่ค้าและผู้รับ
เหมาของกลุ่มบริษัทฯ เหล่านั้นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
และล้วนมีสว่ นในความส�ำเร็จของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ได้ตระหนักว่าหากการบริหารจัดการต่อห่วงโซ่อุปทานที่ขาด
ประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการด�ำเนินงานใดๆ
ที่ไม่เหมาะสมจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถส่ง
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ และย่อมส่งผลต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานดังกล่าว

ด�ำเนินการจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ธุรกิจน�้ำ

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

นอกเหนือจากกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจน
บริษทั ฯ มีการสือ่ สารกับคูค่ า้ อยูเ่ ป็นประจ�ำ โดยจัดให้มกี ารประชุม
การเยี่ยมชมสถานประกอบการ การจัดท�ำแผนงานประเมินคู่ค้า
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน ในส่วนของงานก่อสร้าง
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่าง
สูง โดยได้ด�ำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการ
ก่อสร้าง และเน้นความปลอดภัยสูงสุดของคนงานก่อสร้าง โดย
ก�ำหนดให้มีการวิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยในที่หน้างาน (Job
การจัดหาและการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ฯ ได้รบั Safety Analysis) อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ และเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก รู้จักห่วงโซ่ขององค์กร
ห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีรายชื่อคู่ค้าและผู้รับเหมามากกว่า 200 รายที่เป็น
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจึงพัฒนามาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อ ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ เช่น น�้ำดิบ สารเคมี ห้อง
บริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา ทั้งคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้าที่มีอยู่ ปฏิบัติการ และบริการบ�ำรุงรักษา เป็นต้น และหากไม่มีการ
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการที่ดี กิจกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
อีกทัง้ ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างของกลุม่ บริษทั ฯ ช่วยให้แต่ละบริษทั ความต่อเนื่องทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ ในขณะ
ในกลุม่ บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลคูค่ า้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ เดียวกัน ผลกระทบต่างๆ อาจส่งผลต่อคูค่ า้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ธุรกิจ
ของตนได้อย่างสะดวกสบาย และจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลคู่ค้าใน และสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้น�ำ  “หลักจรรยาบรรณ
บริษัทอื่น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ธุรกิจส�ำหรับคูค่ า้ (Supplier Code of Conduct)” มาใช้และสือ่ สาร
ให้คู่ค้าและผู้รับเหมาได้ทราบถึงแนวทางและความคาดหวังของ
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น บริษัทฯ พร้อมก�ำกับให้เกิดการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 โดยจะ ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้วางใจในแนวทางการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่าง
ครอบคลุมถึง นโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง วิธปี ฏิบตั ิในกระบวนการ ยัง่ ยืนของบริษทั ฯ และยังถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
จัดซือ้ จัดจ้าง การก�ำหนดระดับของผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัด สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย
จ้าง ขัน้ ตอนการคัดเลือกคูค่ า้ การประเมินคูค่ า้ การท�ำสัญญาและ
การยกเลิกสัญญา ตลอดจนการช�ำระเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การ คู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯ สามารถแยกย่อยออกได้เป็น
ประเภทต่างๆ ดังนี้:

•• การเดินท่อและการสูบน�้ำ
•• การก่อสร้างโรงผลิตน�้ำ
•• ผลิตภัณฑ์สารเคมี
36

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

•• แผงเซลล์แสงอาทิตย์
•• หม้อแปลงและอุปกรณ์ต่างๆ
•• ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาด้าน EPC

การบริหารจัดการความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน

นอกเหนือจากการก�ำหนดกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นระบบ บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินการประเมินความเสีย่ งของคูค่ า้ ในด้านจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ (New Suppliers Selection) และกระบวนการประเมินผลการท�ำงานของคู่ค้า
(Supplier Evaluation) เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน

ระบบการจัดการ
ความเสี่ยงคู่ค้า

ลงทะเบียน
คู่ค้า

•• ระบุคู่ค้ารายส�ำคัญ
•• การประเมินความเสี่ยงของ
คู่ค้า (ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม)

•• แบบฟอร์มประเมินคู่ค้า
•• ลงทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์
เข้าในทะเบียนคู่ค้า(Approved
Vendor List: AVL)

ประสิทธิภาพ
คู่ค้า

•• การประเมินผลการท�ำงาน
ประจ�ำปีของคู่ค้า
•• การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

การจำ�แนกประเภทตามประสิทธิภาพของผู้จัดหา
ผลงาน: ยอดเยี่ยม
• ช่วงคะแนน 80-100 %

• การด�ำเนินการ: คู่ค้าต้องท�ำการประเมินตนเองทุก 2 ปี

• ผลงาน: ดี

• ช่วงคะแนน 60-79%
• การด�ำเนินการ: คู่ค้าต้องท�ำการประเมินตนเองทุกปี

• ผลงาน: พอใช้

• ช่วงคะแนน 25-59%
• การด�ำเนินการ: คู่ค้าต้องส่งแผนด�ำเนินการแก้ ไข ESG และด�ำเนินการแก้ ไขให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนพร้อมตรวจประเมินอีกครั้ง

ผลงาน: ปรับปรุง

• คะแนนต�่ำกว่า 25%
• การด�ำเนินการ: คู่ค้าต้องส่งแผนด�ำเนินการแก้ ไข ESG และด�ำเนินการแก้ ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
ตกลงกันไว้ ยกเลิกสัญญาทางธุรกิจหากคู่ค้าไม่ผ่านการตรวจประเมิน
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กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่

เมือ่ หน่วยงานใด ๆ ในบริษทั ฯ ประสงค์จะซือ้ สินค้าและบริการซึง่
คูค่ า้ รายเดิมที่ได้รบั การอนุมตั ิ (Approved Suppliers) ไม่สามารถ
จัดหาให้ได้ ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Department) จะคัดกรอง
คูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ สรรหาคัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ คี ณุ สมบัตสิ งู สุด โดย
จะด�ำเนินการผ่านกระบวนการคัดเลือกคูค่ า้ รายใหม่ ตามแนวทาง
ทีร่ ะบุไว้ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง (Procurement Procedure)
กล่าวคือ คู่ค้าที่มีศักยภาพจะต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินคู่ค้า
(Pre-qualification Form: PQ) ซึ่งค�ำถามในแบบฟอร์มนี้จะมีทั้ง
ค�ำถามทัว่ ไปทีส่ อบถามเกีย่ วกับคุณภาพ ราคา และความสามารถ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการของคู่ค้า และยังมีค�ำถามที่ ใช้
ตรวจสอบว่าคูค่ า้ ศักยภาพเหล่านีม้ นี โยบายหรือมีการจัดการด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ การด�ำเนินการทั้งหมดข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคูค่ า้ และท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ คูค่ า้ จะประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ในปี 2562 บริษัทฯ มีคู่ค้าด้าน
สาธารณูปโภคใหม่ 1 รายที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
และได้เป็นคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติจากกลุ่มบริษัทฯ

กระบวนการประเมินผลการทำ�งานคู่ค้า

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ก�ำหนดกระบวนการในการประเมิน
คู่ค้าให้เป็นไปอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้คู่ค้าและผู้รับเหมาที่มา
ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอเป็นพันธมิตรที่มีมาตรฐาน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมในการ
เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
ได้มีการแยกแบบฟอร์มในการประเมินคู่ค้าที่เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
สินค้าบริการ (Suppliers) แยกออกจากคู่ค้าประเภทผู้รับเหมา
โครงการ (Contractors) โดยได้กำ� หนดให้หน่วยงานทีส่ งั่ ซือ้ สินค้า
และบริการ และฝ่ายจัดซือ้ ร่วมกันประะเมินผลการท�ำงานประจ�ำปี
ของคู่ค้าและผู้รับเหมา ทั้งนี้แบบฟอร์มของคู่ค้าประเภทผู้จัด
จ�ำหน่ายสินค้าและบริการมีการประเมินผลทางด้านคุณภาพสินค้า
บริการ ราคา การจัดส่งสินค้า/น�ำส่งงาน และการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหลัก ในขณะที่แบบฟอร์มของ
ผู้รับเหมาจะมีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมในด้านการ
ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
รวมถึงการประเมินด้านคุณภาพงาน ด้านกระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้
สาเหตุทแี่ บบฟอร์มมีความแตกต่างกันเป็นผลมาจากการประเมิน
แล้วว่า ลักษณะงานของผูร้ บั เหมานัน้ มีความเสีย่ งในด้านดังกล่าว
สูงกว่าคูค่ า้ ทีเ่ ป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าบริการ อย่างไรก็ตามภายหลัง
การประเมินเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ จะแจ้งผลการประเมินให้คู่ค้า
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และผู้รับเหมาทราบ หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
รวมถึงต้องมีการตกลงแผนการแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกัน และ
หากพบว่าคูค่ า้ หรือผูร้ บั เหมามีผลการปฏิบตั งิ านที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานเป็นเวลาสองปีตดิ ต่อกัน คูค่ า้ หรือผูร้ บั เหมารายดังกล่าว
จะถูกตัดออกจากทะเบียนคูค่ า้ (AVL) และฝ่ายจัดซือ้ จะส่งหนังสือ
แจ้งให้ทราบในล�ำดับต่อไป โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมา คิดเป็นร้อยละ 99 ของคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาทั้งหมด ซึ่งปรากฏว่าคู่ค้าและผู้รับเหมาข้างต้นผ่าน
การประเมินทุกราย

คู่ค้ารายสำ�คัญ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัญหาการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business
Disruption) และปัญหาสินค้าหรือการให้บริการที่ขาดความ
ต่อเนือ่ ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่อาจ
แก้ไขได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานสามารถท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินการระบุคคู่ า้ รายส�ำคัญ
(Critical Supplier) ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีมาตรการดูแลจัดการคูค่ า้
กลุม่ ดังกล่าวเพิม่ เติม เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ บริษทั ฯ พร้อม
ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนือ่ งและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
โดยการระบุคู่ค้ารายส�ำคัญสามารถวิเคราะห์ ได้ผ่านการจัดกลุ่ม
ด้วยระบบ ABC (ABC Analysis หรือการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยในสาย
โซ่อุปทาน) โดยพิจารณามูลค่า และความถี่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมถึงได้การก�ำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ คู่ค้าหรือผู้รับเหมา
นั้นเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบส�ำคัญหรือส่วนประกอบที่ทดแทน
ได้ยาก และบริการที่เป็นมืออาชีพ เช่น การติดต่อหน่วยงาน
ราชการแทนบริษทั ฯ โดยในปี 2562 คูค่ า้ รายส�ำคัญมีสดั ส่วนอยูท่ ี่
ร้อยละ 4 จากฐานข้อมูลคู่ค้าทั้งหมดที่บริษัทฯ ยังด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันอยู่ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 77 ของค่าใช้จา่ ยในการจัดหาทัง้ หมด
ของบริษัท โดยคู่ค้ารายส�ำคัญของบริษัทฯ คือ คู่ค้าเกี่ยวกับ
น�้ำและพลังงาน
จ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด

จ�ำนวนคู่ค้ารายส�ำคัญ
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8

กลุ่มธุรกิจ

ร้อยละของค่าใช้จ่าย

พลังงาน
น�้ำ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์

58.66
35.32
6.02

การส่งเสริมผู้จัดจำ�หน่ายในประเทศ

ในปี 2562 บริษทั ฯ และ กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และสมาคมส่ ง เสริ ม การ
รับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “ตลาดกลางผู้ซื้อพบผู้ขาย ณ นิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ” ที่พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี การจัดงานในครัง้ นีม้ ผี เู้ ข้าร่วมงานเป็นผูซ้ อื้ 13 ราย
และผู้จัดจ�ำหน่าย 139 ราย นับเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้ผู้ผลิต
จากหลากหลายอุตสาหกรรมได้พบกับผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศ
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ
และตอบโจทย์ธรุ กิจให้กบั ผูซ้ อื้ เป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็ยงั เปิด
โอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศด้วย

การจัดการด้านนวัตกรรม
ในปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจก�ำลังเผชิญกับการพลิกผันทางเทคโนโลยี
เช่น การน�ำระบบหุน่ ยนต์เพือ่ การท�ำงาน และ Internet of Things
(IoT) เป็นต้นนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทอี่ าจส่งผลต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตอบรับความท้าทายและตรวจสอบให้มั่นใจว่า
บริษทั ฯ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เมือ่ โลก
เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
เช่นเดียวกับคู่แข่งธุรกิจ บริษัทฯ มองเหตุการณ์นี้เป็นโอกาสอัน
ดีทจี่ ะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างโอกาสใหม่ๆ
ทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

Smart Solutions

ด้วยกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ คือการมุ่งเน้นที่จะ
ยกระดับในธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ รวมถึงการน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ พร้อมทั้งเดินหน้า
พัฒนาความร่วมมือกับผู้น�ำในแต่ละอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
(Win-Win collaborations) ตลอดจนสร้างประโยชน์สูงสุดจาก
ความเชือ่ มโยงทางธุรกิจระหว่างกลุม่ ธุรกิจของกลุม่ ดับบลิวเอชเอ
(Business synergies) ดังนั้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
สิ่งส�ำคัญจะช่วยสร้างเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ และใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ บริษัทฯ จึง
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดันธุรกิจให้กา้ วหน้าด้วยการจัดหาโซลูชนั่ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมทั้งในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานดังนี้
พลั ง งานและสาธารณู ป โภคที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและมี
นวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ส�ำหรับธุรกิจ
สาธารณูปโภคด้านน�ำ 
้ ทางบริษทั ฯ ได้กำ� หนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
5 ปีเพื่อสร้างนวัตกรรมสาธารณูปโภคใหม่ๆ โดยเน้นเทคโนโลยี
เมมเบรนและแนวคิดในการน�ำกลับมาใช้ใหม่ บริษทั ฯ ยังมีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้พัฒนาธุรกิจ micro-grid และพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับ
ใช้เฉพาะพื้นที่ชั้นน�ำ  เพื่อรองรับลูกค้าอุตสาหกรรม พร้อมน�ำ
นวัตกรรมมาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจพลังงานให้สามารถรองรับ
ฐานลูกค้าได้กว้างกว่าเดิม ด้วยเป้าหมายในการเป็นผู้น�ำด้าน
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการตามแผน
Digital Transformation เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั
ดับบลิวเอชเอ ด้วยการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่มีความเป็น
เลิศผ่านการพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริษทั ฯ และการท�ำงานร่วม
กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ล�้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
จากความปรารถนาอันแรงกล้าของบริษทั ฯ และวิสยั ทัศน์ของกลุม่
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อเติมเต็มทิศทางเชิง
กลยุทธ์ 5 ปีของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ และสือ่ สารให้พนักงาน
ทุกคนได้ทราบถึงอนาคตที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีการถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ รวม
ถึงแนวคิดทางนวัตกรรมไปสู่ดีเอ็นเอของบุคลากรของบริษัทฯ
โดยได้ริเริ่มโครงการ Innovation Leadership Program ซึ่งเป็น
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาความรูแ้ ละกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรมแก่
บุคลากรของบริษัทฯ ผ่านการท�ำงานจริง
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Smart Utilities

บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะน�ำเสนอบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และตอบสนองฐานลูกค้าทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการแสดงผลข้อมูลแบบ real-time อันประกอบด้วย ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้นำ�้
ในนิคมอุตสาหกรรม ข้อมูลของกระบวนการผลิต ข้อมูลการท�ำงานของแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บน
หลังคา ระบบจัดการและควบคุมคุณภาพออนไลน์ ระบบโครงข่ายส�ำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart power grid) และการบริหารจัดการ
ด้านขยะและสาธารณูปโภค ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ยังน�ำมาใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในบริเวณของ
นิคมอุตสาหกรรม ผ่านศูนย์ควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ (Industrial Estate Monitoring Center) ทั้งใน
ด้านการดูแลคุณภาพอากาศและระบบควบคุมการบ�ำบัดน�้ำเสียออนไลน์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการด้านพลังงานต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออีกด้วย ทั้งนี้
หากการศึกษานี้เป็นที่น่าพึงพอใจ โครงการนี้จะเป็นการกรุยทางให้สามารถพัฒนาพลังงานจากโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นอีก 50 เมกะวัตต์
ซึง่ จะช่วยให้ผใู้ ช้ทางอุตสาหกรรมประหยัดค่าใช้จา่ ยได้รวมประมาณ 25.2 ล้านบาทต่อปี และลดปริมาณคาร์บอนได้ประมาณ 1,075,000
ตันตลอดอายุโครงการ
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การผลิตน้ำ�ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water Production)

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรและเดินหน้าพัฒนาการบริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม ทั้งยังน�ำเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจ�ำกัดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมการบ�ำบัดน�้ำเสียโดยการปรับปรุงคุณภาพน�้ำผ่านกระบวนการน�ำน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่และ
ผลิตน�้ำที่ปราศจากแร่ธาตุซึ่งน�้ำปราศจากแร่ธาตุนี้ถูกผลิตขึ้นด้วยเมมเบรนและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อก�ำจัดแร่ธาตุ
ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ในน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ น�ำ้ ปราศจากแร่ธาตุหรือทีเ่ รียกว่า de-ionized water ถือเป็นน�ำ้ บริสทุ ธิท์ ี่ไม่มกี ารปนเปือ้ นแร่ธาตุ
ใดๆ ถูกน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องการใช้น�้ำบริสุทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการกัดกร่อนจาก
คลอรีน กลุ่มลูกค้าที่ใช้น�้ำดังกล่าวได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการนี้ ได้ริเริ่มโครงการน�ำร่องที่นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเทรียลเอสเตท (WHA EIE) ซึ่งโครงการดังกล่าว
จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้บริษัทฯ ได้มากถึง 55,000,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ การผลิตน�้ำที่ปราศจากแร่ธาตุยังช่วยลดปริมาณ
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากถึง 1,500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีอีกด้วย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE)

โครงการชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ CCE เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ที่สามารถก�ำจัดขยะ
อุตสาหกรรมประเภทไม่อนั ตรายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถงึ 400 ตัน
ต่อวันหรือประมาณ 100,000 ตันต่อปี CCE ซึ่งเป็นการร่วมมือ
กันระหว่าง บริษัทฯ บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
และบริษัท สุเอซ เพื่อน�ำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโซลูชั่นการก�ำจัดขยะอุตสาหกรรมให้แก่
โรงงานต่างๆ ในกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ โครงการนี้
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1)
ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และมีการลงทุนในโครงการนี้
ประมาณ 1.8 พันล้านบาท

คุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่สำ�คัญของ CCE

เตาเผาแบบตะกรับและหม้อไอน้ำ�แนวนอน
(Grate incineration and horizontal boiler)
โรงไฟฟ้าได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือที่สุดใน
ตลาด ซึง่ ก็คอื เตาเผาแบบตะกรับ กระบวนการผลิตถูกออกแบบให้
ก๊าซไอเสียมีอุณหภูมิสูงกว่า 850 องศาเซลเซียสนานกว่า 2 นาที
เพื่อให้มั่นใจว่า Dioxins และ Furans ได้ถูกกําจัดจนหมด อีกทั้ง
หม้อไอนํา้ ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้ทเี่ กิด NOx ตํา่
ทําให้โรงไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูง

CCE ใช้เทคโนโลยีทลี่ ำ�้ หน้าทีส่ ดุ เพือ่ ความน่าเชือ่ ถือ ความยัง่ ยืน
ความมีเสถียรภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ท่ีนี่เป็น
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในทวีปเอเชียตะวันออกที่ได้
มาตรฐานการปล่อยไอเสียในทวีปยุโรป เทคโนโลยีการเผาขยะและ
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสียในอากาศได้เปลี่ยนขยะที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมการผลิตเชิงอุตสาหกรรมให้เป็นไอร้อนยิง่ ยวด ซึง่ จะ
ท�ำให้กังหันหมุน ก่อเกิดพลังงานไฟฟ้า

ระบบบำ�บัดก๊าซไอเสีย (Flue gas cleaning)
โรงไฟฟ้าถูกออกแบบด้วยระบบบําบัดมลพิษในก๊าซไอเสียที่ผ่านการพิสูจน์และมีความน่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งระบบบําบัดแบบแห้งที่มี
ประสิทธิภาพนี้ ประกอบด้วย:
• ใช้ระบบ SNCR ในห้องแรกของเตาเผาเพื่อลด NOx
• การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และกรด
• การควบคุมไดออกซินและโลหะหนัก
• การควบคุมฝุ่นละอองและอนุภาค
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous emission monitoring system: CEMS)
โครงการจะแสดงผลการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างโปร่งใส ด้วยระบบแสดงผลออนไลน์ ส่งไปยัง:
• เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
• สาธารณชนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
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Tipping hall and bunker
โรงงานแห่งนีม้ ี Tipping hall and bunker ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ มีการเคลือ่ นย้ายและจัดเก็บอย่างราบรืน่ พร้อมก�ำจัดกลิน่ และฝุน่ ละออง
ด้วยระบบความดันติดลบและระบบควบคุมกลิ่น
อาคารกังหันไอน้ำ� (Turbine hall)
โรงงานแห่งนี้มีกังหันไอนํ้าขนาด 8.63 เมกะวัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูง

Key Technology Features

Flue gas cleaning

Grate incineration and horizontal boiler

e

The power plant is designed using the most reliable technology in the market
waste grated incineration. The process is designed to have, in all circumstances,
a flue gas temperature greater than 850°C for more than 2s to ensure complete
destruction of dioxins and furans. The boiler is designed using low nox
combustion technology which allow high availability of the power plant.

The power plant is designed with the most proven and reliable flue gas
treatment technology, an efficient Dry flue gas cleaning equipped with:
• SNCR in first pass of the furnace to reduce NOx
• SOx and acid control
• Dioxins and heavy metal control
• Dust and particle control

Continuous emission
monitoring system (CEMS)
The project will be completely transparent on
emissions with on-line display to:
• The authorities
• The public via internet

Grate
Opening

Why it's Better?
Socially
useful
FullyCompliant

ndards:
CCE
selected
thresholds
136
24
8
0.1
12

Tipping hall and bunker
Enclosed tipping hall and bunker, designed for
optimum traffic flow and storage. Minimized odor and
dust emissions with negative pressure and odour control system.
Optimized mixing for stable and reliable operation.

Turbine hall
Efficient and reliable
8.63 MW steam turbine.

Better than
Landfll
Solution
Better
Efficiency

• Annual save around 22,400 t
of CO2 emissions. (Electricity
generated in Thailand
kg CO2 0.41 2019 data)
• Thai Regulation
• Zero Waste to Landfill internal policy
• Reduce Reuse Recycle internal policy
• Full Traceability policy & ISO 14001
• Produces enough green sustainable
energy for 10,000 homes (Thai consumption
data 2018 - 511 kwh a month)
• Energy recovery
• No bad heritage for next generations
• No risk of soil pollution
• High effciency of the energy recovery
• Adapted to a wide range of waste
• No pre-treatment needed

Energy Generation
from Wastes
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Circular Solution

Energy production for local grid
with your waste

Proximity

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

โปรแกรมผู้นำ�ด้านนวัตกรรม

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดโปรแกรมผู้น�ำด้านนวัตกรรม
(Innovation Leadership Program)ขึ้นในปี 2562 เพื่อผลักดัน
ให้ทีมผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจ
ถึงความส�ำคัญของนวัตกรรม และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เป็นไป
ตามทิศทางเชิงกลยุทธ์
ทั้งนี้ Innovation Leadership Program เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
ในการพัฒนาทักษะระดับเข้มข้นแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ ตั้งแต่
ระดั บ ผู ้ จั ด การถึ งระดับ ผู้บ ริห ารในกลุ่มบริษัทดับ บลิวเอชเอ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยโครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนา
ทักษะและความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการน�ำพาองค์กรผ่านความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจ
เพือ่ น�ำมาซึง่ ความเจริญเติบโตขององค์กร และบุคลากรของกลุม่
บริษัทดับบลิวเอชเอ
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Compliance
Achieve Thai
and European
Emissions
Standards

ในโครงการนี้มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ
ไปจนถึงผู้อ�ำนวยการฝ่าย จ�ำนวน 3 คน โดยผู้ที่เข้าร่วมได้จัด
ท�ำโครงการออกแบบนวัตกรรมขึ้นเพื่อสร้างผู้น�ำที่มีศักยภาพ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งยังมีความเข้าใจมุมมองของ
ผู ้ ป ระกอบการสตาร์ ท อั พ และมุ ม มองแบบมี ลู ก ค้ า เป็ น
จุดศูนย์กลาง โดยในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจะคอยให้การชี้แนะ ไม่ว่าจะเป็น
ในฐานะโค้ช ผู้สนับสนุนโครงการ และที่ปรึกษาโครงการ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการท�ำงานในเชิงสร้างสรรค์และกระตุน้
ให้เกิดความคิดด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นตามวัฒนธรรมในกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ตัง้ อยูบ่ นความยึดมัน่ ในการ
เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำ
และพลังงานด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม “Your Ultimate Solution
Partner in Utilities & Power with Environmental Care” เนือ่ งจาก
ธุรกิจของบริษัทฯ รองรับลูกค้าอุตสาหกรรมหลากหลายราย
บริษัทฯ จึงเชื่อว่า ระบบการจัดการลูกค้าที่ดีเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย
ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานในระดับภูมภิ าค
เอเชีย และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรแก่ลูกค้า บริษัทฯ มี
ความรอบรูใ้ นการบริการ และมีการพัฒนาบริการอย่างมัน่ ใจเพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง บริษัทฯ ยังตระหนัก
ถึงความต้องการโซลูชนั่ นวัตกรรมของลูกค้าเพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและตรวจสอบให้มีแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรม
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่น
เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอด้วยเช่นกัน บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการบริการลูกค้าที่ดี
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออีกด้วย ด้วยเหตุ
นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ รวบรวมและน�ำเอาความคิดเห็น ความคาดหวัง
และค�ำแนะน�ำจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การจัดกิจกรรมส�ำหรับลูกค้าทัง้ ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการให้บริการแก่
ลูกค้า เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดและรักษา
ต�ำแหน่งผูน้ ำ� ของบริษทั ฯ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจทีน่ า่ เชือ่ ถือ

เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก
บริ ษั ท ฯ ใช้ ฐ านข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ช่ น เดี ย วกั บ กลุ ่ ม
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ บริษัทฯ จึงบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในระดับกลุม่ บริษทั พร้อมไปกับการให้ลกู ค้าได้มสี ว่ นร่วม
ด้วยการท�ำแบบส�ำรวจคุณภาพบริการและการเยีย่ มเยียนสถานทีจ่ ริง
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 800 รายในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอกว่าสิบแห่ง หนึง่ ในวิธกี ารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ของบริษทั ฯ คือจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าขึน้
โดยมีจุดประสงค์เพื่อน�ำมาปรับปรุงการบริการและสร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด
เพื่อจัดหาบริการให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย บริษัทฯ
จึงได้จดั ให้มชี อ่ งทางเพือ่ ให้ลกู ค้าได้มสี ว่ นร่วม โดยใช้ 2 วิธี ได้แก่
1) แบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ส�ำหรับลูกค้าและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียที่เข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมของบริษัทฯ, การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นวารสาร WHA Connect และระบบการบริหาร
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ 2) วิธีการแบบบุคคลต่อบุคคล
(Person to Person) เช่น การก�ำหนดศูนย์ Touch Point การเยีย่ ม
ลูกค้า และการจัดชมรมส�ำหรับลูกค้า (Customer Club)

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดช่องทาง
การสือ่ สารกับลูกค้าผ่าน 2 วิธกี ารหลัก ได้แก่ 1) แบบส�ำรวจความพึง
พอใจ โดยมีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่เข้า
ร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร WHA Connect รวมถึงการใช้ระบบ
ธุรกิจน�ำ้ ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยบริการจัดหาน�ำ้ และการบ�ำบัด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System) 2) วิธกี ารแบบบุคคลต่อ
น�ำ้ เสียให้แก่ลกู ค้าอุตสาหกรรมในกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว บุคคล (Person to Person) เช่น การก�ำหนดศูนย์ Touch Point
เอชเอ และให้บริการพลังงานทั้งแบบทั่วไปและบริการติดตั้งแผง การเยีย่ มลูกค้า และการจัดชมรมส�ำหรับลูกค้า (Customer Club)

การท�ำแบบส�ำรวจและประชาสัมพันธ์
••
••
••
••

แบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
วารสาร WHA Connect
WHA E-Connection
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System)

วิธีการแบบบุคคลต่อบุคคล
••
••
••
••

ศูนย์ Touch Point
การเยี่ยมลูกค้า
ชมรมลูกค้า
การจัดงานแสดงผลงานและสินค้าของลูกค้า
(customer showcase)
WHAUP
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การทำ�แบบสำ�รวจ กิจกรรมทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์

แบบสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งแบบส�ำรวจความพึงพอใจให้ลูกค้า โดย
แบบสอบถามดังกล่าวจะชี้วัดความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ
ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ จะมอบหมาย
ให้ทีมบริการส่งแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าให้แก่ลูกค้า
โดยตรง แบบสอบถามนีเ้ ป็นการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อ บริษัทฯ ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
น�้ำ เช่น คุณภาพน�้ำที่จ่ายให้ แรงดันน�้ำ การบริการที่ดี และอื่นๆ
ปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
จ�ำนวนลูกค้าที่ท�ำแบบสอบถาม

โดยคะแนนการประเมินและความเห็นจะได้รับการรวบรวมและ
วิเคราะห์โดยทีมบริการ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 94 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งลดลงจากปี 2561 เล็กน้อยเนื่องจากทาง
บริษทั ฯ ได้เพิม่ จ�ำนวนแบบส�ำรวจฯ และค�ำถาม โดยแบบส�ำรวจนี้
เป็นข้อมูลให้แก่ บริษทั ฯ ในด้านแนวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละส่วนทีส่ ามารถ
ปรับปรุงพัฒนาได้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ส�ำหรับบริการ
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บริษัทฯ จะพุดคุยแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับลูกค้าในเรื่องคุณภาพการบริการ และขอความเห็น
ตอบกลับจากลูกค้าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้วางแผนพัฒนาแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเฉพาะด้าน
ขึ้นในปี 2563 อีกด้วย
2561

2562

เป้าหมายปี 2563

96
181

94
264

97
400

จากแบบส�ำรวจลูกค้าในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ระบุประเด็นส�ำคัญทีส่ ามารถปรับปรุงพัฒนาได้เพือ่ ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ได้แก่
คุณภาพน�้ำและคุณภาพการบริการพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ติดตามและปรับปรุงประเด็นดังกล่าวอย่างทันท่วงที เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ และเพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า บริษทั ฯ ได้นำ� ข้อมูลจากแบบส�ำรวจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการ
ยกตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE เกี่ยวกับคุณภาพน�้ำบริโภคที่บางครั้ง
ไม่ใสสะอาดหรือมีกลิ่นหลังจากที่บริษัทฯ ด�ำเนินการซ่อมแซมท่อน�้ำเสร็จสิ้น ซึ่งลูกค้าได้แนะน�ำให้ บริษัทฯ ระบายน�้ำออกหลังจาก
ซ่อมท่อน�ำ้ เสร็จก่อนจ�ำหน่ายน�ำ้ ให้แก่บริษทั ผูผ้ ลิตในนิคมอุตสาหกรรม ดังนัน้ เพือ่ ความมัน่ ใจในคุณภาพของน�ำ้ ที่ได้จำ� หน่ายออกไป
บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดมาตรการระบายน�ำ้ ออกเพือ่ ลดตะกอนและทรายในท่อน�ำ 
้ ซึง่ ช่วยปรับปรุงความใสของน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วารสาร WHA Connect
เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ข่าวสาร และงานที่จะ
จัดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้จัดส่งวารสาร WHA
Connect ให้แก่ลกู ค้าทุกราย ซึง่ วารสารฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ และออก
เผยแพร่ทุกไตรมาส โดยน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า บริการ
นวัตกรรม กิจกรรมของบริษัทฯ ความร่วมมือทางธุรกิจ และ
โปรแกรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งนี้ วารสาร WHA Connect
ถือเป็นอีกหนึง่ ช่องทางให้ลกู ค้าได้รบั รูค้ วามเปลีย่ นแปลงและงาน
ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ก�ำลังจะจัดขึ้น โดยได้จัดท�ำ
วารสารดังกล่าวขึ้นทั้งหมด 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ให้ลกู ค้าทุกคนเข้าใจเนือ้ หาทัง้ หมดได้ นอกจากนี้
วารสารฉบับนี้ยังมีการน�ำเสนอและแนะน�ำสินค้าและบริการของ

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอที่ชื่อ “CRM Platform” เพื่อให้บริการอย่าง
สม�่ำเสมอและมีการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ ระบบนี้เป็นแพลตฟอร์มแบบ
รวมศูนย์เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์และสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถกรอกข้อมูลลูกค้าและผู้จัดหา และเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความจ�ำเป็นของลูกค้า การขยายตัวและความ
คาดหวั ง ในอนาคต และวิ ธี การติ ด ต่ อ อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้จากศูนย์กลาง
ธุรกิจที่ไม่ได้รองรับลูกค้าเฉพาะราย จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของลูกค้าได้ ระบบจะมีการอัพเกรดและเปิดตัวแอพพลิเคชั่น
CRM ในปี 2564 เพื่อบริหารจัดการค�ำขอของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบค�ำถามอย่างทันท่วงที

ลูกค้าผ่านหัวข้อ Customer Showcase อีกด้วย รวมถึงกิจกรรม
ของชมรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการสัมนาของชมรม WHA Investor
Club และข่าวสารการแข่งขันกอล์ฟของกลุ่มลูกค้า เป็นต้น
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ยังมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่าน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนที่มีชื่อว่า WHA E-Connection
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข่าวสารองค์กร กิจกรรม
ต่างๆ ที่ก�ำลังจะจัดขึ้น โปรแกรมอบรม และกิจกรรม CSR

วิธีการแบบบุคคลต่อบุคคล

ศูนย์ Touch Point
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และถือเป็นประเด็นส�ำคัญ
ส�ำหรับฝ่ายบริหารดังที่ได้ระบุไว้ในข้อความแสดงวิสัยทัศน์ของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมบริการขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ และเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อที่ส�ำคัญ
(Touch Point) ของบริษัทฯ ส�ำหรับลูกค้าในการยื่นเรื่องความ
กังวลและค�ำร้อง และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ยังได้ตรวจสอบว่าลูกค้า
ทุ ก ท่ า นได้ รั บ การดู แ ลด้ ว ยบริ การคุ ณ ภาพสู ง สุ ด ในทุ ก การ
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเชื่อใจและชื่อเสียงที่ดีในหมู่ลูกค้า  
การเยี่ยมลูกค้า
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์
อั น ดี แ ละและยั ง ถื อ เป็ น โอกาสในการติ ด ตามสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานเพื่อเข้าเยี่ยมและอวยพร
ลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังได้เข้าร่วม
แสดงความยินดีในโอกาสส�ำคัญต่างๆ ของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็นพิธี
วางศิลาฤกษ์ พิธีเปิดโรงงาน และงานบุญต่างๆ เป็นต้น
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ชมรมลูกค้าดับบลิวเอชเอ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนขึ้นจากชมรมต่างๆ ส�ำหรับลูกค้า อันถือเป็นวิธีของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในการสร้างช่องทาง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้แก่บริษัทฯ และหน่วยธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้เกิดการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมา ได้
มีการก่อตั้งชมรมส�ำหรับลูกค้าขึ้นโดยจ�ำแนกตามประเทศต้นทางของนักลงทุน เช่น ชมรมผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ซึ่งในภายหลังได้ขยับ
ขยายเป็นการจ�ำแนกตามหัวข้อความสนใจ เช่น ชมรมผู้บริหาร ชมรมความปลอดภัย ชมรมทรัพยากรมนุษย์ ชมรมแรงงาน ชมรม
นักลงทุน เป็นต้น ซึง่ นอกเหนือจากโอกาสในการสร้างเครือข่ายแล้ว ชมรมส�ำหรับลูกค้ายังได้มกี ารมอบสิทธิพเิ ศษต่างๆ ให้แก่สมาชิก
อาทิ อัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอและบริษัทฯ ก่อนใคร เช่น ข่าวสารในเรื่องแผนโครงการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกอล์ฟ และโครงการฝึกอบรม
ของดับบลิวเอชเอ

ช่องทางการร้องเรียน

บริษทั ฯ ตระหนักถึงตระหนักถึงคุณค่าของความคิดเห็นและค�ำติชมจากลูกค้าเพราะเชือ่ ว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นข้อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการ
พัฒนาในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงปรับปรุงช่องทางการสื่อสารอยู่เสมอเพื่อให้สามารถรับและติดตามค�ำร้องเรียนของลูกค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ โทรศัพท์ ไลน์ สือ่ การตลาด และการประชุมในชมรมต่างๆ นอกจากนีเ้ พือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถดูแล
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ เพือ่ รับค�ำขอต่างๆ จากลูกค้า และก�ำหนดให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้
ทั้งนี้ ค�ำร้องเรียนจะถูกตรวจสอบโดยทีมผู้ให้บริการที่จะหาวิธีก�ำหนดวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหา
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับค�ำร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมด 2 ครั้ง  โดยค�ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน�้ำ  ทั้งนี้ ค�ำร้องเรียนทั้งหมดได้
รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้คิดค้นวิธีการต่างๆ ขึ้นในปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาใน
ลักษณะเดิมจะไม่เกิดขึ้นอีก
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|

การสร้าง
คุณค่าสู่สังคม

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำ�งาน
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
• การพัฒนาชุมชน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับเหมาที่ท�ำธุรกิจร่วมกับบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการและ
การจั ด การป้ อ งกั น การเกิ ด เหตุ ที่ ไ ม่ คาดคิ ด ที่ ไ ด้ ผ ลดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนน�ำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
องค์กร ส่งเสริมความมั่นใจและก�ำลังใจของพนักงาน นอกจากนี้
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดียังช่วยลด
ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ด้านความปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานได้
รับการดูแลอย่างดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทางกลุม่ บริษทั
ดับบลิวเอชเอได้ปรับใช้วิธีการบริหารต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม
ความปลอดภัยพนักงาน การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
ในโรงผลิตน�้ำและบ�ำบัดน�้ำเสีย ความปลอดภัยทางอัคคีภัย
แผนการฉุกเฉินและแผนการรับมือ การประเมินความเสี่ยง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปรับปรุงการควบคุม
ความปลอดภัย ตลอดจนถึงการตรวจสอบและรายงานผลลัพธ์
ด้านความปลอดภัย วิธีการด้านความปลอดภัยยังครอบคลุมถึง
ผู้รับเหมาที่มีส่วนร่วมในการท�ำงานของบริษัทฯ หรือด�ำเนินงาน
ในนามของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งระบบ Solar rooftop เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ของดับบลิวเอชเอ ดังนัน้ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงานของบริษัทฯ จึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานของกลุ่มบริษัทดับบลิว
เอชเอ โดยกลุ ่ ม บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ ยึ ด มั่ น ในปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัตอิ าชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 และกฎระเบียบอืน่ ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังพึงปฏิบัติตามขั้นตอนทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอในการท� ำ งาน
นอกจากนั้นแล้ว ผู้จัดการ EHS ของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมและ
สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการความปลอดภัยกลุม่ บริษทั
ดับบลิวเอชเอและท�ำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ ปรับปรุงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบริษัท

ในปี 2562 ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
(WHA SIL) มีกรณีบาดเจ็บจากการท�ำงานเพียง 1 กรณี ซึ่งกรณี
ดังกล่าวเป็นอุบตั เิ หตุจากการทีพ่ นักงานลืน่ และหล่นกระแทกพืน้
ท�ำให้พนักงานมีอาการกระดูกร้าวและต้องพักฟืน้ เป็นเวลา 30 วัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และมี
การปรับใช้มาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีลักษณะคล้ายกันนี้
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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เหตุการณ์ความปลอดภัย
ปี

จ�ำนวนเหตุการณ์

2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย

0

0

0

1

0

ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานด�ำเนินงานตามกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดตั้ง “แผนก
ความปลอดภัย” ขึ้น น�ำโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มดับบลิวเอชเอเพื่อดูแลการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทั้งหมดทุกสถานที่ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความปลอดภัยทัง้ หมดเป็นบุคลากรทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วน และมีระบบความปลอดภัยทีจ่ ำ� เป็น เช่น ระบบตรวจจับอัคคีภยั ระบบควบคุม
อัคคีภัย และกล้อง CCTV

การประเมินความเสี่ยงและการระบุเหตุอันตรายในพื้นที่

กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอมีการประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมการด�ำเนินงานทัง้ หมดในกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุม
ทั้งพนักงานในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ และผู้รับเหมา อีกทั้งกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้มีกระบวนการระบุความเสี่ยงในการเกิด
เหตุอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในพื้นที่ เพื่อหามาตรการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้การประเมินทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกล่าวต้องมีการทบทวนปีละครั้ง หรือเมื่อการปฏิบัติงานใดๆ มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้กลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอได้ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งหมดต้องผ่านการรับรองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ การประเมินความเสีย่ งและอันตรายทัง้ หมดมีการด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
กระบวนการประเมินความเสี่ยง

1. กำ�หนดขอบเขตงาน

2. ระบุความเสี่ยงและอันตราย

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดลำ�ดับความเสี่ยง

5. กำ�หนดมาตรการป้องกันและการควบคุม
การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอเป็นไปตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง ISO14000 การประเมินความเสี่ยง
เริม่ ต้นโดยการเรียงล�ำดับกิจกรรมทัง้ หมดในการปฏิบตั งิ านรวมถึงระบุความเสีย่ งและอันตรายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมดังกล่าว จากนัน้
จะมีการประเมินและจัดล�ำดับความเสี่ยงและอันตรายตามโอกาสการเกิดและผลกระทบ ทางฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะ
เสนอและปรับใช้มาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและบรรเทาผลกระทบ
ในปี 2562 ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่ากิจกรรมของบริษัทฯ ที่มีความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ในระดับสูงนั้นมีอันตรายจากสารเคมีในโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย การติดตั้งระบบ Solar Rooftop และการท�ำงานในพื้นที่อับอากาศ
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ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ค�ำอธิบาย

1. การได้รับสารเคมี
โรงผลิตน�้ำ

สารเคมี เช่น คลอรีนและโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ ถูกใช้ในกระบวนการ
ผลิตน�้ำ ดังนั้นพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับหรือสัมผัส
สารเคมีดังกล่าวในที่ท�ำงาน
2. ความเสี่ยงของการหล่น ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงหล่นจากที่สูงจาก
จากที่สูงในการติดตั้งระบบ การติดตั้งระบบ Solar Rooftop
Solar Rooftop
3. พื้นที่อับอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำงานในที่อับอากาศ
บริเวณโรงผลิตน�้ำ/บ�ำบัดน�้ำเสียเสี่ยง
ได้รบั แก๊ส ละออง หรือควันทีอ่ นั ตราย
หรือได้รับอากาศไม่เพียงพอ

การจัดการภาวะฉุกเฉิน

มาตรการลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ

จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมให้พนักงาน
ผูท้ ตี่ อ้ งปฏิบตั งิ าน และติดตัง้ เครือ่ งตรวจจับคลอรีน และ
ตรวจสอบติดตามการควบคุมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
อี ก ทั้ ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพเฉพาะทางให้
พนักงานที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานทุกปี
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานในที่สูงและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะ
สมก่อนเริ่มท�ำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย
ระบุและประเมินอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่อับอากาศต่างๆ และจัดท�ำมาตรการควบคุมที่
เหมาะสม (การก�ำจัด การทดแทน การควบคุมเชิง
วิศวกรรม การก�ำกับดูแล การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล) รวมถึงแจ้ง/ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะเริ่ม
ท�ำงานในพื้นที่อับอากาศ

ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์รา้ ยแรง พนักงานสามารถปฏิบตั ติ ามกระบวนการปฏิบตั แิ ละตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินได้ทนั ที เพือ่ น�ำตนเองออก
จากสถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อชีวติ จากนัน้ หน่วยงานทีด่ แู ลรักษาความปลอดภัยจะด�ำเนินการตรวจสอบ
และจัดการตามวิธีที่มีมาตรฐาน รวมถึงมีการทบทวนเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นซ�้ำอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถรายงานเหตุที่เกิดขึ้นที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานต่อ
หัวหน้างานโดยตรง แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ หรือแบบฟอร์ม
ร้องเรียน ซึ่งมีกระบวนการในการสืบสวนเหตุเหล่านี้ และมีการ
ด�ำเนินการอย่างรอบคอบ และมีกระบวนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
อย่างเป็นระบบ
ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินของดับบลิวเอชเอ
กลุ่มบริษทั ดับบลิวเอชเอได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน
9 แห่ง ตั้งอยู่ตามแต่ละนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ
เพื่อตรวจสอบและยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยศูนย์ควบคุม
ภาวะฉุกเฉินได้รับการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดเตรียมและติดตั้งระบบ
ควบคุมเพลิงที่พร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ โดยในปี 2562 ศูนย์
ควบคุมภาวะฉุกเฉินหยุดยั้งเหตุฉุกเฉิน 1 ครั้งในโรงงานที่ตั้งอยู่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ นอกจากนี้
ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินยังด�ำเนินการช่วยเหลือการท�ำงานของ
องค์กรท้องถิน่ ในการหยุดยัง้ เหตุฉกุ เฉินในบริเวณชุมชนรอบข้าง
จ�ำนวน 5 ครั้ง
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การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน
บริษัทฯ เข้าร่วมแผนการฝึกซ้อมกรณีฉุกเฉินของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอเพื่อรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ประจ�ำปี ได้แก่
การฝึกซ้อมดับเพลิง การซ้อมการอพยพจากเหตุการณ์ต่างๆ การฝึกซ้อมในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย การฝึกซ้อม
กรณีเกิดอุบัติเหตุทางจราจร การฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุอุทกภัย รวมถึงการฝึกซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรมของลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ การฝึกซ้อมเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมาได้ถกู ก�ำหนดให้มกี ารฝึกซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี
รวมถึงมีการประเมินเพื่อพัฒนาการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอเป็นผูจ้ ดั การซ้อมตอบสนองภาวะฉุกเฉินส�ำหรับเหตุการณ์สารเคมีรวั่ ไหล โดย
เป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise: FSE) ระดับ 1 ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (WHA ESIE) ซึง่ การ
ซ้อมตอบสนองภาวะฉุกเฉินดังกล่าวมีผเู้ ข้าร่วมกว่า 80 คน โดยเป็นตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�ำนักงานท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ลูกค้า ผู้รับเหมา และพนักงานของ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ และผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอที่จะสามารถจัดการสารเคมีรั่ว
ไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวได้จ�ำลองกระบวนการต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการรายงาน
ภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม การสั่งการและควบคุม เป็นต้น การประเมินผล
การซ้อมดังกล่าว ได้รบั ความคิดเห็นและได้รบั คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 100 ทีม่ ตี อ่ การจัดงานโดยรวม รวมถึงการพอใจต่อขัน้ ตอน
การสื่อสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ ต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาในการจัดงาน
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ความปลอดภัยของผู้รับเหมา

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาทีด่ ำ� เนินการในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ และท�ำงานในพืน้ ทีข่ องลูกค้าในนาม
ของบริษทั ฯ ตามสิทธิมนุษยชนและนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คูค่ า้ และผูร้ บั เหมาทัง้ หมดต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดความ
ปลอดภัยของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออย่างเคร่งครัด โดยก่อนการเริ่มท�ำงาน ผู้รับเหมาจะต้องได้รับการฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุม 3
ด้าน ได้แก่ นโยบายสิง่ แวดล้อม ระเบียบของสถานที่ และมาตรฐานความปลอดภัย ทัง้ นีห้ ลังการฝึกอบรมดังกล่าว ผูร้ บั เหมาจะได้รบั
บัตรประจ�ำตัวผูร้ บั เหมา ซึง่ บัตรนีม้ อี ายุภายในหนึง่ ปีนบั จากวันทีอ่ อก และส�ำหรับผูร้ บั เหมาทีป่ ฏิบตั งิ านระยะสัน้ จะได้รบั การฝึกอบรม
แต่ไม่จ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อท�ำบัตรประจ�ำตัวผู้รับเหมา โดยจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้เป็นรายครั้งตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
เท่านั้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานและ
การตอบสนองต่างๆ ต่อภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจและเป็นการผนวกการปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ากับ
การท�ำงานของพนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาพนักงานของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ โดยในปัจจุบนั การจัดโครงการส�ำหรับ
พนักงานครอบคลุมการฝึกซ้อมฉุกเฉิน การซ้อมหนีเพลิงไหม้ การอพยพ การควบคุมอุบัติเหตุทางถนน การควบคุมอุทกภัยและ
อุบตั เิ หตุสารเคมีรวั่ ไหล โดยโครงการฝึกอบรมทีเ่ กิดขึน้ ได้ถกู พัฒนาให้สอดคล้องกับผลจากการประเมินความเสีย่ งทางด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดกฎหมายต่างๆ
นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอยังให้ความส�ำคัญในด้านสุขภาพของพนักงานของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ โดยสนับสนุนและช่วยให้
พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ อีกทัง้ จัดให้มแี ผนตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงานทุกคน อีกทัง้ กลุม่ บริษทั ดับบลิว
เอชเอยังมีการจัดท�ำประกันสุขภาพและประกันอุบตั เิ หตุให้พนักงานทุกคน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพเมื่อจ�ำเป็น และกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นและแนะน�ำการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานได้โดยตรงต่อหัวหน้างาน และแผนกความปลอดภัย รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยังส่งเสริมให้พนักงานท�ำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ โดยการสนับสนุนชมรมพนักงาน เช่น ชมรมฟิตเนส
ชมรมต่อยมวย ชมรมโยคะ ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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ชมรมความปลอดภัยดับบลิวเอชเอ

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดตั้ง “ชมรมความปลอดภัย” เพื่อใช้พบปะระหว่าง
พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้า โดยชมรมความปลอดภัยจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียได้พบปะกันทุกไตรมาสและแบ่งปันความ
คิดเห็นและเรื่องราวเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ในปี 2562 มีการจัดประชุมชมรม 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 520 คน จากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้หยิบยกประเด็นต่างๆ เช่น
การปรับปรุงการจราจร การจัดการในพื้นที่อับอากาศ การเสนอแผนการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินมาร่วมหารือ
และแบ่งปันความรูแ้ ละข้อคิดเห็นร่วมกัน โดยทีมงานของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอได้รบั ทราบถึงประเด็นต่างๆ และได้พจิ ารณาประเด็น
ทั้งหมดโดยละเอียดและน�ำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรบุคคลในฐานะ
กุญแจขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จทางธุรกิจ เนือ่ งจาก
มีการคาดการณ์โดยสหประชาชาติว่า ประชากรโลกจะเติบโตขึ้น
จนถึง 9 พันล้านคนภายในปี 2593 และเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแรงงาน
ในตลาดและน�ำไปสูก่ ารขาดแคลนแรงงานในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ในภาคธุรกิจ และใน
องค์กร โดยการสังเกตบุคลากรรุ่นใหม่ เช่น รุ่น Z ในที่ท�ำงานที่
มีจ�ำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ�ำนวนของคนรุ่น Y และ Z ในอดีต
นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน
และบ่งชี้ถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในการเสาะหาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอเพื่อผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงและให้ความส�ำคัญกับบุคลากรรุ่นใหม่

พนักงาน กระบวนการสรรหาบุคลากร ผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ และโครงการพัฒนาพนักงาน ได้มีการน�ำไป
ใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจในระบบและมาตรฐานเดียวกัน ในปี 2562
กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับใช้แผนการริเริ่มต่างๆ ในการสร้างความ
พึงพอใจแก่บุคลากรเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจ
และรักษาพนักงานที่มีความสามารถและด�ำเนินงานในอนาคต

ค่านิยมองค์กรของดับบลิวเอชเอ

บริษัทฯ ถือว่าค่านิยมองค์กรเป็นหลักส�ำคัญในการปลูกฝัง
ให้พนักงานท�ำงานกับส่วนกลางธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเออย่างสามัคคี โดย 5 องค์ประกอบของค่านิยมองค์กร
ได้แก่ ก้าวล�ำ้ กว่าใคร (Advance) ทีห่ นึง่ ในใจ (Champion) รอบรู้
สมองไว (Resourceful) รู้ใจเป็นคู่คิด (Partnership) และ สุจริต
รักษาเกียรติ (Integrity) เป็นองค์ประกอบที่บริษัทฯ เชื่อว่า
สามารถส่งเสริมความเป็นผู้น�ำและความสามารถของพนักงาน
เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของดับบลิวเอชเอนั้น (Digital Transformation) และน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของกลุ่ม
ได้รับการจัดการในระดับกลุ่ม โดยการสร้างความผูกพันกับ บริษัทดับบลิวเอชเอ

ก้าวล�้ำกว่าใคร

รู้ ใจเป็นคู่คิด

56

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

เป็นหนึ่ง

รอบรู้สมองไว

สุจริตรักษาเกียรติ

การสร้างความผูกพันกับพนักงาน

หนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ ที่กลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอให้ความส�ำคัญอย่างมากคือการสร้างความผูกพัน
กับพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความ
พึงพอใจแก่พนักงาน และเป็นการรักษาประสิทธิภาพ รวมถึง
สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี
ส่วนร่วมในการท�ำงาน ทัง้ นี้ แบบส�ำรวจความผูกพันกับพนักงาน
เป็นตัวชี้วัดส�ำคัญที่ควรใช้เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดการประชุมทาวน์ฮอล
ขึ้นเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทาง
สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำ�เร็จ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดท�ำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ธุรกิจของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยการประชุมทาวน์ฮอลมีพนักงาน
องค์กรภายใต้ธีม “สร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�ำเร็จ” ในเดือน จากบริษทั ฯ จ�ำนวน 65 เข้าร่วมประชุมพร้อมกับพนักงานในกลุม่
พฤษภาคม 2562 ทีร่ สี อร์ทแห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ เป็น บริษัทดับบลิวเอชเอ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานของกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอและช่วยให้พวกเขาเข้าใจและยอมรับค่านิยม การประชุมทาวน์ฮอล
องค์กรซึง่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของกลุม่ บริษทั ฯ งานดังกล่าวได้รบั เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดการ
ความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายไปจนถึงพนักงาน ประชุมทาวน์ฮอลที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วม
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารจากทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ กิ จ กรรมนั้ น ได้ ช ่ ว ยให้ ประชุมประกอบด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจ
พนักงานเสริมสร้างแนวคิดด้านการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในระหว่างการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
การท�ำงานของทีมผ่านกิจกรรมการท�ำงานเป็นทีมและเวิร์คช็อป ดับบลิวเอชเอ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล และประธานเจ้าหน้าที่
ในเวิร์คช็อปนี้ พนักงานกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้เรียนรู้ใน บริหารจากทุกกลุ่มธุรกิจ ได้สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับกลยุทธ์
เรื่องการปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้าทายผ่านการเรียนรู้ ของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ แผนธุรกิจ และทิศทางการประกอบ
และสามารถก�ำหนดเป้าหมายของทีมตนเองเพื่อน�ำไปสู่ความ ธุรกิจใน 5 ปีขา้ งหน้า โดยฝ่ายบริหารได้นำ� เสนอเนือ้ หาในรูปแบบ
ส�ำเร็จของทีมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน ทีเ่ ข้าใจง่ายและการประชุมก็มกี ารจัดเตรียมให้มบี รรยากาศทีเ่ ป็น
กันเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างฝ่ายบริหาร
และพนักงาน นอกจากการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว
ในการประชุมทาวน์ฮอลยังส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอและบทบาทของตนเองใน
การขับเคลือ่ นกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ทางธุรกิจที่วางไว้
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การสำ�รวจความผูกพันกับพนักงานที่มีต่อ
องค์กร

พนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันท�ำแบบส�ำรวจความผูกพันกับ
พนักงานของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในเดือนกันยายน 2562
เพื่อสะท้อนความพึงพอใจของพนักงานโดยรวมและระบุประเด็น
ที่บริษัทฯ จะสามารถน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อช่วยสนับสนุน
พนักงานได้ โดยการส�ำรวจดังกล่าวได้ประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งครอบคลุมด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่
การสื่อสารภายในองค์กร ความเป็นผู้น�ำ  ค่านิยมหลัก โอกาส
ในหน้าที่การงาน การท�ำงานเป็นทีม การสนับสนุนการท�ำงาน
สมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว และความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยพนักงานของบริษัทฯ ร้อยละ
86.4 ได้ท�ำแบบส�ำรวจและให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 89.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย
ทีจ่ ะยกระดับคะแนนความพึงพอใจของพนักงานขึน้ เป็นร้อยละ 92
ในปี 2563 นอกจากนี้ ผลการส�ำรวจความผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ

ดังกล่าวได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร อีกทั้งยังเผยแพร่ไปยัง
พนักงานทุกคนผ่านช่องทางข่าวสารภายในองค์กร
ทั้งนี้ ผลการส�ำรวจดังกล่าวได้ถูกน�ำไปปรับใช้และพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุม่
บริษทั ดับบลิวเอชเอได้วเิ คราะห์ผลและจัดท�ำแผนโครงการพัฒนา
บุคคลากรเป็นระยะเวลา 1-3 ปี รวมถึงสื่อสารความคืบหน้าของ
โครงการดังกล่าวให้พนักงานทราบในการประชุมพนักงานราย
ไตรมาสและการประชุมผู้บริหาร
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอวางแผนที่จะจัดท�ำแบบ
ส�ำรวจโดยการส่งเสริมให้พนักงานประจ�ำทุกคน (100%) เข้า
ท�ำแบบส�ำรวจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นย�ำมากขึ้นภายในปี 2565
และวางแผนที่จะใช้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดท�ำแบบส�ำรวจในปี
2563 เพื่อให้มั่นใจในข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นเป็นความจริงและ
ปราศจากอคติ

อัตราการตอบแบบส�ำรวจของบริษัท

86%

ผู้ตอบแบบส�ำรวจ 95 คน
จาก 100 คน

82

13

คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กรปี 2562

89.2%

การจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการจูงใจและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานของพนักงานเดิมเพือ่ ขับเคลือ่ นการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกัน ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอน
กระบวนการสรรหาพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง รวมถึง
มีแนวคิดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีกระบวนการสรรหาพนักงาน
ที่มีความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ส�ำหรับผู้สมัครทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะพิจารณาศักยภาพของผู้สมัครเป็นหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเปลี่ยนผ่าน
ของพนักงานเดิม โดยโครงการดังกล่าวรวมถึงโครงการหมุนเวียนหน้าที่และต�ำแหน่งงาน การเสนอโอกาสการท�ำงานภายในองค์กร
การวางแผนเกษียณอายุ และโครงการจ้างงานที่ยืดหยุ่นส�ำหรับพนักงานในองค์กร
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับสมัครบุคลากรในต�ำแหน่งใหม่เป็นจ�ำนวน 20 ต�ำแหน่ง ซึ่ง ณ สิ้นปี รวมแล้วบริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด 110 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้กับที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ และร้อยละ 100 ของพนักงาน
เป็นพนักงานที่มีสัญญาจ้างถาวร

58
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ส�ำหรับพนักงานปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีการรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพและมีผลงานทีด่ ี โดยด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่ามีการทบทวน
ผลงานพนักวานอย่างยุตธิ รรม รวมถึงส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
หน้าที่การงาน และจัดหาการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ทักษะพนักงาน และเนื่องจากค่าจ้างเป็นผลประโยชน์หลักของ
พนักงานที่พิจารณา กลุ่มบริษัทฯ จึงร่วมมือกับสถาบันภายนอก
เพื่อประเมินการจ่ายค่าจ้างพนักงานเทียบกับตลาดทุกปี เพื่อให้
มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ทั้งนี้
ในด้านการประเมินผลงานพนักงานนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำระบบ
บริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System)
มาใช้ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานพนั ก งานแต่ ล ะคน เที ย บกั บ ดั ช นี
วัดผลงาน (KPIs) เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และได้
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

WHA Go Grow Goal!
กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอได้จดั ท�ำกิจกรรม “WHA Go Grow Goal!”
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
ภายในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ในงาน
ดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าร่วมทุกคน กิจกรรมไฮไลท์
คือการแข่งขันฟุตบอลพิเศษระหว่างทีมส�ำนักงานกรุงเทพกับ
ทีมพนักงานประจ�ำสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ โดยงาน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่บ่อวิน อารีน่า
จังหวัดชลบุรีโดยมีพนักงาน 40 คนของบริษัทฯ เข้าร่วม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมาตรฐานความเป็น
อยูท่ ดี่ สี ำ� หรับพนักงานและครอบครัว ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงด�ำเนิน
การให้เกิดความชัดเจนว่ามีการมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
แก่พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงมีคุณภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้น
ต�ำ่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดในกรณีทเี่ ป็นไปได้ ทัง้ นี้ พนักงานทุกคน
ได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการได้รับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวตั้งแต่การว่าจ้าง โดยพนักงานประจ�ำของ
บริษัทฯ ทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานจากกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอซึง่ ประกอบไปด้วย ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุ
ประกันสุขภาพ (ส�ำหรับพนักงานและสมาชิกครอบครัวที่ลง
ทะเบียนไว้) การตรวจสุขภาพประจ�ำปี เครือ่ งแบบ กองทุนส�ำรอง
และกองทุนผูช้ ว่ ยทางการเงิน สิทธิประโยชน์มไี ว้สำ� หรับพนักงาน
ทุกคนโดยไม่มีการค�ำนึงถึงเพศ อายุ และสัญชาติ
นอกจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานแล้ว พนักงานยังสามารถ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านคณะกรรมการ
สวัสดิการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2562 พนักงานได้
เสนอให้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ ส�ำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้
ตกลงทีจ่ ะสนับสนุนชมรมกีฬาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ พนักงานจึงได้
จัดตัง้ ชมรมกีฬาส�ำหรับพนักงานภายในกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โยคะ ฟิตเนส มวย และ
ฟุตบอล

Run for Blind #7
บริษัทฯได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอเพื่อจัดกิจกรรม
“We Run for Blind #7” อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางสังคม
ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความพิการทางสายตา และ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าร่วมไปพร้อมกัน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น
นอกจากชมรมกีฬาแล้ว กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยังส่งเสริมการ ในเดือนกันยายน 2562 ที่สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ โดยมี
มีสขุ ภาพทีด่ ีในหมูพ่ นักงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติ พนักงาน 20 คนจากบริษทั ฯ ทีพ่ ร้อมใจกันเข้าร่วมและสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพดังกล่าว
และความเป็นอยู่ที่ดีส�ำหรับพนักงาน 2 ครั้งในปี 2562 ได้แก่
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การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
ก้าวหน้าแก่พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความส�ำเร็จ
ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดการ
ฝึกอบรมพนักงานและโครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
ดึงเอาศักยภาพและความสามารถที่มีออกมาอย่างเต็มที่ กลุ่ม
บริษัทฯ รับรู้ถึงความจ�ำเป็นของการฝึกอบรมและได้จัดโครงการ
พัฒนาประจ�ำปีส�ำหรับพนักงาน โครงการพัฒนามีอยู่ 4 ด้าน
ได้แก่
• การพัฒนาทักษะการบริหาร เช่น โครงการ ABDP และ
โครงการ LDP
• การพัฒนาความรูท้ างธุรกิจและดิจติ อล เช่น โครงการเกมธุรกิจ
และโครงการการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล
• การพัฒนาทักษะทางเทคนิค
• การบริหารคนเก่ง เช่น โครงการความเป็นผู้น�ำด้านความ
คิดสร้างสรรค์

โดยประโยชน์จากการเรียนรู้จากโครงการดังกล่าวสามารถแบ่ง
ประเภทตามระดับในธุรกิจได้ดังนี้
1. ระดับกลยุทธ์องค์กร: สร้างกลุม่ ผูน้ ำ� ในอนาคตขององค์กร ให้
มีความสามารถและสร้างโอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง
รวมถึ ง การตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ และกระตุ ้ น ความคิ ด
สร้างสรรค์และแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ
2. ระดับการประกอบธุรกิจ: ผู้เข้าร่วมจะมีทักษะด้านบริหาร
โครงการ การสื่อสารกับลูกค้าและการสื่อสารเชิงธุรกิจ และ
ความรู้เชิงเทคนิคธุรกิจ
3. ระดับการท�ำงาน: ผู้เข้าร่วมจะสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของงาน การบริหารงานหลายด้าน ประสานงานกับสมาชิก
ในทีม และการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่
4. ทักษะความเป็นผู้น�ำ: ผู้เข้าร่วมจะพัฒนาความสามารถ
ด้านความเป็นผู้น�ำ  การบริหารทีม และทักษะการบริหาร
ด้านมนุษยสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะการทำ�งาน
ในปี 2562 กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาความ
สามารถแก่พนักงานเพือ่ พัฒนาทักษะด้านการท�ำงานและเทคนิค
รวมถึงความรู้ที่จ�ำเป็น เช่น การเจรจาต่อรองในธุรกิจ กิจกรรม
เกมกลยุทธ์ธุรกิจ โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านมาตรฐาน
ISO และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย โดยหัวหน้าฝ่ายและ
ผู้จัดการได้ประเมินความจ�ำเป็นของการฝึกอบรมพนักงานและ
ระบุโครงการทีเ่ หมาะส�ำหรับสมาชิกทีมของตนเอง ซึง่ ในโครงการ
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ�
ในปี 2562 กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอได้จดั โครงการความเป็นผูน้ ำ� นี้มีผู้เข้าร่วมเป็นพนักงาน 150 คนจากกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
จ�ำนวน 3 โครงการส�ำหรับพนักงานแต่ละระดับ โดยโครงการ และในจ�ำนวนนั้นเป็นพนักงาน 40 คนจากบริษัทฯ เพื่อพัฒนา
แรกคือโครงการ ABDP ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย ทักษะการท�ำงานที่ส�ำคัญของพนักงาน
ธรรมศาสตร์ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นฝึกอบรมเพื่อพัฒนา โครงการด้านวัฒนธรรมองค์กร
และยกระดับทักษะการบริหารจัดการ ทัง้ นี้ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับ กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร รวม
สูงและผูบ้ ริหาร กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั โครงการพัฒนาความเป็นผูน้ ำ 
� ถึงการรับและน�ำวัฒนธรรมไปปรับใช้ในการท�ำงานแต่ละวันของ
LDP เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อผลัก พนักงาน กลุม่ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดค่านิยมทีช่ ว่ ยส่งเสริมพฤติกรรม
ดันให้เกิดการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และวัฒนธรรมการท�ำงานที่ดี ได้แก่ ก้าวล�้ำกว่าใคร (Advance)
ดับบลิวเอชเอ และมีสว่ นร่วมในการวางแผนการสืบทอดผูบ้ ริหาร ที่หนึ่งในใจ (Champion) รอบรู้สมองไว (Resourceful) รู้ใจเป็น
ขององค์กร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการร่วมมือระหว่างกลุ่ม คู่คิด (Partnership) และ สุจริตรักษาเกียรติ (Integrity) ทั้งนี้
บริษัทฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารระดับสูง กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และผูบ้ ริหารจ�ำนวน 45 คนของกลุ่มบริษทั ดับบลิวเอชเอเข้าร่วม องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนน้อมรับค่านิยมของกลุ่ม
โดยในจ�ำนวนนัน้ มีผบู้ ริหารระดับสูงจ�ำนวน 4 คนจากบริษทั ฯ โดย เช่น กิจกรรม Team Building และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ
โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม การเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence
2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างความเป็นผู้น�ำและการ Workshop) อีกทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรม
ปลูกฝังการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่ม ภายในองค์กร (The Power of WHA Group Cultures) รวมถึง
บริษัทฯ ผ่านคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตของกลุ่ม งานปีใหม่พนักงาน และงานประจ�ำปีอื่นๆ
บริษทั ฯ อีกทัง้ โครงการนีย้ งั มีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสนับสนุน
โดยเข้าร่วมในฐานะโค้ชและผู้สนับสนุนโครงการ ที่ให้ค�ำแนะน�ำ
และถ่ายทอดประสบการณ์ผา่ นการท�ำโครงการทางด้านนวัตกรรม
ในปี 2562 มีโครงการฝึกอบรมภายในองค์กรและโครงการฝึก
อบรมภายนอกองค์กร รวมจ�ำนวน 12 โครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย
ทางด้านฝึกอบรมพนักงานกว่า 1.1 ล้านบาท จ�ำนวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยคือ 15 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคนในแต่ละปี
ซึ่งโครงการฝึกอบรมที่ส�ำคัญในปี 2562 มีดังนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

WHA Group Corporate Culture

ก้าวล�้ำกว่าใคร

ที่หนึ่งในใจ

ริเริ่มและไม่หยุดอยู่นิ่งใน
มุ่งมั่นด�ำเนินการเพื่อสร้าง
การท�ำงานเชิงรุกและมุ่งมั่น
ผลลัพธ์ และความส�ำเร็จ
ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่า
ระยะยาว และมีจิตส�ำนึก
ให้แก่ลูกค้า และเพิ่มความก้าวล�้ำ ความเป็นผู้ประกอบการด้วย
ในอุตสาหกรรม
การพัฒนาผลลัพธ์ที่สูงขึ้น และ
การมองหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ อย่างต้อเนื่อง

รอบรู้สมองไว
มุ่งมั่นในการให้ค�ำแนะน�ำ
และการแก้ ไขปัญหาอย่าง
มืออาชีพ และปฏิบัติได้จริงใน
ฐานะที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลกับลูกค้า

รู้ใจเป็นคู่คิด

สุจริตรักษาเกียรติ

สร้างเสริมและรักษา
ปลูกฝังความไว้วางใจและ
ความสัมพันธ์ และความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วย
ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจแก่
วัฒนธรรมการท�ำงานที่โปร่งใส
ลูกค้าทั้งภายใน/ภายนอกเพื่อ จริยธรรมและความรับผิดชอบ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ต่อสังคม

ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนห่วง
โซ่คุณค่าทางธุรกิจ นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังส่งเสริมให้
คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจรับและปรับใช้นโยบายสิทธิมนุษยชน
ในการด�ำเนินงานของตนเองอีกด้วย นโยบายสิทธิมนุษยชนจะ
ครอบคลุมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิ
สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
มนุ
ษยชน การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน การสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิ
บริษทั ฯ มีการด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการบริหารพนักงานเป็น
ไปตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย มนุษยชน และการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการไม่เลือกปฏิบตั ผิ า่ นการท�ำงานของ
บริษัทฯ และส่งเสริมความหลากหลายในแรงงานทั้งในระดับ บริษัทฯ สื่อสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงานใหม่ทุกคน
ผู้บริหารและพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสอย่าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมพนักงานใหม่ และบริษัทฯ
เท่าเทียมกันตัง้ แต่กระบวนการรับสมัครไปจนถึงความก้าวหน้าใน ยังวางแผนที่จะสื่อสารนโยบายสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานทุกคน
หน้าที่การงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับรองว่ามีกระบวนการ ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในปี 2563 เพื่อ
เลิกจ้างพนักงานทีย่ ตุ ธิ รรมและโปร่งใส อีกทัง้ พนักงานยังสามารถ ให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ
แสดงความคิดเห็นของตนเองและเสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารจัดการ สิทธิมนุษยชน
ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการหรือแจ้งฝ่ายบริหารหรือช่องทางเปิด
การแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด
รับค�ำแนะน�ำของบริษัทฯ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอค�ำแนะน�ำและความคิดเห็น
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัด
และปรับใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ท�ำกระบวนการแจ้งเบาะแสพร้อมด้วยกลไกที่ช่วยป้องกันผู้แจ้ง
แก่พนักงานทุกระดับ โดยพนักงานทุกคนต้องมีความตระหนัก เบาะแส โดยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสจะถูก
ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและให้ความส�ำคัญแก่ เก็บเป็นความลับและจะเปิดเผยกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ อิสรภาพ และความเท่าเทียม ไปพร้อมๆ กระบวนการตรวจสอบเท่ า นั้ น กรณี ที่ มี ก ารรายงานจะถู ก
กับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ด�ำเนินการตามขั้นตอนการแจ้งเบาะแส โดยในปี 2562 ไม่มีการ
ให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แจ้งเบาะแสใดๆ ในการท�ำงานโดยรวมของบริษัทฯ
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารต่างๆ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับคะแนน “ค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ” จากการส�ำรวจในปี 2562 ขึ้นมาที่ร้อยละ 91 ใน
หมู่พนักงานของบริษัทฯ

WHAUP
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การพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักว่าการตัดสินใจทางธุรกิจและกิจกรรมของ
บริษทั ฯ นัน้ มีผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดย
เฉพาะในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่บริษัทฯ ใช้ทรัพยากร
น�้ำร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อ
ให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ เสริมสร้างคุณค่าแก่ชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและท�ำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงโดยยังส่งผลดี
ต่อชุมชนท้องถิ่น
ในปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอซึ่งสะท้อนถึง
ความมุง่ มัน่ ของกลุม่ ทีม่ ตี อ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยกลุม่ บริษทั
ดับบลิวเอชเอได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาต่างๆ เพือ่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชนและช่วยให้ชุมชนเหล่านั้นเติบโตอย่างยั่งยืน
เช่นกัน โดยการใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอและการมีสว่ นร่วมทางสังคมเป็นประจ�ำ 
เช่น การเยี่ยมชมชุมชนซึ่งมีการใช้ค�ำติชมในการจัดท�ำโครงการ
ด้านสภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสม นอกจากการท�ำ  EIA
แล้ว บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่นรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอเป็นประจ�ำและ
การท�ำงานอื่นๆ เพื่อระบุความต้องการของชุมชนและสร้าง
โครงการกับแผนการเพื่อจัดการประเด็นดังกล่าว
บริษัทฯ จัดสรรงบประมาณประจ�ำปีเพื่อก�ำหนดให้มีการจัด
กิจกรรมทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 22.27 ล้านบาท
หรือ 1.2% ของรายได้บริษัทฯ แก่กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอโดย
ใช้เวลาท�ำงานของพนักงาน 657 ชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้
แต่งตั้งคณะกรรมการในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ในแต่ละ
กลุม่ ธุรกิจเพือ่ มอบหมายให้แต่ละกลุม่ สร้างการมีสว่ นร่วมกับกับ
ชุมชนในท้องถิ่นรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ตลอด
จนด�ำเนินกิจกรรมอื่นๆ โดยมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาโครงการเพื่อสังคม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาโครงการเพื่อสังคมแบบยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ
ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม สุขภาพชุมชน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ ในปี 2562

62

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ ในส่วนกิจกรรม
เพื่อสังคม ครอบคลุมจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี จ�ำนวน
131 หมู่บ้าน จาก 133 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 97 และปี 2563
กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 97
กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการภายใต้แนวคิด
หลั ก ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ครอบคลุ ม 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย
สิ่งแวดล้อม การศึกษา และชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดถือ
ปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Clean Water for Planet
โครงการค่ายศิลปะ (WHA Art Camp) ส�ำหรับคุณครูและนักเรียน
ซึ่งทั้งสองโครงการถือเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดโครงการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาและดูแลสุขภาพของชาวชุมชน
ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น สิ่ ง ของเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย น
การมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนในโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวมถึงการสนับสนุน
ด้านการกีฬา ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่งในชุมชน
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุม
นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอทุกแห่ง และดูแลชาวชุมชน
โดยรอบนิคมฯ จ�ำนวน 182,054 คน

ชุมชน

การศึกษา

สภาพแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
Clean Water for Planet

Planet ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง และเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม โดยบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริการบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับผู้ประกอบ
การภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอและชุมชนโดย
รอบ ซึ่งสามารถน�ำน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
นอกเหนือไปจากการมีระบบบริหารจัดการน�้ำอันแข็งแกร่งและ อย่างปลอดภัย
มีประสิทธิภาพภายในนิคมอุตสาหกรรม ท�ำให้มั่นใจได้ว่าการ
ด�ำเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โครงการระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบึงประดิษฐ์
ยังได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อ หนึง่ ในความส�ำเร็จของโครงการปี 2562 ทีผ่ า่ นมา คือการส่งมอบ
สอบถามปัญหาทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ ซึง่ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชนต้นแบบให้แก่อบต. ปลวกแดง จังหวัด
คุณภาพของน�้ำ นับว่าเป็นปัญหาส�ำคัญของชุมชน
ระยอง

หนึง่ ในธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือน�ำ 
้ โดยธุรกิจน�ำ้ ของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่
ในพืน้ ทีเ่ ก็บกักน�ำ้ ของอ่างเก็บน�ำ้ หลัก 2 แห่งคือ อ่างเก็บน�ำ้ หนอง
ปลาไหล และดอกกราย ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำคัญของชุมชนและการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กรภายในจังหวัดระยองและชลบุรี

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ
“Clean Water for Planet” ในปลายปี 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
น�้ำในพื้นที่ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ  โครงการดังกล่าว จะช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน การเข้าถึงแหล่งน�้ำสะอาด
การถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำรวมถึงการบริหาร
จัดการและการบ�ำบัดน�ำ้ เสียให้แก่กลุม่ นักศึกษาและสมาชิกชุมชน
ตลอดจนความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย

โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นจากการที่ทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ
ด�ำเนินการส�ำรวจตรวจสอบคุณภาพน�้ำภายในบริเวณโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรรมของกลุ่มบริษัทฯ และต่อมาได้จึงร่วมมือกับ
อบต. ปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาคุณภาพน�้ำในชุมชน
ดังกล่าวให้ดีขึ้น ภายใต้โครงการ Clean Water for Planet

หลังจากนั้น ได้เริ่มก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
(Constructed Wetland) ในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง
อันได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิริยะอุตสาหะและโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มด�ำเนินการวิจัยและ ทีเ่ น้นการบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วยวิธกี ารทางชีวภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์
พัฒนาโครงการ และได้ร่วมมือกับทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ แสดงให้เห็นถึงวิธบี ำ� บัดน�ำ้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ สร้าง
และเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในแลกเปลี่ยนองค์ ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำใน
ความรู้ทางเทคนิค
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป ส�ำหรับรูปแบบของการบ�ำบัดน�้ำเสียที่น�ำมาใช้นั้น คือ ระบบ
เมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้นำ� ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการด�ำเนิน บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ที่อาศัยกระบวนการทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มาปรับใช้ในโครงการ Clean Water for

โครงการจัดการและบ�ำบัดน�้ำเสีย ภายใต้โครงการ
“Clean Water for Planet” ที่ต�ำบลปลวกแดง
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
WHAUP
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ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชนต้นแบบโดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์
สำ�หรับการบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชนใน อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง ความสามาถในการบำ�บัด 400 ลบ.ม./วัน

ธรรมชาติมาช่วยในการบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีต้นทุนต�่ำและดูแลรักษาได้ง่าย โดยประกอบด้วยบึงประดิษฐ์
จ�ำนวน 2 แปลง ซึ่งในแปลงที่ 1 จะรองรับน�้ำเสียจากชุมชนรอบ
อบต. ปลวกแดงซึง่ จะไหลผ่านชัน้ หินเบอร์ 1 หนา 50 ซม. เพือ่ กรอง
ตะกอนในขั้นต้นและเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลาย
สารอินทรีย์ ในน�้ำ  บริเวณนี้จะปลูกต้นธูปฤาษีและปักษาสวรรค์
ซึ่งช่วยในการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน�้ำเสีย ส่วนใน
แปลงที่ 2 จะใช้ผักตบชวาเป็นพืชลอยผิวน�้ำ  พืชเหล่านี้จะช่วย
ถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่น�้ำเสียเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถ
น�ำออกซิเจนไปย่อยสลายสารอินทรีย์ ในน�้ำได้ต่อไป พร้อมน�ำ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน�้ำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต
กลุม่ บริษทั ฯ ได้ทำ� การติดตามผลของโครงการรวมถึงการทดสอบ
คุณภาพน�ำ 
้ รวมถึงส�ำรวจความพึงพอใจของชาวชุมชน ระบบบึง
ประดิ ษ ฐ์ แ ห่ ง นี้ ส ามารถบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย และคื น น�้ ำ ที่ ส ะอาดสู ่
ธรรมชาติได้ปีละ 146,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถลดสาร
อินทรีย์ ในน�้ำเสียได้มากกว่าร้อยละ 80 ช่วยปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำในคลองหินลอย แหล่งน�้ำส�ำคัญของชุมชนในพื้นที่ปลวกแดง
โครงการนีจ้ ะช่วยสร้างความตระหนักรูถ้ งึ วิธบี ริหารจัดการน�ำ้ เสีย

ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนให้แก่ชมุ ชนและหน่วยงานอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ น�ำไป
ปรับใช้กบั แหล่งน�ำ้ ในชุมชนของตนต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับ SDG
หมายเลข 6 ในด้านน�้ำสะอาด และสุขาภิบาล และหมายเลข 9
ในด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐาน นอกจากนัน้
โครงการดังกล่าวยังส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการ
ลดความเสี่ยงจากการร้องเรียนด้านมลภาวะทางน�้ำ  แม้จะไม่ได้
มีสาเหตุจากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ก็ตาม
กลุม่ บริษทั ฯ ได้แลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นเทคนิคและวิศวกรรม
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำโครงการเป็นเงิน
จ�ำนวน 4.49 ล้านบาท และใช้เวลาท�ำงานของพนักงานกลุม่ บริษทั ฯ
รวม 970 ชั่วโมง โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วยชาวชุมชนจ�ำนวน 4,000 คน อพาร์ทเมนท์ 220
แห่ง บ้านเรือน 125 หลังคาเรือน และตลาด 30 แห่งภายใน
อบต. ปลวกแดง ระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ห่ ง นี้ ส ามารถลดสาร
อินทรีย์ในน�้ำเสียได้มากกว่าร้อยละ 80 ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
และพลังงาน ตอบโจทย์ โซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน

ติดตามการบำ�บัดน้ำ�ของงระบบบึงประดิษฐ์

น�้ำก่อนเข้าบึงประดิษฐ์ เก็บจุดสูบน�้ำในคลอง

น�้ำก่อนเข้าบึงประดิษฐ์
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น�้ำหลังผ่านการบ�ำบัดจากบึงประดิษฐ์1 (CW-1)

น�้ำหลังผ่านบึงประดิษฐ์1
WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

น�้ำหลังผ่านการบ�ำบัดจากบึงประดิษฐ์2 (CW-2)

น�้ำหลังผ่านบึงประดิษฐ์2

การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำ�หรับชุมชน

กลุม่ บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นหนทางสูก่ ารพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน การเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ปลูกฝังการตระหนักรู้เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราให้ความส�ำคัญเสมอมา
ในทุกๆ ปี กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั โครงการชุมชนสัมพันธ์โดยเชิญผูน้ ำ� ชุมชน เจ้าหน้าที่ และผูแ้ ทนชุมชนจากพืน้ ที่โดยรอบนิคมในจังหวัด
ระยอง และจังหวัดชลบุรี รวม 15 ชุมชน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูลและความเคลือ่ นไหวในการบริหารจัดการและระบบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ณ โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหลายแห่ง กิจกรรมและข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตัวแทนสมาชิก
ชุมชนได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง โครงการชุมชนสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน
ตลอดจนสมาชิกในชุมชน ได้ร่วมกันปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยสมาชิกได้ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
เช่น ท�ำปะการังเทียมไว้เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้น�้ำหลากหลายสายพันธุ์ ปล่อยปลาฉลามหัวทรายกลับสู่ท้องทะเล ปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งช่วยป้องกันภัยธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้กลับมาเป็นแหล่ง
รวมสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพอีกครั้ง ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการปลูกต้นไม้ 5 โครงการภายใน 5 ชุมชน

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา

กลุ่มบริษัทฯ เติมพลังสร้างสรรค์ ให้เยาวชนผ่านโครงการค่ายศิลปะ

กลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าจัดโครงการค่ายศิลปะมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของตนในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ การ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ อย่างอิสระ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการสือ่ สาร ในปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมโครงการวาดศิลป์ 3 โครงการ
ในจังหวัดชลบุรีและระยองส�ำหรับคุณครูและนักเรียน เพื่อปลูกฝังความรักศิลปะ สร้างเสริมทักษะและเทคนิคขั้นพื้นฐานทางศิลปะ
โดยใช้สีน�้ำ  ดินสอ สีพาสเทลและสีไม้ โดยกิจกรรมทั้ง 3 โครงการในปี 2562 มีนักเรียน 635 คน คุณครู 38 คนจากทั้งหมด 35
โรงเรียนในพืน้ ที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ร่วมกันสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ถ่ายทอดผ่านการแต่งแต้มสีสนั และ
จินตนาการ ประกอบด้วย

WHAUP
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โครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิดสำ�หรับคุณครู
เป็นการอบรมพัฒนาให้ครูผสู้ อนเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของศิลปะ
เป็นแนวทางทีช่ ว่ ยปลูกฝังให้เด็กๆ ได้บม่ เพาะความคิดสร้างสรรค ์
รู้จักคิดนอกกรอบ เสริมสร้างความมั่นใจและการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เพือ่ ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จได้อย่างมัน่ คงในอนาคต กลุม่ บริษทั ฯ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการขัดเกลาเยาวชนโดยใช้ศลิ ปะเป็น
สือ่ กลาง คุณครูทเี่ ข้าร่วมโครงการได้เรียนรูเ้ ทคนิคขัน้ พืน้ ฐานทาง
ศิลปะโดยใช้สีน�้ำ ดินสอ สีพาสเทลและสีไม้ เพื่อถ่ายทอดผลงาน
ที่สะท้อนถึงความส�ำคัญของน�้ำจากประสบการณ์ การเฝ้าสังเกต
และจินตนาการของตนเอง โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำ
การประเมินความพึงพอใจของคุณครูทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมนีจ้ ำ� นวน
38 คน จาก 16 โรงเรียน ซึ่งผลของคะแนนความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92

เสริ ม สร้ า งความกล้ า คิ ด กล้ า ท� ำ  ตลอดจนปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก ๆ
เข้าใจบทบาทของตนเองในการดูแลรักษาธรรมชาติและศิลปะ
วัฒนธรรมในท้องถิน่ อีกด้วย เยาวชนทีศ่ กึ ษาอยูช่ นั้ ประถมศึกษา
ที่ 4 - 6 ที่เข้าร่วมโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดได้ปลดปล่อย
จินตนาการลงบนผืนผ้าใบอย่างอิสระ และน�ำความรู้เรื่องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�ำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
พร้อมกระตุ้นให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
และได้เรียนรูเ้ ทคนิคการวาดภาพขัน้ พืน้ ฐานโดยทีมงานจากศูนย์
ศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร รวมถึงกิจกรรมสันทนาการที่ช่วย

นอกจากนั้นในปี 2562 ด.ญ. ชนิดา ภูเชิดสาย (น้องเค้ก) หนึ่งใน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดของกลุ่มบริษัทฯ
ในปี 2560 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชัน้ ป.1 ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ

ทัง้ นี้ในปี 2562 ได้มกี ารจัดท�ำการประเมินความพึงพอใจของเด็ก
นักเรียนจ�ำนวน 617 คน จาก 20 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
โดยผลคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คิดเป็น
ร้อยละ 90 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ
รู้ศิลปะพื้นฐานร่วมถึงนักเรียนยังสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันด้วย

กลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิดสัญจร
พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี ด้วยการพาไปทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเรียนศิลปะนอกสถานที่ เพื่อให้
ได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพและองค์ประกอบศิลปะขั้นพื้นฐาน พร้อมสร้างผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
โครงการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 และอ่างเก็บน�ำ้ หนองค้อ โดยมีตวั แทนกลุม่ บริษทั ฯ ได้มาให้ความรู้
ด้านการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนในชุมชน ส่งเสริมให้นอ้ งๆ มีบทบาทและส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชนของตนเอง
โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมขยายโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จ�ำนวน 35 คน
จาก 9 โรงเรียน ซึ่งผลคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88
กิจกรรมโครงการค่ายศิลปะ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดระยองและชลบุรี เข้าร่วมท�ำกิจกรรมด้วยดีเสมอ
ท�ำให้กิจกรรมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คือการมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาของของเยาวชนไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มี
การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ดังนี้

การส�ำรวจความพึงพอใจในโครงการค่ายศิลปะในปี 2560-2562
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ป 2561
โครงการวาดศิลปที่
บานเกิด

ป 2562
โครงการวาดศิลปที่
บานเกิดสัญจร

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน

กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีท่ รงพลังในการสร้างการเปลีย่ นแปลงและยกระดับคุณภาพชีวติ
ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ในระดับชุมชนเองนั้น การศึกษายังมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป ส�ำหรับโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาที่จัดขึ้นในปี 2562 ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมา
เป็นปีที่ 23 ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทีมผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของ
ดับบลิวเอชเอกว่า 50 ราย ที่ได้รว่ มมือร่วมใจกันบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา ศิลปะ ดนตรีและการพัฒนาสังคม รวมถึงอุปกรณ์
ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับโรงเรียนทั้ง 67 แห่งโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และเด็กนักเรียนกว่า
20,000 คนที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3,307,700 บาท

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้
การสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) ทีร่ เิ ริม่ ขึน้ โดยส�ำนักงานอาชีวศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีประวัติเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อ รวมถึงยังได้ช่วยประสานงานกับ
กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อมอบโอกาสให้แก่น้องๆ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว
กลุม่ บริษทั ฯ มีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาไปแล้ว จ�ำนวนรวม 65 คนพร้อมกับนักศึกษาจ�ำนวน 1,850
คน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม
บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างทักษะทางเทคนิคให้กับเยาวชน ปูรากฐานไปสู่การมีอาชีพและท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

การดูแลคนในชุมชน
การดูแลสุขภาพชุมชน

ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความท้าทายของทุกประเทศทั่วโลกด้วยความดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมของ
กลุ่มดับบลิวเอชเอมาโดยตลอด กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุ รวม 800 คนในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและระยอง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน 2562 ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว
กลุม่ บริษทั ฯ ได้รว่ มกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 4 ครั้งต่อปี ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก
(มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมีผู้ประกอบการในนิคมฯ และพนักงานของดับบลิวเอชเอ รวมถึง
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจ�ำนวนมาก โดยโลหิตที่ได้จะน�ำไปใช้ทางการแพทย์และรักษาผูป้ ว่ ยฉุกเฉินต่อไป

โครงการชุมชนสัมพันธ์

ในปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์เป็นเวลา 2 วัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน
และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งช่วยพัฒนาให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า
พร้อมส�ำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทฯ จัด
กิจกรรมเชิญหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นน�ำชุมชนและตัวแทนสมาชิก
ชุมชนจาก 17 ชุมชน จ�ำนวน 81 คน โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ของดับบลิเอชเอ ในจังหวัดระยองและชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมได้
มีโอกาสในการศึกษาระบบการเฝ้าระวัง และควบคุมสิ่งแวดล้อม
แบบเรียลไทม์แห่งแรก (E:mc^2) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมสิ่งแวดล้อม
แบบเรียลไทม์ทมี่ คี วามแม่นย�ำและเชือ่ ถือได้ รวมถึงความโปร่งใส
ด้วย ซึง่ ระบบ (E:mc^2) มีชอ่ งทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ด้านสิง่ แวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายช่องทาง นอกจากนี้
คณะฯ ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มศึ ก ษาดู ง านระบบนิ เ วศท้ อ งทะเลไทย
ณ หาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ จ. ชลบุรี คณะฯ ได้ร่วม
กิจกรรมปลูกปะการัง และร่วมกันปล่อยปลาฉลามหัวทราย
ซึ่งเป็นปลาฉลามที่คอยรักษาสมดุลระบบนิเวศของท้องทะเล
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2560 83%
2561 85%
2562 85%

กิจกรรมดังกล่าวช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยกิจกรรมนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้
จัดประเมินความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งชุมชนให้คะแนนความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 85
ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั โครงการชุมชนสัมพันธ์ ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี ส่งผลให้ชมุ ชนมีความเข้าใจใน
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถน�ำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึง่ ผลการประเมินความพึงพอใจของชาวชุมชน
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ได้แก่

การสนับสนุนทีมกีฬาในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

นับเป็นที่ตั้งส�ำคัญของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ และมีทีมฟุตบอล ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอย่าง สโมสรชลบุรีเอฟซี
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทีมชลบุรีเอฟซีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ตอกย�้ำการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน พร้อม
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ฯยังร่วมเป็นผูส้ นับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอล WHA-PATTANA
อุตสาหกรรมคัพ ครั้งที่ 21/9 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นน�ำ้ หนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ภายใต้เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลในพื้นที่อีก 3 ทีม อันได้แก่ สโมสรปลวกแดงยูไนเต็ด และสโมสรระยองเอฟซี
สโมสรฟุตบอลบ้านค่าย ยูไนเต็ด จังหวัดชลบุรี
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|

การใส่ ใจด้าน
สิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการน้ำ�
• ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการพลังงาน
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การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
และมีความรับผิดชอบไปพร้อมๆ กับหลีกเลีย่ งการสร้างผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง
ผลักดันให้มกี ารบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการ
สร้าง Environmental Footprint ควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวคิด
หรือโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อ
ก�ำหนดตามกฎหมาย
บริษัทฯ ตระหนักว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะ น�้ำเสีย
มลพิษ และการประหยัดน�้ำล้วนเป็นประเด็นส�ำคัญในการท�ำงาน
ของบริษัทฯ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและ
ชุมชนท้องถิ่น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปรับใช้แนวปฏิบัติที่มีความยั่งยืน
ผ่านการด�ำเนินธุรกิจตามที่บ่งชี้ไว้ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอซึ่งเป็นนโยบายที่ได้
รับการรับรองจากรองประธานคณะกรรมการบริษทั นโยบายนีน้ บั
เป็นแนวทางส�ำหรับการบริหารสิ่งแวดล้อมที่มีความสเถียรภาพ
ในส่วนกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทดับบลิวเอชเอ และแสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
และความพยายามในการพัฒนาการบริหารสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นโยบายนี้ยังรับรองว่ากิจกรรม
ทางธุรกิจทั้งหมดมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO
14001 และ ISO 9001:2015 รวมถึงเป็นไปตามข้อบังคับและ
กฎหมายท้องถิ่น ส�ำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ได้
จัดท�ำหลักการปฏิบัติ (CoP) ส�ำหรับการปฏิบัติงานติดตั้งแผง
โซลาร์ซงึ่ มีกำ� ลังการผลิต 1-5 MW เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านไม่
ส่งผลกระทบเชิงลบแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ
ยั ง จั ด สั ม มนาสาธารณะเพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนและ
ตรวจสอบว่าโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนที่
จะเริ่มโครงการ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ถึ ง แม้ บ ริ ษั ท ฯ จะไม่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ การประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตามการประเมินผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม (EIA) ทีไ่ ด้จดั ท�ำโดยบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (WHAID) เนื่องจากสถานที่
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ นัน้ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิว
เอชเอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังตรวจสอบโครงการทั้งหมดให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมถึง
ลดผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
บริ ษั ท ฯ จะตรวจสอบผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง หมดให้
สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน วิธกี ารแก้ไข และมาตรการบรรเทา
ผลกระทบทีถ่ กู ก�ำกับไว้ในข้อบังคับ EIA ตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้
ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดย WHA ID ด�ำเนินการรวบรวม
รายงานการตรวจสอบ EIA และส่งไปให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมประจ�ำ
จังหวัด ส�ำนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมประจ�ำจังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกๆ 6 เดือน โดย
บริษทั ฯ ท�ำการตรวจสอบผลการบริหารสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
ก็คือคุณภาพน�้ำและน�้ำทิ้งเพื่อให้สอดคล้องกับ EIA
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ�แบบเรียลไทม์
(Water Quality Monitoring Station, WQMS)
บริษทั ฯ ท�ำการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้ว เช่น
สารอินทรีย,์ COD และ BOD, PH, การน�ำไฟฟ้า, ไนเตรต, ของแข็ง
แขวนลอย และของแข็งละลายน�ำ้ โดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพน�ำ้
แบบเรียลไทม์หรือ WQMS ระบบตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของ
กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เพือ่ รับรองว่าคุณภาพน�ำ้ ของโรงบ�ำบัด
น�้ำเสียทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ก่อนที่จะปล่อย
น�้ำบ�ำบัดลงแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ โดยระบบ WQMS ยังเชื่อมต่อ

เป้าหมาย
ด�ำเนินการตามมาตราการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม EIA
ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100

WHAUP

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562   71

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

กับระบบของรัฐส�ำหรับการรายงานคุณภาพน�้ำบ�ำบัดแบบเรียล
ไทม์ เมือ่ มีการละเมิดมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ ระบบจะส่งสัญญาณ
เพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ปั๊มและท�ำการบ�ำบัด
น�้ำเสียอีกครั้งจนกว่าจะได้คุณภาพตามมาตรฐาน
กระบวนการรับมือข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ ่ ม บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอประกอบธุ ร กิ จ โดยเน้ น การบริ ห าร
สิ่ งแวดล้ อ มที่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ ก�ำหนด EIA และมาตรฐาน
ISO14001:2015 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเปิดรับค�ำแนะน�ำหรือ
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่น การใช้น�้ำหรือทิ้งน�้ำ 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถท�ำการร้องเรียนกรณีต่างๆ ที่อยู่ภายใน
ทุกนิคมอุตสาหกรรมที่บริหารโดยกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอผ่าน
ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ พนักงาน หรือศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง

การจัดการขยะ

หนึง่ ในปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมระดับโลกก็คอื ขยะ ปริมาณขยะและ
การก�ำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องนั้นส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ สัตว์ป่า
และมนุษย์ แหล่งที่มาของขยะจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นัน้ ประกอบด้วยแหล่งทีม่ าหลักๆ สองแหล่ง ได้แก่ กระบวนการ
ท�ำงานและขยะจากส�ำนักงาน ซึ่งทั้งสองแหล่งได้มีการบันทึก
เอาไว้ โดยบริษทั ฯ ตระหนักถึงสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้สร้างขึน้ มา ดังนัน้
บริ ษั ท ฯ จึ ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเตรี ย มวิ ธี จั ด การขยะที่ เ หมาะสมเพื่ อ
ลดผล กระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้รวมข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อก�ำหนดของ
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายด้านการ
บริหารสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นขยะอันตรายหรือขยะที่ไม่เป็นอันตรายนั้นได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม
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ขยะที่ ไม่เป็นอันตราย (Non-hazardous waste)
ขยะที่ไม่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรก
คือขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในส�ำนักงานเป็นส่วนใหญ่
อีกประเภทเป็นขยะอุตสาหกรรมจากการผลิตน�้ำและการบ�ำบัด
น�้ำเสียคือตะกอน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีขยะปริมาณ 4.54 ตัน โดย 2.85 ตันถูกน�ำ
ไปทิง้ ทีส่ ถานทีฝ่ งั กลบขยะสมัยใหม่และอีก 1.69 ตันถูกจัดเก็บไว้
ณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยบริษทั ฯ ได้ประสานงานกับบริษทั เวสท์
แมเนจเม้นท์ สยาม จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก�ำจัดขยะที่ได้รับ
อนุญาต รวมถึงปรับใช้ระบบติดตามขยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการ
จัดการขยะอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการจัดการตะกอนในกระบวนการท�ำงาน บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้
เครื่องรีดตะกอนเพื่อลดน�้ำหนักตะกอนจากกระบวนการผลิตน�้ำ
ถึงร้อยละ 15 จากน�้ำหนักทั้งหมด 4,424 ตันในปี 2562 และ
จัดการค้นคว้าเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากตะกอนเพือ่ ลดตะกอน
ในสถานที่ฝังกลบขยะ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณ
ตะกอน 1,000 ตันภายในปี 2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการหมักตะกอนโดยการผสมตะกอนของเสีย
กับผักตบชวาและพืชอื่นๆ เพื่อท�ำเป็นปุ๋ยหมัก การค้นคว้าอยู่ใน
ช่วงกระบวนการทดสอบคุณภาพเมื่อปลายปี 2562

เป้าหมายปี 2565
• ลดปริมาณการก�ำจัดกาก
ตะกอนที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตน�้ำ
• ลดขยะอันตราย

ขยะอันตราย (Hazardous waste)
ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นภาชนะบรรจุสารเคมีที่ได้
รับการปนเปื้อนจากการผลิตน�้ำ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สร้างขยะ
อันตรายในปริมาณ 1.4 ตัน โดย 0.4 ตันถูกจัดเก็บ ณ สถานที่
ปฏิบตั งิ าน และอีก 1 ตันถูกน�ำไปก�ำจัด ณ สถานทีฝ่ งั กลบขยะ โดย
บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะลดปริมาณขยะอันตรายในปัจจุบนั ให้
เหลือร้อยละ 50 ภายในปี 2565 เพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถลดปริมาณ
ขยะอันตรายได้จริง หนึ่งในวิธีการที่บริษัทฯ ก�ำลังพิจารณาอยู่
ก็คอื การส่งสารเคมีในปริมาณมากไปยังสถานทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ ลด
จ�ำนวนภาชนะที่ปนเปื้อน  
แผนการริเริ่มลดขยะ
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ เช่น
โครงการ E-Paperless โครงการ Plastic Waste Reduction และ
โครงการ Sort N’ Save เพือ่ ลดปริมาณขยะจากปีกอ่ นให้ได้ 1,000
ตันต่อปีเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยแผนการริเริม่ ไม่เพียงช่วยลดขยะ
ตามความต้องการของกลุม่ บริษทั ฯ เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้บริษทั ฯ
ลดต้นทุนการท�ำงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย
โครงการ E-Paperless
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอใช้กระดาษในปริมาณมากและมีต้นทุน
มหาศาลกั บ เอกสารที่ พิ ม พ์ ใ นส� ำ นั ก งานโดยเฉพาะเอกสาร
การประชุมและแฟ้มเอกสารส�ำนักงาน ในการลดการใช้กระดาษ
และค่าธุรการ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจึงได้ริเริ่มโครงการ
E-Paperless และตั้งเป้าหมายว่าจะลดการใช้กระดาษลงร้อยละ
25 ภายในปี 2565 เพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลีย่ นผ่าน
สูย่ คุ ดิจติ อลของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ส�ำหรับการลดปริมาณ
กระดาษ บริษัทฯ ได้แจกแท็บเล็ตแก่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงและอ่านเอกสารการประชุมจากแพลตฟอร์มเอกสารใหม่
ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมา ในปี 2561 โดยบริษัทฯ สามารถ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 534 กิโลกรัม Co2e
ด้วยการลดใช้กระดาษ 53,506 แผ่น ซึ่งมีต้นทุนการพิมพ์อยู่ที่
188,207 บาท

การลดขยะพลาสติก
กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอตระหนักดีถงึ การรณรงค์งดใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมาจากผล
กระทบอันร้ายแรงต่อสัตว์ปา่ และทะเล เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
บริษัทฯ ได้ยกเลิกบริการน�้ำดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกแก่แขก
และบุคคลภายนอกทีม่ าติดต่อและสามารถลดขยะพลาสติกได้ถงึ
20,487 ขวด ทั้งยังตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน�้ำดื่ม
ที่บรรจุขวดพลาสติกลง 727,000 บาทในปี 2563
โครงการ Sort N’ Save
โครงการ Sort N’ Save ได้ริเริ่มในปี 2562 โดยหนึ่งในโครงการ
ของกลุ่มผู้ชนะจากโครงการ WHA Innovation Leader โดย
โครงการ Sort N’ Save ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัทดับ
บลิวเอชเอ รวมถึงผลักดันให้เกิดคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจภาย
ใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทัง้ นี้ ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากเริ่มโครงการ ทีมงาน Sort N’ Save
ได้สร้างจุดรีไซเคิลในอาคารส�ำนักงาน 2 แห่ง ในกลุม่ บริษทั ฯ อีก
ทั้งยังจัดท�ำโครงการมากมาย เพื่อรณรงค์ ให้บุคลากรของกลุ่ม
บริษทั ฯ เห็นความส�ำคัญของการรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะ
โดยโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์
หลายประเภท เช่น โปสเตอร์ กระดานข่าว การสร้างกลุ่มใน
แอปพลิเคชัน LINE และอีเมล ทั้งนี้โครงการ Sort N’ Save
สามารถท�ำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี 2562 ด้วยอัตราการ
รีไซเคิลในส�ำนักงานที่เพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 50
นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดกิจกรรม “5-Day
Challenge with Sort N’ Save” ขึ้นเพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานในทัง้ 4 กลุม่ ธุรกิจ โดยเชิญชวน
ให้ผู้เข้าร่วมถ่ายภาพเซลฟี่ของตนเองคู่กับสิ่งของที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ชิงรางวัลเงินสดประจ�ำวัน กิจกรรมดังกล่าวได้รบั
การตอบรับอย่างดี มีภาพที่ส่งเข้าประกวดถึง 98 ภาพและได้รับ
ผลตอบรับในเชิงบวก
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โครงการ Sort N’ Save ยังมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งและโฟมอีกด้วย กลุ่มบริษัทฯ ยังได้แจกถุงผ้า
และกระบอกน�้ำให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อทดแทนการใช้แก้วน�้ำหรือขวดที่ผลิตจากพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ในปี 2562
กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในระดับชุมชนเพื่อมอบถุงผ้าให้กับชาวบ้าน 50 ครัวเรือนในอ�ำเภอเขาคันทรง จังหวัด
ชลบุรี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ภาชนะที่ผลิต
จากพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ และโฟม และให้ความรูเ้ กีย่ วกับข้อควรปฏิบตั เิ พือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั โครงการ
ฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ต�ำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยองในปี 2562 โดยมีนักเรียนในพื้นที่ 50 คนและนักเรียนจากพื้นที่เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) 75 คนเข้าร่วมกิจกรรม
ในอนาคตโครงการ Sort N’ Save มีแผนและขั้นตอนการด�ำเนินงานต่อยอดกิจกรรมให้ขยายผลไปในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายคือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน เป็นต้น
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พนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ

ชุมชน

• อัพไซเคิลส�ำหรับกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เช่น ถุงผ้า เสือ้ ยืด
• กิจกรรมอาสาสมัคร เช่น วันท�ำความสะอาดชายหาด

• Green Warehouse Co-CSR
• รางวัล WHA Zero Waste Awards

• โครงการ WHA Sort n’ Save School

WHAUP
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โครงการ Chonburi Clean Energy (CCE)

ต่อวันหรือ 100,000 ตันต่อปีโดยประมาณ ซึง่ สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้สูงถึง 8.63 MW โรงไฟฟ้านี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่
โดดเด่นในด้านความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน เสถียรภาพ และ
การป้องกันสิง่ แวดล้อม โรงไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีเผาขยะแบบยัง่ ยืน
และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีมาตรฐานสูง CCE เป็น
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
ตรงตามมาตรฐานควบคุมมลพิษของยุโรปซึ่งถือเป็นมาตรฐาน
ที่มีความเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานท้องถิ่น

การผลิ ต พลั ง งานทางเลื อ กจากขยะเป็ นวิ ธี จั ด การขยะที่ มี
ประสิทธิภาพและแสดงถึงความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างประโยชน์
ให้แก่ธรุ กิจ ชุมชน และสิง่ แวดล้อมในวงกว้าง ในปี 2562 บริษทั ฯ
ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อโครงการ Chonburi
Clean Energy (CCE) ร่วมกับผู้ถือหุ้นสองรายที่มีชื่อเสียงและ
มีความมุ่งมั่น ได้แก่ Glow Energy และ Suez โครงการนี้เป็น
ไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
2558 - 2579 ซึ่งเสนอเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาดให้อยูท่ ี่ 30% เมือ่ เทียบกับการใช้พลังงานทัง้ หมด โดยงานก่อสร้างของโครงการเริ่มต้นในปลายปี 2560 และเปิด
ท�ำการในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างช่วงทดสอบตั้งแต่
ภายในปี 2579
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2562 ผลการตรวจสอบมลพิษ
CCE เป็นโรงไฟฟ้าขยะล�้ำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง ทางอากาศจากระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบต่อเนือ่ ง
ตัง้ อยูท่ นี่ คิ มอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ในจังหวัดชลบุรี (CEMS) พบว่าค่าทัง้ หมด ได้แก่ ฝุน่ ละอองรวม (TSP) ไนโตรเจน
ประเทศไทย โดยการลงทุนโครงการทั้งหมดของ CCE อยู่ที่ ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริกนัน้ เป็นไป
ประมาณ 1.8 พันล้านบาท ซึง่ โรงไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐานของยุโรป
โดยการแปลงขยะเป็นแหล่งพลังงานด้วยขยะปริมาณ 400 ตัน

การปล่อย

NO2
SO2
HF
HCL
Dioxins/Furan
Dust
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หน่วย

ข้อบังคับ
ของยุโรป

ppm
ppm
ppm
ppm
Ng/Nm3
Ng/Nm3

136.7
24.6
1.6
8.6
0.13
12.9
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ข้อบังคับ
ข้อบังคับ
ของญี่ปุ่น
ของไทย
(Dry Gas 25 ํc, 7% 02)

150
30
25
0.13
24

180
30
25
0.1
70

ระดับที่ก�ำหนด
ของ CCE

136
24
1.6
8
0.1
12.9

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ WHA ESIE 4 ที่
จัดท�ำโดย WHA ID พบว่านิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ในพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงตรวจสอบ
ระบบนิเวศทางน�้ำบริเวณใกล้เคียงสองครั้งต่อปีในช่วงฤดูแล้ง
และฤดูฝน WHA ID จ�ำเป็นต้องตรวจสอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทั้ง 3 สถานี มี 2 สถานีตั้งอยู่ที่บริเวณคลองน้อย โดย
สถานีที่ 1 ตั้งอยู่เหนือจุดปล่อยน�้ำ 500 เมตรและสถานีที่ 2 ตั้ง
อยู่บริเวณจุดปล่อยน�้ำ  ส่วนสถานีสุดท้ายตั้งอยู่ที่คลองฉบังซึ่ง
อยู่ห่างจากจุดปล่อยน�้ำ  500 เมตร เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในระบบนิเวศทางน�้ำ  (ทรัพยากรชีวภาพ) จากน�้ำที่ถูก
ปล่อยออกจากนิคมอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ต่อระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง โดยบริษทั ฯ
จะควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของน�้ำที่ปล่อย
ออกนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อลด
วิธีการบริหารจัดการที่เน้นการคุ้มครองความหลากหลายทาง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชีวภาพนัน้ ถูกระบุไว้ในนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ นอกจากนัน้ แล้ว บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (WHA ID) ได้จัด
ท�ำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อระบุปัจจัยที่
อาจท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยรอบเนื่องจากการแทรกแซง รวมถึงระบุวิธีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดที่บริษัทฯ
เข้าไปด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ เข้าใจถึงความส�ำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่น�ำสมดุลมาสู่สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
ระบบนิเวศ และเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ในชุมชน อีกทัง้ บริษทั ฯ
ยังตระหนักด้วยว่ากิจกรรมการใช้นำ�้ และปล่อยน�ำ้ ของบริษทั ฯ นัน้
อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน�ำ้ ท้องถิน่ นอกจากนัน้ แล้ว ธุรกิจ
แหล่งจ่ายไฟของบริษัทฯ ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดย
รอบผ่านการพัฒนาโครงการและกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ป รั บ ใช้ วิ ธี การบริ ห ารจั ด การที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานบังคับ การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA) และ
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุม่ บริษทั ดับบลิว
เอชเอเพื่อให้มั่นใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โดย
รอบได้รับความคุ้มครอง
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การบริหารจัดการน�้ำ
ส�ำหรับธุรกิจของบริษัทฯ น�้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่บริษัทฯ
ใช้ในการสร้างรายได้ การขาดแคลนน�ำ้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยตรงเนื่องจากอุปสงค์ของน�้ำในครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจมีมากขึ้น ควบคู่กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพอากาศ ดังนั้น การบริหารจัดการน�้ำที่ดีจึงจ�ำเป็นต่อ
การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนโดยรอบ และยัง
รับรองความต่อเนื่องของธุรกิจได้อีกด้วย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ
ประหยัดและรักษาแหล่งทรัพยากรน�้ำโดยส่งเสริมการน�ำน�้ำกลับ
มาใช้ใหม่และการรีไซเคิลที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า รวมถึงให้ความ
ส�ำคัญกับคุณภาพน�้ำทิ้งที่ปล่อยจากโรงบ�ำบัดน�้ำเสียของบริษัทฯ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐาน
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำงานของบริษัทฯ จะไม่กระทบกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
การจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ เพื่ อ อุ ต สาหกรรมและบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอนั้นอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ค้นหาวิธีลดการสูบน�้ำโดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการไปพร้อมๆ กับตรวจสอบคุณภาพของน�้ำเสีย
ที่ปล่อยออกมาเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ จัดการคุณภาพน�ำ้ โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานน�ำ้ ทิง้ ภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานน�้ำ
ทิ้งส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุ ต สาหกรรม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เพื่อควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ
ตามทีก่ ำ� หนดในการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA) และ
รายงานผลลัพธ์แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุกๆ 6 เดือน
นอกจากนี้บริษัทฯ จะด�ำเนินการสุ่มทดสอบน�้ำเสียที่เกิดจาก
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน�้ำ
ฝนรวมเกิดการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย รวมถึงตรวจสอบให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางสามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังขอความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งก็คือชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อร่วมกันจัดการน�้ำและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ณ ต�ำบล
ปลวกแดงและเทศบาลเมืองแหลมฉบังในระหว่างปี 2559 - 2561
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ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ประสบความส�ำเร็จในโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด
น�้ำ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อโครงการ “Clean Water for Planet” ในปี
2559 โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
ภายใต้เป้าหมายส�ำคัญอย่างการเพิม่ ความตระหนักและเพิม่ ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

การจัดหาและการผลิตน้ำ�

น�ำ้ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจบริษทั ฯ เนือ่ งจาก
น�้ำเป็นสาธาณูปโภคพื้นฐานที่ ใช้ในกระบวนการผลิตส�ำหรับ
อุตสาหกรรม การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และการบริการไฟฟ้าเพือ่ สนับสนุน
กระบวนการผลิตของผู้ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิว
เอชเอ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจ�ำหน่ายน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
ทั้งหมดให้แก่นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
น�้ำส่วนใหญ่ได้รับมาจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวั น ออก จ� ำ กั ด (มหาชน) อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ที่ เ ป็ น ของ
กรมชลประทาน จังหวัดระยอง ประเทศไทย และอ่างเก็บน�้ำใน
นิคมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
ความจุของอ่างเก็บน�้ำในนิคมนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
นิคมอุตสาหกรรม แต่อ่างเก็บน�้ำที่มีความจุสูงที่สุดที่ 530,000
ลูกบาศก์เมตรนั้นตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
(ระยอง) ส�ำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีอ่างเก็บน�้ำเนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดด้านที่ดิน ที่นิคมจะมีระบบน�้ำหมุนเวียนที่ใช้เทคโนโลยี
แมมเบรนในการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย เพิ่ ม เติ ม จากโรงบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย
จากนัน้ จึงจ่ายน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเทียบเท่าน�ำ้ เกรดอุตสาหกรรมไปยัง
ผู้ใช้งานอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถหมุนเวียนน�้ำ
ให้ผู้ใช้งานอุตสาหกรรมได้ถึง 3.65 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
และมีแผนจะเพิ่มถึง 11,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเมื่ อ
สิ้นปี 2563 ซึ่งคิดเป็น 15% ของทรัพยากรน�้ำทั้งหมดที่ทุก
นิคมอุตสาหกรรมต้องใช้ ในกรณีที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดปัญหา
ขาดแคลนน�้ำ  บริษัทฯ และบริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จะจัดการประชุมร่วมกับผู้จัดหาน�้ำและผู้ใช้งาน
เพื่อแจ้งสถานการณ์น�้ำและร่วมกันด�ำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา
เพื่อรับมือกับวิกฤติ
ในปี 2562 อัตราส่วนน�ำ้ ทีจ่ ดั หาจากแหล่งภายนอกนัน้ ลดลงเหลือ
80% ของน�้ำที่ใช้ทั้งหมด แหล่งน�้ำส่วนอื่นมาจากอ่างเก็บน�้ำใน
นิคมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โครงการ 3R และโครงการ
น�้ำหมุนเวียน

การนำ�น้ำ�เสียกลับมาใช้ใหม่
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม โครงการน� ำ น�้ ำ เสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ECC) ของประเทศไทย ระบบน�้ำหมุนเวียน
สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียได้ 7,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะมี
การเพิม่ ความสามารถได้อกี 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเมือ่ สิน้ ปี
2562 ซึ่ ง ยั ง มี ก ารปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี แ มมเบรนประเภท
ไมโครฟิวเตรชัน (UF) และรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ซึ่งใช้ส�ำหรับ
บ�ำบัดน�้ำเสียอุตสาหกรรมให้เป็นน�้ำสะอาด น�้ำสะอาดมีคุณภาพ

Reclaimed/
Clarified Water

ขั้นตอนที่ 1
การปรับค่า PH

ดีกว่าน�้ำที่ผลิตด้วยการตกตะกอนและการกรองทรายซึ่งเป็น
กรรมวิธีดั้งเดิม โดยน�้ำสะอาดนี้สามารถน�ำไปใช้ในการท�ำงาน
ทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำโดยการน�ำกระบวนการผลิต
น�้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) มาใช้ที่นิคม
อุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว เอชเอ ตะวั น ออก (WHA EIE) ซึ่ ง
กระบวนการนี้ ช ่ ว ยบ� ำ บั ด น�้ ำ ปราศจากคลอรี น ให้ เ ป็ น น�้ ำ ที่ มี
ความบริสุทธิ์สูง หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าน�ำ้ ปราศจากไอออนหรือ
น�ำ้ ปราศจากแร่ธาตุ โดยดึงแร่ธาตุออกจากน�ำ้ ด้วยสารแลกเปลีย่ น
ประจุ และ Polisher ดังที่แสดงในผังขั้นตอนต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 2
ถังเรซิ่น ระบบ
Mixed Bed

ขั้นตอนที่ 3
Polisher

น�้ำปราศจาก
แร่ธาตุ

ขั้นตอนที่ 1 น�ำน�้ำ Clarified จากระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำมาผ่านกระบวนการปรับค่าความเป็นกรดด่าง (pH)

เพื่อให้มีสภาพเหมาะสมต่อกระบวนการดึงแร่ธาตุเพื่อผลิตน�้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง

ขั้นตอนที่ 2 น�ำน�้ำที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาผ่านกระบวนการที่ให้น�้ำผ่านสารแลกเปลี่ยนประจุเพื่อแยกแร่ธาตุออก

จากน�้ำ 

ขั้นตอนที่ 3 ดึงแร่ธาตุออกจากน�้ำขั้นสุดท้าย (Polisher) ก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าน�้ำได้คุณภาพ

ตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ ระบบน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation) ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถประหยัดทรัพยากรน�้ำและลดการระบายน�้ำเสีย
ได้ประมาณ 3.65 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2562
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการน�ำน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) และในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) อีก 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและ
5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันตามล�ำดับ .

WHAUP
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ขีดความสามารถในการน�ำน�้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่

10,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การนำ�น้ำ�เสียที่บำ�บัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
ได้นำ� น�ำ้ เสียทีบ่ ำ� บัดแล้วจากโรงบ�ำบัดน�ำ้ เสียกลับมาใช้ใหม่ภายใน
พื้นที่ส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรม เช่น งานท�ำความสะอาด
ต่าง ๆ หรือรดน�ำ้ ต้นไม้ ซึง่ สามารถช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร
น�้ำได้ถึง 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3.68 ของ
ปริมาณน�้ำที่ใช้ทั้งหมด

การบำ�บัดน้ำ�เสีย

เทคโนโลยีแมมเบรนจะช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร

น�้ำและลดการระบายน�้ำเสียที่ปล่อยออกมาประมาณ

3.65
ล้
า
น
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากรักษาคุณภาพน�้ำภายในพื้นที่แล้ว กลุ่มบริษัทดับบลิว
เอชเอยังมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองแหล่งน�้ำปลายสายและสิ่งแวดล้อม
ในวงกว้าง โดยการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน�้ำที่อยู่ใกล้นิคม
อุตสาหกรรมเป็นประจ�ำ 
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบึงประดิษฐ์
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้เริ่มโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์นำ 
�้ ภายใต้
โครงการที่ชื่อว่า “Clean Water for Planet” โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ 
รวมไปถึงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อปลูกฝัง
ให้คนในชุมชนรูจ้ กั ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ซึง่
กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

บริษัทฯ มีการให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบบริหารจัดการ
น�้ ำ เสี ย แก่ โ รงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ในประเทศไทย ทัง้ นี้ นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะใช้เทคโนโลยี
บ�ำบัดน�้ำที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบอุตสาหกรรม
ของลูกค้า เช่น ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (AL) และระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
แบบแผ่นจานหมุนชีวภาพแบบไฮบริด (Hybrid-RBC) ซึง่ เป็นการ 1. หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการบ�ำบัดน�้ำเสีย: บริษัทฯ มีการ
จัดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มนักเรียนและ
ผสมผสานระหว่างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ
หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่สนใจ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน
(RBC) กับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ซึ่งระบบ
กระบวนการในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย โดยเป้าหมายของกิจกรรม
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย Hybrid-RBC นีย้ งั ช่วยเติมอากาศไปยังชัน้ ไบโอฟิลม์
นี้คือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับแต่ละชุมชนซึ่งอาจมี
ในระบบ RBC ส่งผลให้การบ�ำบัดน�้ำเสียได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอยู่แล้ว แต่ยังท�ำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ
อีกด้วย
เท่าที่ควร
โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบน�้ำที่ใช้แล้วที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานว่า
อยู่ในค่ามาตรฐานที่ก�ำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ 2. ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม: จัดการเรียนรู้ในสถานทีจ่ ริง
ส�ำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่น�ำ
ก่อนทีจ่ ะส่งไปยังบ่อบ�ำบัดกลางของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
ไปใช้ได้จริงจากระบบบ�ำบัดน�้ำรูปแบบต่างๆ และให้ความรู้
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสุ่มตัวอย่างน�้ำทิ้งจาก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
โรงงานของลูกค้าทุกเดือน ทั้งนี้ เมื่อน�้ำเสียได้ผ่านการบ�ำบัดที่
บ่อบ�ำบัดกลางแล้วจะมีการตรวจวัดคุณภาพน�้ำโดยละเอียดตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม 3. โครงการร่วมกับชุมชน: พัฒนาระบบการบ�ำบัดคุณภาพ
น�้ำเพื่อชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศ
บริษัทฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนระบายลงสู่
แหล่งน�้ำธรรมชาติหรือน�ำกลับไปใช้ซ้�ำวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น
น�ำไปรดน�ำ้ ต้นไม้ในนิคมอุตสาหกรรม หรือน�ำไปเข้ากระบวนการ นับแต่วันแรกที่ริเริ่มโครงการ หนึ่งในความส�ำเร็จอันที่เด่นชัด
Reclamation เป็นต้น โดยผลการตรวจวัดข้างต้นจะน�ำไปยื่นต่อ คือโครงการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียชุมชนต้นแบบ ซึง่ ตัง้ อยู่ในบริเวณ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในรายงานการประเมิน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ระบบบึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทุก 6 เดือน ซึ่งจากข้อมูลคุณภาพ ประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ท�ำงานโดยอาศัยกระบวนการ
น�ำ้ เสียในปี 2562 ค่าชีว้ ดั ทุกรายการอยูภ่ ายในมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ทางธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังประหยัดต้นทุน
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และได้ประสิทธิภาพโดยได้แรงบันดาลใจจากแนวพระราชด�ำริ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทีเ่ น้นบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ด้วยวิธกี ารทางชีวภาพโดยพืชและจุลนิ ทรีย์ ทัง้ นีร้ ะบบบึงประดิษฐ์
จะบ�ำบัดน�้ำตั้งแต่แหล่งต้นน�้ำของคลองหินลอยซึ่งไหลผ่านเขต
ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ปัจจุบัน ระบบสามารถบ�ำบัด
น�้ำเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร สามารถลดสารอินทรีย์ใน
น�ำ้ เสียได้มากกว่าร้อยละ 80 และการใช้กระบวนการทางธรรมชาติ
ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 0.66 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ลูกบาศก์
เมตร หรือมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยูท่ ่ี 0.38 กิโลกรัม
CO2e ซึ่งถือว่าอยู่ ในระดับต�่ำมากเมื่อเทียบกับระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ชุมชนต้นแบบดังกล่าวให้กบั องค์การบริหารส่วนต�ำบลปลวกแดง
จังหวัดระยอง ในปี 2562 ซึง่ โครงการต้นแบบนีน้ บั เป็นจุดเริม่ ต้น
ไปสู่การต่อยอดโครงการด้านการอนุรักษ์น�้ำทั่วประเทศต่อไป

reducing the country’s
greenhouse gas at 20%
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ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นภัยคุกคามระดับโลกใน
ขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าผลกระทบดังกล่าว
เป็นความเสีย่ งร้ายแรงและอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจหากไม่มี
มาตรการป้องกันที่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อรับมือกับความท้าทาย
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง รวมถึง
เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดย
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกรูปแบบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงชุมชนใกล้เคียง
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้ความตกลงปารีสทีร่ ฐั บาลได้ลงสัตยาบันไว้ รวมถึงแผนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 (Thailand’s
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation
2021-2030) ซึ่งมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2573

ปริมาณเล็กน้อยเกิดขึ้นจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลและรถยนต์
ของบริษัทฯ
ส�ำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทที่ 2 นัน้ บริษทั ฯ
ได้วางแผนจะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการท�ำงานของ
กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอเพือ่ ลดกระแสไฟฟ้าในกริด โดยบริษทั ฯ
ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความจุกระแส
ไฟฟ้าเป็นสองเท่าภายใน 3 ปีหรือภายในปี 2565
บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีอ่ าจท�ำให้การท�ำงานหยุดชะงัก ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศโดยการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออ

การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักๆ ของบริษัทฯ นั้นมาจาก เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระแสไฟฟ้า (ประเภทที่ 2) ที่ใช้ในการผลิตน�้ำและกระบวนการ บริษัทฯ จัดท�ำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย ในขณะเดียวกัน การปล่อยก๊าซโดยตรง (ประเภทที่ 1) อากาศซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารความเสีย่ งองค์กรเพือ่ ระบุ
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาที่
วางไว้ และจัดท�ำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับความท้าทายที่
เป้าหมาย 2030
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ความเสีย่ งทีป่ ระเมินนัน้
ลดก๊าซเรือนกระจก
ได้แก่ ความผันผวนของสภาวะแสงแดด ภัยแล้ง และอุทกภัย มี
ของประเทศที่ร้อยละ 20
การตรวจทานความเสีย่ งทุกปี ส่วนการลงมือปฏิบตั หิ รือมาตรการ
ทีส่ อดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ งจะถูกติดตามจนกว่างาน
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย  
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

ความผันผวน
ของสภาวะ
แสงแดด

แสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ส่งผลให้ประสิทธิภาพและความเสถียรของ
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่มั่นคง

ภัยแล้ง

การขาดแคลนน�้ำส่งผลต่อปริมาณน�้ำที่
ต้องการน�ำไปใช้

อุทกภัย

การท�ำงานและการจัดส่งน�ำไปยังลูกค้า
หยุดชะงัก
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มาตรการบรรเทา ที่ปรับใช้หรือวางแผนไว้

ออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้ในภาวะ
แดดจัดและแดดอ่อน รวมถึงปรับใช้อุปกรณ์ เช่น อินเวอร์
เตอร์ และแผง PV เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสูงสุด
บริษัทฯ ลงทุนในโครงการน�้ำหมุนเวียนเพื่อลดปริมาณน�้ำ
ที่น�ำไปใช้บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะขยายขนาดของระบบน�้ำ
หมุนเวียน
โรงผลิตน�้ำตั้งอยู่บนพื้นที่สูง และนิคมอุตสาหกรรมมีระบบ
ระบายน�้ำฝน และผนังกั้นคันดินน�้ำในพื้นที่ (ในบางพื้นที่
นิคมฯ)

การบริหารจัดการพลังงาน

ให้กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อ
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ถูกจัดเป็น
“อาคารควบคุม” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
2 พ.ศ. 2550 โดยนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานก�ำหนดให้มโี ครงการประหยัด
พลังงานในอาคารประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และ
มีส่วนร่วมในคณะกรรมการพลังงานของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอที่
จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจ
สอบประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานในการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ซึ่งคณะกรรมการพลังงานประกอบไปด้วย
ตัวแทนจากแผนกต่างๆ โดยมีตัวแทนจากบริษัทฯ จ�ำนวน 4 คน ซึ่งมี
บทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนการริเริ่มอนุรักษ์พลังงาน
การประหยัดพลังงาน
โครงการ Let’s Save the World Together
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ รณรงค์ให้พนักงานทุกคนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการประหยัดพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ในชื่อ
โครงการ “Let’s Save the World Together” พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เช่น ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าเมื่อไม่
ใช้งาน ใช้บนั ไดแทนลิฟต์ และปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศให้เหมาะสม หลอดไฟในส�ำนักงานของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอยังได้ถกู
เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ให้ตรงกับแผนของกลุ่มบริษัทฯ ในการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานมาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถควบคุมและอนุรักษ์พลังงานภายในพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มบริษัทฯ ได้ และสามารถลด
การใช้ไฟฟ้าได้ราว 1,147,467 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือเทียบเท่าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 667.9 ตัน CO2e

Let’s Save the World Together
คอมพิวเตอร์
สวิตช์
ปลั๊ก
เครื่องปรับอากาศ
ลิฟต์
เครื่องถ่ายเอกสาร

ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ
ปิดไฟและปิดสวิตช์เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน
ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน
ใช้บันไดขึ้น-ลง 1-2 ชั้น และกดลิฟต์รอหาเพื่อนร่วมทาง
เปลี่ยนมาใช้กระดาษรี ไซเคิลและใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า
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พลังงานแสงอาทิตย์

ในขณะนี้ผู้ให้บริการคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ และกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ในเขต
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ต่ า งให้ ความสนใจในระบบพลั ง งานแสง
อาทิตย์มากขึ้น การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
นับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานสะอาดที่
ช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจากเป็นพลังงานทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าระบบการ
ผลิตไฟฟ้าแบบเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งและด�ำเนินโครงการ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทีอ่ าคารคลังสินค้าของกลุม่
บริษัทฯ โรงงานของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการ
ขยายการติดตั้งไปยังพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลานจอดรถ รวมถึง
Data Center ตามที่กล่าวมาในข้างต้น
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
ส�ำหรับการสนับสนุนพลังงานทดแทดและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ บริษัทฯ ได้เสนอ
บริการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ รวมถึงแผงโซลาร์บนหลังคาอาคาร
ของ Data Center และพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ บนหลังคาของ Data Center มีการติดตัง้ แผงโซลา
ที่ผลิตพลังงาน 582 กิโลวัตต์และลดการใช้พลังงานจาก Grid ได้
ประมาณ 15% ในโรงบ�ำบัดน�้ำเสียของ WHAEIE ก็มีการติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยเช่นกัน โดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้า 180,365 กิโลวัตต์ชั่วโมงและลดการปล่อยคาร์บอน
ได้ 103 ตัน CO2e ซึง่ ช่วยให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

WHAUP มุ่งมั่นที่จะ

ผลักดันเป้าหมายระยะยาวของ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในการ
จัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ ได้
100 เมกะวัตต์ภายในปี 2565
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การลด CO2
เมตริกต่อตัน

ประมาณ 676,368 บาท นอกจากนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ทผี่ ลิตพลังงานได้ 368 กิโลวัตต์ตามทีจ่ อดรถ
ของ WHA Plaza ซึง่ โครงการนีค้ าดการณ์วา่ จะเสร็จสิน้ ในปี 2563
การส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
นอกจากการส่ ง เสริ ม พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นกลุ ่ ม บริ ษั ท
ดับบลิวเอชเอ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ลูกค้าในประเทศไทยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบ
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ซึง่ บริการนีร้ วมถึงการ
ขออนุญาต การออกแบบและวิศวกรรม การก่อสร้างและติดตั้ง
รวมถึงการท�ำงานและการบ�ำรุงรักษาภายในระยะเวลาสัญญา โดย
มีลกู ค้าจ�ำนวน 12 รายยอมรับข้อเสนอและขอติดตัง้ ระบบหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยก�ำลังการผลิต 9.3 เมกะวัตต์พีค ตลอด
อายุการใช้งานแผงโซลาร์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 ได้ถึง 199,950 ตัน Co2e เมื่อเทียบกับอัตราการ
ใช้พลังงานจาก Grid แบบเดิม อีกทั้งลูกค้ายังประหยัดค่าไฟฟ้า
ที่ใช้ในการท�ำงานได้ประมาณ 912,085 บาทเมือ่ สิ้นปี 2562 ด้วย
นอกจากนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดันเป้าหมายระยะยาว
ของกลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอในการจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ให้
ได้ 100 เมกะวัตต์ภายในปี 2565

ปี

ก�ำลังการผลิตของระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ (เมกะวัตต์)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (ตัน CO2e)*
ตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์ (25 ปี)

ก�ำลังการผลิต
2562

30.8
662,200

2563

เป้าหมาย
2564

2565

40
860,000

50
1,075,000

100
2,150,000

*ประมาณจากคาร์บอนพื้นฐาน 0.56tCO2/เมกะวัตต์ชั่วโมงตามที่ประกาศโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่
จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เมือ่ ปลายปี 2562 บริษทั ฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษทั เอสเอไอซี
มอเตอร์-ซีพี จ�ำกัด (SAIC MOTOR-CP) เพือ่ ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ ณ ลานจอดรถ
โรงงานผลิตรถยนต์ของเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี โดยโครงการ
ดังกล่าวครอบคลุมพืน้ ทีห่ ลังคาลานจอดรถทัง้ หมด 31,000 ตร.ม.
หรือรองรับรถได้ประมาณ 2,000 คัน โดยมีกำ� ลังการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าส�ำหรับส่งจ่ายให้โรงงานอยูท่ ี่ 4 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยซึ่งคิดเป็นรายได้เฉลี่ย 20 ล้านบาทต่อปี
ตลอดอายุสัญญา 20 ปี
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ซึ่งบริการที่ครบวงจรโดยบริษัทฯ ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการ
พัฒนาโครงการทั้งหมดไปจนถึงการขอรับใบอนุญาต ซึ่งสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และการด�ำเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งประสบการณ์
อันยาวนานในการให้บริการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
นอกจากนี้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ลานจอดรถยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและ
บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สรุปผลการด�ำเนินงานของ WHAUP
สรุปผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
GRI
Standard

201-1

205-2

205-3

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

2559

2560

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รายได้รวม
ล้านบาท
2,429.97 3,569.86
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ล้านบาท
926.96 1,067.51
ค่าตอบแทนพนักงาน
ล้านบาท
49.28
72.11
การจ่ายภาษี
ล้านบาท
30.79
69.38
การลงทุนทางสังคม
ล้านบาท
0.33
0.06
มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม
ล้านบาท
1,422.61 2,360.80
การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริต
จ�ำนวนพนักงานในหน่วยงาน
%
ก�ำกับดูแล
จ�ำนวนพนักงาน
%
เหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น
รวมจ�ำนวนกรณีการทุจริตที่
กรณี
0
0
เกิดขึ้นจริง
จ�ำนวนพนักงานที่พ้นสภาพจากการ
คน
0
0
เป็นพนักงานเนื่องจากการทุจริต
กรณี
0
0
จ�ำนวนคู่ธุรกิจที่บริษัทยกเลิกสัญญา
เนื่องจากการทุจริตหรือไม่ต่อสัญญา
เนื่องจากมีการละเมิดสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต
จ�ำนวนกรณีการทุจริตที่ได้รับการ
กรณี
0
0
ด�ำเนินการตามกฎหมาย

WHAUP

2561

2562

3,755.70

3,738.37

778.01
1,088.31
91.63
65.01
1.07
1,731.67

1,162.80
1,127.08
106.37
62.63
0.30
1,279.19

75

100

17

100

0

0

0

0

0

0

0

0
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
สรุปข้อมูลการจ้างงาน
GRI
Standard

102-8

401-1

88

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

2559
ชาย
หญิง

2560
ชาย
หญิง

2561
ชาย หญิง

2562
ชาย
หญิง

รวมจ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานแยกตามเพศ
รวมจ�ำนวนพนักงาน
แยกตามเพศ
พนักงานประจ�ำ
จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ
แยกตามเพศ
รวมจ�ำนวนพนักงานประจ�ำ
พนักงานชั่วคราว
จ�ำนวนพนักงานชั่วคราว
แยกตามเพศ
รวมจ�ำนวนพนักงาน
ชั่วคราว
พนักงานเข้าใหม่
รวมจ�ำนวนพนักงานใหม่

คน

72

82

101

110

คน

64

8

68

14

83

18

92

18

คน

64

8

68

14

83

18

92

18

คน
คน
คน

72
0

82
0

0

0

101
0

0

0

110
0

0

0

0
0

คน
14
3
5
8
17
4
19
1
คน
17
13
21
20
อัตราการว่าจ้าง
%
19.44 4.17 6.10 9.76 16.83 3.96 17.27 0.91
พนักงานใหม่
%
23.61
15.85
20.79
18.18
พนักงานเข้าใหม่แยกตามกลุ่มอายุ
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
คน
5
0
2
1
9
2
12
0
%
6.94 0.00 2.44 1.22 8.91 1.98 10.91 0.00
อายุระหว่าง 30-50 ปี
คน
8
3
3
7
7
2
7
1
%
11.11 4.17 3.66 8.54 6.93 1.98 6.36 0.91
อายุมากกว่า 50 ปี
คน
1
0
0
0
1
0
0
0
%
1.39 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00
อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน
รวมจ�ำนวนพนักงาน
คน
3
3
2
3
3
1
11
1
ที่พ้นสภาพ
คน
6
5
4
12
อัตราการพ้นสภาพ
%
4.17 4.17 2.44 3.66 2.97 0.99 10.00 0.91
%
8.33
6.10
3.96
10.91
อัตราการพ้นสภาพของพนักงานแยกตามกลุ่มอายุ
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
คน
0
1
1
1
0
0
5
0
%
0.00 1.39 1.22 1.22 0.00 0.00 4.55 0.00
อายุระหว่าง 30-50 ปี
คน
3
2
1
2
3
1
6
1
%
4.17 2.78 1.22 2.44 2.97 0.99 5.45 0.91
อายุมากกว่า 50 ปี
คน
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

GRI
Standard

404-1

404-3

405-1

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

2559
ชาย
หญิง

2560
ชาย
หญิง

2561
ชาย หญิง

2562
ชาย
หญิง

การพัฒนาพนักงาน
รวมจ�ำนวนชั่วโมง
ชั่วโมง 1,910.00 230.00 1,419.50 253.50 1,474.10 121.90 1,346.50 408.00
การฝึกอบรมพนักงาน
ชั่วโมง
2,140
1,673
1,596
1,754.50
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ชั่วโมง 29.84 28.75 20.88 18.11 17.76 6.77 14.64 22.67
พนักงานเฉลี่ย
ชั่วโมง
29.72
20.40
15.80
15.95
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยแยกตามระดับชั้น
ผู้บริหาร
ชั่วโมง
224
470
280
306
ผู้บริหารระดับกลาง
ชั่วโมง
48
140
58
62
พนักงานทั่วไป
ชั่วโมง
1,868
1,063
1,258
1,386.50
สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการท�ำงานแยกตามระดับชั้น
ผู้บริหาร
%
100
100
100
100
ผู้บริหารระดับกลาง
%
100
100
100
100
พนักงานทั่วไป
%
100
100
100
100
จ�ำนวนผู้บริหารแยกตามกลุ่มอายุ
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
คน
20
19
28
34
อายุระหว่าง 30-50 ปี
คน
46
56
65
67
อายุมากกว่า 50 ปี
คน
6
7
8
9

การมีส่วนร่วมกับชุมชน
GRI
Standard

413-1

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

การด�ำเนินงานในด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
%
รวมสัดส่วนการด�ำเนินการรายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น

2559

2560

2561

2562

100

100

100

100

2559

2560

2561

2562

0

0

0

4.68

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
GRI
Standard

403-9

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
พนักงาน
ครั้งต่อ
1,000,000
ชั่วโมงการ
ท�ำงาน
ผู้รับเหมา
ครั้งต่อ
1,000,000
ชั่วโมงการ
ท�ำงาน
การเสียชีวิตจากการท�ำงาน
พนักงาน
คน
ผู้รับเหมา
คน

WHAUP
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุดิบ

GRI
Standard

301-1
301-2

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

2559

2560

2561

2562

จ�ำนวนวัตถุดิบที่น�ำกลับมาใช้ใหม่
น�้ำ
ลูกบาศก์ 31,038,308.00 33,542,602.00 15,989,684.20 21,180,879.88
เมตร
วัตถุดิบที่น�ำกลับมาใช้ในองค์กร
%
2.86
2.78
4.99
3.89
สัดส่วนการน�ำน�้ำที่น�ำกลับ
มาใช้ใหม่ภายในองค์กร (ไม่
รวมน�้ำที่ขายให้แก่ลูกค้า)

ของเสีย
GRI
Standard

306-2

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

ประเภทของเสียและวิธีการก�ำจัด
ของเสียรวม
ตัน
ของเสียอันตราย
รวมของเสียอันตราย
ตัน
การฝังกลบ
การจัดเก็บในสถานที่เดิม
ตัน
ของเสียไม่อันตราย
รวมของเสียไม่อันตราย
ตัน
การฝังกลบ
ตัน
การจัดเก็บในสถานที่เดิม

2559

2560

2561

2562

3,720.44

2,789.76

4,056.34

4,426.60

0.89
0.76
0.13

1.49
1.29
0.20

2.28
1.64
0.64

1.40
1.00
0.40

3,719.55
3,411.55
308.00

2,787.27
2,558.27
229.00

4,054.06
2,380.00
1,674.06

4,424.20
4,411.20
13.00

หมายเหตุ: ข้อมูลของเสียจากโรงผลิตน�้ำและโรงบ�ำบัดน�้ำในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอแต่ละแห่ง ของเสียดังกล่าวได้แก่ กากตะกอนน�้ำ บรรจุภัณฑ์เคมี
ผ้าเปื้อนน�้ำมันและจาระบี    

พลังงาน
GRI
Standard

302-1

90

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

2559

2560

2561

2562

การบริโภคพลังงานจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง
เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงาน กิโลวัตต์41,603.87
31,638.76
44,164.35
32,967.27
ดีเซล
ชั่วโมง
การบริโภคพลังงานไฟฟ้า กิโลวัตต์- 20,663,679.15 20,413,719.44 25,354,446.78 27,022,963.95
จากระบบสายส่ง
ชั่วโมง
การบริโภคพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
พลังงานไฟฟ้าจาก
กิโลวัตต์NA
NA
NA 180,365.05
แสงอาทิตย์
ชั่วโมง

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI
Standard

305-1

305-2

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

2559

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
                              
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมตริกตัน
CO2e
112.66
ทางตรง (Scope 1)
โดยรวม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
         
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมตริกตัน
CO2e
12,028.33
ทางอ้อม (Scope 2)
โดยรวม

2561

2562

85.68

                                

                              
119.60

89.27

         

         
14,758.82

15,730.07

11,882.83

                                

         

หมายเหตุ: 	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) มาจากน�้ำมันดีเซลที่ใช้ในเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์ของบริษัทฯ
		 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) มาจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตน�้ำและโรงบ�ำบัดน�้ำ

น้ำ�
GRI
Standard

303-3

303-4

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

การสูบน�้ำ
ปริมาณน�้ำทั้งหมดที่
สูบจากแหล่งน�้ำผิวดิน
ปริมาณน�้ำทั้งหมด
จากผู้จัดหาน�้ำภายนอก
การปล่อยน�้ำแยกตามปลายทาง
น�้ำที่ปล่อยลงสู่น�้ำผิวดิน
น�้ำที่ปล่อยลงสู่น�้ำทะเล
การปล่อยน�้ำแยกตามประเภท
น�้ำจืด (ค่าของแข็ง
ละลายน�้ำทั้งหมด
≤1,000 มก./ลิตร)
น�้ำอื่นๆ (ค่าของแข็ง
ละลายน�้ำทั้งหมด
>1,000 มก./ลิตร)

2559

2560

2561

2562

Ml

6,189.241

7,397.59

7,369.51

3,811.91

Ml

55,344.97

58,865.15

57,574.43

63,531.73

Ml
Ml

28,812.88
1,683.02

30,872.90
1,847.24

47,185.82
1,768.44

44,292.55
1,870.21
44,292.55

Ml
Ml

28,812.88

                  

30,872.90

                 

                 
47,185.82

                   

                   

                   

1,683.02

1,847.24

1,768.44

WHAUP

1,870.21
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

น้ำ�ทิ้ง
GRI
Standard

306-1

92

ผลการด�ำเนินงาน

การปล่อยน�้ำแยกตามคุณภาพและที่ตั้ง*
WHA CIE1
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA CIE2
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
ESIE โครงการ 1
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
ESIE โครงการ 2B
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE1 โครงการ 1
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE1 โครงการ 3
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE2
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)
WHA ESIE4
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)
สารแขวนลอย (SS)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่า
จ�ำนวน มาตรฐาน

≤20

2559

2560

2561

2562

มก./ลิตร

8.00

12.00

13.00

11.00

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

33.00
16.00

42.00
17.00

44.00
16.00

44.00
12.00

มก./ลิตร

NA

6.00

3.00

5.00

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

NA
NA

26.00
13.00

27.00
11.00

51.00
12.00

มก./ลิตร

6

5

6

3

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

33
16

38
20

49
12

44
10

≤20

มก./ลิตร

10

7

7

5

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

45
22

32
16

35
12

45
9

มก./ลิตร

8.58

10

11

10.16

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

34.58
14.58

30.33
16.58

40.75
10.9

50.26
17.16

มก./ลิตร

7.25

7.4

8.4

8.08

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

40.33
19.60

36.08
14.27

39.25
10.83

49.17
8.7

มก./ลิตร

NA

11

8

5

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

NA
NA

64
56

31
15

52
17

≤20

มก./ลิตร

NA

NA

NA

4-13

มก./ลิตร
≤50 มก./ลิตร

NA
NA

NA
NA

NA
NA

19-64
6-50

≤120

≤20
≤120

≤20
≤120

≤120

≤20
≤120

≤20
≤120

≤20
≤120

≤120

GRI
Standard

306-1

ผลการด�ำเนินงาน

ค่า
จ�ำนวน มาตรฐาน

2559

WHA EIE
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
≤20 มก./ลิตร
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ≤120 มก./ลิตร
สารแขวนลอย (SS)
≤50 มก./ลิตร
WHA RIL
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
≤20 มก./ลิตร
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ≤120 มก./ลิตร
สารแขวนลอย (SS)
≤50 มก./ลิตร
WHA SIL
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
≤20 มก./ลิตร
(BOD)
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) ≤120 มก./ลิตร
สารแขวนลอย (SS)
≤50 มก./ลิตร

2560

2561

2562

4

3

6

2

38
21

33
17

45
26

49
22

6

9

12

8

33
16

33
9

36
11

49
10

3

6

4

3

42
13

54
19

45
13

41
11

* หมายเหตุ: บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ สี้ ์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพในการปล่อยน�ำ้ จากกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอทุกแห่ง
จึงมีการรายงานข้อมูลตามที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
NA = Not applicable (ไม่มีข้อมูล) เมื่อการด�ำเนินงานดังกล่าวมิได้เริ่มขึ้นในรอบปีรายงาน

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
GRI
Standard

307-1

ผลการด�ำเนินงาน

การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อม
รวมจ�ำนวนเงินค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวน

2559

2560

2561

2562

กรณี

0

0

0

0

บาท

NA

NA

NA

NA
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GRI Content Index
General Disclosures
Disclosure

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-11
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16

Name of the Organization
Activities, brands, products, and
services
Location of Headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other
workers
Supply Chain
Precautionary Principles or approach
External initiatives
Membership of associations
Statement form senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities
Values, principles, standards, and
norms of behavior

102-18 Governance Structure
102-30 Effectiveness of risk management
processes
102-32 Highest Governance Body’s Role in
Sustainability Reporting
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
102-45 Entities included in the consolidated
financial statements
102-46 Defining report content and topic
boundaries
102-47 List of material topics
102-50 Reporting period
94
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Chapter

Page

About this report
About WHAUP

5
6-14

About WHAUP
About WHAUP
About WHAUP
About WHAUP
About WHAUP
Performance summary

15
15-16
17
8-16
17
88-89

About WHAUP
Environmental and Impact Management
Membership
Membership
CEO message
Risk and Crisis Management
About WHAUP
Code of Business Conduct
Human Resource Management
About WHAUP
Risk and Crisis Management

14, 36
71-72, 77
4, 30
4, 30
2-3
34-35
7, 29, 30, 56

Materiality

23

Stakeholders
Human Resource Management
Stakeholders
Stakeholders
Stakeholder Engagement
About WHAUP

19
59
19
20-22
20-22
17

About this report

5

Materiality
About this report

24
5

18
32

Disclosure

Chapter

102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding
the report
102-54 Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards
102-55 GRI content Index
102-56 External Assurance

Page

About this report
About this report
About this report

5
5
5

About this report

5

GRI Content Index
About this report

94-100
5

Material Topics
GRI Standards

Disclosure

Economic Performance
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
201-1 Direct Economic value
GRI 201
generated and distributed
Economic
Performance
2016

Indirect Economic Impact
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
203-1 Infrastructure investments and
GRI 203
services supported
Indirect
Economic
Impacts 2016
Procurement Practices
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach

Chapter

Page/Website

About WHAUP

8-17

About WHAUP

8-17

About WHAUP

87

- About WHAUP
- Performance summary

8-17, 87
For detailed
information please
see 2019 annual
report:
https://investor.whaup.com/misc/flipbook/
index.html?id=129462

-

63, 78

Community Development
Water Management
Community Development
Water Management
Community Development
Water Management
Community Development
Water Management

63, 80-81
63-64, 81
63-64, 80-81

Supply Chain Management

36

Supply Chain Management

36-38

Supply Chain Management

36-38

WHAUP
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GRI Standards

GRI 204
Procurement
Practices
2016
GRI 414
Supplier Social
Assessment
2016
Anti-Corruption
GRI 103
Management
Approach 2016

Disclosure

204-1 Proportion of spending on
local suppliers

Supply Chain Management

414-1 New suppliers that were
Supply Chain Management
screened using social criteria
414-2 Negative social impacts in the Occupational Health and Safety
supply chain and actions taken

103-1 Explanation of the material
topic and its boundary
103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
205-2 Communication and training
GRI 205
Anti-corruption about anti-corruption policies and
procedures
2016
205-3 Confirmed incidents of
corruption and actions taken
Materials
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 301
301-1 Materials used by weight or
Materials 2016 volume
301-2 Recycled input materials used
Energy
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 302
302-1 Energy consumption within
Energy 2016 the organization
302-4 Reduction of energy
consumption

96
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Page/Website

38

38
52

Code of Business Conduct

28, 30

Code of Business Conduct

28-31

Code of Business Conduct

28, 30

- Code of Business Conduct
- Performance summary

28-31

- Code of Business Conduct
- Performance summary

28, 87

Water Management

78

Water Management

78-81

Water Management

78-81

- Performance summary

90

- Water Management
- Performance summary

90

Climate Change and Energy
Management
Climate Change and Energy
Management
Climate Change and Energy
Management
- Performance summary

82-83

Climate Change and Energy
Management

83

82-86
82-86
90

GRI Standards

Disclosure

Water and Effluents
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 303 Water 303-1 Interactions with water as a
and Effluents shared resource
2016
303-2 Management of water
discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
Emissions
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG
GRI 305
emissions
Emissions
2016
305-2 Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions
305-5 Reduction of GHG emissions

Effluents and Waste
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
306-1 Water discharge by quality
GRI 306
Effluents and and destination
Waste
306-2 Waste by type and disposal
methods

Chapter

Page/Website

Water Management

78, 80

Water Management

78-81

Water Management

78-81

Water Management

78-80

Water Management

80

-

78-79, 91

Water Management
Performance summary
Water Management
Performance summary

80, 91-93

Climate Change and Energy
Management
Climate Change and Energy
Management
Climate Change and Energy
Management
Performance summary

82

91

Performance summary

91

- Environmental Impact
Management
- Climate Change and Energy
Management

73-74, 83-86

Environmental Management

72

Environmental Management

72-76

Environmental Management

72-76

-

92-93

82-86
82-86

Water Management
Performance summary
Environmental Management
Performance summary

WHAUP
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GRI Standards

Disclosure

Environmental Compliance
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
307-1 Non-compliance with
GRI 307
Environmental environmental laws and regulations
Compliance
Supplier Environmental Assessment
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
308-1 New suppliers that were
GRI 308
screened using environmental
Supplier
Environmental criteria
Assessment
Employment
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
401-1 New employee hires and
GRI 401
Employment employee turnover
2016
401-2 Benefits provided to full-time
employees that are not provided to
temporary or part-time employees
Occupational Health and Safety
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach

98
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Chapter

Page/Website

Environmental Management

71-72, 77, 78

Environmental Management

71-77

Environmental Management

72-73, 76-77

Performance summary

93

Supply Chain Management

36

Supply Chain Management

36-38

Supply Chain Management

36-38

Supply Chain Management

38

Human Resource Management

56

Human Resource Management

57-61

Human Resource Management

57-61

- Human Resource Management
- Performance summary
Human Resource Management

58

Occupational Health and Safety

50

Occupational Health and Safety

50-55

Occupational Health and Safety

50-55

59

GRI Standards

GRI 403
Occupational
Health and
Safety 2018

Disclosure

403-1 Occupational health and
safety management systems
403-2 Hazard identification,
risk assessments, and incident
investigation
403-4 Worker participation,
consultation, and communication on
occupational health and safety
403-5 Worker training on
occupational health and safety
403-6 Promotion of worker health
403-7 Prevention and mitigation
of occupational health and safety
impacts directly linked by business
relationships
403-9 Work-related injuries

Training and Education
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
404-1 Average hours of training per
GRI 404
Training and year per employee
Education
404-2 Programs for upgrading
2016
employee skills and transition
assistance programs
404-3 Percentage of employees
receiving regular performance and
career development reviews
Diversity and Equal Opportunity
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
GRI 405-1 Diversity of Governance
GRI 405
bodies and employees
Diversity
and Equal
Opportunity

Chapter

Page/Website

Occupational Health and Safety

51-55

Occupational Health and Safety

50-52

Occupational Health and Safety

53-55

Occupational Health and Safety

52-55

Occupational Health and Safety
Occupational Health and Safety

54
52-55

- Occupational Health and Safety
- Performance summary

50, 89

-

44, 60

Innovation Management
Human Resource Management
Innovation Management
Human Resource Management
Innovation Management
Human Resource Management
Human Resource Management
Performance summary
Innovation Management
Human Resource Management

44, 60
44, 60
60, 89
44, 60

Performance summary

89

Human Resource Management

61

Human Resource Management

61

Human Resource Management

61

Performance summary

89
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GRI Standards

Disclosure

Local Communities
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
413-1 Operations with local
GRI 413-1
community engagement, impact
Local
Communities assessments, and development
programs
2016
Supplier Social Assessment
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
414- 1 New suppliers that were
GRI 414
Supplier Social screened using social criteria
Assessment 414-2 Negative social impacts in the
2016
supply chain and actions taken
Innovation
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach
Customer Relationship
103-1 Explanation of the material
GRI 103
Management topic and its boundary
Approach 2016 103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management
approach

100
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Chapter

Page/Website

Community Development

62

Community Development

62-69

Community Development

62-69

- Community Development
- Performance summary

62-69, 89

Supply Chain Management

36

Supply Chain Management

36-38

Supply Chain Management

36-38

Supply Chain Management

38

Occupational Health and Safety

52

Innovation Management

39

Innovation Management

39-44

Innovation Management

39-44

Customer Relationship
Management
Customer Relationship
Management
Customer Relationship
Management

45
45-48
45-48

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามค�ำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66 (0) 2-719-9559 โทรสาร +66 (0) 2-717-2128

www.wha-up.com

