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        THE BETTER WE CA R E
THE FUTURE WE BUILD
AWC มุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวท่ีย่ังยืนให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดย
ยึดม่ันในพันธกิจภายใต้แนวคิดในการ ‘สร้างสรรค์อนาคตท่ีดีกว่า’ ควบคู่ไปกับ
ค่านิยมองค์กร ‘ตอบแทนสังคมสู่ความย่ังยืน’ เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนา
ความอย่างย่ังยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แอสเสท เวริด์ คอรป์อเรชัน่ (AWC) ยดึมัน่ในพันธกจิภายใต้แนวคดิในการ 
“สร้างสรรคอ์นาคตทีด่กีว่า”  โดยได้น�าแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนรูปแบบองค์รวมมาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง AWC ด�าเนิน
ธรุกจิควบคูไ่ปกบัการขบัเคล่ือนความยัง่ยนือยา่งเป็นระบบในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทุน การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การบริหาร
จัดการ ไปจนถึงการส่งต่อคุณค่าให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยท�าการตดิตามตรวจสอบอยา่งต่อเนือ่ง เพ่ือพัฒนาการด�าเนนิงาน โดย
น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem)  
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครบวงจร พร้อมสร้างผลตอบแทนที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่า 
องค์รวมใหแ้ก่ ชมุชน ลกูคา้ คูค่า้ รวมถงึผู้มสีว่นเกีย่วข้องทกุฝ่าย โดย AWC 
ยดึหลกัในการด�าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารความยัง่ยนือนัประกอบดว้ย 
10 หัวข้อหลัก ที่ครอบคลุมใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซึง่เป็นแกนหลกัในทกุกระบวนการตลอดทัง้หว่งโซค่ณุคา่ 
อีกทั้งเรายังมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ที่มีการก�าหนดตัวชี้วัด 
และมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมอ โดยมี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นส่วน
ส�าคญัในการก�ากับและสนบัสนนุการด�าเนินแผนการพัฒนาอยา่งเป็นรปูธรรม 
และฝ่ายบริหารความยั่งยืนเป็นหน่วยงานหลัก ในการท�าหน้าที่ขับเคลื่อน 
แผนงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุตาม 
เป้าหมายตามนโยบายและแผนความยัง่ยนื เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิ
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศ และสรา้งคณุคา่องค์รวมอยา่งแทจ้รงิให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ในด้านเศรษฐกิจ 
AWC มุ่งมั่นในการลงทุนพัฒนาเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุน
สร้างโครงการแลนด์มาร์คต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ และยกระดับอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโต ระดับสากล สร้างงาน สร้างโอกาส ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น 
พัฒนาทกัษะเพ่ือเป็นการสง่เสริมอาชพี รวมทัง้โครงการ เดอะ GALLERY คา้ขายสนิคา้ทอ้งถิน่ สร้างรายได้
และสรา้งระบบนเิวศทางเศรษฐกิจทีแ่ขง็แกรง่ใหก้บัชุมชน รว่มกบัพนกังานกวา่ 5,000 คน ภายใต้ 
พันธกจิ “มุง่สรา้งอนาคตทีด่กีวา่” ใหเ้ตบิโตไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยนื 
 
ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ท�าการเปิดโครงการใหม่ เสริมจุดแข็งในด้านต่างๆ เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภค สร้างความมั่นใจด้วยมาตรฐานและรางวัลกว่า 200 รางวัล รวมทั้ง 
จากการรับรองตามมาตรฐาน SHA และ TRUSTED BRANDS ที่ท�าให้ได้รับการตอบรับและความ 
เชือ่มัน่จากผูใ้ชบ้รกิารและเข้าถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จากพลงัความรว่มมอืกบัพันธมติรระดบัโลก รวมถงึ 
การเปิดโรงแรมมีเลีย เกาะสมุยร่วมกับเครือผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านรีสอร์ทและ 
การท่องเที่ยวริมชายหาด มีเลีย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ประกอบการที่ยั่งยืน
ที่สุดในโลก จากกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืนของ SAM (SAM’s Corporate Sustainability 
Assessment) การเปิดโรงแรมบันยันทรีกระบี่ ร่วมกับกลุ่มบันยันทรี ท่ีมีเป้าหมายหลักร่วมกันเพ่ือ
ความย่ังยนื รวมทัง้การเขา้ลงทุนและเปิดโครงการต่างๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งใหก้บัเศรษฐกจิและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส�าหรับการเตรียมเดินหน้าการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการลงนามสัญญา
บริหาร ริตซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ เจดับบลิวแมริออท ออโตกราฟ คอลเลคชั่น อินเตอร์คอนติเนนตัล และ
การจับมือกับพันธมิตรด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับสากล เพ่ือสร้างจุดหมายปลายทาง 
ให้เป็นที่ชื่นชอบระดับโลก ส่วนด้านกลุ่มธุรกิจเพ่ือการพาณิชย์ AWC มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการสรา้งใหป้ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางการคา้ของภมูภิาคและกระตุน้เศรษฐกจิการค้าเพ่ือผู้ประกอบการ 
จึงได้เริ่มต้นความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
พันธมิตรค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก เพ่ือเปิดช่องทางการค้าส่งภายในประเทศและเชื่อมโยงสู่ 
ตลาดนานาชาติอย่างครบวงจร 

ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว บนพ้ืนฐานของ 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเมือ่ปีกอ่น AWC มกีรรมการอิสระเพ่ิมอีกหนึง่ท่าน ท�าใหส้ดัสว่นกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด และในปีนี้บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ความยั่งยืนและคณะกรรมการต่อต้านทุจริต เพ่ือก�าหนดนโยบายและก�ากับแผนปฎิบัติการ  
โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล สรา้งสรรคแ์ละสง่เสริมองค์กรใหม้ศัีกยภาพและประสทิธภิาพ สร้างประโยชน์
ต่อสังคมองค์รวม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมถงึท�าการเปิดเผยข้อมลูผลการด�าเนิน
งานอย่างโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญในด้านการ
สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย กรอบการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบัต ิ
ด้านความยั่งยืนให้แก่ คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้เช่า และพนักงานได้รับทราบ พร้อมทั้งน�าไปประยุกต์ใช้ รวมถึง
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือระบุคู่ธุรกิจที่มีความส�าคัญและด�าเนินการตรวจ
ประเมินการด�าเนินงานดา้นความยัง่ยืน เพ่ือสง่เสริมและยกระดบัการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือ่ง พรอ้มลด
ผลกระทบจากการด�าเนนิงานตลอดหว่งโซอ่ปุทาน ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินงาน 
สูค่วามเป็นเลศิ เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้ใช้บรกิาร และผู้มสีว่นเกีย่วข้องทกุฝ่ายของ AWC  



ในด้านสิ่งแวดล้อม  
AWC ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เราจึงมุ่งเน้นการบริหาร
จดัการเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในเชิงนเิวศ รวมถงึลดผลกระทบตอ่ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสดุ 
ในการพัฒนาทุก ๆ โครงการของ AWC มีการด�าเนินงานตามมาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทได้รับ 
การรบัรองทัง้ 3 มาตรฐานไดแ้ก่ ISO  9001:2015 มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 14001:2015 
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2015 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ส�าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา AWC เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือไอเอฟซี (IFC) สมาชิก
และหนึง่ในหนว่ยงานภายใตก้ลุม่ธนาคารโลก (World Bank)  ซึง่สะทอ้นถงึความพรอ้มในการด�าเนนิการ 
ให้สอดคล้องข้อก�าหนดของมาตรฐาน Excellence in Design for Greater Efficiencies: EDGE 
โดย AWC มีการวางแผนใช้เงินทุนดังกล่าวในการพัฒนาปรับปรุง และยกระดับเทคโนโลย ี
เพ่ือการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
นอกจากนี้ AWC ยังด�าเนินโครงการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Initiatives) โดยมุ่งเน้นไป
ทีร่ะบบท�าความร้อน การระบายอากาศ และเครือ่งปรบัอากาศ ซึง่ใช้พลงังานไฟฟา้สงูถึงประมาณ 60% 
ของการใช้ไฟฟา้ทั้งหมด รวมถึงโครงการ AWC Be Better – Idea for Future ซึ่งเป็นโครงการ
ในหน่วยธุรกิจที่ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางการประหยัด
พลังงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต AWC ยังมุ่งมั่นในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันล�้าค่า 
ดังเช่นกิจกรรมที่ โรงแรมบันยันทรี สมุย ที่ได้มีการท�างานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
เพ่ือช่วยเคลื่อนย้ายไข่เต่าตนุให้อยู่ในพ้ืนที่เหนือระดับน�้าทะเลที่สูงข้ึน รวมถึงสร้างเขตอนุบาลเพ่ือ
ป้องกันไข่เต่าตนุจากผู้ล่าก่อนฟกัตัว เรายังได้ริเริ่มโครงการลดขยะอาหารในหลายโรงแรม โดยม ี
เป้าหมายเพ่ือลดปริมาณขยะอาหารที่ถูกก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบ ล่าสุดโรงแรมแบงค็อก แมริออท 
มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ได้เปิดตัวแคมเปญ “Clean Our Plate ฉันไม่ปล่อยให้อาหารกลายเป็นขยะ” 
รวมถงึในปีทีผ่า่นมา โรงแรม ด ิแอทธนิ ีโฮเทล แบงคอ็ก อะ ลกัซช์รู ีคอลเลค็ชัน่ โฮเทล ซึง่เป็นโรงแรม
แห่งแรกในโลกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 20121 ส�าหรบัระบบการบรหิารการจดังานอยา่งยัง่ยนื 
และยังได้รับการรับรอง The PLEDGE ซ่ึงเป็นการยืนยันถึงความส�าเร็จทางด้านประสิทธิภาพ 
การจดัการเพ่ือสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน รวมถงึ reConcept ซึง่เป็นโมเดลธุรกจิใหมที่ ่AWC สรา้งขึน้ 
เพ่ือน�าทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างคุณค่าใหม่ ‘reConcept reCycle reUse’ และตอบโจทย์ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีการปรับปรุงทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง เป็นการบริหารต้นทุน เพ่ิมผลก�าไร และ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด

ในด้านสังคม 
AWC มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านการด�าเนินงานของมูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพ่ือการกุศล (Asset World 
Foundation for Charity) และ เดอะ GALLERY วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ในการ
ดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน สร้างศูนย์กลางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูกขับเคลื่อนภายใต้
แนวคิด “Giving Art, Art of Giving” ซึ่งได้คัดสรรงานศิลปะในรูปแบบของสินค้าไทยจากชุมชน
ต่าง ๆ  ที่มีการออกแบบ มีคุณภาพ มาจัดจ�าหน่ายเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม (Creating 
Shared Value) นอกจากนี้ เรายังได้ท�าการเปิดพ้ืนที่ในโครงการ เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์  
ทั้งในรูปแบบของการเพ่ิมรายได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมการใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ซึง่เป็นการชว่ยลดความเหล่ือมล�า้ สรา้งโอกาสและความเทา่เทยีมกนัทางสงัคม 
จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนา Asiatique Heritage Lounge พ้ืนที่ภายในโครงการเอเชียทีค  
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เพ่ือเปิดโอกาสให้สถาบันครอบครัวและเยาวชน สามารถเข้ามาใชพ้ื้นทีแ่หง่นีเ้ป็น
เสมือนห้องน่ังเล่น พ้ืนที่ค้าขายสินค้าชุมชน พ้ืนที่กิจกรรมการสร้างทักษะและการเรียนรู้เรื่องศิลปะ 
วัฒนธรรม  รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ ที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป    
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คุณวัลลภา ไตรโสรัส
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทยังได้เริ่มการลงพ้ืนที่เยี่ยมชุมชนเกาะกวาง-แหลมป่อง ต�าบลหนองทะเล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ 
โดยรอบโรงแรมบันยันทรี จังหวัดกระบี ่และเขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร บรเิวณรอบเอเชยีทคี 
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยมีการพูดคุยกับผู้น�าชุมชน เพ่ือรับฟงัความคิดเห็นและข้อกังวลจากชุมชน  
ที่จะน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด�าเนินงานของโครงการ

ที่ผ่านมา มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพ่ือการกุศล ได้น�ารายได้จากการจัดโครงการ “Serve To Safe”  
ที่เกิดจากความร่วมมือของเชฟอาสาสมัครจากโรงแรมในเครือ สร้างมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เพ่ือซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มอบให้กับโรงพยาบาล 22 แห่งตามจังหวัดต่างๆ 
ในประเทศ

ในด้านของการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความสามารถของพนักงาน บริษัทได้มีการพัฒนา 
กรอบแนวคดิและแนวทางการวางแผนการสบืทอดต�าแหนง่ (Succession Planning) โดยมกีารสรา้ง
กระบวนการในการก�าหนดต�าแหน่งส�าคัญในองค์กร (Critical Position) ที่จ�าเป็นต้องมีผู้สืบทอด
ต�าแหนง่ ท�าการประเมนิผลพนกังานทีม่ศีกัยภาพสงูรวมถงึมกีารก�าหนดสิง่ทีต่อ้งพัฒนาตามสมรรถนะ
ผูน้�าขององคก์รส�าหรบัต�าแหนง่ทีไ่ดว้างแผนไว้ อีกทัง้บริษัทยงัได้ด�าเนนิโครงการจ่ายโบนสัในรูปแบบ
หุ้นสามัญ (AWC Shares Plan) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษส�าหรับพนักงานในรูปแบบของหุ้นบริษัท 
เพ่ือเป็นการสร้างเป้าหมายแรงจูงใจ ให้ผู้บริหารพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ได้ร่วมมุ่งมั่นใน 
การสร้างคุณค่าระยะยาวและร่วมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

ส�าหรับ AWC ความมุ่งมั่นเรื่องความยั่งยืนเป็นรากฐานที่ส�าคัญของกลยุทธ์ธุรกิจและการด�าเนินงาน 
ทีจ่ะสง่มอบคณุคา่ระยะยาวใหแ้กผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุภาคสว่น อกีทัง้ยงัปลกูฝังอยูใ่นคา่นยิมหลกัของ
องคก์รเพ่ือให้ผูบ้รหิารพนักงานท้ังหมดไดย้ดึมัน่และเขา้ใจจากแกน่แทแ้ละน�าหลกัการสรา้งความยัง่ยนื
ไปบูรณาการในทุกกระบวนการด�าเนินงานของ AWC ตามพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า”  
ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



คุณวัลลภา ไตรโสรัส
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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อสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งแรกท่ีได้รับสินเช่ือ
สีเขียวจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
AWC ได้รับอนุมัติวงเงินสินเช่ือสีเขียว จํานวน 144 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4.5 พันล้านบาท) จากบรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับ
สินเช่ือน้ีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 86-87

SHA (Safety and Health Administration
by Tourism Authority of Thailand) 
สถานประกอบการทุกแห่งของ AWC ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและการบริการ ธุรกิจค้าปลีก (โรงแรม 16 แห่ง และ
ศูนย์การค้า 9 แห่ง) และร้าน เดอะ GALLERY จํานวน 4 แห่ง 
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
(SHA)

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 113

AWC Infinite Lifestyle
AWC มุ่งเน้นตอบสนองไลฟส์ไตล์วิถีใหม่ ภายใต้บริการ AWC 
Infinite Lifestyle มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริการต่าง ๆ  ในโรงแรม ตลอดจนมอบสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน
เพ่ือตอบสนองการทํางานท่ีมีความยืดหยุ่น

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 69

The GALLERY
AWC ก่อต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคม เดอะ GALLERY เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้ชุมชน ด้วยการสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าคืนสู่
สังคม

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 108

Asiatique Heritage Lounge
AWC ได้สร้างพ้ืนท่ีส่วนกลางให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ 
และส่งเสริมชุมชนให้มีช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืน

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 104

reConcept
โมเดลธุรกิจใหม่ท่ี AWC สร้างข้ึน เพ่ือนําทรัพย์สินท่ีไม่ใช้แล้ว 
มาสร้างคุณค่าใหม่ reConcept reCycle reUse และ
ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีต้่องมีการปรับปรุงทรัพย์สิน
อย่างต่อเนือ่ง เป็นการบริหารต้นทุน เพ่ิมผลกําไร และใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด อ่านเพ่ิมเติมหน้า 91

Serve to Safe
AWC ร่วมต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุน 
Serve-to-Safe รายได้จากโครงการได้นําไปจัดซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับโรงพยาบาล 
22 แห่งท่ัวประเทศ เป็นมูลค่า 5,062,600 บาท

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 109

ผลการดําเนินงาน
รางวัลและการรับรอง 

ISO 45001:2018

AMCHAM

BSA

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมท้ัง
ด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการ
ออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการ
บริหารงานก่อสร้าง ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้และ
ส่งมอบ

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โรงแรม 2 แห่ง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการ
เพ่ือสังคม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
หรือ AMCHAM (โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล และ
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท) 

CSR Excellence Awards

อาคารสํานักงาน 3 แห่ง (อาคารเอ็มไพร์ 
ทาวเวอร์ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และอาคาร 
208 วายเลส โร้ด) ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่น
ด้านความปลอดภัย (ระดับแพลตินัม 1 แห่ง 
ระดับโกลด์ 1 แห่ง และระดับเงิน 1 แห่ง)

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ISO 9001:2015

ISO 22000:2018

EarthCheck

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ
โครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหาร
ต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง 
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ รวมถึง
ศูนย์การค้า 6 แห่ง และอาคารสํานักงานของบริษัท
ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ 

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร ในหมวด
การจัดเล้ียง (Catering) ซึ่งครอบคลุมการ
จัดเตรียมอาหารของร้าน (โรงแรมแบ็งคอก 
แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค) 

ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร 

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เอิร์ธเช็ค (โรงแรมบันยันทรี สมุย)

การรับรองด้านส่ิงแวดล้อม
และมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารจัดการ
โครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหาร
ต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง 
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ รวมถึง
ศูนย์การค้า 6 แห่ง และอาคารสํานักงานของบริษัท
ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ISO 14001:2015

ISO 20121:2012

Green Hotel

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การบริหารอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้าน
การออกแบบและการจัดการอย่างยั่งยืน 
(โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี 
คอลเล็คช่ัน โฮเทล) 

ระบบการบริหารอย่างย่ังยืน

20121: 2012

โรงแรม 6 แห่ง ได้รับรางวัลโรงแรมท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม (ระดับทอง 2 แห่ง ระดับเงิน 
2 แห่ง และระดับทองแดง 2 แห่ง) 

โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) 
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2563
ท่ีโดดเด่นในปี



อสังหาริมทรัพย์ไทยแห่งแรกท่ีได้รับสินเช่ือ
สีเขียวจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)
AWC ได้รับอนุมัติวงเงินสินเช่ือสีเขียว จํานวน 144 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4.5 พันล้านบาท) จากบรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับ
สินเช่ือน้ีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 86-87

SHA (Safety and Health Administration
by Tourism Authority of Thailand) 
สถานประกอบการทุกแห่งของ AWC ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและการบริการ ธุรกิจค้าปลีก (โรงแรม 16 แห่ง และ
ศูนย์การค้า 9 แห่ง) และร้าน เดอะ GALLERY จํานวน 4 แห่ง 
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
(SHA)

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 113

AWC Infinite Lifestyle
AWC มุ่งเน้นตอบสนองไลฟส์ไตล์วิถีใหม่ ภายใต้บริการ AWC 
Infinite Lifestyle มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริการต่าง ๆ  ในโรงแรม ตลอดจนมอบสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน
เพ่ือตอบสนองการทํางานท่ีมีความยืดหยุ่น

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 69

The GALLERY
AWC ก่อต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคม เดอะ GALLERY เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้ชุมชน ด้วยการสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าคืนสู่
สังคม

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 108

Asiatique Heritage Lounge
AWC ได้สร้างพ้ืนท่ีส่วนกลางให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ 
และส่งเสริมชุมชนให้มีช่องทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนท่ีย่ังยืน

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 104

reConcept
โมเดลธุรกิจใหม่ท่ี AWC สร้างข้ึน เพ่ือนําทรัพย์สินท่ีไม่ใช้แล้ว 
มาสร้างคุณค่าใหม่ reConcept reCycle reUse และ
ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีต้่องมีการปรับปรุงทรัพย์สิน
อย่างต่อเนือ่ง เป็นการบริหารต้นทุน เพ่ิมผลกําไร และใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด อ่านเพ่ิมเติมหน้า 91

Serve to Safe
AWC ร่วมต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุน 
Serve-to-Safe รายได้จากโครงการได้นําไปจัดซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับโรงพยาบาล 
22 แห่งท่ัวประเทศ เป็นมูลค่า 5,062,600 บาท

อ่านเพ่ิมเติมหน้า 109

ผลการดําเนินงาน
รางวัลและการรับรอง 

ISO 45001:2018

AMCHAM

BSA

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมท้ัง
ด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการ
ออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการ
บริหารงานก่อสร้าง ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้และ
ส่งมอบ

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โรงแรม 2 แห่ง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการ
เพ่ือสังคม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
หรือ AMCHAM (โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล และ
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท) 

CSR Excellence Awards

อาคารสํานักงาน 3 แห่ง (อาคารเอ็มไพร์ 
ทาวเวอร์ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และอาคาร 
208 วายเลส โร้ด) ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่น
ด้านความปลอดภัย (ระดับแพลตินัม 1 แห่ง 
ระดับโกลด์ 1 แห่ง และระดับเงิน 1 แห่ง)

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ISO 9001:2015

ISO 22000:2018

EarthCheck

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ
โครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหาร
ต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง 
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ รวมถึง
ศูนย์การค้า 6 แห่ง และอาคารสํานักงานของบริษัท
ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ 

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร ในหมวด
การจัดเล้ียง (Catering) ซึ่งครอบคลุมการ
จัดเตรียมอาหารของร้าน (โรงแรมแบ็งคอก 
แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค) 

ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร 

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เอิร์ธเช็ค (โรงแรมบันยันทรี สมุย)

การรับรองด้านส่ิงแวดล้อม
และมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารจัดการ
โครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหาร
ต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง 
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ รวมถึง
ศูนย์การค้า 6 แห่ง และอาคารสํานักงานของบริษัท
ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ISO 14001:2015

ISO 20121:2012

Green Hotel

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การบริหารอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้าน
การออกแบบและการจัดการอย่างยั่งยืน 
(โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี 
คอลเล็คช่ัน โฮเทล) 

ระบบการบริหารอย่างย่ังยืน

20121: 2012

โรงแรม 6 แห่ง ได้รับรางวัลโรงแรมท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม (ระดับทอง 2 แห่ง ระดับเงิน 
2 แห่ง และระดับทองแดง 2 แห่ง) 

โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) 
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2563
ท่ีโดดเด่นในปี
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แอทเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน่ (AWC) มุ่งม่ันสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน 
พร้อมดํารงไว้ ซ่ึงการเ ป็น ท่ี ช่ืนชมและเ ช่ือถือของผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร

วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้างอนาคตท่ีดีกว่า พร้อมตอบโจทย์
ความต้องการท่ีเหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่เป่ียม
ด้วยคุณค่า อันจะนําพาซ่ึงประโยชน์สู่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดท้ัง
ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และประเทศชาติอย่างย่ังยืน

พันธกิจ 

เก่ียวกับ AWC

เราสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า ตลอดจน
ประสบการณ์ทีเ่หนือกว่าความต้องการของ
ลูกค้า

ต่อผู้ใช้บริการ: 

เราส่งเสริมศักยภาพและความสามารถเฉพาะ
บุคคลเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ

ต่อพนักงาน:  

เราพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพ่ือสร้างสรรค์สินค้า บริการ และมาตรฐาน
การทํางานท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพสูงสุด

ต่อพันธมิตร:  

เราบริหารจัดการเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด 
บนความเส่ียงท่ีน้อยท่ีสุด

ต่อนักลงทุน:  

เรามุ่งสู่ความเป็นเลิศเพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือ
มาตรฐาน เพ่ือคุณค่าท่ีย่ังยืน

ต่ออุตสาหกรรม:  

เราพัฒนา ดูแล รักษาชุมชน และรักษา
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง เ ร า  ผ ส า น กั บ
ความรับผิดชอบเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน 

ต่อชุมชนและสังคม:  

INTEGRITY ซ่ือสัตย์ยึดม่ันในความดี 

PASSION  ทุ่มเทด้วยหัวใจ 

GOAL ORIENTED  ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย
CUSTOMER CENTRIC มุ่งม่ันเพ่ือลูกค้า 

CARING ตอบแทนสังคมสู่ความย่ังยืน 

เพ่ือส่งเสริมให้ AWC เป็นองค์กรช้ันนําท้ังในด้านการเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของ และเป็นผู้บริหารจัดการ
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และอาคารสํานักงานในประเทศไทย AWC ได้กําหนดค่านิยมองค์กร 
5 ประการ อันประกอบด้วย

INTEGRITY
    PHILOSOPHY

PASSION

     PEOPLE

GOAL
ORIENTED

     PROCESS

CUSTOMER
CENTRIC

     PRODUCT

CARING

     PUBLIC

ค่านิยมองค์กร 
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ยึดม่ันในความดี 
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แอทเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน่ (AWC) มุ่งม่ันสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน 
พร้อมดํารงไว้ ซ่ึงการเ ป็น ท่ี ช่ืนชมและเ ช่ือถือของผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร

วิสัยทัศน์ 

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้างอนาคตท่ีดีกว่า พร้อมตอบโจทย์
ความต้องการท่ีเหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่เป่ียม
ด้วยคุณค่า อันจะนําพาซ่ึงประโยชน์สู่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดท้ัง
ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และประเทศชาติอย่างย่ังยืน

พันธกิจ 

เก่ียวกับ AWC

เราสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า ตลอดจน
ประสบการณ์ทีเ่หนือกว่าความต้องการของ
ลูกค้า

ต่อผู้ใช้บริการ: 

เราส่งเสริมศักยภาพและความสามารถเฉพาะ
บุคคลเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ

ต่อพนักงาน:  

เราพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพ่ือสร้างสรรค์สินค้า บริการ และมาตรฐาน
การทํางานท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพสูงสุด

ต่อพันธมิตร:  

เราบริหารจัดการเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด 
บนความเส่ียงท่ีน้อยท่ีสุด

ต่อนักลงทุน:  

เรามุ่งสู่ความเป็นเลิศเพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือ
มาตรฐาน เพ่ือคุณค่าท่ีย่ังยืน

ต่ออุตสาหกรรม:  

เราพัฒนา ดูแล รักษาชุมชน และรักษา
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง เ ร า  ผ ส า น กั บ
ความรับผิดชอบเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน 

ต่อชุมชนและสังคม:  

INTEGRITY ซ่ือสัตย์ยึดม่ันในความดี 

PASSION  ทุ่มเทด้วยหัวใจ 

GOAL ORIENTED  ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย
CUSTOMER CENTRIC มุ่งม่ันเพ่ือลูกค้า 

CARING ตอบแทนสังคมสู่ความย่ังยืน 

เพ่ือส่งเสริมให้ AWC เป็นองค์กรช้ันนําท้ังในด้านการเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของ และเป็นผู้บริหารจัดการ
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และอาคารสํานักงานในประเทศไทย AWC ได้กําหนดค่านิยมองค์กร 
5 ประการ อันประกอบด้วย

INTEGRITY
    PHILOSOPHY

PASSION

     PEOPLE

GOAL
ORIENTED

     PROCESS
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CARING

     PUBLIC

ค่านิยมองค์กร 

ซื่อ
สัตย์

ยึดม่ันในความดี 

ทุ่มเท
ด้วยหัวใจ

ร่ว

มส
ร้างผ

ลงานสู่เป้าหมาย

มุ่งม่ั
นเพ่ือลูกค้า

ตอ
บแ

ทนสั
งคมสู่ความย่ังยืน
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ASSET WORLD  CORPORATION

ธุรกิจของ AWC  

ธุรกิจโรงแรมและการบริการ

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

ธุรกิจอาคารสํานักงาน



ASSET WORLD  CORPORATION

ธุรกิจของ AWC  

ธุรกิจโรงแรมและการบริการ

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

ธุรกิจอาคารสํานักงาน

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC เป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่ม 
ทีซีซี (TCC) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่นของประเทศไทย ธุรกิจหลักของ AWC ประกอบด้วย 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่มีการขยายตัวและมีความหลากหลาย  
ทั้งโรงแรม ศูนย์รวมไลฟส์ไตล์ และพ้ืนที่เชิงพาณิชย์

ในฐานะผู้น�าด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง AWC ยังคงเดินหน้าและขยาย
ธุรกจิในหลากหลายดา้น ทัง้โครงการทีเ่สรจ็สมบรูณแ์ลว้และทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนนิการ โดยเฉพาะโครงการ
ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และมีรากฐานที่มั่นคง ซึ่งแนวทางดังกล่าว 
ได้ผนวกอยู่ในพันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตท่ีดีกว่า” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดโครงการต่าง ๆ พร้อมกับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศไทย
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โรงแรม 30 แห่ง 

ดําเนินกิจการแล้ว

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

18

12

แห่ง

แห่ง

ธุรกิจ โรงแรมและการบริการ 



โรงแรม 30 แห่ง 

ดําเนินกิจการแล้ว

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

18

12

แห่ง

แห่ง

ธุรกิจ โรงแรมและการบริการ 
AWC เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของโรงแรมที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลหลายแห่งทั่วประเทศไทย  
ภายใต้แผนการด�าเนินธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท โดยจะร่วมบริหารโรงแรมท่ีมีชื่อเสียง 
ในระดับนานาชาติภายใต้การบริหารของทีมงานแบรนด์โรงแรมช้ันน�าที่มีคุณภาพระดับสากล อาทิ  
แมริออท ไอเฮชจี โอกุระ บันยันทรี ฮิลตัน และมีเลีย

ในปี 2563 AWC มีโรงแรมในประเทศไทยทั้งหมด 181  แห่ง มีห้องพัก 4,941 ห้อง ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และกระบี่  
แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ คอื ธรุกิจไมซ์ (MICE2) อาหารและเครือ่งดืม่ โรงแรมในยา่นใจกลางเมอืงในกรงุเทพฯ  
รีสอร์ทระดับลักซ์ชูรี และโรงแรมนอกเขตกรุงเทพฯ

1 ประกอบด้วย โรงแรม 17 แห่ง และเรือสิริมหรรณพ
2 MICE ย่อมาจาก ธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) 
 การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)
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ธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่ง 

ศูนย์การค้าและศูนย์ธุรกิจค้าส่ง 11 แห่ง

ศูนย์การค้า

ศูนย์ธุรกิจค้าส่ง

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

9

1

1

แห่ง

แห่ง

แห่ง



ธุรกิจ ค้าปลีกและค้าส่ง 

ศูนย์การค้าและศูนย์ธุรกิจค้าส่ง 11 แห่ง

ศูนย์การค้า

ศูนย์ธุรกิจค้าส่ง

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

9

1

1

แห่ง

แห่ง

แห่ง

AWC เป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และรับบริหารศูนย์การค้าและศูนย์รวมไลฟส์ไตล์ที่มีความร่วมสมัย 
และได้รับรางวัลหลายแห่ง ซึ่งตอบโจทย์กระแสความนิยมและความต้องการของลูกค้าชาวไทยและ 
นกัท่องเทีย่วตา่งชาตใินประเทศไทย ในปี 2563 ธรุกจิศนูย์การคา้และธรุกจิคา้สง่ของ AWC ประกอบดว้ย 
ศูนย์การค้า 103 แห่ง และศูนย์ธุรกิจค้าส่ง 1 แห่ง มีพ้ืนที่เช่าสุทธิ 165,809 ตารางเมตร บริษัทมีการ
เปิดตัวศูนย์ธุรกิจค้าส่ง เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน�้า โดยมุ่งหมายให้เป็นศูนย์การค้าส่ง
ครบวงจรใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทย

3 ธุรกิจศูนย์การค้า ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 9 แห่งซึ่งรวมถึงโครงการ 2 แห่งที่ถนนลาซาล    
 (ลาซาล อเวนิว 1 และ 2) และศูนย์ธุรกิจค้าส่ง 1 แห่ง คือ เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน�้า

ASSET WORLD CORPORATION

ภา
คผ

นว
ก

ใส
่ใจ

สัง
คม

ดูแ
ลส

ิ ่งแ
วด

ล้อ
ม

เส
ริม

สร
้าง

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กา
รพั

ฒ
นา

อย
่าง

ยั ่ง
ยืน

ขอ
ง 

AW
C

บท
นำา

23



ธุรกิจ อาคารสํานักงาน

อาคารสํานักงาน 4 แห่ง 

อาคารสํานักงาน 4 แห่ง



ธุรกิจ อาคารสํานักงาน

อาคารสํานักงาน 4 แห่ง 

อาคารสํานักงาน 4 แห่ง

AWC เป็นเจ้าของและรับบริหารอาคารส�านักงาน จ�านวน 4 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของ
กรงุเทพฯ มพ้ืีนทีเ่ชา่สทุธ ิ270,594 ตารางเมตร อาคารส�านกังานท้ัง 4 แห่ง เป็นอาคารแบบใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย (Mixed-use) มีทั้งพ้ืนที่ค้าปลีกและส�านักงานให้เช่า ภายในพรั่งพร้อมด้วยฟงัก์ชั่น 
การใชง้าน ระบบสาธารณปูโภค มกีารออกแบบเพ่ือความย่ังยนื และสนบัสนนุแรงขับเคล่ือนสูก่ารด�าเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพ
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การพัฒนา
อย่างย่ังยืนของ AWC  



27

การพัฒนา
อย่างย่ังยืนของ AWC  
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ASSET WORLD CORPORATION



AWC ให้ความสําคัญต่อความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หากท่านมีข้อแนะนํา ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยใด ๆ  สามารถนําส่งได้ท่ี

ฝ่ายบริหารความย่ังยืน 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (AWC)
ช้ัน 54 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทร: +66 2180 9999
อีเมล: awc-sustainability@assetworldcorp-th.com 

▪  GRI 302-1  ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
▪  GRI 303-3  ปริมาณน้ําจากภายนอก
▪  GRI 303-4 ปริมาณน้ําท้ิง 
▪  GRI 303-5  ปริมาณน้ําใช้ 
▪  GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตท่ี 1) 
▪  GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) 
▪  GRI 306-2 ปริมาณของเสีย ตามชนิดและวิธีกําจัด 
▪  GRI 403-9 การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนของ AWC

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 
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AWC ให้ความสําคัญต่อความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หากท่านมีข้อแนะนํา ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยใด ๆ  สามารถนําส่งได้ท่ี

ฝ่ายบริหารความย่ังยืน 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (AWC)
ช้ัน 54 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทร: +66 2180 9999
อีเมล: awc-sustainability@assetworldcorp-th.com 

▪  GRI 302-1  ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร
▪  GRI 303-3  ปริมาณน้ําจากภายนอก
▪  GRI 303-4 ปริมาณน้ําท้ิง 
▪  GRI 303-5  ปริมาณน้ําใช้ 
▪  GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตท่ี 1) 
▪  GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) 
▪  GRI 306-2 ปริมาณของเสีย ตามชนิดและวิธีกําจัด 
▪  GRI 403-9 การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทํางาน 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนของ AWC

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 
แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) จัดเตรียมรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี ซึ่ง
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2563 นี้ เป็นรายงานฉบับแรกของ AWC มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สื่อสารกลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างย่ังยืน ตลอดจนแนวทางการจัดการ ผลการด�าเนินงานและ 
ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นตามรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting  
Initiatives หรือ GRI Standards เพ่ือวัดระดับความครบถ้วนตามตัวช้ีวัดหลัก (Core Option)  
ในด้านขอบเขตของรายงานได้ครอบคลุมหน่วยธุรกิจและบริษัทลูกทุกแห่งในประเทศไทยที่ AWC  
ถอืหุน้มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 100 และมกีารควบคมุในระดับปฏบิติัการผ่านคณะกรรมการของบรษิทั 
ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรมและการบริการ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจอาคารส�านักงาน  
ด้านเนื้อหาในรายงานครอบคลุมผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ส�าหรบัรายละเอยีดเพ่ิมเตมิและการอา้งองิเกีย่วกบัโครงสรา้งการถอืหุน้ สามารถดไูดจ้ากรายงาน
ประจ�าปีที่เว็บไซต์ https://www.assetworldcorp-th.com/

เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสของบริษัท รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการความยั่งยืนของบริษัท และได้รับการทวนสอบตัวชี้วัดที่ส�าคัญโดยหน่วยงานอิสระ  
ในดัชนีดังต่อไปนี้ 

ASSET WORLD CORPORATION
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หลักการด้านความย่ังยืนของ AWC

AWC มีปณิธานด้านความย่ังยืนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดท้ังวงจรในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจ มุ่งสร้างคุณค่าที่ย่ังยืนอย่าง
แท้จริง รวมท้ังการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเพ่ือคุณค่าต่อชุมชนและสังคม

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

การลงทุน

การยกระดับ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนครบวงจร

การพัฒนา
โครงการ

ความร่วมมือกับ
ชุมชนและผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย

การบริหารจัดการ

การก่อสร้าง

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ยึดมั่นในพันธกิจภายใต้แนวคิดในการ “สร้างสรรค์อนาคต 
ทีด่กีวา่”  โดยไดน้�าแนวทางการขบัเคลือ่นเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืรปูแบบองคร์วมมาใชใ้หเ้กดิคณุคา่
อยา่งแท้จรงิ AWC ด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการขบัเคลือ่นความยัง่ยนือยา่งเป็นระบบในทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทุน การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ ไปจนถึงการส่งต่อ
คุณค่าให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยท�าการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนาการด�าเนินงาน โดยน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครบวงจร พร้อมสร้างผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าองค์รวมให้แก่ ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย โดย AWC ยึดหลักในการด�าเนินงานตามนโยบายการบริหารความยั่งยืนอันประกอบด้วย  
10 หัวข้อหลัก ที่ครอบคลุมใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 
แกนหลักในทุกกระบวนการตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
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หลักการด้านความย่ังยืนของ AWC

AWC มีปณิธานด้านความย่ังยืนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดท้ังวงจรในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจ มุ่งสร้างคุณค่าที่ย่ังยืนอย่าง
แท้จริง รวมท้ังการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเพ่ือคุณค่าต่อชุมชนและสังคม

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

การลงทุน

การยกระดับ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนครบวงจร

การพัฒนา
โครงการ

ความร่วมมือกับ
ชุมชนและผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย

การบริหารจัดการ

การก่อสร้าง

อีกทัง้บรษิทัยงัมกีารจดัท�าแผนกลยทุธร์ะยะยาว 5 ป ีทีม่กีารก�าหนด
ตัวชี้วัด และมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่าง
สม�่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
ความยั่งยืนเป็นส่วนส�าคัญในการก�ากับและสนับสนุนการด�าเนิน
แผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และฝ่ายบริหารความยั่งยืนเป็น
หน่วยงานหลัก ในการท�าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนงาน รวมถึงกิจกรรม
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของ 
แผนความยัง่ยนื เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
ของประ เทศ และสร้างคุณค่าองค์รวมอย่ างแท้จ ริงให้ผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ห่วงโซ่คุณค่าของ AWC 

AWC

ชุมชน

 ค่านิยม: ซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี ทุ่มเทด้วยหัวใจ  
 ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย มุ่งม่ันเพ่ือลูกค้า และ 
 ตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน
 บูรณาการความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนและ 

 ก า รด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ  อั น น� า ม า ซึ่ ง ป ร ะ โ ย ชน์ สู่ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งชุมชน สังคม และ 
 สิ่งแวดล้อม 

 สร้างความผูกพันกับชุมชนและกระตุ้นให้เกิดการ 
 จ้างงานในท้องถิ่น
 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ  

 ของบริษัท 
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้วยการสนับสนุน 

 นกัเรยีนในทอ้งถิน่และโครงการเพ่ือสาธารณประโยชน ์
 ในชุมชน
 สนับสนุนชุมชน ศิลปินที่มีความสามารถ และ 

 ผู้ประกอบการในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ไทย ผ่านวิสาหกิจเพ่ือสังคม “เดอะ GALLERY” 

สิ่งแวดล้อม

พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

ผู้ใช้บริการและผู้เช่า

 เพ่ิมประสทิธภิาพเชงินเิวศในการด�าเนนิงาน และจดัการ 
 การปล่อยมลพิษตามที่กฎหมายก�าหนด
 มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง 

 สภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
 กระจกจากสถานประกอบการทุกแห่ง ตั้งแต่ขั้นตอน 
 การออกแบบไปจนถึงการด�าเนินงาน
 สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ดว้ยการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการท�างานของ 
 บรษิทั เชน่ ลดการใชพ้ลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว เป็นตน้

 สร้ างความผูกพันและความร่วมมือ ท่ียั่งยืนกับ 
 ผู้ประกอบการโรงแรม 6 ราย คู่ค้า 953 ราย และ 
 พันธมิตรทางธุรกิจ 13 ราย

 สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการกว่า 34 ล้านคน  
 ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ด้าน 
 ความยั่งยืน
 สรา้งความพึงพอใจใหผู้เ้ชา่มากกวา่ 3,800 ราย ดว้ย 

 บรกิารทีมี่คณุภาพ พรอ้มทัง้สง่เสรมิเรือ่งการอนรุกัษ์ 
 พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ 
 เชิงนิเวศในการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน
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นโยบายด้านความย่ังยืน 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด นําแนวปฏิบัติในระดับสากลท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบ 

1. ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

มุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เช่า 

2. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกีย่วกับนโยบายและกรอบ
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้เช่า 
และพนักงาน ได้รับทราบและนําไปประยุกต์ใช้ รวมถึงทําการ
ตรวจประเมินการดําเนินงานด้านความยัง่ยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลัก
ทุกราย เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการให้บริการ พร้อมลด
ผลกระทบจากการดําเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน

3. บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการออกแบบอาคารประหยัด
พลังงานและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงการออกแบบโครงการทีส่ร้างคุณค่า รักษา
สภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์ธรรมชาติ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

4. การจัดการด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยต้องทําการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านตั้งแต่
กระบวนการก่อสร้างจนถึงระหว่างการดําเนินธุรกิจ เพ่ือหา
วิธีป้องกันหรือแนวทางลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

5. ควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อย่างรอบด้าน

ใช้น้ํา พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ และการจัดการอาคาร
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามแนวคิดอาคารสีเขียว

6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

สร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบ ผ่านการลงทุนในโครงการ
เพ่ือสังคม และสร้างพ้ืนท่ีส่วนรวมเพ่ือประโยชน์อย่างย่ังยืน
ในชุมชน 

7. ร่วมสร้างการพัฒนาชุมชนและสังคม 

พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ท่ีจําเป็น วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง สร้างสภาพ
แวดล้อมท่ีดีในการทํางาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจและรักษา
ประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของ
พนักงาน และความย่ังยืนของธุรกิจ

8. พัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติต่อแรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
อย่างเคร่งครัด ทําการประเมินความเสีย่งพร้อมจัดทํามาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลด
ความเหล่ือมล้ําตลอดห่วงโซ่อุปทาน

9. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนามาตรฐานในการดําเนิน
งานทุกข้ันตอน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

10. พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

10. พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

9. ปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน

8. พัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล

7. ร่วมสร้างการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

6. ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ควบคุมผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน

4. การจัดการด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. บริหารจัดการและ
พัฒนาศักยภาพ

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2. ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า

1. ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี

BUSINESS

การลงทุน

การพัฒนาโครงการการจัดการทรัพย์สิน

การก่อสร้าง

AWC มุ่งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามกรอบการทํางานในระดับประเทศและระดับสากล 
โดยยึดม่ันท่ีจะสร้างสรรค์คุณค่าในทุกมิติ และให้ความสําคัญในทุกข้ันตอนการทําธุรกิจต้ังแต่เร่ิมต้น
ไปจนถึงการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพไปยังลูกค้า AWC ยังมุ่งหมายท่ีจะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าต่อไป โดยได้กําหนดหลัก 10 ประการไว้ในนโยบาย
ความย่ังยืน เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจในแนวทางท่ีย่ังยืน 
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ในปี 2563 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพ่ือขับเคล่ือน
การทํางานด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทและหน้าที่
ในการสนับสนุนการบังคับใช้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความย่ังยืนและเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน

ท้ังน้ี เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท คณะผู้นําด้าน
ความยัง่ยืนได้จัดให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาสเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน พิจารณาอนุมัติ
เร่ืองท่ีสําคัญ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินธุรกิจ คณะทํางาน
ด้านความย่ังยืนอันได้แก่ ฝ่ายบริหารความย่ังยืน และผู้เช่ียวชาญในเร่ือง
ต่าง ๆ  (Subject Matter Experts: SMEs) จะประสานงานกับหน่วยธุรกิจ
และหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือดําเนินงานภายใต้การสนับสนุนจาก
คณะผู้นําด้านความย่ังยืน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หัวหน้าคณะ
กลุ่มรีเทล
(CRT)

หัวหน้าคณะ
กลุ่มโรงแรม

(CHO)

หัวหน้าคณะ
กลุ่มโฮลเซลล์

(CWS)

หัวหน้าคณะ
กลุ่มคอมเมอร์เชียล

(CCM)

หัวหน้าคณะสายงาน
กลยุทธ์การลงทุน

(CIO)

หัวหน้าคณะสายงาน
บริหารกลาง

(CCO)

หัวหน้าคณะสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

(CPO)

หัวหน้าคณะสายงาน
การพัฒนาโครงการ

(CPD)

หัวหน้าคณะสายงาน
บัญชีและการเงิน

(CFO)

หัวหน้าคณะสายงาน
การตลาดและ

ภาพลักษณ์องค์กร
(CMB)

ทําหน้าท่ีเลขานุการ

หัวหน้าคณะสายงาน
การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

(CMB)
ทำหน้าที่ประธาน

ตัวแทนระดับหัวหน้า
จากสายงานบริหารกลาง

ตัวแทนระดับหัวหน้า
จากสายงานทรัพยากร

บุคคล

ตัวแทนระดับหัวหน้า
จากสายงาน

พัฒนาโครงการ

ตัวแทนระดับหัวหน้าจาก
สำนักเลขานุการบริษัทและ

กำกับดูแลกิจการ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ความย่ังยืน

ทําหน้าท่ีเลขานุการ

คณะผู้นําด้านความย่ังยืน

คณะกรรมการความย่ังยืน

ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ
(Subject Matter Expert)

ตัวแทนจากหน่วย
สนับสนุนกลาง

ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ
(Subject Matter Expert)

ตัวแทนจากหน่วยธุรกิจ

คณะทํางานด้านความย่ังยืน
ฝ่ายบริหารความย่ังยืน

องค์กรและการกํากับดูแล
ด้านความย่ังยืน 
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ในปี 2563 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพ่ือขับเคล่ือน
การทํางานด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทและหน้าที่
ในการสนับสนุนการบังคับใช้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความย่ังยืนและเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน

ท้ังน้ี เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท คณะผู้นําด้าน
ความยัง่ยืนได้จัดให้มีการประชุมเป็นรายไตรมาสเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน พิจารณาอนุมัติ
เร่ืองท่ีสําคัญ รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินธุรกิจ คณะทํางาน
ด้านความย่ังยืนอันได้แก่ ฝ่ายบริหารความย่ังยืน และผู้เช่ียวชาญในเร่ือง
ต่าง ๆ  (Subject Matter Experts: SMEs) จะประสานงานกับหน่วยธุรกิจ
และหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือดําเนินงานภายใต้การสนับสนุนจาก
คณะผู้นําด้านความย่ังยืน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หัวหน้าคณะ
กลุ่มรีเทล
(CRT)

หัวหน้าคณะ
กลุ่มโรงแรม

(CHO)

หัวหน้าคณะ
กลุ่มโฮลเซลล์

(CWS)

หัวหน้าคณะ
กลุ่มคอมเมอร์เชียล

(CCM)

หัวหน้าคณะสายงาน
กลยุทธ์การลงทุน

(CIO)

หัวหน้าคณะสายงาน
บริหารกลาง

(CCO)

หัวหน้าคณะสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

(CPO)

หัวหน้าคณะสายงาน
การพัฒนาโครงการ

(CPD)

หัวหน้าคณะสายงาน
บัญชีและการเงิน

(CFO)

หัวหน้าคณะสายงาน
การตลาดและ

ภาพลักษณ์องค์กร
(CMB)

ทําหน้าท่ีเลขานุการ

หัวหน้าคณะสายงาน
การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

(CMB)
ทำหน้าที่ประธาน

ตัวแทนระดับหัวหน้า
จากสายงานบริหารกลาง

ตัวแทนระดับหัวหน้า
จากสายงานทรัพยากร

บุคคล

ตัวแทนระดับหัวหน้า
จากสายงาน

พัฒนาโครงการ

ตัวแทนระดับหัวหน้าจาก
สำนักเลขานุการบริษัทและ

กำกับดูแลกิจการ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ความย่ังยืน

ทําหน้าท่ีเลขานุการ

คณะผู้นําด้านความย่ังยืน

คณะกรรมการความย่ังยืน

ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ
(Subject Matter Expert)

ตัวแทนจากหน่วย
สนับสนุนกลาง

ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ
(Subject Matter Expert)

ตัวแทนจากหน่วยธุรกิจ

คณะทํางานด้านความย่ังยืน
ฝ่ายบริหารความย่ังยืน

องค์กรและการกํากับดูแล
ด้านความย่ังยืน 
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การสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะธ�ารงไว้ซ่ึงความความสัมพันธ์อันดีกับ 
 ผูม้สีว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มและครอบคลมุในทกุกจิกรรมธรุกจิ อยา่งไรกต็าม
เนื่องด้วยบริษัทมีกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม จึงได้ก�าหนดการจัดการความสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือความพึงพอใจ
 ของทุกกลุ่ม โดยได้พิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ความเท่ า เทียมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความครอบคลุมของ 
ผูม้สีว่นเกีย่วข้องและความเหมาะสมในการวางแผนบริหารจดัการ การสรา้ง
ความสัมพันธ์และการสื่อสาร

ในปี 2563 บริษัทได้ระบุและประเมินกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลัก  
5 ประการ คือ การพ่ึงพาอาศัยบริษัท ความรับผิดชอบของบริษัท  
ความช่วยเหลือของบริษัท อิทธิพลหรืออ�านาจต่อบริษัท และทัศนคติที่ 
แตกต่างต่อบริษัท จ�าแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 
พนักงาน ลูกค้า ผู้เช่า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ชุมชน หน่วยงานก�ากับ
ดูแลและภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม และสื่อมวลชน
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พนักงาน

ลูกค้า

ผู้เช่า

คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนชุมชน

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล
และภาครัฐ

สมาคม
อุตสาหกรรม

ส่ือมวลชน
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเด็นที่ให้ความสนใจ การด�าเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการส่ือสารและการสร้างความผูกพัน

พนักงาน ●	 ความก้าวหน้าในอาชีพ
●	 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
●	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
●	 เงนิตอบแทน สิทธปิระโยชน ์และ

ผลประโยชน์อื่น
●	 การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
●	 ความโปร่งใส 

●	 จัดให้มีการฝึกอบรมที่จ�าเป็น 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

●	 จัดให้มีโปรแกรมเพ่ือรักษาพนักงานที่ดีและมี 
ความสามารถ

●	 จัดการให้พนักงานได้รับเงินตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ที่เป็นธรรม

●	 ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และแนวทางการด�าเนินงานในกลุ่มพนักงาน

●	 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย 
●	 ปฏิบัติกับพนักงานด้วยความเคารพตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 
●	 จัดให้มีช่องทางส�าหรับพนักงานเพ่ือส่งข้อคิดเห็น 

ข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน 
●	 ก�าหนดค่านิยมองค์กร

●	 พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

●	 การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
●	 เสถียรภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ 
●	 การประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
●	 กลไกการรับข้อร้องเรียน

●	 อินทราเน็ต
●	 AWC Connext 
●	 อีเมล: การก�ากับดูแล และทรัพยากรบุคคล 
●	 การประชุมพนักงานทุกระดับโดยผู้บริหาร 

ระดับสูงของสายงาน 
●	 การสนทนา การประชุม และการประชุมทีมปฏิบัติการ
●	 การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน 
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท 
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

ลูกค้า
 

●	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและ
ความโปร่งใส

●	 ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง
ในราคาที่เป็นธรรม 

●	 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
●	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรม
●	 ความปลอดภัยของข้อมูลและ

ความเป็นส่วนตัว
●	 การอนุรักษ์ทรัพยากร

●	 ด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

●	 เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสม 

●	 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับ 
ข้อคิดเห็น ข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน  
จากลูกค้า

●	 จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน
●	 ริเริ่มวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

●	 สินค้าและบริการมีคุณภาพตามที่คาดหวัง
●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและลูกค้า 

●	 การให้บริการลูกค้า 
●	 ศูนย์บริการลูกค้า
●	 การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
●	 สื่อประเภทต่าง ๆ 
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท 
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

ผู้เช่า ●	 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
●	 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
●	 ต�าแหน่งที่ตั้งที่เป็นเลิศ 

●	 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด

●	 ด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
●	 ผนวกหลักการอาคารสีเขียวเข้าไว้ในโครงการที่

ด�าเนินการอยู่และที่จะพัฒนาใหม่

●	 ความเชื่อถือและความมั่นใจต่อบริษัท 
ในระยะยาว

●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและผู้เช่า 
●	 ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน

อาคารสีเขียว

●	 การสร้างความผูกพันกับผู้เช่า
●	 การประเมินความพึงพอใจประจ�าปี
●	 งานครบรอบประจ�าปีของแต่ละอาคาร
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

คู่ค้า ●	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
ความโปร่งใส และความเท่าเทียม

●	 ทิศทางของธุรกิจในอนาคตและ
การเติบโตของธุรกิจ 

●	 การเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้า

●	 ก�าหนดให้มีจรรยาบรรณคู่ค้าเพ่ือก�าหนดมาตรฐาน
●	 พัฒนาโครงการคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท 
●	 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในการสื่อสารกับคู่ค้าในเรื่องต่าง ๆ และประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

●	 ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและ 
เท่าเทียม ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

●	 พัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและคู่ค้า
●	 ความเชื่อถือและความสัมพันธ์กับบริษัทใน

ระยะยาว
●	 สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น

●	 การพบปะคู่ค้า
●	 การประเมินคู่ค้า 
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเด็นที่ให้ความสนใจ การด�าเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการส่ือสารและการสร้างความผูกพัน

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน 

●	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและ
ความโปร่งใส

●	 ผลการด�าเนินงานของธุรกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน

●	 ทิศทางการเติบโตของธุรกิจและ
ทิศทางในอนาคต

●	 การเปิดเผยข้อมูล

●	 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด

●	 ด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
●	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
●	 เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและอยู่ในกรอบเวลา

ที่เหมาะสม
●	 รับฟงัข้อแนะน�าและเสียงสะท้อนจากผู้ถือหุ้น 

และนักลงทุน
●	 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในการประสานงานกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

●	 การก�ากับกิจการที่ดี 
●	 ความเชื่อถือและความมั่นใจ 

ต่อบริษัทในระยะยาว
●	 การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
●	 ธ�ารงไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้น 

●	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
●	 การเยี่ยมชมบริษัท 
●	 การส�ารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

ชุมชน ●	 ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

●	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน 
เช่น รายได้ การจ้างงาน  
การศึกษา และสุขภาพ 

●	 ด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับ

●	 ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

●	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

●	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
●	 สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างถูกต้อง 

และทันท่วงที
●	 ริเริ่มโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
●	 ริเริ่มโครงการเพ่ือเสริมสร้างด้านสังคม

●	 ลดผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและชุมชน 
●	 โครงการสรา้งคณุค่าทีจั่บต้องได้ 
●	 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

●	 การลงพ้ืนที่
●	 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
●	 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
●	 การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

หน่วยงานก�ากับดูแล
และภาครัฐ

●	 จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
●	 การปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
●	 ความโปร่งใสและการเปิดเผย

ข้อมูล
●	 ความร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือบังคับ

ใช้นโยบาย และเป็นแบบอยา่งของ
กลุม่ธรุกิจ

●	 ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

●	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและเคารพกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

●	 เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส
●	 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานที่ก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และบริษัท

●	 ริเริ่มโครงการระยะยาวเพ่ือลด 
ผลกระทบและปรับปรุงคุณภาพด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

●	 การก�ากับกิจการที่ดี
●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและหน่วย

งานก�ากับดูแลและภาครัฐ

●	 การประชุมและเยี่ยมชมในโอกาสต่าง ๆ 
●	 เข้าร่วมเครือข่ายของรัฐ 
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

สมาคมอุตสาหกรรม ●	 จริยธรรมทางธุรกิจ 
●	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

บังคับที่เกี่ยวข้อง
●	 ความโปร่งใสและการเปิดเผย

ข้อมูล
●	 ความร่วมมือกับสมาคม

อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ของกลุ่มธุรกิจ

●	 ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

●	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและเคารพกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

●	 เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส
●	 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงานที่ก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และบริษัท

●	 ริเริ่มโครงการระยะยาวเพ่ือลดผลกระทบ 
และปรับปรุงคุณภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

●	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและ

สมาคมอุตสาหกรรม 

●	 การมีส่วนร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกัน 

●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint

ส่ือมวลชน ●	 ความโปร่งใสและการเปิดเผย
ข้อมูล

●	 ทิศทางของธุรกิจ 
●	 ความปลอดภัยของข้อมูลและการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

●	 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 

●	 สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์
●	 เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเสนอความคิดเห็น
●	 ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกเพ่ือใช้วางแผน

ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต

●	 ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและ
สื่อมวลชน 

●	 ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันบนพ้ืน
ฐานของข้อเท็จจริง

●	 รูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
●	 การสนับสนุนและสร้างความผูกพันในกิจกรรม

สื่อมวลชน 
●	 ข่าวแจกและการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ 
●	 รายงานประจ�าปี
●	 รายงานความยั่งยืน
●	 เว็บไซต์บริษัท
●	 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

https://www.assetworldcorp-th.com/th/
corporate-governance/whistleblowing- 
and-complaint
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การประเมินสาระส�าคัญ 
 การท�าความเข้าใจประเด็นที่มีความส�าคัญต่อองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับอนาคตท่ียั่งยืนของ AWC
โดยบริษัทได้น�าแนวคดิแบบบรูณาการมาปรบัใชเ้พ่ือรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล เพ่ือระบปุระเดน็ปัญหา
และจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นดังกล่าว ด้วยการผนวกความเสี่ยงและโอกาสจากมุมมอง 
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง การปฏิบัตงิานในหลากมติ ิและหว่งโซค่ณุคา่ ตลอดจนทศิทางของอตุสาหกรรม

 อสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มด้านความยั่งยืน บริษัทได้น�าหลักการตามมาตรฐาน AA1000 
 Accountability Principles (2018) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) มาประยกุตใ์ช้
เพ่ือให้เห็นภาพสาระส�าคัญของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งในกระบวนการประเมินสาระส�าคัญนั้นบริษัท 

 ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ในการระบุประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญหรือความเป็นสาระส�าคัญ บริษัทจะพิจารณาจาก
หลายด้านท้ังกลยุทธ์ของบริษัท ประเด็นที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ แนวทางที่ก�าหนดโดยองค์กรระดับชาติและ
ระดับสากล ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่และ 

  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลก เช่น การให้คะแนนความส�าคัญของ DJSI

เมื่อระบุประเด็นสาระส�าคัญแล้ว จะท�าการส�ารวจความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดอันดับประเด็นดังกล่าว โดยความเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะน�ามาสมดุลกับ 
ความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทผ่านมุมมองความยั่งยืน โดยพิจารณาความส�าคัญ 
ในมิตสิิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกจิ และความส�าคญัตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง กระบวนการนี้
 จะท�า ใ ห้ เ ห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทต้องจัดล�าดับความส�าคัญ 
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และผู้บริหารระดับสูงจะทวนสอบและรับทราบประเด็นสาระส�าคัญดังกล่าวเพ่ือประเมิน
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ผลการประเมินสาระสําคัญ 

จากการประเมินสาระสําคัญที่อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทําให้ทราบ “ผลการประเมินสาระสําคัญ” 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงระดับความสําคัญของประเด็นสาระสําคัญของบริษัท ซ่ึงพิจารณามาจากความสําคัญ
ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องและความสําคัญต่อบริษัท แล้วนําแต่ละประเด็นมาจัดลําดับความสําคัญ

ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร บริษัทยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ  
นําการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหัวใจหลักในการดําเนินการด้านความยั่งยืน และใช้การบริหาร
จัดการความเสีย่งเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประเด็นสาระสําคัญ
อ่ืน ๆ ก็จะถูกนํามาพิจารณาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบริษัท และส่งมอบการสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าในระยะยาว 

การกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การจัดการความเส่ียงการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการน้ําการสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและชุมชน

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิมนุษยชน

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

กลยุทธ์การบริหาร
จัดการสภาพภูมิอากาศ

การจัดการน้ํา

การจัดการความเส่ียง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การรวมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานเพ่ือความยั่งยืนในทุกกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมและเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม โดยใช้นโยบายด้านความยั่งยืนเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อน และสร้างความเข้าใจด้านความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร 
ซึ่งกรอบการท�างานและเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้ถูกน�ามาใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์เพ่ือมุง่สู่ความยัง่ยนืครอบคลมุทัง้ 3 มติิ คอื ดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
บริษัท โดยได้วางกรอบการด�าเนนิงานไว ้3 ประการ ประการแรก บรษิทัขับ
เคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนและการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ 
ตามกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล เช่น ดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ดัชนีชี้วัด
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Carbon Disclosure Project: 
CDP) และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวข้องกับ 
สภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial  
Disclosures: TCFD) ประการที่สอง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การสร้างคุณค่าทางสังคม เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่น และประการสุดท้าย บริษัทด�าเนินงาน 
ภายใตพั้นธกจิ “สรา้งสรรคอ์นาคตทีด่กีวา่” เพ่ือสรา้งความเชือ่มัน่วา่ บรษิทั 
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ือ 
ขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งมอบคุณค่าให้กับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทกรอบการด�าเนินงานทั้ง 3 ประการ ได้ด�าเนิน
งานแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดลอ้ม ทัง้ยงัใหค้วามส�าคัญกบัการพัฒนาฐานข้อมลูด้านความยัง่ยนื 
ซึ่งครอบคลุมผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานและโอกาสเพ่ือการ
ปรับปรุง

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 
ผลการประเมินสาระสําคัญ 
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การกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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มิติเศรษฐกิจและ
การกํากับดูแลกิจการ

มิติส่ิงแวดล้อม

มิติสังคม 

ภาพรวมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2563
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จากการศึกษาในระดับนานาชาติ พบว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนส�าคัญ
ในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสูส่ิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานในปรมิาณ
มาก บรษิทัจงึยกใหก้ารจดัการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นประเดน็
ส�าคัญเพ่ือลดการใช้พลังงาน และในปี 2566 มีการวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูล
ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ดชันชีีว้ดัดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Carbon 
Disclosure Project: CDP) ส�าหรับรายละเอียดด้านมาตรการการใช้พลังงาน
จะแสดงไว้ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดท�าโครงการและจัดกิจกรรมการ
กุศลเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมในพ้ืนที่ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ ในปี 2563 บริษัท
ได้เปิด เอเชียทีค เฮอริเทจ เลานจ์ (Asiatique Heritage Lounge) เป็น
ศูนย์ชุมชนให้คนในชุมชนโดยรอบเอเชียทีคเข้ามาใช้ประโยชน์ สร้างโอกาส
ทางการตลาดผ่านการแสดงสินค้าชุมชน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชน และสนับสนุนการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพส�าหรับ
เยาวชนผ่านดนตรีและกีฬา

บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านโครงการวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
เดอะ  GALLERY โดยมีเป้าหมายทีจ่ะสรา้งรายได้ใหเ้พ่ิมขึน้ 6 เท่าภายในปี 2568 
เพ่ือเพ่ิมการสร้างโอกาสและคุณคา่ในชุมชน (ดูเพ่ิมเตมิที ่หนา้ 108) นอกจากน้ี 
บริษัทยังมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จากจ�านวน 12 แห่ง 
ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 25 แห่ง ในปี 2568 รวมถึงเพ่ิมระดับความพึงพอใจ
ของชุมชนให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 ในปี 2568 ตลอดจนมุ่งหวังท่ีจะสร้าง 
ความตระหนักรู้แก่พนักงานถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมอาสาสมัครกิจกรรมเพ่ือสังคมให้มากข้ึน ร้อยละ 30 
ภายในปี 2568 

พันธกิจ “สรา้งสรรคอ์นาคตทีด่กีวา่” ไดถ้กูวางเป็นกรอบการก�ากบัดแูลกจิการ 
เพ่ือสรา้งคณุคา่ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วข้องทกุกลุ่ม การด�าเนนิงานประกอบด้วย 2 ด้าน 
คอื การสร้างความตระหนกัรู้ดา้นความยัง่ยนืแกพ่นกังาน และการขยายวงกวา้ง
สู่ห่วงโซ่คุณค่า ในด้านแรกบริษัทจัดให้มีโปรแกรม Brand DNA เพ่ือปลูกฝัง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน โดยมีเป้าหมายครอบคลุมพนักงาน 
ร้อยละ 50 ในปี 2564 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 90 ในปี 2568 รวมถึงการจัดงาน  
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Corporate Governance and Sustainability ประจ�าปี เพ่ือให้ความรู้และ
สรา้งความตระหนกัรูด้า้นความยัง่ยนืแกพ่นกังาน โดยจะเริม่จากพนกังานประจ�า
ส�านักงานใหญ่ในปี 2564 และจะขยายไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ ในเครือ
ภายในปี 2565 โดยมเีป้าหมายให้พนกังานเขา้รว่มรอ้ยละ 90 และเพ่ิมเป็นรอ้ยละ 
100 ในปี 2567 ส�าหรับด้านห่วงโซ่คุณค่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายความยั่งยืน
ตัง้แตต่น้น�า้ถึงปลายน�า้ โดยจะขยายไปยงัคู่คา้และผู้เช่า รอ้ยละ 5 ภายในปี 2566 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10 ในปี 2567

แผนงานเชงิกลยทุธข์า้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ของบรษิทัในการด�าเนนิงาน
ตามเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable  
Development Goals: SDGs) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนของโลก 

วัสดุหรือวัตถุดิบ

การกํากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน

ควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน

พัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล

พัฒนาชุมชนและสังคม

คู่ค้า การปฏิบัติงานของ AWC

เศรษฐกิจและ
การกำกับดูแลกิจการ

ส่ิงแวดล้อม

บริการท่ีส่งมอบให้ลูกค้า

สังคม 

การจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

8DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES 12 RESPONSIBLE 

CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

13 CLIMATE 
ACTION 16 PEACE, JUSTICE

 AND STRONG 
INSTITUTIONS
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วัสดุหรือวัตถุดิบ

การกํากับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชน

ควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างรอบด้าน

พัฒนาผู้นําและทรัพยากรบุคคล

พัฒนาชุมชนและสังคม

คู่ค้า การปฏิบัติงานของ AWC

เศรษฐกิจและ
การกำกับดูแลกิจการ

ส่ิงแวดล้อม

บริการท่ีส่งมอบให้ลูกค้า

สังคม 

การจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

8DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

SUSTAINABLE CITIES 
AND COMMUNITIES 12 RESPONSIBLE 

CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

13 CLIMATE 
ACTION 16 PEACE, JUSTICE

 AND STRONG 
INSTITUTIONS

การสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
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ความเสี่ยงและโอกาส

ความเสี่ยงและโอกาสที่ส�าคัญ 

ความเสี่ยงอุบัติใหม่

ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งและรวดเรว็ การจดัการความเสีย่งแบบ
บูรณาการและครอบคลุมถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความผันผวน  
เพ่ือโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย รวมถึงเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก ่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

AWC ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญและความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) เป็นประจ�าทุกปี 
โดยพิจารณาถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ครอบคลุมใน 4 มิติ อันได้แก่ ความยั่งยืน การพัฒนาของเทคโนโลยี ทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาของคู่แข่ง โดยในปี 2563 นั้น AWC ได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ และความเสี่ยง
อุบัติใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ดังนี้

พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลัง

โควิด-19

การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

ทักษะที่จ�าเป็น

ภาวะ
เศรษฐกิจ
ซบเซา

ผลกระทบ
จากโรคระบาด
และภัยพิบัติ

ความสามารถ
ในการแข่งขัน
เชิงกลยุทธ์

ความ
สอดคล้องกัน
ของข้อมูล
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ความเสี่ยงอุบัติใหม่

AWC พบว่า โรคระบาดเป็นปัจจยัทีเ่รง่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในธุรกิจอาคารส�านักงานและธุรกิจค้าปลีก โดยพบว่า บริษัทหลายแห่งส่งเสริมให้พนักงานปรับใช้วิธี
การท�างานแบบยืดหยุ่น เช่น การท�างานแบบผสมผสาน การท�างานจากที่บ้าน หรือผู้ซื้อเลือกจับจ่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์แทนการซื้อด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลเชิงลึกต่อธุรกิจอาคารส�านักงานและ
ธุรกิจค้าปลีกของ AWC เนื่องจากความสนใจในการเข้าใช้พ้ืนที่ลดลง

AWC จงึไดป้รบัตัวใหเ้ขา้กบัสถานการณดั์งกล่าว ด้วยการใหค้วามส�าคญัสงูสดุกบัการบริหารจัดการ
แบบรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในอาคารส�านักงานและร้านค้าปลีก และได้เปิดตัว
โปรแกรมน�าร่องเพ่ือยกระดบัประสบการณข์องผู้ใช้งาน อาทเิช่น หุน่ยนต์ส�าหรบัตรวจคัดกรองอณุหภมิู
หรอืใหข้อ้มลูเส้นทาง ขณะเดยีวกัน AWC ยงัศึกษาเกีย่วกบัเทคโนโลยอีาคารอจัฉรยิะ (Smart Building  
Technology) เพราะเชื่อว่า จะเป็นโอกาสส�าคัญที่จะเปลี่ยนธุรกิจอาคารส�านักงานและธุรกิจค้าปลีก 
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม

จากผลกระทบของโรคโควิด-19 และความเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยดิีจทิลัทีส่ง่ผลใหพ้ฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ ท�าให้ AWC วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งก�าหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และน�าเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์  
และจดัโปรโมชัน่รว่มกบักลุม่ธรุกจิอืน่เพ่ือดงึดูดลูกคา้ ทัง้นีย้งัด�าเนินการเปลีย่นธรุกจิสูเ่ทคโนโลยดีจิทิลั  
ผ่านระบบส่ือสารแบบผสมผสาน โดยบริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชัน AWC Connext เพ่ือช่วย
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานในการให้บริการรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “AWC Infinite Lifestyle” ซึ่งช่วยเพ่ิม
ความอิสระและยืดหยุ่นของลูกค้าในการใช้ชีวิตทั้งการท�างานและการพักผ่อน ที่รวม “ออฟฟศิ – บ้าน 
– โรงแรม – ศูนย์การค้า” ไว้ในที่เดียวกัน รองรับเทรนด์การท�างานจากที่ใดก็ได้ (Work From  
Anywhere) ในวิถีของโลกในยุคความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งลูกค้าสามารถสะสมคะแนน และ
น�าไปใชใ้นสถานประกอบการทกุแห่งในเครอื AWC นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดว้างแผนพัฒนาฟงักช์นัเพ่ิม
เติมส�าหรับการให้บริการผู้เช่าในธุรกิจอาคารพาณิชย์ เพ่ือให้ผู้เช่าสามารถท�าการแจ้งการซ่อม 
ผ่านแอปพลิเคชัน AWC Connext ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศกไ็ด้เปล่ียนแนวทางการด�าเนนิธรุกจิเช่นกนั ทว่า AWC 
ได้เปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเป็นองค์กรที่ดีขึ้น  
โดยเริ่มจากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิของ AWC โดยในปี 2563 AWC ไดด้�าเนนิโครงการเพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพ
การท�างานและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ไมเ่พียงแตจ่ะท�าให ้AWC เป็นองคก์รทีส่ามารถตอบแทน
สังคมได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรลงได้อย่างมีนัยส�าคัญ ในอนาคต 
AWC จะพยายามใชค้วามเสีย่งดา้นสภาพภมูอิากาศเป็นตวักระตุน้เพ่ือสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัธุรกิจ 
และเพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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เสริมสร้าง
เศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการ

สร้างพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งเพ่ือความพร้อม
ในการการเติบโตอย่างย่ังยืน มุ่งสร้าง

มูลค่าระยะยาวให้กับเศรษฐกิจไทย



เศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการ

สร้างพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่งเพ่ือความพร้อม
ในการการเติบโตอย่างย่ังยืน มุ่งสร้าง

มูลค่าระยะยาวให้กับเศรษฐกิจไทย

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจเป็นหนึ่งประเด็นที่บริษัทให้ความส�าคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นท่ี 
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความต่อเนื่องของธุรกิจโดยตรง ทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ
ในการด�าเนินงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแก้ไขปัญหาของบริษัท ซึ่งในภาวะความผันผวน
และการเปลี่ยนแปลงของตลาด บริษัทได้วางกรอบการบริหารงานที่ชัดเจนและก�าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

ในฐานะของผูพั้ฒนาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น�าของประเทศไทย AWC มุง่มัน่ในการยกระดับใหม้มีาตรฐาน
การก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรม และนวัตกรรม ในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจเพ่ือส่งมอบคุณค่าและ
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางหน่วยงาน 
ที่ก�ากับดูแลและภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ดว้ยสนิทรัพยท์ีห่ลากหลายท�าให้บริษัทมีทัง้โอกาสและความทา้ทาย ซึง่แต่ละกลุม่ธรุกจิต่างมสีถานการณ์
ทางธุรกจิท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละมขีอ้สงัเกตท่ีแตกตา่งกนั แตส่�าหรบัปี 2563 ตลาดโลกและตลาดภายใน
ประเทศล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากการระบาดก่อให้เกิดการจ�ากัดการเดินทางท�าให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจค้าปลีกต้องปิดท�าการไปหลายเดือน

ภายหลังจากสถานการณ์ในประเทศไทยมีความตึงเครียดน้อยลง ธุรกิจของ AWC ได้รับอนุญาตให้
กลับมาเปิดท�าการอีกครั้งภายใต้วิธีการด�าเนินงานที่ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคความปกติใหม่ 
(New Normal) ควบคูไ่ปกบัแนวโนม้การทอ่งเท่ียวทีเ่ป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ซึง่นบัเป็นโอกาสทีบ่รษิทั
จะสร้างตัวเองให้แตกต่างและก้าวเป็นผู้น�าของกลุ่มธุรกิจในโลกยุคใหม่ เป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลก
หลังการระบาดและการปรับปรุงธุรกิจให้ดีข้ึน ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ยังส่งผลไปถึง
พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้เช่าอีกด้วย

ปี 2563 บรษัิทไดร้ะบปุระเดน็สาระส�าคญัในมิติเศรษฐกจิและบรรษัทภบิาล ได้แก ่การก�ากบัดูแลกจิการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การคุ้มครองข้อมูล 
สว่นบคุคล และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยไดแ้สดงรายละเอยีดของประเดน็สาระส�าคญัเพ่ือบรรเทา 
ผลกระทบและการปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อถัดไป
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CORPORATE GOVERNANCE
& CODE OF CONDUCT

การกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 



CORPORATE GOVERNANCE
& CODE OF CONDUCT

การกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ 
บริษทัใหค้วามส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพ่ือบรหิารจดัการความเสีย่งและความทา้ทายต่าง ๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัทด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนครอบคลุมท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เคียงคู่ไปกับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทกุภาคสว่น ภายใตน้โยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ ทีจ่ะเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ มีหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลการด�าเนิน
งานของบริษทัในภาพรวมและควบคมุดแูลการปฏบิติังานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ
ของผูถ้อืหุน้ และเพ่ือประโยชน์ของผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาแตง่ตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 5 คณะเพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล ให้ค�าแนะน�า
และแนวทางพิจารณา ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ได้แก่

บริษัทมีกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด (8 ท่านจากทั้งหมด 15 ท่าน)  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง บริษัทได้แต่งต้ัง
กรรมการอิสระหนึ่งท่านเพ่ือร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
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การก�ากับดูแลและก�าหนดทิศทางของคณะกรรมการบริษัทผ่าน 
คณะกรรมการชดุย่อยทัง้ 5 คณะนัน้ เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 ฉบับ (รวมกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท) และเป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท อีก 16 ฉบับ ที่มี 
การประกาศใช้เพ่ือให้ครอบคลุมการด�าเนินงานของบริษัทในทุก ๆ ด้าน 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเป็นหัวหน้าคณะ
จัดการ โดยมีการก�าหนด ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญไ่วอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนใน
บริษัท 

ส�าหรบัการควบคุมดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทและบริษัทยอ่ยใหเ้ป็น
ไปตามนโยบาย ทศิทาง กลยทุธท์างธรุกจิ แผนการด�าเนนิงาน เป้าหมาย
ทางการเงิน และงบประมาณประจ�าปีนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบ
อ�านาจการบริหารจัดการบางส่วนให้กับคณะจัดการ โดยคณะจัดการ
สามารถบริหารจัดการและด�าเนินการใด ๆ เพ่ือธุรกิจของบริษัทได้ตาม
อ�านาจทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบริษัทตามคูม่อืการอนมุติั (Manual of 
Authority หรอื MOA)  ซึง่เป็นการบรหิารงานตอ่เน่ืองเป็นกระบวนการ
ส่งผ่านไปยังทุกฝ่าย/แผนก ผ่านกระบวนการท�างานของบริษัท ซึ่ง
ปัจจบุนัมีกระบวนการท�างานทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุทัง้สิน้ 50 กระบวนการ 
โดยในการด�าเนินการในส่วนงานต่าง ๆ นั้น จะมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานชุดย่อย เพ่ือ 
รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนและด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก�าหนดไว้

ในปี 2563 บริษัทมุง่เนน้เรือ่งการยกระดับการก�ากบัดูแลกจิการดว้ยการ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเดิม น�าเสนอนโยบายใหม่ พัฒนา
กระบวนการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์
เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) เพ่ือการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมดัง
กล่าว ไม่ได้เป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น แต่เพ่ือประโยชน์
ของสังคมโดยรวม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทในฐานะองค์กร
ชัน้น�าของประเทศ มคีวามมุง่มัน่ในการมสีว่นชว่ยยกระดบัมาตรฐานของ
สังคมผ่านทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือประโยชน์และความยั่งยืน
ของทุกภาคส่วนอย่างแข็งแกร่งต่อไป



นอกจากนี้ บริษัทยังก�าหนดให้ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผล
การด�าเนินงานของคณะจัดการในมิติทางธุรกิจ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนการ
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในแต่ละสายงาน

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงานทุกระดับ พนักงาน
ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเร่ืองจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทด้วย
ระบบการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-learning) ภายใน 30 วัน หลังจากเข้ารับการ
ปฐมนิเทศเป็นพนักงานของบริษัท 

(ท้ังหมด 15 ราย)

กรรมการ
ท่ีเป็นผู้ชาย

(12 ราย, ร้อยละ 80)

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการ
ท่ีเป็นผู้หญิง

(3 ราย, ร้อยละ 20)

กรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร

(1 ราย, ร้อยละ 6.67)

กรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร

(14 ราย, ร้อยละ 93.33)

กรรมการอิสระ
(8 ราย, ร้อยละ 53.33)

ทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท (Board Skills)

ด้านการบัญชี

ด้านบรรษัทภิบาล

ด้านกฎหมาย

ดา้นการตรวจสอบ ด้านการพาณิชย์/การตลาด

ด้านความเสี่ยง

ด้านวิศวกรรมด้านการออกแบบ
และพัฒนา

ด้านกลยุทธ์ ด้านเศรษฐกิจ
มหภาค

ด้านการเงิน

ด้านนโยบายและ
ข้อก�าหนด
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บรษิทัก�าหนดนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 
ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ 
และการปฏบิตัทิีข่ดัตอ่ระเบยีบของบรษิทั ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร
สามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสตอ่หวัหนา้ส�านกัตรวจสอบภายใน ผา่นทางจดหมาย
ตามที่อยู่บริษัท อีเมล (Headofinternalauditoffice@assetworldcorp-th.com)  
และเว็บไซต์บริษัท (https://www.assetworldcorp-th.com) ข้อร้องเรียนที่ได้รับจาก
ช่องทางต่าง ๆ จะถูกด�าเนินการอย่างเป็นความลับ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงาน
จะไดรั้บการคุม้ครองทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม เมือ่มหีลกัฐานทีช่ดัแจ้งเพียงพอและไดพิ้สจูน์
ข้อเท็จจรงิแล้ว คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งรอ้งเรยีนจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยผู้กระท�าผิดจะได้รับโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษัท และ 
ได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การรับข้อร้องเรียน



รายงานเบาะแสการกระท�าผดิผา่นชอ่งทาง
การรับเรื่องร้องเรียน

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิดว้ยหลกัฐานทีช่ดัเจน
และเพียงพอภายใน 15 วันเมื่อได้รับข้อ 
ร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาผลการสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 30 วัน
ท�าการ

ด�าเนินการทางวินัย

ในปี 2563 มีการรายงานข้อร้องเรียน 1 กรณี ต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับการแก้ไขแล้ว

ผู้แจ้งเบาะแส ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนคณะกรรมการตรวจสอบ

ASSET WORLD CORPORATION

63

ภา
คผ

นว
ก

ใส
่ใจ

สัง
คม

ดูแ
ลส

ิ ่งแ
วด

ล้อ
ม

เส
ริม

สร
้าง

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กา
รพั

ฒ
นา

อย
่าง

ยั ่ง
ยืน

ขอ
ง 

AW
C

บท
นำา



การจัดการความเส่ียง



การจัดการความเสี่ยง
บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงในหลายด้าน อาทิ ความเสี่ยงทางการค้า ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์  
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย  
ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึง
ต้องมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือระบุและตอบสนองกับความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งการจัดล�าดับ
ความส�าคญัของความเสีย่งเหลา่นียั้งเป็นสิง่ส�าคัญส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยืนของบรษิทัดว้ย

ในปี 2563 การระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้เห็นถึงความท้าทายในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง 
ในเชิงผลกระทบที่รุนแรง ระยะเวลาการจัดการที่ยาวนาน และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้คนจ�านวนมากได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ดังนั้นเพ่ือการจัดการกับความเสี่ยง บริษัทจ�าเป็นต้องตัดสินใจ 
ในหลายด้านเพ่ือตอบสนองต่ออนาคตที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีพันธกิจที่ชัดเจนเพ่ือ
สร้างความยัง่ยนืใหธ้รุกิจในระยะสัน้ ขณะเดยีวกนักไ็ดว้างแผนกลยทุธร์ะยะยาวเพ่ือบรรเทาและปรบัตวั
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทัง้นี ้การบริหารจดัการความเสีย่งถอืเป็นประเด็นส�าคญัของบริษัท โดยมคีณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
เป็นผูก้�าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั และมคีณะอนกุรรมการ 
บริหารความเสี่ยง (MRMC) เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตามกรอบและนโยบายที่ก�าหนด  
โดยฝ่ายบรหิารความเสีย่งจะเป็นผูส้นบัสนนุในทกุหนว่ยธรุกจิ เพ่ือจดัการความเสีย่งและรวบรวมขอ้มูล
ตา่ง ๆ  รวมถงึจดัฝึกอบรมและสง่เสรมิวฒันธรรมความเสีย่งขององคก์รและด้วยพันธกจิ “สร้างสรรค์
อนาคตที่ดีกว่า” การพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนจึงเป็นรากฐานหลักของการบริหารธุรกิจของ AWC 
บริษัทมุ่งเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการจัดการความเสี่ยงทุกระดับ และให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด�าเนินงานในทุกกระบวนการ
ส�าคัญ โดยได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการความเสีย่งของทกุกระบวนการใหม้คีวามชดัเจน ตามหลกัการแนวทางการป้องกนั 3 ชัน้ (Three 
Lines of Defense) และเสรมิสรา้งกระบวนการพัฒนาระบบการควบคมุภายในแบบบรูณาการ ในกรณี
มีข้อตรวจพบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการออกแบบกระบวนการ 
ที่ไม่เหมาะสม (Weak Process) หรือจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (Weak Enforcement) โดยบริษัท
จะพิจารณาหัวข้อดังกล่าวและก�าหนดมาตรการเพ่ือปรบัปรงุกระบวนการท�างานใหมี้ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ผ่านคณะท�างานบริหารความเสี่ยงซึ่งผสานการท�างานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการ (Process Owner) หนว่ยงานพัฒนาระบบปฏบิตังิานมาตรฐาน หนว่ยงานบรหิารความเสีย่ง 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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บริษัทท�าการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปีโดยผลการประเมินจะถูกน�าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กร โดยมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 5 ระดับ บริษัทจะจัดล�าดับความส�าคัญของ 
ความเสีย่งทีเ่ร่งดว่นทีส่ดุในการด�าเนนิงานและแบง่ความเสีย่งเป็นหมวดหมู ่ไดแ้ก ่ความเสีย่งเชงิกลยทุธ์ 
ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางกฎหมายและข้อก�าหนด  
ความเส่ียงด้านโรคระบาดและภัยพิบัติ ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความเสี่ยงต่อการทุจริต ในปี 2563 สามารถระบุได้ 15 ความเสี่ยง โดยประเมินตามระดับของ 
ผลกระทบจาก “ไม่มีนัยส�าคัญ” ถึง “ระดับวิกฤติ” และโอกาสที่จะเกิดจาก “เป็นไปได้ยาก” ถึง  
“เป็นไปได้สูง” 

จากการประเมินความเสี่ยง พบว่า “ผลกระทบจากโรคระบาด” เป็นความเสี่ยงสูงสุด จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่โรคโควิด-19 จะมีผลการประเมินอยู่ในระดับวิกฤตและจ�าเป็นต้องได้รับการจัดการทันที ทั้งนี้ บริษัท
ด�าเนนิการวางกลยุทธ์เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโดยเรว็ โดยประกาศมาตรการท�างาน
จากที่บ้าน (Work from Home) ก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยภาครัฐ และจัดเตรียม 
สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับพนักงานเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น 
หลังจากน้ันในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานเป็นแบบปกติใหม่ 
(New Normal) ด้วยการท�างานแบบผสมผสาน (Hybrid-working) และมีมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social-distancing)

นอกจากนี ้บริษทัยงัเตรยีมพร้อมส�าหรบัมาตรการจ�ากดัการเดนิทางทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตซึง่นบัปัจจยั
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่บรษิทัอยา่งมาก เนือ่งจากธรุกจิสว่นใหญต้่องอาศัยการปฏสิมัพันธ์กบัผู้คนโดยตรง 
แต่บริษัทก็ได้หาทางออกเพ่ือด�าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ด้วยการส่งเสริมการขายร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ 
เพ่ือกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

แม้ว่าโรคระบาดจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่บริษัทก็ยังมีความเสี่ยงอื่นอีก
หลายประการที่ต้องจัดการ โดยเน้นไปที่ความเสี่ยงในประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย “ทักษะที่ส�าคัญ” 
“ความสามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์” “ความสอดคล้องของข้อมูล” “ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า”  
และ “กระบวนการ” การจดัการความเสีย่งในประเดน็เหลา่นีถ้อืเป็นสิง่ทีส่�าคัญตอ่ความยัง่ยนืของบรษัิท
ในการด�าเนนิธุรกิจ บริษัทจึงไดจั้ดตัง้คณะกรรมการความยัง่ยนืขึน้เป็นหนึง่ในกลยทุธก์ารบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง เพ่ือเตรยีมความพรอ้มตอ่ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมโดยเฉพาะความเสีย่งดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยมคีณะผู้น�าด้านความยัง่ยนื รว่มท�าหนา้ทีใ่นการปิดช่องโหวต่่าง ๆ 
ด้วยแผนกลยุทธ์ที่พิจารณาบนฐานความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เริ่มด�าเนินการล่วงหน้าในการจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอื่น ๆ ที่องค์กรต้องเผชิญ

ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยง
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าคือผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลักของบริษัท การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นหนึ่งในประเด็น 
สาระส�าคัญ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงในมิติเศรษฐกิจและส่งผลต่อความยั่งยืน โดยบริษัท 
ได้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งยังรักษาคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ทั้งนี้การบริหารความสัมพันธ์ไม่ได้ด�าเนินการ 
เพ่ือความเติบโตของธุรกิจของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสส�าคัญที่บริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น ฉะนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะท�าให้ลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจมีความพึงพอใจในระดับสูง ด้วยการ 
ส่งมอบบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ

ในแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่
แตล่ะแบรนดจ์ะมรีปูแบบการบรหิารจดัการทีม่เีอกลักษณ์และเป็นทีย่อมรับในระดับสากล อยา่งไรก็ตาม 
สถานประกอบการทั้งหมดในเครือได้ท�าตามค่านิยมขององค์กร ได้แก่ ซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี, ทุ่มเท
ด้วยหัวใจ, ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย, มุ่งมั่นเพ่ือลูกค้าและตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือชว่ยสร้างประสบการณท์ีดี่ใหก้บัลกูคา้อยา่ง แอปพลเิคชนั AWC Connext 
ที่ผนวกประสบการณ์ของลูกค้าเข้ากับบริการต่าง ๆ ของบริษัท

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน AWC Connext ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม พันธมิตรทางธุรกิจ 
นักลงทุนและพนักงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด อาทิ ส่วนลดพิเศษของแบรนด์  
การช�าระค่าบริการบนแพลตฟอร์ม การสะสมคะแนนส�าหรับสมาชิกและการเข้าใช้พ้ืนที่หรือการบริการ
ของบริษัท ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน AWC Connext ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะมีลูกเล่นเพ่ิมเติม 
ในปี 2563 และ 2564

ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ท�าให้ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยกลายเป็นสิ่งส�าคัญล�าดับ
ต้น ๆ ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยแต่ละแบรนด์มีแผนการรับมือกับโรคโควิด-19 
เพ่ือดแูลสุขภาพและความปลอดภยัของลกูคา้ ซึง่จะชว่ยใหอ้ตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วของประเทศไทยกลบัมา
ฟื้นตวัอกีครัง้ สว่นในกลุม่ธรุกิจอาคารส�านกังานและธรุกจิคา้ปลกี บรษิทักมี็ความตืน่ตวัในการจดัการ
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าในการเข้าใช้อาคาร

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ด้วยการส่งเสริมการขายร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่น ๆ เช่น ธนาคาร สถานพยาบาลและสายการบิน การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและ 
การเปลี่ยนแปลงเป็นเป้าหมายของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้นการขยายธุรกิจเพ่ือให้ครอบคลุมตลาด 
มากขึ้นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท�าให้บริษัทมั่นใจได้ว่าจะเติบโตในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
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บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้เช่า ข้อกังวลของผู้เช่า 
ตอ่ความสามารถในการหารายไดแ้ละการช�าระคา่เชา่พ้ืนที ่เพ่ือเป็นการชว่ยเหลอืบรษิทัจงึได้จดัการใหผู้้
เช่าของศูนย์การค้าได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ในอาคารส�านักงานเป็นกรณีพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  
ซึ่งช่วยให้ผู้เช่าสามารถเพ่ิมรายได้จากการขายสินค้าในช่วงปี 2563 ได้อีกทางหนึ่ง 

บริษทัมองหาวธิทีีส่ร้างสรรคใ์นการใหบ้ริการผู้เช่าและลูกค้าอยูเ่สมอและมีแผนทีจ่ะรวมเทคโนโลยอีาคาร
อัจฉริยะ (Smart Building) ไปใช้ในกลุ่มธุรกิจอาคารส�านักงานกับธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีอาคาร
อจัฉรยิะจะท�าใหลู้กคา้และผูเ้ช่าเขา้ถึงพ้ืนทีต่า่ง ๆ ได้อยา่งต่อเนือ่ง เช่น พ้ืนทีค่วบคุม หรอืพ้ืนทีจ่อดรถ 
โดยใช้เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า (Facial Recognition) ทั้งนี้ บริษัททดลองใช้งานหุ่นยนต์ตรวจตรา  
หรือ Patrol Robot และโปรแกรม Pepper ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ True Digital ที่ อาคารแอทธินี 
ทาวเวอร์ และอาคาร 208 วายเลสโร้ด เมื่อวันที่ 7-17 ตุลาคม 2563 และ 7-31 ตุลาคม 2563  
ตามล�าดับ โครงการหุ่นยนต์ตรวจตรานี้จะช่วยตรวจวัดอุณหภูมิผู้เช่าและลูกค้า ช่วยตรวจตรา 
ความปลอดภัย ช่วยท�าความสะอาดและช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผ่านการสนทนาหรือการให้ข้อมูล
และบอกเส้นทางภายในอาคาร 

ธุรกิจอาคารส�านักงานและธุรกิจค้าปลีก 



บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับและเสริมสร้างประสบการณ์แบบไร้ขีดจ�ากัดให้กับลูกค้า ผ่านโปรแกรม AWC 
Infinite Lifestyle ซึง่เป็นการบรูณาการระหวา่งการท�างานและการพักผ่อนในโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน ‘AWC Connext’  โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท�างานและการพักผอ่นใหม้อิีสระและยืดหยุ่นมากข้ึน รวมถงึสามารถรบับรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก
แบบครบวงจรจากโรงแรมในเครือ AWC ทั่วประเทศ

AWC Infinite Lifestyle มอบข้อเสนอพิเศษส�าหรับสมาชิก อาทิ ส่วนลด แพคเกจพิเศษ คูปอง 
(Infinite Coupon) และการเก็บสะสมคะแนน (Infinite Point) ซึ่งครอบคลุมการบริการทั้งหมดของ
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ AWC เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร ฟติเนส สปา เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท
วางแผนพัฒนาโปรแกรม AWC Infinite Lifestyle เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมธุรกิจอื่น ๆ  ของ AWC 
(ธุรกิจอาคารเพ่ือการพาณิชย์และธุรกิจค้าปลีก) รวมถึงพันธมิตรและกลุ่ม TCC (Thai Charoen 
Corporation) อีกด้วย

ในปี 2563 บริษัทได้เปิดตัวโปรแกรม AWC Infinite Lifestyle ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิพิเศษและลูกค้า 
วไีอพี พรอ้มทัง้ไดม้อบบัตรสมาชกิและคะแนนพิเศษ (Infinite Point) เพ่ือเป็นของขวญัใหก้บัพันธมิตร
ทางธุรกิจในช่วงเทศกาล 

ธุรกิจโรงแรม
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



DATA PRIVACY 
PROTECTION

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา การคุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูผลักดันเป็นข้อโต้แยง้
ทางกฎหมายในระดับสากล และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทาง
กฎหมายอยา่งมนียัส�าคญั ท�าใหอ้งคก์รตา่ง ๆ  ตอ้งมกีารปรบัปรงุการจดัการ
ขอ้มลูทัง้ของลกูคา้และพนกังาน ประเด็นนีท้�าใหค้วามปลอดภยัทางข้อมลูได้
รบัความสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะองคก์รทีไ่มส่ามารถให้การคุม้ครองข้อมูล
ของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพนัน้จะได้รบัผลกระทบรนุแรง ปัจจบุนักรอบ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายของประเทศไทยมคีวามทดัเทยีมกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
โดยบรษัิทค�านงึถงึความส�าคญัของการคุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคลเป็นล�าดับ
ตน้ ๆ  ดว้ยความเขา้ใจบทบาทในการคุม้ครองขอ้มลูของลกูคา้ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และพนักงาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ 
พระราชบัญญัตกิารรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. 2562 และขอ้ก�าหนดอืน่ ๆ 
เช่น ระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (General Data Protection 
Regulation EU 2016) โดยท�าตามข้อก�าหนดในการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล 
และการใช้ข้อมูล ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น

ในช่วงปี 2562 - 2563 บริษัทก�าหนดให้มีการทดสอบจ�าลองการโจมตีทางไซเบอร์
กับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Penetration test, Phishing email) เพ่ือป้องกัน
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทได้มีการ
ติดต้ังระบบบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ่น รวมถึงการก�ากับ
ดแูลการใชง้านอุปกรณค์อมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ ใหกั้บสว่นงานทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่
ซอฟต์แวร์ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
 
ทัง้นี ้บรษัิทมกีารทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัคิวามมัน่คงปลอดภยัเป็นประจ�า
ทุกปี เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของบริษัทจะได้ใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดและ
ป้องกันข้อมูลส�าคัญ จึงเล็งเห็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบั ติตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2564 และ 
ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหล หรือ Data Leak Prevention ที่เป็นหัวใจส�าคัญ
ของการลดความเสีย่งไมใ่ห้เกิดการรัว่ไหลของขอ้มูล นอกจากนี ้บริษทัยงัมนีโยบาย
และแนวทางการใช้งานขอ้มลูอยา่งมจีรยิธรรม และมกีารสรา้งวฒันธรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเสรมิประสทิธิภาพของระบบโครงสร้างการเกบ็ข้อมลู เช่น การสร้าง
ความตระหนักรู้ในองค์กรโดยสื่อสารข้อมูลผ่านทางจดหมายข่าวของบริษัทและ 
การตรวจสอบภายใน



นอกจากนี ้บรษิทัมุง่เพ่ิมความตระหนกัและความสามารถของพนกังานในกลุ่มธรุกจิ
อาคารส�านักงานและธุรกิจค้าปลีก จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปลอดภยัของขอ้มูล แมว่้าบรษิทัจะไมม่อี�านาจควบคมุการปฏบิติั
งานโดยสมบูรณ์ในธุรกิจโรงแรม แต่ละแบรนด์ที่บริหารจัดการโรงแรมต่างปฏิบัติ
ตามหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน  
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและการร่วมงานกับบุคคลที่สาม

แนวทางการ
ป้องกันการ
รั่วไหลของ

ข้อมูล

ป้องกัน
การรั่วไหล
ของข้อมูล

เพ่ิมการควบคุมให้รัดกุม
และเสริมระบบการบริหาร

เพ่ิมประสิทธิภาพและความตระหนัก
ให้กับพนักงาน

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล

ปรับปรุงให้เห็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
และผลการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจน

ป้องกันความ
ปลอดภัย
ที่อุปกรณ์
ปลายทาง

จัดการความ
ปลอดภัย
ของอีเมล

การเข้ารหัส

จ�าแนก
ประเภทข้อมูล
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SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน



SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทตระหนักดีว่า คู่ค้ามีบทบาทส�าคัญต่อการบรรลุพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนสู่ห่วงโซ่คุณค่า 
เนือ่งจากบรษิทัตอ้งพ่ึงพาพันธมติรเพ่ือความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ ทัง้ยงัมเีป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิ
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มีจริยธรรมมากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้น�า 
เป้าหมายเหลา่นีไ้ปประยกุตก์บัหว่งโซ่อปุทาน เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านหว่งโซ่คณุคา่อยา่งแทจ้รงิ 
นอกจากนี ้บรษิทัยังมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัการบรหิารจดัการหว่งโซ่อปุทาน และสง่เสรมิใหคู้ค่า้อยูร่ว่มกนั
อย่างยั่งยืนมากขึ้น

แนวคดิด้านความยัง่ยืนถกูผนวกไวใ้นกระบวนการจดัซือ้จัดจา้ง อนัไดแ้ก ่ขอ้ก�าหนดดา้นอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมประกวดราคา การจัดหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และวัสดุที่
มปีระสทิธภิาพเชงินเิวศตามมาตรฐาน และการตรวจสอบผลการด�าเนนิงานด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัยของผู้รับเหมา ในขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงานและการประเมินเมื่อเสร็จงาน 

การตรวจประเมินคู่ค้าจะด�าเนินการทุกปี โดยจะตรวจประเมินทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการใน 
สถานทีจ่รงิ ซึง่ไม่เพียงเฉพาะดา้นท่ีเกีย่วขอ้งกบัคุณภาพเทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึความปลอดภยัและการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการประเมนิในขัน้ตอนสดุทา้ยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต�า่กวา่มาตรฐานมาก 
ต�่ากว่ามาตรฐาน ปานกลาง ดี และดีมาก เพ่ือใช้ในการสื่อสารและติดตามผลการด�าเนินงานต่อไป

ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการด�าเนินงานของคู่ค้าและคู่สัญญา บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้าซึ่งจะ
ประกาศตอ่คูค่า้ทกุกลุม่ภายในปี 2564 เพ่ือแสดงใหเ้หน็ถงึหลกัการส�าคญั 4 ประการ ไดแ้ก ่การก�ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการแรงงานและสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั และการจดัการสิง่แวดล้อม เพ่ือใชใ้นการก�าหนดทศิทางของหว่งโซอ่ปุทานทีย่ัง่ยืน เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
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การจัดการคู่ค้าสัมพันธ์

ในปี 2564 บริษัทจะเริ่มใช้ระบบการจัดการคู่ค้าสัมพันธ์  (Vendor Relationship    
Management: VRM) เพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงานของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยคู่ค้า 
ทีม่ผีลการด�าเนินงานดจีะไดรั้บรางวลัและมาตรการจงูใจ เพ่ือกระตุ้นใหเ้กดิการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต ผลการประเมินคู่ค้าแบ่งเป็น 5 อันดับ ได้แก่ ดีเลิศ ดี ปานกลาง  
ควรได้รับค�าแนะน�า และต�่ากว่าเกณฑ์ และผลการประเมินดังกล่าวสามารถแบ่งคู่ค้า
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ทัง้นี ้หลกัการพ้ืนฐานทีส่�าคญัในจรรยาบรรณคู่คา้ถูกจดัรวมอยูใ่นการหว่งโซอ่ปุทาน
ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการประกวดราคา การคัดเลือก  
การตรวจสอบ และการประเมิน เพ่ือสร้างผล กระทบเชิงบวกในระดับที่กว้างขึ้นในปี 
2564 หนว่ยงานจดัซือ้และฝ่ายบรหิารความยัง่ยนืองคก์รจะด�าเนนิการจดัล�าดบัความ
ส�าคัญของคู่ค้าล�าดับที่ 1 (Tier 1 supplier) ตามการใช้จ่ายและตามความเสี่ยง โดย
จะเพ่ิมคู่ค้า 60 รายเข้าสู่ระบบการประเมินคู่ค้า นอกจากนี้ จะมีการใช้ระบบการจัดการ
คู่ค้าสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมให้คู่ค้ามีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น



ดีเลิศ (Outstanding)
 มอบหนังสือชมเชยและเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ 
 ได้รับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งต่อไป
 ได้รับการพิจารณาการเสนอราคาแบบต่อรองโดยตรง 

 (ตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและการอนุมัติจากผู้บริหาร)

ดี (Good)
 มอบหนังสือชมเชย
 เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (เฉพาะผู้รับเหมา)
 ได้รับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งต่อไป
 อาจได้รับการพิจารณาการเสนอราคาแบบต่อรองโดยตรง 

 (ตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและการอนุมัติจากผู้บริหาร)

ปานกลาง (Average)
 อาจได้รับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งต่อไป

ควรได้รับค�าแนะน�า (Cautionary)
 จัดอยู่ในรายการคู่ค้าที่ต้องได้รับค�าแนะน�าเพ่ือปรับปรุง
 อาจได้รับหรือไม่ได้รับการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งต่อไป
 ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในข้อกังวลที่ต�่ากว่ามาตรฐานอย่าง 

 เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเข้าท�าสัญญา 

ต�่ากว่าเกณฑ์ (Poor)
 มีการแจ้งเตือนและแนะน�าเพ่ือปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 จัดไว้ในรายการคู่ค้าที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าเสนอราคาตามระยะเวลา 

 ที่บริษัทก�าหนด
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ดูแล
ส่ิงแวดล้อม 
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ลดการใช้พลังงานและพัฒนาการออกแบบ
โครงการเพ่ือสร้างคุณค่าต่อส่ิงแวดล้อม



ลดการใช้พลังงานและพัฒนาการออกแบบ
โครงการเพ่ือสร้างคุณค่าต่อส่ิงแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
ในฐานะผู้พัฒนาและด�าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจ�าเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบด้าน 
การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นส�าคัญ โดยได้ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินงานผ่านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษา

บรษิทัตระหนกัถงึการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชท้รพัยากร
ในการด�าเนินธุรกิจ อาทิเช่น ประเด็นการใช้ทรัพยากรน�้าในพ้ืนที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้า (Water 
Stress Area) เป็นต้น ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้ประเด็นความขัดแย้ง 
ด้านทรัพยากรทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและไม่
แน่นอนซึ่งอาจจะส่งผลให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงจนกลายเป็น “วิกฤตสภาพภูมิอากาศ”  
ซึ่งนับเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ ทว่านักวิทยาศาสตร์ยังเห็นพ้องต้องกันว่า  
เรายังสามารถป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดเกิดขึ้นได้ อย่างในความตกลงปารีส (Paris  
Agreement) ภาคีสมาชิกทั้งหมดได้ให้ค�ามั่นว่าจะจัดท�าเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(Nationally Determined Contributions: NDC) เพ่ือตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
ซึ่งสัญญาว่าจะป้องกันอุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับ
อุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม และในฐานะรัฐภาคี ประเทศไทยได้มีการก�าหนด NDC ตามความตกลง
ปารีส โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีการน�าเสนอเป้าหมายใหม่ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ปรับปรุง
จาก NDCs เดิม ดังนั้นในฐานะผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยเช่นกัน
 
บริษัทเข้าใจดีว่าหัวใจส�าคัญของการความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน คือ การลดและขจัดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม บรษัิทจงึไดก้�าหนดกลยทุธด์า้นความยัง่ยนื เพ่ือก�าหนดบทบาทของบรษิทัถงึผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม และการแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้มทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บรษิทัยงัมองถงึโอกาสในการ
หาวธิกีารสร้างสรรคเ์พ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพเชงินเิวศในการด�าเนนิงาน ซึง่สามารถเปลีย่นเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขันกบัผูป้ระกอบการในกลุม่อตุสาหกรรม เนือ่งจากการเพ่ิมประสทิธภิาพในการใช้ทรัพยากร
ทีม่อียูเ่ดมิ หรอืการลงทนุในพลงังานหมนุเวยีนเพ่ือลดการพ่ึงพาเชือ้เพลิงฟอสซลิอยา่ง ถา่นหนิ น�า้มนั 
และก๊าซธรรมชาติ จะท�าให้เกิดสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย
 
ประเด็นสาระส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การจัดการน�้า และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ตามล�าดับ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

CLIMATE CHANGE

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
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nonummy nibh 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh 

Title Here



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

CLIMATE CHANGE

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh 

Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh 

Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh 

Title Here

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นประเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคญัตอ่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์  
เนือ่งจากมกีารใชพ้ลงังานอยา่งมากท้ังในการกอ่สรา้งและด�าเนนิธรุกจิ AWC เขา้ใจและรบัทราบในการด�าเนิน
งานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในปี 2563  บริษัทได้ด�าเนินโครงการประหยดัพลังงาน (Energy 
Saving Initiatives: ESIs) เพ่ือลดปรมิาณการใช้ไฟฟา้และลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก บริษัทเนน้ทีร่ะบบ
ปรบัอากาศประสทิธภิาพสงู หรอื Heating Ventilation and Air-conditioning (HVAC) ประกอบดว้ย 
หนว่ยท�าความเยน็ หนว่ยสง่จา่ยลมเยน็ (Air Handling Unit: AHU) คอยล์เยน็และพัดลม ระบายอากาศ 
ซึง่ใชพ้ลังงานไฟฟา้ถงึรอ้ยละ 60 ของการใช้ไฟฟา้ทัง้หมด การปรับปรุงระบบปรับอากาศ เป็นเทคโนโลยท่ีี
เพ่ิมประสทิธภิาพในการควบคมุหนว่ยท�าความเยน็ โดยการใชร้ะบบอลักอรธิมึควบคมุการ ท�างานแบบที่
สามารถปรบัเองได ้ท�าใหส้ามารถใชพ้ลงังานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพมากข้ึน  โครงการน�าร่องเร่ิมด�าเนินการ
ในสถานประกอบการ 4 แห่งทีม่กีารใชไ้ฟฟา้สงู ได้แก ่โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สรุวงศ์ แอทธนีิ 
ทาวเวอร,์ เอม็ไพร ์ทาวเวอร ์และพันธุท์พิย์ งามวงศ์วาน ทัง้ยงัมแีผนขยายโครงการประหยดัพลังงานให้
ครอบคลุมสถานประกอบการของบรษิทัทกุแหง่ต่อไป

นอกจากโครงการประหยดัพลงังานท่ีกลา่วข้างต้น บรษิทัได้หาแนวทางอืน่ ๆ เพ่ือลดการใช้พลังงาน         
ร่วมด้วย โดยไดด้�าเนนิโครงการเปลีย่นหลอดไฟเป็นแบบแอลอีดี (LED) ในสถานประกอบการทุกแหง่ใน  
4 หน่วยธรุกจิ จนถงึปี 2563 ได้ด�าเนนิการไปแล้วในสถานประกอบการ จ�านวน 20 แห่ง รวมถงึก�าลัง  
ด�าเนนิการส�ารวจและออกแบบระบบผลติไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์แบบเชือ่มต่อสายสง่ (Solar Rooftop) 
บนดาดฟา้ของสถานประกอบการ จ�านวน 8 แหง่ นอกจากนี ้แนวคิดการอนรัุกษ์พลังงานส�าหรับโครงการ
ใหมจ่ะด�าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมนิอาคารสเีขียว (LEED1) โดยจะน�าร่องทีโ่ครงการ  
อะ สยาม เอเชยีทคี ดสิทรคิท ์แบงคอ็ก และ อคาวร์ทคี ดิสทริคท ์พัทยา เพ่ือแสดงถงึความมุง่มัน่ของ
บรษิทัในการแกไ้ขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทัง้ยงัวางแผนทีจ่ะใหส้ถานประกอบการแหง่ใหม่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากล เชน่ LEED และ WELL2 อีกด้วย

โครงการประหยัดพลังงานข้างต้น ที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ช่วยลดการใช้ไฟฟา้  
ได ้11,370,826  กโิลวตัต-์ชัว่โมง (เทยีบเท่ากับการใช้พลังงาน 40,934,973.60 เมกะจูล) และลดการปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจกได ้8,039.63 ตนั-คารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเทา่เมือ่เทยีบกบัระบบเดิม บริษัทเชือ่ว่าการด�าเนนิ
มาตรการเหลา่นีอ้ย่างตอ่เนือ่งในปี 2564 จะสามารถลดการใชพ้ลงังานลงได้อกีประมาณรอ้ยละ 1.98  
(เมือ่เทยีบกบัผลการด�าเนนิงานของโครงการประหยดัพลังงานในปี 2562 เป็นพ้ืนฐาน)

		1		 LEED	(Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design)
		2		 WELL	(WELL	Building	Standard)	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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เมื่อเดือนตุลาคม 2563 บริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อสีเขียวจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ ไอเอฟซี (International Finance 
Corporation: IFC) ซ่ึงเป็นสมาชกิของกลุม่ธนาคารโลก โดยในการลงนามครัง้น้ี ไอเอฟซอีนมุตัิ
วงเงินสินเชื่อจ�านวน 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4.5 พันล้านบาท) เพ่ือเป็นเงินทุน
ส�าหรบัโครงการสเีขยีวใหม่ และลดการปลอ่ยคารบ์อนจากสถานประกอบการ โดยมเีป้าหมายเพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทุก
โรงแรมในเครือทั่วประเทศ ตลอดจนน�าไปใช้เป็นเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับการกลับ
มาของกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 

สินเชื่อสีเขียวจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ 
(IFC) - สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก

ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ในการลดการใช้ไฟฟา้ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์จึงได้รับรางวัล 
“อาคารประหยัดพลังงาน“ หรือ “MEA Energy Saving Building” ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟา้
นครหลวง (กฟน.) ซึ่งมอบให้กับอาคารที่มีการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามดัชนีของ กฟน. เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารประเภทเดียวกัน

กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน



 “Excellence in Design for Greater Efficiencies”

บริษัทจะพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของมาตรฐาน Excellence in Design 
for Greater Efficiencies: EDGE ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่อเอฟซกี�าหนดขึน้ส�าหรบัระบบเศรษฐกจิ
ของตลาดเกดิใหม ่สนิเชือ่ทีไ่ดร้บัการอนมัุติจะน�าไปใช้ปรับปรุงโรงแรมในเครือ 4 แหง่ และพัฒนา
โรงแรมใหม่ 2 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ หัวหิน เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่  โรงแรมต่าง ๆ ใน
เครือจะเป็นโรงแรมกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EDGE ซึ่งเป็นการวาง
รากฐานทีส่�าคญัใหกั้บการก่อสรา้งอาคารทีค่�านงึถงึการอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้มในภาค
การทอ่งเทีย่วของไทย การไดร้บัอนมุตัสินิเช่ือสเีขียวครัง้นีเ้ป็นเครือ่งพิสจูนใ์หเ้หน็ถงึความมุง่มัน่
ของบริษัทในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งการประหยัดพลังงาน การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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อีกด้านหนึ่งของการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ คือ การจัดการของเสีย 
เนือ่งจากกา๊ซเรอืนกระจกจะถกูปล่อยออกมาจากทกุ ๆ  กระบวนการในการจดัการ
ของเสีย ดังนั้นการลดการเกิดของเสียและการจัดการของเสียที่ดีขึ้นจะช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ โดยบริษัทสามารถจัดการของเสียให้ดี
ขึ้นได้ทั้งจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจาก
อสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ บริษัทจึงให้ความ
ส�าคัญกับการจัดหาวัสดุอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงวัสดุที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและล�าดับขั้นการจัดการของเสียเพ่ือใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในการก่อสร้างและการปรับปรุงซ่อมแซมนั้น บริษัทจะพิจารณาเลือกวัสดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นอันดับแรกทั้งในระยะออกแบบโครงการและ 
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง ส่วนในข้ันตอนการด�าเนินงานน้ันของเสียส่วนใหญ่ 
จะเป็นขยะอาหารและขยะทัว่ไปซึง่มาจากการด�าเนนิธรุกจิของโรงแรม ศูนยก์ารคา้ 
และอาคารส�านักงาน

เพ่ือลดปริมาณขยะอาหาร บริษัทมีการริเริ่มหลายโครงการในการลดปริมาณขยะ
อาหารในโรงแรม เพ่ือมุง่ไปสูก่ารลดปริมาณขยะอาหารทีน่�าไปฝังกลบใหเ้หลือเป็น
ศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ยกตัวอย่างโรงแรมกลุ่ม MICE ในเครือบริษัท 
(โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล) ได้น�าโครงการขยะอาหารมาใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการด�าเนินงานของโรงแรม โดยได้จัดการเศษอาหารตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงการก�าจัดอาหาร เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกร
ในจ�านวนที่พอเหมาะเพ่ือลดเศษอาหารเหลือทิ้ง รวมถึงการติดต่อกับเกษตรกร
โดยตรงเพ่ือบริจาคเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์และท�าปุ๋ยหมัก เป็นต้น  
ด้วยมาตรการดังกล่าว ในปี 2563 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์
ปาร์ค สามารถลดเศษอาหารได้ 320 กรมัต่อคน หรอืลดลงรอ้ยละ 53 จากข้อมลู
พ้ืนฐานในปี 2561 ที ่679 กรมัต่อคน

ของเสียอื่น ๆ จะถูกแยกประเภทออกเป็นขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
ประเภทขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษลัง ขวดพีอีที และขวดน�้าดื่มจะถูกส่งต่อไปยัง
โรงงานรีไซเคิลผ่านผู้รับซื้อขยะ ส่วนขยะทั่วไปและขยะอันตรายจะถูกน�าส่งไปยัง
เทศบาลและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ เพ่ือเสริมสร้างแนวปฏิบัติในการ
จัดการของเสียในอาคารส�านักงานและศูนย์การค้าท่ีของเสียส่วนใหญ่เกิดจาก 
ผู้เช่า บริษัทยังได้จัดเตรียมถังรองรับส�าหรับขยะประเภทต่าง ๆ และสื่อสารกับ 
ผู้เช่าเพ่ือขอความร่วมมือในการจัดการขยะที่ดีขึ้น
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โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี 
คอลเล็คชั่น โฮเทล ได้รับการรับรองจาก เดอะ  
เพลดจ์ (The PLEDGE) ซึ่งเป็นการยืนยันถึง
ความส�าเร็จในการจัดการอาหารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และมุง่ไปสูก่ารฝังกลบขยะเป็นศนูย ์(Zero Waste 
to Landfill)

จากความส�าเรจ็ในการจัดการขยะ โรงแรมไดมี้การ
แบ่งปันความรู้ในด้านดังกล่าวแก่ผู้อื่นภายนอก
โรงแรม อาท ิผูช่้วยหวัหนา้เชฟอาวโุส ซ่ึงเป็นผูน้�า
โครงการจัดการอาหาร ได้ถูกเชิญให้เป็นวิทยากร
เพ่ือแบง่ปันประสบการณ์ด้านการลดขยะอาหารให้
กบัผูป้ระกอบการในธรุกจิอาหาร และในสถาบนัการ
ศึกษา

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ ปาร์ค 
และ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ  
ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ 
Scholars of Sustenance Thailand หรือ SOS 
Thailand ในการบริจาคอาหารคณุภาพดสีว่นเกนิ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มากถึง 
14,874 ชุด หรือคิดเป็นน�้าหนัก 3,541 กิโลกรัม  
(เทียบเท่า 6,728 kg-CO2e)

ขยะอาหารที่น�าไปฝังกลบเป็นศูนย์

The PLEDGE

SOS Thailand

Knowledge Sharing Session



รา้น reConcept กอ่ตัง้ขึน้ในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2563 
เพ่ือส่งเสรมิการรไีซเคิลและการใช้ประโยชนจ์ากเฟอรนิ์เจอร์
เก่าและวัสดุเก่าแทนการทิ้ง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง และ
อปุกรณ์เครือ่งใช้ทีใ่ชง้านแลว้ รวมถงึงานฝีมอืทีผ่ลติจาก
วสัดคุณุภาพสงูจากสถานประกอบการในเครอื AWC โดย
จะถูกออกแบบใหม่หรือปรับแต่งใหม่เพ่ือน�ากลับมาใช้อีก
ครั้ง ซึ่งส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายสินค้ารีไซเคิลจะ
น�าไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพ่ือการกุศล

ร้าน reConcept เปิดให้บริการแล้วที ่ เอเชียทีค 
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และ เออีซี เทรด เซ็นเตอร์  
พันธุ์ทิพย์ ประตูน�า้

reConcept

reConcept
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WATER MANAGEMENT

การจัดการน้ํา



WATER MANAGEMENT

การจัดการน้ํา

ความตึงเครียดด้านน�้า (Water Stress) นับเป็นประเด็นที่ส�าคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งใน
หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยก็ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว บริษัทตระหนัก
ถึงความส�าคัญของความตึงเครียดด้านน�้า (Water Stress) ที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้น�้าในพ้ืนที่ จึงมี
การก�าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การใช้น�้าอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน เนื่องด้วยปริมาณการใช้น�้าของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่เกิดส่วนใหญ่จะขึ้นจากลูกค้า บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการใช้น�้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ของลูกค้า โดยได้ติดตั้งระบบก๊อกน�้าอัตโนมัติในพ้ืนที่ของลูกค้าภายในอาคาร
ส�านักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรมทั้งหมดในเครือ เพ่ือช่วยประหยัดน�้า โดยการรณรงค์การใช้น�้า “ใช้
เท่าที่จ�าเป็น” รวมไปถึง บันยันทรี สมุย และวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย ยังใช้
ระบบหมนุเวยีนน�า้โดยน�าน�า้เสยีทีบ่�าบัดแลว้ทัง้หมดกลบัไปรดน�า้ต้นไมภ้ายในพ้ืนทีโ่รงแรม  นอกจากนี้ 
บริษัทวางแผนในการน�าระบบการรไีซเคลิน�า้และระบบบ�าบดัน�า้เสยีไปใชใ้นสถานประกอบการในเครอื และ
ส�าหรับโครงการที่พัฒนาใหม่ จะมีการด�าเนินงานตามมาตรฐาน EDGE 

การจัดการน�้า

ในส่วนพ้ืนทีที่ไ่มใ่ชพ้ื่นทีบ่รกิารส�าหรบัลูกคา้ (Non-Service Area) ซึง่ด�าเนนิงานอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
จดัการของ AWC บรษิทัไดจ้ดัท�าโครงการเพ่ิมประสทิธภิาพและลดการใช้น�า้ทีห่อหล่อเยน็ โดยวางแผน
เพ่ือบริหารการจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเกณฑ์อาคารสีเขียว เช่น LEED

นอกเหนือจากการจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทยังตระหนักถึงการบ�าบัดน�้า
เสียเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง โดยบริษัทได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้วเป็นประจ�าตามมาตรฐานของประเทศ เพ่ือให้มั่นใจถึง
ประสทิธภิาพของระบบบ�าบัด และสง่ผลการวเิคราะหใ์หก้บัหนว่ยงานสว่นกลางเพ่ือติดตามผลการด�าเนิน
งาน และเพ่ือแก้ไขกรณีพบปัญหากับสถานประกอบการได้ทันท่วงที
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BIODIVERSITY

การปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ



BIODIVERSITY

การปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ 
เพ่ือรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพในแหลง่ธรรมชาต ิระบบนเิวศชายฝ่ังมคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่
สถานประกอบการของบริษัทที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝ่ัง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านธุรกิจในฐานะสถานท่ี
ท่องเที่ยว โรงแรมในเครือได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเช่น บันยันทรี 
สมุย ได้ริเริ่มโครงการฟื้ นฟูปะการังขนาดเล็กต้ังแต่ปี 2557 ด้วยการปลูกปะการัง และติดตาม 
ผลการด�าเนินโครงการอย่างสม�่าเสมอ ทั้งยังมีการด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือสร้างความตระหนัก 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือท�าความสะอาดชายหาดและพ้ืนที่
โดยรอบ กิจกรรมปลูกต้นรักทะเลเพ่ือปกป้องชายฝ่ัง รวมถึงการแนะน�าเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
ในรีสอร์ทให้แก่ผู้เข้าพัก เป็นต้น

นอกจากการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตามที่กล่าวข้างต้น  
การปรับปรุงและก่อสร้างอาคารยังเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงตระหนักถึง
ความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ เพ่ือใช้ในการต่อเติมอาคารและทดแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยตรง 

การปกป้องความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ
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AWC ยังตระหนักถึงผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในด้านอ่ืน ๆ   
ไมว่า่จะเป็นผลจากการปฏบัิตงิานประจ�าวนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่ 
การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนในดินและน�้า  
ซึ่งอาจส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารและความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่าง 
สิง่มชีวิีตท่ีแตกตา่งกัน AWC จงึสนบัสนุนสนิคา้เกษตรอนิทรยีเ์พ่ือชว่ย
บรรเทาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  
ไดจ้ดัหาแหลง่วตัถุดบิอินทรยีจ์ากเกษตรกรทอ้งถิน่ เพ่ือใชใ้นรา้นอาหาร
ของโรงแรม รวมถึงการบริจาคเศษอาหารให้กับเกษตรกรเพ่ือน�าไปท�า
ปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย



เต่าทะเลวางไข่บนหาดของบันยันทรี สมุย
เต่าตนุถูกจัดให้อยู่ในบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(International Union of Conservation of Nature’s: IUCN) 
วา่เป็นสตัวใ์กลส้ญูพันธุ ์(Endangered) และเป็นทีท่ราบกนัดวีา่ เตา่ตนจุะวางไขเ่ฉพาะ
บนชายหาดที่เงียบสงบและห่างไกลผู้คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 
บันยันทรี สมุย พบเต่าตนุ จ�านวน 1 ตัว วางไข่ที่หน้าชายหาดโรงแรม จ�านวน 5 รัง 
รวมเป็นไข่มากกว่า 600 ฟอง

รังเต่าตนุถูกพบบนชายหาดสมุยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี และเพ่ือเพ่ิมอัตราการ
รอดชีวิตของเต่าตนุ ทางโรงแรมได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ศูนย์วิจัยชุมพร) ท�าการเคลื่อนย้ายไข่ (จ�านวน 2 รัง จาก 5 รัง) ให้สูงกว่าระดับน�้า
ทะเล และสร้างพ้ืนที่อนุบาลไข่เต่าเพ่ือป้องกันสัตว์นักล่าก่อนที่ไข่จะฟกัตัว ในเดือน
พฤษภาคม 2563 มีเต่าตนุที่ฟกัไข่ได้ส�าเร็จจ�านวน 269 ตัว และเพ่ือปกป้องความ
หลากหลายทางชวีภาพของสตัว ์บนัยนัทร ีสมยุ ไดร้ะงับโครงการกอ่สรา้งทกุประเภท
ตลอดแนวชายหาดและท�างานเพ่ือป้องกันแนวปะการังในพ้ืนที่ ทั้งยังเฝ้าติดตาม 
การท�ารังของเต่าทะเลตามแนวชายหาดโดยหวังว่าจะมีเต่ากลับมาท�ารังมากขึ้น

เต่าตนุ
วางไข่มากกว่า

600 ฟอง
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เสริมสร้างคุณค่าสู่สังคม
ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ 

เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน



เสริมสร้างคุณค่าสู่สังคม
ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ 

เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

ในฐานะผู้ให้บริการด้านการโรงแรมและการบริการท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การด�าเนินงานของบริษัท
ส่งผลต่อคนจ�านวนมากผ่านการจ้างงานทั่วประเทศ จึงเป็นการช่วยยกระดับสถานะทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยบริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้รับมือกับภาวะวิกฤต
ผ่านโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและมีกลยุทธ์ในระยะยาว นอกจากนี้ 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทสามารถรักษาการจ้างงานเพ่ือคงความเข้มแข็ง 
ในชุมชน แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เผชิญกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนก็ตาม

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรและชุมชนคือกุญแจส�าคัญของสังคม อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับเรื่อง
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั การดแูลคนและชมุชนใหป้ลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบหลกัของบรษิทั
ในการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน ด้วยเหตุนี้  บริษัทจึงมีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ด้านความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมส�าหรับการท�างานอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงาน พันธมิตร
ทางธุรกิจ และคู่ค้า ควบคู่ไปกับการจัดสรรสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยส�าหรับลูกค้าและผู้เช่า

ด้วยนโยบายความย่ังยืนของบริษัท AWC มีพันธกิจส�าคัญในการพัฒนาท่ีดีขึ้นของบุคลากรและ 
ชมุชน ดังนัน้การมสีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุกลุ่มจงึถกูน�ามาใช้ในการสือ่สาร การท�าความเขา้ใจ 
การแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดย AWC ได้ด�าเนินการสร้างการมี 
สว่นรว่มกับผูมี้ส่วนเกีย่วข้องผา่นโครงการการจา้งงานในพ้ืนที ่และโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผู้คนและชุมชน

ในปี 2563 บริษัทได้ระบุประเด็นสาระส�าคัญด้านสังคม ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน

สังคม
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STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

การสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 



AWC ด�าเนินธุรกิจท่ีเติบโตบนความสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในความ
ส�าเร็จของบริษัทคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�านวน 9 กลุ่ม บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เหลา่นีด้ว้ยการรับฟงัขอ้มลูเชงิลึกเพ่ือน�ามาใชพั้ฒนาธรุกจิ และคอยรกัษาสมดลุระหวา่งความตอ้งการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการสร้างความผูกพัน
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผลการด�าเนินงาน ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว

AWC มีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเพ่ิมความพึงพอใจ การลด
ข้อร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ส่งแบบสอบถาม
ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือรวบรวมข้อกังวลและความคาดหวัง จากนั้นน�าข้อมูลมาสรุปและ
ประเมินสาระส�าคัญซึ่งเป็นพ้ืนฐานของรายงานฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานหลายด้าน เพ่ือใช้ในการประเมินสาระส�าคัญ เช่น กลยุทธ์
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 การปรบัปรงุ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

การสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับชุมชน บริษัทได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก
ในชุมชน 2 แห่งซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ชุมชนย่านบางคอแหลม กรุงเทพฯ และ
ชุมชนหนองทะเล จังหวัดกระบี่ ซึ่งชุมชนย่านบางคอแหลมเป็นชุมชนรอบข้างของโครงการ 
เอเชียทีค ในขณะที่ชุมชนหนองทะเลเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงแรมบันยันทรี กระบี่ การสร้าง 
การมีสว่นร่วมและการเยีย่มเยอืนชุมชนในสองพ้ืนทีป่ระสบความส�าเร็จด้วยดี โดยในยา่นบางคอแหลม
ได้สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน 6 ชุมชนภายในรัศมี 1-2 กิโลเมตรรอบเอเชียทีค ส่วนในชุมชนหนองทะเล 
ได้รับความรว่มมอืจากตวัแทนของ 2 ชมุชนทีอ่ยูใ่กล้กบัโรงแรมบนัยนัทร ีกระบี ่การสรา้งการมสีว่นรว่ม
กับชุมชนท�าให้บริษัทเข้าใจถึงผลกระทบที่แท้จริงของชุมชนโดยรอบเอเชียทีค ซึ่งมีการตอบรับ 
ทั้งเชิงบวกและข้อกังวล การตอบรับเชิงบวก ได้แก่ การกระจายรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจ  
การจ้างงานในท้องถ่ิน การเช่าพ้ืนที่ของชุมชน และการจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน ในขณะที่บริษัท
ก็ได้ทราบถึงโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จาก 5 ประเด็น
ดังนี้ 

ในปี 2563 บรษิทัไดเ้ปิดตวั เอเชียทีค เฮอรเิทจ เลานจ ์เป็นโครงการน�ารอ่งเพ่ือสนบัสนนุ
การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเปิดเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางให้ประชาชนในย่าน
บางคอแหลมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นศูนย์ฝึกอบรมส�าหรับจัดเวิร์คช็อปต่าง ๆ และ
เป็นพ้ืนทีใ่ห้จ�าหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างคุณค่าและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น



ปัญหาการจราจรบนถนนเจรญิกรงุ จากการจราจรทีติ่ดขัด
บริเวณทางเข้า – ออก เอเชียทีค เช่น การกีดขวางการเดิน
ทางในกรณีฉุกเฉิน

มลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ (เช่น ฝุ่นละออง)  
อนัเนือ่งมาจากกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น คอนเสร์ิต งานเทศกาล 
และการก่อสร้าง

ความกังวลถึงการเวนคืนที่ดินบริเวณหลังตลาดเก่า  
หลังวัดพระยาไกรจากกรมการศาสนา หลังได้ให้สัมปทาน
พ้ืนที่อื่นกับเอเชียทีคไปแล้วก่อนหน้านี้

การเพ่ิมสทิธปิระโยชน์เพ่ือคนในชมุชน เช่น การก�าหนดราคา
พิเศษส�าหรับกิจกรรมของเอเชียทีค และการอนุญาตให้ใช้
ลานจอดรถเพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วง
เวลาเช้าที่มีตลาดริมคลอง ซอยเจริญกรุง 103

การจา้งงานเพ่ิมเตมิโดยพิจารณาคนในพ้ืนทีเ่ป็นกรณพิีเศษ

จากการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนในปี 2563 บริษัท 
ได้รับความพึงพอใจจากชุมชนบางคอแหลมร้อยละ 71 และ 
จากชุมชนหนองทะเลร้อยละ 79
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การเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและชุมชน 



การเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมและชุมชน 

การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ส่งผลให้ AWC สามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมในพ้ืนที่ห่างไกลจากตัวเมืองที่บริษัทให้ความส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทมี
กระบวนการในการรบัฟงัความคดิเหน็จากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุภาคสว่นรวมถงึชุมชน พรอ้มท้ังใหก้าร
สนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานคนในชุมชน การให้ทุนการศึกษา หรือการ
รับเข้าฝึกงาน

การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน 
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โครงการวิสาหกิจเพ่ือสังคม“เดอะ GALLERY” เป็นร้านขายของที่ระลึกที่เน้นงานศิลปะและงานออกแบบ 
โดยศิลปินและผู้ประกอบการชาวไทย ร้าน เดอะ GALLERY ตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, โรงแรม 
แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์, หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช, โรงแรมเดอะ ระวีกัลยา 
แบงค็อก, ไอคอนสยาม สุขสยาม รอยัล พาวิลเลียน, โรงแรมมเีลยี สมยุ, เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์ 
และโรงแรม บนัยันทรี กระบ่ี โดยก�าไรทัง้หมดจากการด�าเนินงานจะน�าไปส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  
และน�าไปช่วยเหลือคนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือเป็นการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและคืนก�าไรสู่ชุมชน

บริษัทให้ค�ามั่นที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และ
พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ตามแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในระยะเวลา 5 ปี บริษัทได้จัดตั้งมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ 
เพ่ือการกศุล (Asset World Foundation for Charity: AWFC) 
เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือสงัคม บรษิทัยงัสรา้งการมสีว่นรว่มกบั
ชมุชนผา่นโครงการ เดอะ GALLERY โครงการวสิาหกจิเพ่ือสงัคม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ สร้างโอกาส และสร้างเศรษฐกิจที่ดี 
ในชุมชน โดยในปี 2563 บริษัทได้ยกให้มาตรการช่วยเหลือ 
เก่ียวกบัโรคโควดิ-19 เป็นแกนหลักในการด�าเนินงานดา้นสังคมและ
ชมุชน ผ่านโครงการ “Serve-to-Safe” การระดมทุน และการบรจิาค



เนือ่งจากสถานการณโ์ควดิ-19 เป็นประเดน็ส�าคญัในปี 
2563 AWC เห็นถึงความทุ่มเทและการท�างานหนัก
ของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ด�าเนินการริเริ่ม
โครงการ “Serve to Safe” ผ่านมูลนิธิ แอสเสท  
เวิรด์ เพ่ือการกุศล (AWFC) โครงการ “Serve to 
Safe” ได้จ�าหน่ายอาหารโดยเชฟอาสาสมัครจาก
โรงแรม 5 ดาว จ�านวน 6 แห่ง เพ่ือน�ารายได้ไป 
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยด�าเนินการตั้งแต่
วันที่ 15-30 เมษายน 2563 สามารถซื้อเครื่อง 
ช่วยหายใจจ�านวน 12 เครือ่ง และอุปกรณ์ป้องกนัสว่น
บุคคล (PPE) จ�านวน  970 ชุด น�าไปมอบให้กับ 
โรงพยาบาล 22 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่า 
5,062,600 บาท

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบการ 
กอ่ตัง้บรษิทั เราจงึได้จดังานการกศุล AWC Charity 
Market Around เชญิชวนชมุชนรอบขา้งและบคุคล
ทั่วไปมาเลอืกซือ้สนิคา้มอืสองคณุภาพดจีากโรงแรม
ในเครอื AWC โดยผูซ้ือ้สามารถบรจิาคเงนิตามศรทัธา 
ซึ่งโครงการนี้ระดมทุนได้ถึง 68,111.99 บาท เพ่ือ 
น�าไปมอบเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม 
ในชุมชนย่านบางคอแหลม โรงแรมบางแห่งในเครือ 
ยังให้การสนับสนุนชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ยกตัวอย่าง ร้านอาหาร Goji Kitchen+Bar ของ 
โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ได้ 
สั่งซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น  
เมลอน จากฟาร์มไพศาล จังหวัดล�าพูน กล้วยหอม 
จากเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี น�้าผึ้ง จากจังหวัด
ล�าพูน ไขอ่นิทรยี ์จากฟารม์แสงทอง จงัหวัดนครนายก 
และกระถิน จากเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ ในปี 2563 โรงแรมให้พ้ืนที่ในการแสดง
สินค้า หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (2 งาน 
รวม 15 วัน) โดยเปิดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของโรงแรมให้
คนในชุมชน คู่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เข้ามา
แสดงและขายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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บริษัทได้วางแผนเพ่ือจัดหาทุน ผ่านมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพ่ือการกุศล (AWFC) ส�าหรับเป็นทุนการศึกษา
แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักเรียนสายอาชีพ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ไปจนจบการศึกษา  
โดยนกัเรยีนจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลีย่สะสมขัน้ต�า่ 3.50 มคีวามประพฤตดีิ สภุาพเรยีบรอ้ย และมุ่งมัน่ 
เพ่ือความเป็นเลิศ

การมอบทุนการศึกษา

โปรดปราน คราฟท์ (Prodpran Craft) เป็นช่องทางหนึ่ง
ส�าหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการ 
กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน 
ในท้องถิ่นมานาน 3-4 ปี พวกเขาเป็นเสมือนญาติพ่ีน้อง
และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ไว้วางใจ คอยช่วยเหลือกันและกัน
มาตัง้แตเ่ริม่ตน้ โดยเราเชือ่ในฝีมอืของชาวบา้น อยากพัฒนา 
ใหภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่เตบิโตไปได้ไกลกวา่เดมิ อยากสบืสาน
ภูมิปัญญาให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน อยากแบ่งเบาภาระงาน
ของพ่ีน้องช่างฝีมือ และให้คนในเมืองและชาวต่างชาติที่มี
ความสนใจงานฝีมือเหล่าน้ีได้เข้าถึงและมีโอกาสสนับสนุน
สินค้ามากขึ้น ยกตัวอย่าง โครงการ “เตยปาหนันโดย 
แมบ้่านมสุลมิ” ถือเป็นตัวอย่างของการร่วมมอืในชมุชนและ
การสร้างสรรค์สินค้าท้องถิ่น ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ท้าทายอย่างหนึ่ง คือ การค้นหาช่าง
ฝีมอืในทอ้งถิน่ทีม่วิีสยัทศันเ์ดยีวกนั และสามารถรบัผดิชอบ
ในการด�าเนินโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก�าหนด  
รวมถึงพร้อมที่จะพัฒนาและท�าโครงการที่ยากและท้าทาย

ส�าหรับดฉินัแลว้ เดอะ GALLERY เป็นหนึง่ในช่องทางส�าคญั
ในการกระจายสินค้าและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภค
และกลุ่มลูกค้าองค์กร สาขาที่มีอยู่จ�านวนมากสามารถเพ่ิม
ช่องทางการขายได้มากขึ้น และทางร้านยังได้ซื้อสินค้าบาง
สว่นเพ่ือเพ่ิมยอดขายไม่ใหข้าดทนุ รวมถึงสัง่ซือ้สนิคา้ล่วง
หน้าเพ่ือใหช้มุชนมเีวลาในการผลติมากขึน้ ดิฉนัขอขอบคุณ 
เดอะ GALLERY ที่ให้การสนับสนุน และเชิญให้เราไป 
ร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

คุณปวีณะ ณ บางช้าง (34 ปี)
ผู้ประกอบการสินค้างานฝีมือท้องถิ่น 
“โปรดปราน คราฟท์ (Prodpran Craft)” 
ในชุมชนจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง



คุณจินอาศัยอยู่ที่ อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา เริ่มต้นท�างานคราฟท์
มานาน 10 ปีและเร่ิมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ราว 6 ปี  
เธอมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในอ�าเภอเชียงค�า และชุมชนเองยังได้รับ
การสนับสนนุจากภาครัฐท�าใหม้กีารจดักิจกรรมและการประชุมเชิงปฏบิตัิ
การมากมาย ซึ่งคุณจินและทีมงานได้มีโอกาสเป็นพ่ีเลี้ยงให้ความรู้กับ
ท้องถิ่นอยู่เสมอ

แบรนด์จินจ๋าเกิดขึ้นจากงานอดิเรก ก่อนที่จะเริ่มต้นขายสินค้าผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ หลังจากนั้นได้สมัครเข้าโครงการ หนึ่งต�าบล  
หนึง่ผลติภณัฑ ์(OTOP) และอกีหลายโครงการ โดยแบรนดไ์ดร้บัเกยีรติ
ผลิตสินค้าเข้าร้านภูฟา้ ร้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทั้งยังได้รับเกียรติร่วมออกแบบลายผ้าถวายแด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และได้ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์เพ่ือผลิตสินค้าให้กับ
แบรนด์

ในอดีตคนในชุมชนเชียงค�ามีอาชีพท�าการเกษตรเป็นหลัก แต่หลังจาก
ได้เข้าไปสอนงานหัตถกรรม ท�าให้คนในชุมชนต่อยอดพัฒนาเป็น
วิสาหกิจชุมชน และมีส่วนหนึ่งที่ผลิตส่งแบรนด์จินจ๋า ท�าให้ชุมชน 
มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นและมีรายได้จากการขายสินค้าหัตถกรรมในช่วงที่ 
ไม่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

ส�าหรับความท้าทาย เนื่องจากคนในชุมชนไม่มีความรู้เรื่องหัตถกรรม
ท�าให้เมื่อมีแพตเทิร์นใหม่ๆ จะผลิตไม่ตรงตามความต้องการ หรือกรณี
ของผู้ต้องขังที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรือนจ�าตลอดเวลาท�าให้ต้องสอน
เพ่ิมเติม ปัจจุบันสัดส่วนสินค้าที่ผลิตโดยคนในชุมชนอยู่ที่ร้อยละ 25 
สินค้าที่ผลิตจากผู้ต้องขังในกรมราชทัณฑ์ร้อยละ 50 และสินค้าที่ผลิต
จากนักเรียนอีกร้อยละ 25 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาที่มีพ้ืนฐาน 
เย็บปักถักร้อย 

เดอะ GALLERY ได้เข้ามาช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน และช่วยเพ่ิม
ช่องทางการขายในตลาดออนไลน์ ท�าให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยในขณะนี้แบรนด์สนใจที่จะผลิตสินค้าปริมาณมากและขายราคาส่ง 
เนื่องจากมีก�าลังผลิตเพ่ิมขึ้นจากกลุ่มผู้ต้องขัง ดังนั้นหากมีการสั่งซื้อ
สนิคา้จ�านวนมากจาก เดอะ GALLERY ก็จะช่วยพัฒนาชุมชนไดม้ากยิง่ขึน้

คุณจิรัฐิติอร โคแล็ง (43 ปี)
ผู้ประกอบการสินค้างานฝีมือท้องถิ่น “จินจ๋า” (Jinja) 
อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา  
นักออกแบบอิสระ และวิทยากร

ASSET WORLD CORPORATION

111

ภา
คผ

นว
ก

ใส
่ใจ

สัง
คม

ดูแ
ลส

ิ ่งแ
วด

ล้อ
ม

เส
ริม

สร
้าง

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กา
รพั

ฒ
นา

อย
่าง

ยั ่ง
ยืน

ขอ
ง 

AW
C

บท
นำา



OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานเป็นสิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามส�าคญั บรษัิทมีเป้าหมายทีจ่ะลด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการท�างานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
รวมถงึสง่เสริมความสมดลุในชวิีตการท�างานและสขุภาพ (Work-life Balance) เพ่ือเสรมิสรา้งสขุภาพ
ทีดี่และมีความสขุ ในปี 2563 ประเดน็เรือ่ง ความเสีย่งดา้นสขุภาพ กลายเป็นประเดน็หลกัหลงัการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการปกป้องพนักงานจากโรค
ระบาดไปพร้อม ๆ กับการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ใช้มาตรการที่จ�าเป็นเพ่ือดูแลพนักงานและลูกค้า

ทุกโครงการของบริษัทมีมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเต็มรูปแบบ ตามมาตรฐาน 
ความปลอดภยัดา้นสขุอนามัย (Safety and Health Administration: SHA) ซึง่รวมถงึการคดักรอง 
การจัดการสถานที่ และการจัดการคน ดังนี้

 คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมลงทะเบียน
 เว้นระยะห่างและบริหารจัดการปริมาณการรวมกลุ่มของคน
 ท�าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะและจุดสัมผัสร่วมเป็นประจ�า
 จัดการระบบระบายอากาศที่เหมาะสม รวมถึงการท�าความสะอาด 
 จัดให้มีน�้ายาฆ่าเชื้อและน�้ายาท�าความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น 

 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบไม่ใช้น�้า และสบู่ 
 ตอกย�้ามาตรการป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือสม�่าเสมอ
 เตรียมความพร้อมในการติดตามความเสี่ยงและแยกผู้ที่มีอาการ
 จัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

สถานประกอบการทุกแห่งของ AWC ภายใต้การด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและการบริการ และธุรกิจค้าปลีก ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดความเสี่ยงและ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิค-19 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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บรษิทัตระหนกัดว่ีา พนกังานเป็นปัจจัยแหง่ความส�าเรจ็ของบรษิทั บรษิทัจงึท�าการประเมนิความเสีย่ง
ดา้นสขุภาพเป็นรายบุคคลดว้ยแบบสอบถาม หากพบวา่ พนกังานมคีวามเสีย่งสงูจะได้รบัการทดสอบ
โควดิ-19 และตอ้งกักตวัอยู่บ้าน ขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัตอบสนองมาตรการรกัษาระยะหา่งทางสงัคม 
โดยเป็นผูบุ้กเบกิมาตรการท�างานทีบ่า้นส�าหรบัพนกังานในส�านกังานทกุคนกอ่นการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ส่วนพนักงานที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หากพบว่า สถานประกอบการนั้นมี
ผู้ป่วยยืนยัน พนักงานจะต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจะต้อง
รายงานอาการเป็นประจ�าทกุวัน นอกจากน้ี บรษิทัยงัได้ท�าประกนัภยัไวรสัโคโรนา (โรคโควดิ-19) ใหก้บั
พนักงานทุกคนด้วย

บริษัทมุ่งม่ันที่จะรักษาประสิทธิภาพในการท�างาน โดยปรับวิธีการท�างานเป็นแบบปกติใหม่ (New  
Normal) ให้เหมาะสมกับแต่ละสายธุรกิจและหน้าที่ที่ต่างกัน ทั้งยังมีการสื่อสารกับพนักงานถึง
สถานการณ์โควิด-19 ให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการ
ท�างานที่บ้าน เช่น การยศาสตร1์ และความปลอดภัยด้านการใช้ไฟฟา้ เป็นต้น

ในภาพรวมของการจัดการความปลอดภัย บริษัทสามารถด�าเนินงานได้ตามกฎข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัยแห่งชาติ โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อันประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานในแต่ละสายงานธุรกิจ เพ่ือบริหารภาพรวมของการจัดการความปลอดภัย 
ครอบคลุมหลายด้านทั้งการประเมินความเป็นอันตราย การจัดการอุบัติการณ์ การเตรียมพร้อมและ
ตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉนิและโปรแกรมสขุภาพของพนกังาน โดยบริษัทได้สง่เสริมมาตรการด้านความ
ปลอดภยัและโปรแกรมสขุภาพ เพ่ือลดความเสีย่งและความเจบ็ป่วยอนัเนือ่งมาจากการท�างาน รวมทัง้
มกีารประชมุเป็นประจ�าทกุเดอืน เพ่ือตดิตามประเดน็ดา้นความปลอดภยั และขับเคลือ่นวฒันธรรมความ
ปลอดภัยภายในองค์กร

โครงการต่างๆ ของบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความ
ปลอดภัยส�าหรับการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยของไทย ทั้งยังมี
การระบเุป็นข้อก�าหนดในกระบวนการประกวดราคา ใหม้เีจา้หนา้ทีด่า้นความปลอดภยั และมกีฎดา้นความ
ปลอดภยัทีจ่�าเป็นตา่ง ๆ  ตามกฎหมาย (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อ “ความปลอดภยัของการกอ่สรา้ง
และการปรับปรุงสถานที่”) นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะขยายขอบเขตของระบบการจัดการไปยัง
การด�าเนินงานส่วนอื่นๆ และจะขอรับการรับรองมาตรฐานภายในอนาคตอันใกล้

1 การยศาสตร์ (Ergonomics) หมายถึง การศึกษาสภาพการท�างานระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาว่า 
 สถานที่ ท�างานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมี 
 ผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท�างาน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานได้



เนือ่งจากพนกังานมขีอ้กงัวลถงึเรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั บรษิทัจงึสนบัสนนุและสง่เสรมิ
การยศาสตรเ์พ่ือป้องกันโรคออฟฟศิซินโดรม และจัดกจิกรรมพิเศษตา่งๆ เพ่ือสง่เสรมิใหพ้นกังานมี
สขุภาพทีแ่ขง็แรง เชน่ การเตน้ซุมบาและโยคะ รวมถงึบรกิารนวดคอและไหล ่เพ่ือสรา้งความผ่อนคลาย
และคลายความเครียดระหว่างการท�างาน ตลอดจนพนกังานจะได้รบัสทิธปิระโยชนจ์าก AWC Infinite 
Lifestyle ในการเข้าใช้ห้องออกก�าลังกาย และสระว่ายน�้าของโรงแรมในเครือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมเติม 

โปรแกรมด้านสุขภาพ 
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ความปลอดภัยของการก่อสร้าง
และการปรับปรุงสถานที่ 

ในฐานะกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ท�างานร่วมกับผู้รับเหมา  
ทั้งในด้านการก่อสร้างและการปรับปรุงสถานที่ บริษัทได้ให้ความส�าคัญ
กับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและทรัพย์สินฯ  
ในพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นล�าดับสูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนคัดเลือกผู้รับเหมา โดย
ก�าหนดให้เรื่องการจัดการความปลอดภัยเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ 
ผู้รับเหมา ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ข้อก�าหนดตาม 
มาตรฐาน ISO รวมถึง มาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง   
(ทั้งในสถานท่ีท�างานและในการจ้างงาน) และข้อก�าหนดดังกล่าว
ครอบคลมุมาตรการทีจ่�าเป็นทัง้ในดา้นความปลอดภยัพ้ืนฐานและในดา้น
อันตรายที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อ 
เพ่ือนบ้าน และ/หรือ อาคารข้างเคียง เช่น เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ระบบใบอนุญาตท�างาน การฝึกอบรม 
ดา้นความปลอดภยัตามกฏหมาย การจดัการอบุติัการณ์และการจดัการ
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของ 
ผูร้บัเหมา เชน่ ใชเ้ครือ่งมอื-อุปกรณป้์องกนัอนัตราย น�า้ดืม่ และรายงาน
ด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย เป็นต้น



ความปลอดภัยนับเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุดในการด�าเนินงานก่อสร้าง บริษัท มี
การก�าหนดเป้าหมายการเสยีชวีติใหเ้ป็นศนูย ์และจดัใหมี้ระบบการจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ในทกุโครงการ 
รวมถึงจัดให้มกีารตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง และสม�า่เสมอเป็นประจ�า เพ่ือสรา้ง
ความเชือ่มัน่ว่า การด�าเนนิงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ก�าหนด รวมถึงได้มีการน�า
ระบบการร้องขอให้มีการแก้ไข (Corrective Action Request: CAR) มาใช้
ในการจดัการแก้ไขขอ้บกพรอ่งทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐาน และป้องกนัอนัตราย
ที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติงานระหว่างการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ

ในปี 2563 ทีผ่่านมา ไม่พบอุบัติเหตุถึงขัน้สูญเสียชีวิตในระหว่าง 
การก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ ทั้งนี้ พบอุบัติการณ์เกิดขึ้น  
2 กรณี ท�าให้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย และไม่มีผู้บาดเจ็บรายใดใช้เวลา
มากกว่า 6 เดือนเพ่ือฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติ  
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HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

การบริหารทรัพยากรบุคคล



HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ประสบความส�าเร็จ 
โดยการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาความสามารถ และรักษาผู้มีศักยภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างาน เพ่ือช่วยให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้าง 
ผลงานใหเ้ป็นทีย่อมรับ และได้รับคา่ตอบแทนทีส่อดคล้องกบัผลการปฏบิติังาน เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนื
ขององค์กร บริษัทให้ความส�าคัญกับการรับฟงัความคิดเห็นของพนักงาน อีกทั้งบริษัท ยังส่งเสริม
การพัฒนาความสามารถของพนักงาน และยกระดับพนักงานให้เป็นพลเมืองท่ีดีที่สามารถช่วยเหลือ
สงัคมผา่นคา่นยิมของบรษิทั โดยมีความคดิเชิงบูรณาการแบบองคร์วม มคีวามรอบรู้ และมคีณุธรรม 
AWC มุ่งหมายในการเป็นที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม และ
มคีวามพรอ้มในการดงึดดูผูท้ีม่คีวามสามารถในทกุระดับโดยเนน้ความเทา่เทยีมกนัทางเพศ เพ่ือเขา้มา
ร่วมงานกับบริษัท 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

51% 49%

ASSET WORLD CORPORATION

119

ภา
คผ

นว
ก

ใส
่ใจ

สัง
คม

ดูแ
ลส

ิ ่งแ
วด

ล้อ
ม

เส
ริม

สร
้าง

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กา
รพั

ฒ
นา

อย
่าง

ยั ่ง
ยืน

ขอ
ง 

AW
C

บท
นำา



1. โครงการพัฒนาภาวะผูน้�า “Leadership DNA” เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น�า โดยเน้น 
 การใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินภาวะผู้น�าและเน้นพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพแและมีความเป็นผู้น�า 
 ให้สามารถเติบโตในสายงาน พนักงานในโครงการนี้จะได้รับการเตรียมความพร้อมและได้รับการ 
 พัฒนาภาวะผู้น�าทั้ง 5 ด้าน ตามระดับความคาดหวัง ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับ ตั้งแต่พนักงานทั่วไปจน 
 ไปถึงผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้น�าในตนเอง (ส�าหรับพนักงานทุกคน) ผู้ผสานทีม (ส�าหรับ 
 หวัหนา้ทมี) ผูผ้ลกัดนัทมี (ส�าหรบัหวัหนา้แผนก) ผูข้บัเคลือ่นการเตบิโต (ส�าหรบัหวัหนา้หนว่ยธุรกิจ 
 หรอืฝ่าย) และผูน้�าวิสยัทศัน์ (ส�าหรับผูบ้รหิารระดบัสูงหรอืหวัหนา้คณะธรุกจิและสายงาน) โครงการ 
 นี้จะเริ่มด�าเนินการในปี 2564 โดยเริ่มที่ระดับหัวหน้าหน่วยธุรกิจหรือหัวหน้าฝ่าย และวางแผนที่จะ 
 ขยายไปยังพนักงานในระดับอื่นๆ ในอนาคตในด้านของการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความ 
 สามารถของพนักงาน บริษัทได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทาง การวางแผนการสืบทอด 
 ต�าแหน่ง (Succession Planning) โดยมีการสร้างกระบวนการในการก�าหนดต�าแหน่งส�าคัญใน 
 องค์กร (Critical Position) ที่จ�าเป็นต้องมีผู้สืบทอดต�าแหน่ง ท�าการประเมินผลผู้มีศักยภาพสูง 
 รวมถงึมกีารก�าหนดสิง่ทีต่อ้งพัฒนาตามสมรรถนะผูน้�าขององคก์รส�าหรบัต�าแหน่งทีไ่ด้วางแผนไว้  

2. การฝึกอบรมภาคบงัคบั มุง่เนน้ไปทีน่โยบายหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เชน่ จรรยาบรรณ 
 ทางธุรกิจ นโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบการท�างานของบริษัท โดยพนักงานจะท�า 
 แบบทดสอบเพ่ือวดัระดบัความเขา้ใจและยนิยอมรบัทราบนโยบายต่างๆ หลงัการฝึกอบรมพนกังาน  
 ทั้งนี้ การฝึกอบรมตามที่กฎหมายก�าหนดจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมภาคบังคับนี้ด้วย เช่น  
 การอพยพหนีไฟ และการอบรมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพผ่านโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ การสอนงาน 
และการประเมินผลการปฏบิตังิาน เพ่ือสรา้งโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน พรอ้มเสรมิทกัษะการ
แก้ไขปัญหาในการท�างาน

การเรียนรู้และพัฒนาเป็นพ้ืนฐานของการเสริมสร้างศักยภาพ โดยรูปแบบการเรียนรู้ของบริษัทแบ่ง
เป็นสัดส่วน 70:20:10 ประกอบด้วย การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้อื่น และการเรียนรู้จากหลักสูตร ตามล�าดับ แผนการเรียนรู้ของบริษัทมีพ้ืนฐานมาจากหลายด้าน 
ทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นผู้น�า และสมรรถนะในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมี
ความเหมาะสมกับพนักงานและผู้จัดการแต่ละคน
 
โปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้



3. โครงการพัฒนาสมรรถนะในบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ การให้ความส�าคญักบัการพัฒนา
 ศักยภาพของพนักงานตามแต่ละหน่วยงานและทักษะทั่วไปเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการท�างาน เช่น  
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การท�าสื่อเพ่ือน�าเสนอ การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาพ  
 (Infographic) และ การเล่าเรื่อง (Storytelling) ฯลฯ ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมเหล่านี้พนักงาน 
 สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ของบริษัท และ 
 สื่อการเรียนรู้อื่น ๆ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การฝึกอบรมและพัฒนา

จํานวนช่ัวโมงการฝึกอบรม ในปี 2563

ช่ัวโมง208,308

ระดับผู้บริหาร

ช่ัวโมง34,122

ระดับปฏิบัติการ

ช่ัวโมง174,186
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บริษัท เชื่อม่ันในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพ่ือสร้างเป้าหมายเชิงคุณค่าให้แก่
พนักงานในการส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจท่ีเหนือความคาดหมาย โดย EVP ประกอบด้วย
อักษรย่อ A-W-C ท่ีเป็นตัวแทนคุณค่าในแต่ละด้าน คือ ความยืดหยุ่น A-Agility, การสร้างสุขภาวะท่ีดี 
W-Wellbeing และเส้นทางการเติบโตในสายงาน C-Career growth

ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ในขณะท่ียังยึดม่ันกับแนวทางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
การมีแนวคิดท่ีพร้อมยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนขับเคลือ่น
องค์กรให้พร้อมส่งมอบคุณภาพที่ดีเย่ียมเหนือความ
คาดหวังในทุกสภาวการณ์

การสร้างสุขภาวะท่ีดี เพ่ือส่งเสริมวิถี Work-life 
balance สร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัวของพนักงาน AWC จึงพร้อมสร้างสภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีดี เพ่ือให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน 
มีสุขภาพทีแ่ข็งแรงท้ังกายและใจ และมีคุณภาพชีวิตทีดี่

เส้นทางการเติบโตในสายงาน โดย AWC เปิดกว้าง 
สําหรับแนวคิดใหม่ ๆ และสนับสนุนให้พนักงานมีความ 
มุ่งม่ันในความสําเร็จ สามารถรับมือกับงานท่ีท้าทาย 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีส่นุกสนานและเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
เหมาะสําหรับผู้ท่ีต้องการความท้าทายและไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคหรือปัญหา

การสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานของ AWC
ด้วยการสร้างคน สร้างแบรนด์ 

โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
ในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

AWC  เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเป็นประจําทุกปี โดยมีการสํารวจความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรประจําปี โดยผลของการสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี 2563 พบว่า ผลของ
การตอบแบบสํารวจครบร้อยเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 100) และได้ผลคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ท่ีร้อยละ 71 ทัง้น้ีผลคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้รับมากกว่าเป้าหมายทีต้ั่งไว้ท่ีร้อยละ 70  
นอกจากนีผ้ลการสํารวจดังกล่าวยังสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในประเทศไทย
ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 671 
  
บริษัทเน้นความสําคัญกับการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านช่องทางสื่อสารในหลากหลาย 
รูปแบบ ซ่ึงได้แก่ อีเมลภายใน  ท้ังข่าวสารบริษัท (AWC News) และข่าวสารงานบุคคล (AWC HR News) 
หรือการส่ือสารผ่านแอปพลิเคชัน Kaizala และการประชุมพนักงานทุกระดับโดยผู้บริหารระดับสูงของ
สายงาน ด้วยการสือ่สารภายในองค์กรดังกล่าวแล้ว ทําให้ผลการสํารวจพบว่า บริษัทได้รับคะแนนการสือ่สาร 
สูงเป็นระดับต้น ๆ โดยเฉพาะเร่ืองผลการสํารวจในประเด็นช่ือเสียงของแบรนด์องค์กรท่ีร้อยละ 82 และ
การสื่อสารโดยรวมที่ร้อยละ 72 ส่วนผลการสํารวจที่คะแนนรองลงมามี 3 ด้าน คือ ประสิทธิผล
ในการทํางานของพนักงาน (ในด้านความคาดหวังในงานร้อยละ 76) ภาวะผู้นํา (ในด้านการบริหารโดยหัวหน้างาน       
ร้อยละ 74) และ การมุ่งเน้นท่ีผลการปฏิบัติงาน (ในด้านแผนพัฒนาสายอาชีพร้อยละ 72)  ท้ังน้ี บริษัทให้
ความสําคัญในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยจัดทําแผน 
กิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงานท้ังบริษัทท้ังหมด 3 ด้าน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาภาวะผู้นํา และมอบอํานาจให้พนักงาน 

บริษัทได้ดําเนินโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสําหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท แอสเสท 
เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) (AWC Shares Plan 2020) ซึง่เป็นโครงการท่ีเช่ือมโยงความมุ่งม่ันในการ
สร้างคุณค่าระยะยาวอย่างย่ังยืนให้กับท้ังผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดของ 
AWC โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนรวมซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับบริษัท และเพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรท่ีสําคัญให้ปฎิบัติงานกับ
บริษัทในระยะยาว 

“Agility”

“Well-being”

“AWC Shares Plan”

“Career Growth”



บริษัท เชื่อม่ันในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพ่ือสร้างเป้าหมายเชิงคุณค่าให้แก่
พนักงานในการส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจท่ีเหนือความคาดหมาย โดย EVP ประกอบด้วย
อักษรย่อ A-W-C ท่ีเป็นตัวแทนคุณค่าในแต่ละด้าน คือ ความยืดหยุ่น A-Agility, การสร้างสุขภาวะท่ีดี 
W-Wellbeing และเส้นทางการเติบโตในสายงาน C-Career growth

ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ในขณะท่ียังยึดม่ันกับแนวทางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
การมีแนวคิดท่ีพร้อมยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนขับเคลือ่น
องค์กรให้พร้อมส่งมอบคุณภาพที่ดีเย่ียมเหนือความ
คาดหวังในทุกสภาวการณ์

การสร้างสุขภาวะท่ีดี เพ่ือส่งเสริมวิถี Work-life 
balance สร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทํางานและชีวิต
ส่วนตัวของพนักงาน AWC จึงพร้อมสร้างสภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีดี เพ่ือให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน 
มีสุขภาพทีแ่ข็งแรงท้ังกายและใจ และมีคุณภาพชีวิตทีดี่

เส้นทางการเติบโตในสายงาน โดย AWC เปิดกว้าง 
สําหรับแนวคิดใหม่ ๆ และสนับสนุนให้พนักงานมีความ 
มุ่งม่ันในความสําเร็จ สามารถรับมือกับงานท่ีท้าทาย 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีส่นุกสนานและเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
เหมาะสําหรับผู้ท่ีต้องการความท้าทายและไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคหรือปัญหา

การสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานของ AWC
ด้วยการสร้างคน สร้างแบรนด์ 

โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
ในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

AWC  เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเป็นประจําทุกปี โดยมีการสํารวจความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรประจําปี โดยผลของการสํารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี 2563 พบว่า ผลของ
การตอบแบบสํารวจครบร้อยเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 100) และได้ผลคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ท่ีร้อยละ 71 ทัง้น้ีผลคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้รับมากกว่าเป้าหมายทีต้ั่งไว้ท่ีร้อยละ 70  
นอกจากนีผ้ลการสํารวจดังกล่าวยังสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในประเทศไทย
ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 671 
  
บริษัทเน้นความสําคัญกับการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านช่องทางสื่อสารในหลากหลาย 
รูปแบบ ซ่ึงได้แก่ อีเมลภายใน  ท้ังข่าวสารบริษัท (AWC News) และข่าวสารงานบุคคล (AWC HR News) 
หรือการส่ือสารผ่านแอปพลิเคชัน Kaizala และการประชุมพนักงานทุกระดับโดยผู้บริหารระดับสูงของ
สายงาน ด้วยการสือ่สารภายในองค์กรดังกล่าวแล้ว ทําให้ผลการสํารวจพบว่า บริษัทได้รับคะแนนการสือ่สาร 
สูงเป็นระดับต้น ๆ โดยเฉพาะเร่ืองผลการสํารวจในประเด็นช่ือเสียงของแบรนด์องค์กรท่ีร้อยละ 82 และ
การสื่อสารโดยรวมที่ร้อยละ 72 ส่วนผลการสํารวจที่คะแนนรองลงมามี 3 ด้าน คือ ประสิทธิผล
ในการทํางานของพนักงาน (ในด้านความคาดหวังในงานร้อยละ 76) ภาวะผู้นํา (ในด้านการบริหารโดยหัวหน้างาน       
ร้อยละ 74) และ การมุ่งเน้นท่ีผลการปฏิบัติงาน (ในด้านแผนพัฒนาสายอาชีพร้อยละ 72)  ท้ังน้ี บริษัทให้
ความสําคัญในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยจัดทําแผน 
กิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงานท้ังบริษัทท้ังหมด 3 ด้าน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาภาวะผู้นํา และมอบอํานาจให้พนักงาน 

บริษัทได้ดําเนินโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสําหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท แอสเสท 
เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) (AWC Shares Plan 2020) ซึง่เป็นโครงการท่ีเช่ือมโยงความมุ่งม่ันในการ
สร้างคุณค่าระยะยาวอย่างย่ังยืนให้กับท้ังผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดของ 
AWC โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนรวมซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับบริษัท และเพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรท่ีสําคัญให้ปฎิบัติงานกับ
บริษัทในระยะยาว 

“Agility”

“Well-being”

“AWC Shares Plan”

“Career Growth”

1  อ้างถึงผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในประเทศไทยที่ด�าเนินการโดย Kincentic (ชื่อก่อนหน้าคือ AON)

ASSET WORLD CORPORATION

123

ภา
คผ

นว
ก

ใส
่ใจ

สัง
คม

ดูแ
ลส

ิ ่งแ
วด

ล้อ
ม

เส
ริม

สร
้าง

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กา
รพั

ฒ
นา

อย
่าง

ยั ่ง
ยืน

ขอ
ง 

AW
C

บท
นำา



การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อ ธุรกิจของบริษัท บริษัท ห่วงใยในความยากล�าบากของพนักงานและครอบครัวซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานเพ่ือช่วยให้ทุกคน
สามารถข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปด้วยกัน ในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โรงแรมและศูนย์การค้าได้ปิดท�าการชั่วคราว แต่บริษัทยังคงจ่ายเงินเดือน
เต็มจ�านวนส�าหรับบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานประจ�าที่สถานประกอบการ (Skeleton Staff) จ่ายเงินเดือน
ร้อยละ 75 ให้กับ พนักงานที่ไม่จ�าเป็นต้องมาปฏิบัติงาน
 
บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานใช้วิถีการท�างานแนวใหม่แบบไร้ขีดจ�ากัด AWC Infinite Lifestyle เพ่ือเพ่ิม
ความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับยุคปกติใหม่ (New Normal) โดยเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน บริษัทอนุญาตให้
พนักงานท�างานจากที่บ้าน เข้าใช้พ้ืนที่ท�างานในโครงการต่าง ๆ หรือ โรงแรมในเครือของ AWC ได้  
โดยได้รับความสะดวกด้านสถานที่และบริการที่เหมาะสมกับการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลพนักงานของ AWC



นอกจากโปรแกรมด้านสุขภาพ (หน้า 115) AWC ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีในด้านอื่นๆ
เพ่ือให้พนักงานมีสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งได้เปิดห้องเรียนสร้างสรรค์ส�าหรับ
พนกังานทีส่นใจดา้นศลิปะ เชน่ การเรียนแตง่หนา้โดยเครือ่งส�าอาง NARS เพ่ือผอ่นคลายความตงึเครยีด
จากการท�างาน และห่วงใยสุขอนามัยของพนักงานและครอบครัว โดยมีการแจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
ใหแ้กพ่นกังานเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 ทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุจาก ThaiBev ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ TCC 
Group นอกจากนี้ บริษัทได้ค�านึงถึงการท�างานแนวใหม่แบบไร้ขีดจ�ากัด จึงมอบสมาชิก AWC Infinite 
Lifestyle ให้พนักงานสามารถเข้าใช้พ้ืนที่สันทนาการของโรงแรมในเครือ เช่น ห้องออกก�าลังกาย  
สระว่ายน�้า รวมถึงการใช้บริการร้านอาหารแบบ Fine Dining และสปาในราคาพิเศษ

การสร้างสุขภาวะที่ดีแก่พนักงาน
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HUMAN RIGHTS

สิทธิมนุษยชน 



HUMAN RIGHTS

สิทธิมนุษยชน 

บริษัทยึดถือและเคารพสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานไปจนตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัท ด้วยความตระหนักดีว่า บริษัทมีอ�านาจควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของพนักงานภายใตก้ลุม่บรษัิท บรษิทัจึงมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องสทิธขิองพนกังาน รวมถงึมคีวามตระหนกั
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านคู่สัญญาและคู่ค้า บริษัทจึงมีความพยายามอย่าง
ยิ่งที่จะปิดช่องโหว่ เพ่ือดูแลสิทธิของพนักงานทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและจะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยเด็ดขาด ปณธิานนีถ้กูเนน้ย�า้ในจรรยาบรรณธรุกจิและได้สะทอ้นอยู่ในวถิปีฏบิตัขิองบรษิทั นอกจากนี้  
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังเป็นหัวใจส�าคัญในการปฏิบัติงานของบริษัท  
ซึ่งเราให้ความส�าคัญผ่านการประเมินความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่ม 
ที่อาจได้รับผลกระทบ ล�าดับความส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทมีดังนี้

บริษัทมีระบบก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงาน  
ผา่นกระบวนการทางกฎหมายและการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญตามมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิแรงงาน สิทธิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานและคู่สัญญา ดังที่กล่าวในข้างต้น นอกจากนี้ โรงแรมของเรายังด�าเนินงาน
ภายใต้การบริหารของแบรนด์ระดับสากล ซึ่งมีชื่อเสียงในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในกรณีที่บริษัทไม่มีอ�านาจควบคุมโดยตรง เราจะเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานผ่านการบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือลดโอกาสการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
ระมัดระวัง ติดตาม และประเมินผลดังรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ชื่อเสียงในฐานะผู้น�าด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมสร้างคุณค่าต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

เสรีภาพในการรวมตัว
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ท้ังหมดคือ
ความมุ่งม่ันของ AWC
ในการร่วมสร้างอนาคต
ท่ีดีกว่าอย่างย่ังยืน

“
”
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GRI ข้อมูล หน่วย
2563

ชาย หญิง รวม

มิติสังคม
ข้อมูลพนักงานและการจ้างงาน

102-7, จ�านวนพนักงานและผู้รับเหมา

102-8 จ�านวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด คน 2,690 2,557 5,246

จ�านวนพนักงานประจ�า คน 2,559 2,469 5,027

จ�านวนผู้รับเหมา คน 131 88 219

จ�านวนพนักงานแบ่งตามประเภทเวลา

พนักงานเต็มเวลา คน 2,405 2,343 4,747

พนักงานแบบไม่เต็มเวลา คน 18 17 35

405-1 ความหลากหลายของพนักงาน

จ�านวนพนักงานแบ่งตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง คน 55 30 85

ร้อยละ 2 1 2

ผู้บริหารระดับกลาง คน 94 90 183

ร้อยละ 4 4 4

ผู้บริหารระดับต้น คน 403 474 877

ร้อยละ 16 19 17

ระดับปฏิบัติการ คน 2,008 1,875 3,883

ร้อยละ 78 76 77

จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 600 713 1,313

ร้อยละ 23 29 26

อายุ 30 - 50 ปี คน 1,755 1,652 3,406

ร้อยละ 69 67 68

อายุมากกว่า 50 ปี คน 202 107 309

ร้อยละ 8 4 6

401-1 การจ้างพนักงานใหม่

พนักงานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่ คน 212 210 422

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละ 8 9 8

ผลการการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนประจ�าปี 2563



GRI ข้อมูล หน่วย
2563

ชาย หญิง รวม
พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 72 82 154

ร้อยละ 3 3 3

อายุ 30 - 50 ปี คน 124 123 247

ร้อยละ 5 5 5

อายุมากกว่า 50 ปี คน 14 5 19

ร้อยละ 1 0 0

พนักงานพ้นสภาพ     

อัตราพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด คน 697 660 1,357

ร้อยละ 27 27 27

อัตราพนักงานพ้นสภาพโดยสมัครใจ คน 496 489 985

ร้อยละ 19 20 20

พนักงานพ้นสภาพแบ่งตามอายุ คน 695 662 1,357

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 247 289 536

ร้อยละ 10 12 11

อายุ 30 - 50 ปี คน 410 345 755

ร้อยละ 16 14 15

อายุมากกว่า 50 ปี คน 38 28 66

ร้อยละ 1 1 1

401-3 การลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตร

พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการลาคลอด/
ลาเลี้ยงบุตร คน 1,226 2,383 3,609

พนักงานที่ใข้สิทธิ์ในการลาคลอด/
ลาเลี้ยงบุตร คน 6 89 95

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจาก
ใช้สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตร

คน

ร้อยละ

6

100

85

95

91

96

พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจาก
ใช้สิทธิ์ลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตรโดยได้รับ
การจ้างต่ออีก 12 เดือน

คน 6 55 61
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GRI ข้อมูล หน่วย
2563

ชาย หญิง รวม
การฝึกอบรมและพัฒนา

404-1 ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปีต่อคน

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด ชั่วโมง 104,163.29 104,144.30 208,307.59

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง 2,389.65 896.54 3,286.19

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง 3,145.13 3,086.91 6,232.04

ผู้บริหารระดับต้น ชั่วโมง 11,284.20 13,319.44 24,603.64

ระดับปฏิบัติการ ชั่วโมง 87,344.31 86,841.40 174,185.71

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด
เฉลี่ยต่อคนต่อปี ชั่วโมง/คน/ปี 40.71 42.19 41.44

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/คน/ปี 43.45 29.88 38.66

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง/คน/ปี 33.64 33.74 33.69

ผู้บริหารระดับต้น ชั่วโมง/คน/ปี 28.04 28.10 28.07

ระดับปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน/ปี 43.44 46.32 44.83

404-3 พนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการท�างานและการพัฒนาอาชีพ

ผู้บริหารระดับสูง คน 55 30 85

ร้อยละ 100 100 100

ผู้บริหารระดับกลาง คน 94 90 183

ร้อยละ 100 98 99

ผู้บริหารระดับต้น คน 403 473 876

ร้อยละ 100 100 100

ระดับปฏิบัติการ คน 1,983 1,855 3,838

ร้อยละ 99 99 99

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

403-8 ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พนักงาน คน 4,592

ร้อยละ 91

ผู้รับเหมา คน 0

ร้อยละ 0

ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบโดย
หน่วยงานภายใน

พนักงาน คน 4,592

ร้อยละ 91

ผู้รับเหมา คน 0

ร้อยละ 0



GRI ข้อมูล หน่วย
2563

ชาย หญิง รวม
ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งระบบได้รับการทวนสอบ
หรือรับรองโดยหน่วยงานภายนอก

พนักงาน คน 4,523

ร้อยละ 90

ผู้รับเหมา คน 0

ร้อยละ 0

403-9  การบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน

การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน 

พนักงาน คน 0 0 0

ผู้รับเหมา คน 0 0 0

อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานทั้งหมด

พนักงาน คน/200,000
 ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

ผู้รับเหมา คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

การบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)

พนักงาน คน 28 17 45

ผู้รับเหมา คน 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)

พนักงาน คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.68 0.42 0.55

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 3.39 2.09 2.75

ผู้รับเหมา คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

การบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล

พนักงาน คน 46 49 95

ผู้รับเหมา คน 0 0 0

การบาดเจบ็เน่ืองจากการท�างานท้ังหมด     

พนักงาน คน 44 37 81

ผู้รับเหมา คน 0 0 0
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GRI ข้อมูล หน่วย
2563

ชาย หญิง รวม
อัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างานทั้งหมด

พนักงาน คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 1.07 0.91 0.99

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 5.33 4.55 4.94

ผู้รับเหมา คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

ชั่วโมงในการท�างาน

พนักงาน ชั่วโมง 8,258,172.43 8,125,233.07 16,383,405.49

ผู้รับเหมา ชั่วโมง 406,081.00 233,346.25 639,427.25

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTI)

พนักงาน คน 105 140 245

ผู้รับเหมา คน 0 0 0

               อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

พนักงาน คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 2.54 3.45 2.99

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 12.71 17.23 14.95

ผู้รับเหมา คน/200,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

คน/1,000,000
ชั่วโมงการท�างาน 0.00 0.00 0.00

403-10 การเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

พนักงาน คน 0 0 0

ผู้รับเหมา คน 0 0 0

การเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานทั้งหมด

พนักงาน คน 0 0 0

ผู้รับเหมา คน 0 0 0

ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรอง

102-41 พนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง
การร่วมเจรจาต่อรอง 
(คณะกรรมการสวัสดิการ)

คน

ร้อยละ

3,877

77



GRI ข้อมูล หน่วย 2563

มิติสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงาน

302-1 การใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด  เมกะวัตต์-ชั่งโมง 189,386.75
การใช้พลังงานจากเชื่อเพลิงที่ใช้แล้ว 
หมดไป เมกะวัตต์-ชั่งโมง 189,386.75

การใช้พลังงานจากเชื่อเพลิงที่สามารถ
ทดแทนได้ เมกะวัตต์-ชั่งโมง 0.00

เชื้อเพลิงที่ใช้:   

น�้ามันดีเซล เมกะวัตต์-ชั่งโมง 426.47

น�้ามันเบนซิน เมกะวัตต์-ชั่งโมง 89.15

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เมกะวัตต์-ชั่งโมง 6,417.52

พลังงานที่ซื้อ:   

ไฟฟา้ที่ซื้อ เมกะวัตต์-ชั่งโมง 185,808.71

พลังงานที่ขาย:   

ไฟฟา้ที่ขาย เมกะวัตต์-ชั่งโมง 3,360.00

302-3 การใชัพลังงานภายในองค์กรต่อรายได้ เมกะวัตต์-ชั่งโมงต่อล้านบาท 30.8787947

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(ขอบเขตที่ 1)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 9,486.81

305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(ขอบเขตที่ 2)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 91,206.11

305-4 ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ล้านบาท 16.42

305-6 สารท�าลายชั้นบรรยากาศที่เติมหรือใช้
เปลี่ยน

กิโลกรัมของสาร CFC-11 
เทียบเท่า 240.37

การใช้น�้า

303-3 ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ทั้งหมดจากทุกพ้ืนที่ ล้านลิตร 3,371.96

น�้าผิวดิน ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปรมิาณน�า้อืน่ๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

น�้าบาดาล ล้านลิตร 0.00116

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00116

ปรมิาณน�า้อืน่ๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

น�้าทะเล ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปรมิาณน�า้อืน่ๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00
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GRI ข้อมูล หน่วย 2563

น�้าจากองค์กรอื่น ล้านลิตร 3,371.96

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 3,371.96

ปรมิาณน�า้อืน่ๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ทั้งหมดจากพ้ืนที่ที่มี
ความเครียดด้านน�้า ล้านลิตร 0.00

303-4 ปริมาณน�้าทิ้งทั้งหมดที่ระบายออกสู่
ภายนอกในทุกพ้ืนที่ ล้านลิตร 1,308.74

น�้าทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน�้าผิวดิน ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

น�้าทิ้งที่ระบายออกสู่แหล่งน�้าบาดาล ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

น�้าทิ้งที่ระบายออกสู่ทะเล ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

น�้าระบายออกสู่องค์กรอื่น ล้านลิตร 1,308.74

ปริมาณน�้าจืด (≤ 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 1,308.74

ปริมาณน�้าอื่นๆ (> 1,000 mg/L TDS) ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าจืดทั้งหมดที่ระบายออกสู่
ภายนอกในทุกพ้ืนที่ ล้านลิตร 1,308.74

ปริมาณน�้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบายออกสู่
ภายนอกในทุกพ้ืนที่ ล้านลิตร 0.00

ปริมาณน�้าทั้งหมดที่ระบายออกสู่ภายนอก
ในพ้ืนที่ที่มีความเครียดด้านน�้า ล้านลิตร 0.00

303-5 ปริมาณน�้าใช้ทั้งหมดในทุกพ้ืนที่ ล้านลิตร 1,968.46

ปริมาณน�้าใช้ทั้งหมดในพ้ืนที่ที่
ไม่มีความเครียดด้านน�้า ล้านลิตร 1,968.46

ปริมาณน�้าใช้ทั้งหมดในพ้ืนที่ที่
มีความเครียดด้านน�้า ล้านลิตร 0.00



GRI ข้อมูล หน่วย 2563
ของเสีย

306-2 ของเสียที่ก�าจัดทั้งหมด ตัน 7,580.72

(2016) ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่ก�าจัด ตัน 32.16

น�ามาใช้ซ�้า ตัน 0.00

น�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 25.00

น�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 0.00

เผาท�าลาย ตัน 0.00

ฝังกลบ ตัน 7.10

อื่น ๆ ตัน 0.06

ปริมาณของเสยีไม่อนัตรายทัง้หมดทีก่�าจดั ตัน 7,548.56

น�ามาใช้ซ�้า ตัน 86.56

น�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 202.30

น�ากลับคืนมาใหม่ ตัน 0.00

เผาท�าลาย ตัน 0.00

ฝังกลบ ตัน 7,107.58

อื่น ๆ ตัน 152.12

ความสอดคล้องกับกฏหมายส่ิงแวดล้อม

307-1 การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฏหมายส่ิงแวดล้อม 

จ�านวนเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย กรณี 0

ค่าปรับจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ล้านบาท 0.015*

จ�านวนเหตุการณ์ที่ได้รับการลงโทษ 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน กรณี 0

จ�านวนเหตุการณ์ที่เข้าสู่กระบวนการ
ระงับข้อพิพาท กรณี 0

หมายเหตุ:  * ค่าปรับเนื่องจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ในน�้าทิ้งของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เดือนพฤศจิกายน 2562  
   เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด โดยจ่ายค่าปรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
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ขอบเขตรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

No. อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ

            ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม                  ข้อมูลด้านสังคม

พลังงาน ก๊าซเรือน
กระจก น�้า ของเสีย บุคลากร ความ

ปลอดภัย

โครงการอาคารส�านักงาน

1 208 วายเลสโร้ด x x x x x x  NA

2 แอทธินี ทาวเวอร์ x x x x x 1 x NA

3 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ x x x x x 2 x  NA

4 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ x x x x x 1 x  NA

 โครงการศูนย์การค้าปลีกและค้าส่ง        

5 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ x x x x x 1 x NA 

6 เกทเวย์ เอกมัย x x x x x 1 x NA 

7 เกทเวย์ แอท บางซื่อ x x x x x 1 x NA 

8 ลาซาล อเวนิว x x x x x 1 x NA 

9 โอ.พี.เพลส แบงค็อก x x x x x 1 x NA 

10 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ x x x x x 1 x  NA

11 พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน x x x x x 1 x  NA

12 เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ 
ประตูน�้า x x x x x 1 x  NA

13 ตะวันนา บางกะปิ x x x x x 1 x  NA

โครงการโรงแรม

14 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, 
อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ x x x x x 2 x x

15 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ 
ควีนส์ปาร์ค x x x x x x x

16 โรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท x x x x  NA x x

17 โรงแรม บันยันทรี สมุย x x x x4 x x x

18 โรงแรม ดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ x x x x x x x

19 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส 
กรุงเทพ สาทร x x x x x x x

20 โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ x x x x x 1 x x



หมายเหตุ:  1 รายงานเฉพาะปริมาณของเสียไม่อันตราย
  2 รายงานเฉพาะปริมาณของเสียอันตราย
  3 รายงานเฉพาะปริมาณของเสียไม่อันตรายที่น�ากลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้
  4 มีการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับใช้ใหม่ ส่งผลให้ไม่มีน�้าทิ้งออกไปสู่ภายนอก
 NA ไม่รายงานข้อมูล

No. อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ

            ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม                  ข้อมูลด้านสังคม

พลังงาน ก๊าซเรือน
กระจก น�้า ของเสีย บุคลากร ความ

ปลอดภัย

21 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ x x x x x x x

22 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ x x x x x 1 x x

23 โรงแรม หัวหินแมริออท รีสอร์ท 
และสปา x x x x x 1 x x

24 โรงแรม เมโทรโพล ภูเก็ต x x x x  NA x x

25 โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท 
แอนด์ สปา ในยางบีช x x x x  NA x x

26 โรงแรม แบงค็อกแมริออท 
เดอะ สุรวงศ์ x x x x x 3 x x

27 โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย x x x x x x x

28 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ x x x x x x x

29 โรงแรม วนาเบลล์ เอ ลักซ์ชัวรี่ 
คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย x x x x 4 x2,3 x x

ASSET WORLD CORPORATION

139

ภา
คผ

นว
ก

ใส
่ใจ

สัง
คม

ดูแ
ลส

ิ ่งแ
วด

ล้อ
ม

เส
ริม

สร
้าง

เศ
รษ

ฐก
ิจ

กา
รพั

ฒ
นา

อย
่าง

ยั ่ง
ยืน

ขอ
ง 

AW
C

บท
นำา



 
 

LR Independent Assurance Statement 
Relating to Asset World Corp Public Company Limited’s 
Sustainability Report for the calendar year 2020 
 
This Assurance Statement has been prepared for Asset World Corp Public Company Limited in accordance with our contract 
but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LR) was commissioned by Asset World Corp Public Company Limited (AWC) to 
provide independent assurance on its Sustainability Report 2020 “the report” against the assurance criteria below to a 
limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using LR’s verification approach.  
LR’s verification procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE 30001 and uses the following 
principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data. 

 
Our assurance engagement covered AWC’s subsidiaries in Thailand under its financial control only, and specifically the 
following requirements: 
• Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option  
• Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators listed below:  

- Environmental: GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 303-3 to 5 Water withdraw/ 
Discharge and Consumption (2018 edition), GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect 
(scope 2) and GRI 306-2 Waste disposal 

- Social: GRI 403-9 Work-related injuries (2018 edition)  

Our assurance engagement excluded the data and information of AWC’s subsidiaries where it has no financial control 
and all its operations and activities outside of Thailand. Our assurance engagement also excluded the data and 
information of its suppliers and any third parties mentioned in the report. 

 
LR’s responsibility is only to AWC. LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. AWC’s 
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for 
maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been 
approved by, and remains the responsibility of AWC. 
 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that AWC has not, in all material 
respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier.  
 
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Limited assurance 
engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance obtained in a limited 
assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.  
 
LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were 
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing AWC’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 
correctly. We did this by interviewing AWC’s Management who engage directly with stakeholder groups as well as 
reviewing documents and associated records. 

• Reviewing AWC’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report.   We did this by benchmarking reports written by AWC and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues to 
evaluate whether AWC makes informed business decisions that may create opportunities which contribute towards 
sustainable development. 
 
 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก



 
 

 

• Auditing AWC’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, 
including those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments responsible for 
compiling the data and drafting the report. 

• Visiting AWC’s assets included The Metropole Phuket (Hotel in Phuket, Empire Tower (Commercial Property in 
Bangkok), The Okura Prestige Bangkok (Hotel in Bangkok) and Asiatique The Riverfront (Retail Property in 
Bangkok) to sample performance data and information for the selected specific standard disclosures to confirm its 
reliability. 
 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from AWC’s stakeholder engagement 
process.  AWC has open dialogue with all of its stakeholders to understand their growing expectations. 

•  Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning AWC’s sustainability performance that have been excluded from 
the report.  It should be noted that AWC has established extensive criteria for determining which issue/aspect is 
material and that these criteria are not biased to the company’s management. 

• Responsiveness:  
AWC has addressed the concerns of stakeholders in Thailand.  However, we believe that future reports should 

- disclose Hazardous waste disposal and OH&S statistics, especially for Commercial properties and Retail & 
Wholesale properties. 

- disclose performance data, related to topic specifics i.e.  Supply chain assessment and local purchasing etc. 
•       Reliability: 

Data management systems are considered well defined for assets under Hotel property managers, but the 
implementation of these systems varies across AWC’s Commercial, Retail & Wholesale properties.  AWC should also 
consider interim verification to further improve the reliability and timeliness of its disclosed data and information. 

 
LR’s standards, competence and independence 
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 

This verification is the only works undertaken by LR for AWC and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 
 
 
 

Dated: 23 March 2021 

 
Opart Charuratana  
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000582 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, 
employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be 
liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into 
other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2021.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

General Disclosures

Organizational Profile

102-1	 Name	of	the	organization	 SR	Cover	Page,	
AR	Cover	Page - 	

102-2	 Activities,	brands,	products,	and	
services	 	SR19-25 - 	

102-3	 Location	of	headquarters	 https://www.assetworld
corp-th.com/en/contact-us -

102-4	 Location	of	operations	

https://www.assetworld
corp-th.com/en/portfolio/
hospitalities;	
https://www.assetworld
corp-th.com/en/portfolio/
retails;	
https://www.assetworld
corp-th.com/en/portfolio/
commercials;	
https://www.assetworld
corp-th.com/en/portfolio/
wholesales

-

102-5	 Ownership	and	legal	form	 AR53-59 - 	

102-6	 Markets	served	 SR19 - 	

102-7	 Scale	of	the	organization	 AR281 - 	

102-8	 Information	on	employees	and	
other	workers	 SR	130 - 	

102-9	 Supply	Chain	 SR32-33 - 	

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

AR4-7 - 	

102-11	 Precautionary	principle	or	
approach	 SR52-53 - 	

102-12	 External	Initiatives	 SR51 - 	

Strategy

102-14	 Statement	from	senior	
decision-maker	 SR8-12,	SR47-50 -

102-15	 Key	impacts,	risks,	and	
opportunities	 SR47-53 -

ข้อมูลตามตัวชี้วัดมาตรฐาน GRI

หมายเหตุ:  AR คือ รายงานประจ�าปี 2563
 SR คือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563



Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

Ethics and Integrity 

102-16	 Values,	principles,	standards,	
and	norms	of	behavior	 SR16-17,	SR59-61 - 	

102-17	 Mechanisms	for	advice	and	
concerns	about	ethics	

SR	62-63,
AR	66,
https://www.assetworld
corp-th.com/en/corpo
rate-governance/anti-cor
ruption

-

Governance

102-18	 Governance	structure	 SR36-37 -

102-19 Delegating	authority SR65-67 -

102-20	
Executive-level	responsibility	
for	economic,	environmental,	
and	social	topics	

SR36-37 -

102-21	
Consulting	stakeholders	on	
economic,	environmental,	and	
social	topics	

SR38-45 -

102-22	
Composition	of	the	highest	
governance	body	and	its	
committees	

https://www.assetworld
corp-th.com/en/leader
ship/board-of-directors

-

102-23	 Chair	of	the	highest	governance	
body	

https://www.assetworld
corp-th.com/en/leader
ship/board-of-directors

-

102-24	 Nominating	and	selecting	the	
highest	governance	body	

https://www.assetworld
corp-th.com/en/leader
ship/board-of-directors

-

102-25	 Conflicts	of	Interest	

https://www.assetworld
corp-th.com/storage/
document/cg-policies/
Prevention-of-Con
flict-of-Interest-Policy-EN.
pdf

-

102-26	
Role	of	the	highest	governance	
body	in	setting	purpose,	values,	
and	strategy	

AR70 -

102-27	 Collective	knowledge	of	highest	
governance	body	 SR60-61 -

102-28	
Evaluating	the	highest	
governance	body’s	
performance	

AR75 -

102-29	
Identifying	and	managing	
economic,	environmental,	and	
social	impacts	

SR44-45 -

หมายเหตุ:  AR คือ รายงานประจ�าปี 2563
 SR คือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

102-30	 Effectiveness	of	risk	
management	process	 SR59 -

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

SR44-45,	SR59 -

102-32	 Highest	governance	body's	
roles	in	sustainability	reporting	 SR29,	SR44-45 -

102-35	 Remuneration	policies	 AR71 -

102-36	 Process	for	determining	
remuneration	 AR71 -

102-37	 Stakeholders’	involvement	in	
remuneration	 AR71 -

Stakeholder Engagement

102-40	 List	of	stakeholder	groups	 SR38-39 - 	

102-41	 Collective	bargaining	
agreements	 SR134 - 	

102-42	 Identifying	and	selecting	
stakeholders	 SR38-39 - 	

102-43	 Approach	to	stakeholder	
engagement	 SR40-43 - 	

102-44	 Key	topics	and	concerns	raised	 SR40-43 - 	

Reporting Practice 

102-45	
Entities	included	in	the	
consolidated	financial	
statements	

AR60 - 	

102-46	 Defining	report	content	and	
topic	boundaries	 SR138-139 - 	

102-47	 List	of	material	topics	 SR44-45 - 	

102-48	 Restatements	of	information	 -
Not	applicable	as	
this	is	the	first	
sustainability	report.

	

102-49	 Changes	in	reporting	 -
Not	applicable	as	
this	is	the	first	
sustainability	report.

	

102-50	 Reporting	period	 SR29 - 	

102-51	 Date	of	most	recent	report	 SR29 - 	

102-52	 Reporting	cycle	 SR29 - 	

102-53	 Contact	point	for	questions	
regarding	the	report	 SR29 - 	

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

SR29 - 	

102-55	 GRI	content	index	 SR	142-151 This	table 	

102-56	 External	assurance	 SR	140-141 - 	

หมายเหตุ:  AR คือ รายงานประจ�าปี 2563
 SR คือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563



Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

Specific Standard Disclosures

Economic Performance

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR57-79 -

	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

201-1	 Direct	economic	value	
generated	and	distributed	 AR51-52 - 	

201-2	
Financial	implications	and	other	
risks	and	opportunities	due	to	
climate	change	

SR83 - 	

Indirect Economic Impacts

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR57 -

	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

203-1	 Infrastructure	investments	and	
services	supported	 SR70,	SR104,	SR108-110 - 	

203-2	 Significant	indirect	economic	
impacts	 SR104,	SR108-110 - 	

Procurement Practices

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR77-79 -

	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

204-1	 Proportion	of	spending	on	local	
suppliers	 -

Omission	-	
Confidentiality	
constraints

	

Anti-Corruption

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

https://www.assetworld
corp-th.com/en/corpo
rate-governance/anti-cor
ruption

-

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

หมายเหตุ:  AR คือ รายงานประจ�าปี 2563
 SR คือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

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

SR61,	AR83 - 	

205-3	 Confirmed	incidents	of	
corruption	and	actions	taken	 -

There	is	no	
incident	of	
corruption	in	2020.

	

Materials

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR77,	SR95 -103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

Energy

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR85-91 - 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR47-49,	SR87-89 - 	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR85 - 	

302-1	 Energy	consumption	within	the	
organization	 SR135 - Yes

302-3	 Energy	intensity	 SR135 - 	

302-4	 Reduction	of	energy	
consumption	 SR85 - 	

Water

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR93 - 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR93 - 	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR93 - 	

303-1	 Interactions	with	water	as	a	
shared	resource	 SR93 - 	

303-2 Management	of	water	
discharge-related	impact SR93 - 	

303-3	 Water	withdrawal	 SR135-136 - Yes

303-4	 Water	discharge	 SR136 - Yes

303-5	 Water	consumption	 SR136 - Yes
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

Biodiversity

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR95 - 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR96 - 	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR97 - 	

304-3 Habitats	protected	or	restored SR97 - 	

Emissions

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR85-91 - 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR47-49,	SR85-91 - 	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR47-49,	SR85 - 	

305-1	 Direct	(Scope	1)	GHG	
emissions	 SR135 - Yes

305-2	 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	
emissions	 SR135 - Yes

305-4	 GHG	emissions	intensity	 SR135 - 	

305-5	 Reduction	of	GHG	emissions	 SR85 - 	

305-6	 Emissions	of	ozone-depleting	
susbtances	(ODS) SR135 - 	

Waste

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR85,	SR89 - 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR47-49,	SR85,	SR90 - 	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR88-90 - 	

306-2 Waste	by	type	and	disposal	
method SR89,	SR135 - Yes

Environmental Compliance

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR62-63,	SR83,	SR85,	
SR89 -103-2	 The	management	approach	

and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

307-1	
Non-compliance	with	
environmental	laws	and	
regulations	

SR137 -
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

Supplier Environmental Assessment

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR77-79	 -

 

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

308-1	
New	suppliers	that	were	
screened	using	environmental	
criteria	

-

Omission	-	
Information	
Unavailable.	
Supplier	screening	
is	under	
implementation.

 

Employment

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR119 -  

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR120-123 -  

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR120-121 -  

401-1	 New	employee	hires	and	
employee	turnover	 SR	130-131 -  

401-3	 Parental	leave	 SR	131 -  

Occupational Health and Safety

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR113,	SR116 -  

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR113-117 -  

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR116,	SR133 -  

403-1	 Occupational	health	and	safety	
management	system	 SR114,	SR117 -  

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

SR114 -  

403-3	 Occupational	health	services	 SR114-115 -  

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

SR114,	SR117 -  

403-5	 Worker	training	on	occupational	
health	and	safety	 SR114,	SR117 -  

403-6	 Promotion	of	worker	health	 SR114-115,	SR117 -  

หมายเหตุ:  AR คือ รายงานประจ�าปี 2563
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

403-7	

Prevention	and	mitigation	of	
occupational	health	and	safety	
impacts	directly	linked	by	
business	relationships	

SR114,	SR116-117 -  

403-8	
Workers	covered	by	an	
occupational	health	and	safety	
management	system	

SR132-133 -  

403-9		 Work-related	injuries	 SR133-134 - Yes

403-10	 Work-related	ill	health	 SR134 -

Training and Education 

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR119-120 -  

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR120 -  

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR120 -  

404-1	 Average	hours	of	training	per	
year	per	employee	 SR132 -  

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

SR120 -  

404-3	

Percentage	of	employees	
receiving	regular	performance	
and	carrier	development	
reviews	

SR132 -  

Diversity and Equal Opportunity

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR119 -  

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR119,	SR127 -  

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR119 -  

405-1	 Diversity	of	governance	bodies	
and	employees	 SR61,	SR130 -  

Non-discrimination

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 https://www.assetworld

corp-th.com/storage/
document/cg-code-of-con
duct/Business-Code-of-
Conduct.pdf

-

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

406-1 Incidents	of	discrimination	and	
corrective	actions	taken	 -

No	incident	of	
discrimination	in	
2020.

	

Freedom of Association and Collective Bargaining

407-1

Operations	and	suppliers	in	
which	the	right	to	freedom	of	
association	and	collective	
bargaining	may	be	at	risk	

-

Only	welfare	
committee	
established	at	
property	level.	
Welfare	
committee	is	on	
plan	to	
established.	No	
trade	union	
established.

	

Child Labor

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR77	 -

	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

408-1	
Operations	and	suppliers	at	
significant	risk	for	incidents	of	
child	labor

-

Abolition	of	child	
labor	is	addressed	
in	supplier	code	of	
conduct	(SCOC).	
The	SCOC	will	be	
disclosed	on	
website	in	2021.	

	

Forced or Compulsory Labor

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR77	 -

	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

409-1
Operations	and	suppliers	at	
significant	risk	for	incidents	of	
forced	or	compulsory	labor

-

Abolition	of	forced	
labor	is	addressed	
in	supplier	code	of	
conduct	(SCOC).	
The	SCOC	will	be	
disclosed	on	
website	in	2021.	
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Indicator Description Location 
(SR, AR and/or URL)

Omission
/Remark

External 
Assurance

Rights of Indigenous Peoples

411-1 Incidents	of	violations	involving	
rights	of	indigenous	peoples - Omission	-	Not	

Applicable 	

Human Rights Assessment

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR127,	
https://www.assetworld
corp-th.com/storage/
document/cg-code-of-con
duct/Business-Code-of-
Conduct.pdf

-

	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

412-1
Operations	that	have	been	
subject	to	human	rights	reviews	
or	impact	assessments

-

Omission	-	
Information	
Unavailable.	
Human	rights	due	
diligence	is	
included	in	plan.

	

412-2 Employee	training	on	human	
rights	policies	or	procedures 	SR61,	SR120,	SR127 - 	

412-3

Significant	investment	
agreements	and	contracts	that	
include	human	rights	clauses	or	
that	underwent	human	rights	
screening

-

Omission	-	
Information	
Unavailable.	
Human	rights	due	
diligence	is	
included	in	plan.

	

Local Communities

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	 SR104,	SR107 - 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	 SR104,	SR107-108 - 	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	 SR104-105 - 	

413-1	

Operational	with	local	
community	engagement,	impact	
assessment,	and	development	
programs	

SR104-105,	SR108 - 	

Supplier Social Assessment

103-1	 Explanation	of	the	material	
topic	and	its	Boundary	

SR77-79

- 	

103-2	 The	management	approach	
and	its	components	

103-3	 Evaluation	of	the	management	
approach	

414-1	 New	suppliers	that	were	
screened	using	social	criteria	 -

Omission	-	
Information	
Unavailable.	
Supplier	screening	
is	under	
implementation.
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        THE BETTER WE CA R E
THE FUTURE WE BUILD


