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ENRICHING
NEW WAY OF LIVING

THROUGH RESILIENCE



WE LIVE IN THE WORLD OF DRASTIC CHANGES 
THAT DISRUPT OUR FUNDAMENTAL WAY OF LIVING. 

UNFORESEEABLE TURNS OF EVENTS PRESENT
TO US CHALLENGES LIKE NEVER BEFORE.

RESILIENCE IS THUS EMBEDDED IN OUR VISION
TO ENRICH LIFE WHILE SUSTAINING HARMONIOUS

CO-EXISTENCE WITH NATURE.

Enriching nEw way of Living
Through rEsiLiEncE
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SUSTAINING THE BALANCE OF LIFE
AND NATURE FOR OUR FUTURE GENEREATIONS

Our business is expanded on the bedrock of sustainability of the environment  
in locations of our choice. We build our presence with full knowledge and respect
for the local community and predominant ecosystem, with the ultimate goals
of delivering enriched gratification for vacationers while enjoying mutual growth
of the business and community and nurturing the abundance of nature.

Enriching harMonious
co-EXisTEncE of LifE anD naTurE



STRENGTHENING OUR RESILIENCE TO DELIVER
HARMONIOUS CO-EXISTENCE OF LIFE AND WORK

We build constructions that enrich life and offer harmonious
co-existence of personal life and career journey based on
green concepts, which are adopted in all activities,
ranging from construction to operation. Our resiliency kept us
motivated to deliver uninterruptedly enriched services
during the COVID-19 pandemic, including the introduction
of co-working space as a new option to support both
tenants and users of our complexes.

Enriching nEw norMs of LifE,
BuiLDing rEsiLiEnT susTainaBiLiTy



STRIVING FOR SMART SOLUTIONS
AND INNOVATIONS FOR ENRICHED LIFE
WITH RESILIENCY

Enriched life begins at home.  
We are meticulous in all aspects down  
to the last detail of our residential projects 
to integrate innovation and sustainability 
provided by new and noteworthy solutions, 
with the ultimate goal of delivering quality, 
secure, hygiene, and resilient living 
experience for all residents.

Enriching QuaLiTy TiME, 
BuiLDing rEsiLiEnT Living



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ท่ัวโลกก�าลังเผชิญอยู่นี้  
นบัเป็นสิง่ทีท้่าทายการด�ารงชีวิตของผูค้นในสงัคม ทีจ่ะต้องเปลีย่นแปลงไป 
เพ่ือให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงภาคธุรกิจท่ีจะต้อง
ปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับความไม่แน่นอนดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท ได้ปรับกลยุทธ์ให้บริษัทฯ สามารถ
ด�าเนนิธุรกิจเพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤติน้ีไปให้ได้อย่างดี และพร้อมท่ีจะกลบัมา
เตบิโตได้อกีครัง้ ในแง่บทบาทของการเป็นบรรษทัภิบาลทีด่นีัน้ บรษิทัฯ ได้
วางรากฐานผ่านนโยบายทีส่�าคัญในหลาย ๆ  เรือ่ง รวมถึงการลงมอืปฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง ท้ังภายในองค์กรและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งมีการริเร่ิมโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในช่วงท่ีโลกก�าลงัเผชญิกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่น้ี 
เราได้เห็นผลดีท่ีเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เมื่อการเดินทาง
ของผูค้นถูกจ�ากัดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมปีรมิาณทีล่ดลง การฟ้ืนตวั 
ของระบบนิเวศต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การบริโภคทรัพยากร
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้น 
เพียงช่ัวขณะหนึ่งเท่าน้ัน ดังน้ัน การสร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจาก 
ความเพียรพยายามด้านสิ่งแวดล้อมของเราเองจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุด

แม้ว่าโรงแรมในเครอืของสิงห์ เอสเตท บางแห่งจะต้องหยุด 
การให้บรกิารชั่วคราว แต่ในความชะงักงันทางธุรกิจท่ี 
เกิดข้ึนน้ี ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดีฟส์ 
เรากลับพบพันธุสั์ตว์ทะเลอนุรักษ์ตามบัญชีแดงของ IUCN 
(IUCN Red List) เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมามากถึง 10 ชนิด 
และยังมีโอกาสต้อนรับ “เต่าหญ้า” เต่าทะเลหายากท่ีได้ 
ขึ้ นมาวางไข่เป็นครั้งแรกนับต้ังแต่ก่อสร้างโครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์สำาเร็จ ถือได้ว่า 
ความพยายามในการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ในทุกพ้ืนท่ีท่ีเราดำาเนินการน้ันเร ิ่มค่อย ๆ เหน็ผล จนเป็น 
ท่ีน่าภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ดี เมื่อการด�ารงชีวิตถูกจ�ากัดอยู่แต่ในชุมชนเมืองมากขึ้น 
ประกอบกบัความใส่ใจต่อสขุภาพอนามยัและความปลอดภัยมเีพ่ิมสงูขึน้ 
ปริมาณของเสียจากชุมชนเมืองโดยเฉพาะขยะประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง 
ที่ เ พ่ิมขึ้นมากในช ่วงระยะเวลาการแพร ่ระบาดของโควิด-19 นี้  
สิงห์ เอสเตท ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า ได้เล็งเห็นว่าเป็น 
ความเสีย่งต่อความย่ังยืนท่ีอาจเกิดขึน้ ดงัน้ัน ในปี 2563 บรษิทัฯ มเีป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน SDG 12 : แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน  

เป็นเป้าหมายส�าคัญ จงึได้ร่วมมอืกับภาครฐัและเอกชนผ่านภาคเีครอืข่าย 
เพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business 
Network: TRBN) บรหิารจดัการของเสยีจากชมุชนเมอืง อาคารส�านกังาน 
และโครงการก่อสร้างของเรา ควบคูไ่ปกับการปลกูฝังจติส�านกึแก่พนกังาน
ภายในองค์กรผ่านกิจกรรม และการสร้างสรรค์สื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
โครงการ “ถอด-ทิ้ง-ถูกทาง” แก่สาธารณชน ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถจ�าแนกขยะรีไซเคิล ณ ส�านักงานใหญ่ ได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ร้อยละ 30.67 ของปรมิาณขยะท้ังหมด และได้ขยายขอบเขตการประเมนิ
คาร์บอนให้ครอบคลุมทุกธุรกิจมากขึ้น สอดคล้องตามเจตนารมณ ์
ในการบรหิารจดัการขยะและลดก๊าซเรอืนกระจก ตามท่ีบรษิทัฯ ได้รเิริม่ไว้

ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายให้การด�าเนินงานด้านความย่ังยืน
ของเราเข้มข้นและครอบคลุมมากย่ิงขึ้นในทุกมิติ โดยจะเน้นการสร้าง 
ความเข้าใจ การมส่ีวนร่วมจากพนกังาน และความร่วมมอืภายในห่วงโซ่ 
ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ความย่ังยืนในระดับสากล นอกจากน้ี คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืนยังได้เห็นชอบแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ระยะยาว 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็น
บริษัทท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการสร้าง 
คุณค่าให้ทุกชีวิต บนพ้ืนฐานของปรัชญาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
(Harmonious Coexistence) และมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
SDG 11 : เมอืงและถ่ินฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน เป็นเป้าหมายหลกัขององค์กร

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สิงห์ เอสเตท ตระหนักดีว่าบทบาทหน้าท่ีใน
การร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งท่ีต้องด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เรายังคงเป็น “หุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และยังรักษาระดับคะแนน
การประเมินรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Corporate Governance Report: CGR) ท่ีระดบั 5 ดาวเป็นปีท่ี 2 เช่นกัน 
นอกจากนี้ กระผมต้องขอแสดงความยินดีแก่ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ 
รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) (SHR) บริษัทในเครือของสิงห์ เอสเตท ที่ได้รับ
รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 ระดับภูมิภาค 
ในสาขา Green Leadership หรอืผูน้�าด้านสิง่แวดล้อม จาก Enterprise Asia 
เป็นปีแรก จากความมุ่งมั่นทุ่มเทตลอดหลายปีท่ีผ่านมาในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลผ่านการด�าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง
การจดัต้ังศูนย์การเรยีนรูท้างทะเล หรอื Marine Discovery Centre (MDC)

ท้ายท่ีสุดน้ี ไม่ว่าในอนาคตจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด กระผม 
เชือ่มัน่ว่า หากเรายึดความย่ังยืนเป็นหัวใจแห่งการพัฒนาแล้ว การปรบัตวั 
ในวันนี้ เพ่ือเปลี่ยนให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้ใน
วันข้างหน้า เป็นความรับผิดชอบอันย่ิงใหญ่ท่ีบริษัทฯ จะต้องยึดมั่น  
อนัจะส่งผลให้การขับเคลือ่นธุรกิจเป็นไปอย่างมัน่คง และประสบความส�าเรจ็ 
ลุล่วงในระยะยาวได้ต่อไป

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

นายนรศิ เชยกล่ิน
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ในนามคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร

สารจากปร ะธานกรรมการบรรษั ทภิ บาล
และการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น
และปร ะธานเจ้ าหน้ า ท่ี บริ หาร

สารจากปร ะธานกรรมการบรรษั ทภิ บาล
และการพั ฒนาอย่ าง ย่ัง ยื น
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จากวิสัยทัศน์

สิงห์ เอสเตท มุ่งสู่การเป็นโกลบอล โฮลด้ิง คัมปานี 
(Global Holding Company) โดยได้วางแผนการขยายธุรกิจ 
ไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท้ังธุรกิจท่ีพักอาศัย ธุรกิจ
อาคารสำานักงานและพ้ืนท่ีค้าปลีก และธุรกิจโรงแรม เพ่ือรักษา
การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงการจัดโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือตอบสนอง 
ความท้าทายต่างๆ ตลอดจนรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว 
ซึ่งสิงห์ เอสเตท จะมุ่งขยายธรุกิจอย่างมัน่คงและมุง่สรา้ง
การยอมรบัจากลกูค้าท่ัวทกุมุมโลก (Reputable Global 
Company)

สิงห์ เอสเตท มุ่งสรา้งแบรนด์ผา่นการสรา้งคณุค่าท่ีแท้จรงิ
ของชวิีต สิงห์ เอสเตท เชือ่มั่นว่า การใส่ใจในทุกรายละเอยีด 
ของการพัฒนาโครงการและการให้บริการ เพ่ือให้สามารถ
สร้างรูปแบบการดำาเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม จนเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า  
และเป็นความทรงจำาท่ีสวยงาม จะสามารถสร้างแบรนด์  
“สิงห์ เอสเตท Enriching Life สรา้งคณุค่าให้ชวิีต” ให้ลกูค้า

สิงห์ เอสเตท มุ่งพัฒนาองค์กรให้พร้อมตอบสนองต่อ 
ความท้าทายและปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีพลวัต พร้อมตอบสนอง 
ต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาและยกระดับขีด 
ความสามารถขององค์กรใหทั้นกับโลกดิจติอลท่ีมนีวัตกรรมใหม่ ๆ  
ตระเตรียมบุคลากรตลอดจนองค์กรให้มีความคล่องตัว  
เพ่ือ สร้างให้สิงห์ เอสเตทเป็นองค์กรของวันพรุ่งนี้ 
(Organization of Tomorrow)  

สิงห์ เอสเตท มุ่งสร้างความยั่งยืน 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสร้าง
องค์กรใหเ้ติบโตอย่างสมดลุ ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาชมุชน สังคม และการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็น  
“นักพัฒนา” ท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้  
พรอ้มกับเป็น “นักปฏิบติั” ท่ีดำาเนินธรุกิจ 
อย่างมีความรบัผิดชอบ รว่มมอืกับชมุชน 
ท้องถ่ินในการดูแลและรักษา ประเพณี 
วัฒนธรรม และความสวยงามของ
ธรรมชาติ เพ่ือส่งต่อความยั่งยืนและ
ความภาคภูมิ ใจ ใ ห้ กับคน รุ่นต่อไป 
ตามปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสิงห์ เอสเตท (Sustainable 
development)

วิสัยทัศน์
สิงห์ เอสเตท เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชัน้นำา 
ท่ีมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเป่ียมคุณภาพ
ด้วยความประณีต เพ่ือสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ท่ีครบถ้วน
ท้ังการพักอาศัย พักผ่อน ทำางาน และชอ้ปป้ิง
รวมถึงสร้างการเติบโตและส่งมอบคุณค่าท่ีย่ังยืน 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

วิ สั ยทั ศน์วิ สั ยทั ศน์ 1110 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ธรุกิจอสังหารมิทรัพย์
เพ่ือการพักอาศัย

สิงห์ เอสเตท มีนโยบายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เพ่ือการพักอาศยัทัง้แนวสงูและแนวราบหลากหลายรปูแบบ 
ประกอบด้วย บ้านเด่ียว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และ
คอนโดมเินียม เพ่ือตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์
ของลกูค้าระดบักลางถึงระดบับน ภายใต้แบรนด์ทีต่่างกัน
และโครงสร้างการบรหิารท่ีหลากหลาย ผ่านการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เน้นกลุ ่มลูกค้าระดับ Luxury 2 และ Super Luxury 3 ส�าหรับ
คอนโดมเินียมและกลุม่ลกูค้าระดบั Luxury 4 ส�าหรบัโครงการแนวราบ 

โครงการคอนโดมิเนียม
• ดิ เอส อโศก
• ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
• ดิ เอ็กซ์โทร
• อีส สุขุมวทิ 43 
• ดิ เอส สุขุมวทิ 36 (JV)

โครงการบ้านเด่ียว
• สันติบุร ีเดอะ เรสซิเดนซ์ 

4 แบรนด์
6 โครงการ

มูลค่ารวม

27,400 ล้านบาท 1

หมายเหต ุ: 
1 บรษิทัฯ ได้ขายเงนิลงทนุทัง้สิน้ในบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ�ากัด (มหาชน) หรอื NVD เป็นทีเ่สรจ็สิน้ เมือ่วันท่ี 6 มกราคม 2564 โดย NVD ประกอบธุรกิจเพ่ือการพักอาศยัจ�านวน 18 โครงการ มลูค่ารวม 23,888 ล้านบาท
2 กลุม่ลกูค้าระดบั Luxury ส�าหรบัคอนโดมเินียมโดยทัว่ไปแล้ว หมายถึง คอนโดมเินียมท่ีมรีาคาขายตัง้แต่ 200,000 - 300,000 บาทต่อตารางเมตร
3 กลุม่ลกูค้าระดบั Super Luxury ส�าหรบัคอนโดมเินียมโดยท่ัวไปแล้ว หมายถึง คอนโดมเินียมท่ีมรีาคาขายตัง้แต่ 300,000 บาทต่อตารางเมตร ขึน้ไป
4 กลุม่ลกูค้าระดบั Luxury ส�าหรบัโครงการแนวราบโดยท่ัวไปแล้ว หมายถึง สิง่ปลกูสร้างพร้อมท่ีดนิท่ีมรีาคาขายตัง้แต่ 100 ล้านบาทต่อยูนิต ขึน้ไป

เก่ียวกับสิงห์ เอสเตท

รายได้รวมปี 2563 2 
(แยกตามประเภทธรุกิจ) 

รายได้รวม

6,563 ล้านบาท 1

สินทรัพย์รวม

65,113 ล้านบาท

หมายเหตุ : 
1 ไม่รวมรายได้อื่น
2 รวมดอกเบี้ยรับ ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน รายได้ค่าบริหารจัดการ

และรายได้อื่น ๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3 ขอบเขตรายงานฉบบันีค้รอบคลมุการด�าเนินงานใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย และสาธารณรฐั 

มัลดีฟส์ (โครงการ CROSSROADS เฟส 1) ตามรายละเอียดการก�าหนดเนื้อหารายงาน 
ในหน้า 44-47

สิงห์ เอสเตท เราเชื่อว่าการ ใส่ใจ ในทุกรายละเอียด สามารถสร้าง
รูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ ให้กับลูกค้า ชุมชน สังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม จนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และเป็นความทรงจ�า
ที่สวยงามตลอดไป

บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
“S” ด�าเนนิธุรกิจใน 5 ประเทศ 3 ได้แก่ ประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่) 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐมอริเชียส สหราชอาณาจักร 
และสาธารณรัฐฟิจิ ลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ใน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

บรษัิท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22
 ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร
 กรงุเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :  +66 (0) 2050 5555
โทรสาร :  +66 (0) 2617 6444 - 5
เว็บไซต์ :  www.singhaestate.co.th

ทุนจดทะเบียน : 8,495,549,118 บาท
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 6,853,719,395 บาท
ประกอบด้วยหุน้สามัญ : 6,853,719,395 หุน้
มูลค่าท่ีตราไว้ : หุน้ละ 1 บาท
ทะเบียนเลขท่ี : 0107547000443

ข้อมูลหลักทรัพย์
• หลักทรัพย์ของบรษัิทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2550 ภายใต้ชื่อ 
บรษัิท รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)  
โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “RASA”

• เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 บรษัิทฯ ได้รวมธรุกิจ 
และปรับโครงสร้างผู้ถือหุน้ และได้เปล่ียนชื่อบรษัิทฯ เป็น  
บรษัิท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “S”

สินทรัพย์รวมปี 2563
(แยกตามประเภทธรุกิจ)

โรงแรม 46%

อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการค้า 20%

อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการพักอาศัย 25%

ธุรกิจอืน่ 9%

โรงแรม 24%

อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการค้า 14%

อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการพักอาศัย 61%

ธุรกิจอืน่ 1%

เ ก่ี ยวกั บสิ งห์  เอสเตทเ ก่ี ยวกั บสิ งห์  เอสเตท 1312 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



อาคารส�านักงานท่ีลงทุนโดยกองทรสัต์ SPRIME
• ซนัทาวเวอรส์

อาคารส�านักงานอืน่ ๆ
• สิงห์ คอมเพล็กซ์
• เมโทรโพลิศ
• เดอะ ไลท์เฮ้าส์

โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา
• เอส โอเอซสิ 1

ธรุกิจอสังหารมิทรัพย์เพ่ือการค้า

อสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารส�านักงานและพ้ืนท่ีค้าปลกี
ให้เช่า เป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลักของบริษัทฯ ท่ีมีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง สร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง (Recurring 
Income) และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจประเภทน้ีผ่าน
การพัฒนาด้วยตนเองและการลงทนุผ่านการเข้าซือ้กิจการ 
(Acquisition) 

หมายเหตุ : 
1 อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 54,100 ตารางเมตร

5 โครงการ

พ้ืนท่ีเช่าสุทธิ

193,632 ตร.ม.

โรงแรมท่ี SHR บรหิารจดัการและด�าเนินการเอง
• โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย ประเทศไทย
• โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท ประเทศไทย 

โรงแรมท่ี SHR บรหิารจดัการ
และด�าเนินการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์
• โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by 

Hilton @ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์
• โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives @ CROSSROADS 

สาธารณรัฐมัลดีฟส์
• โรงแรมภายใต้แบรนด์ Mercure และแบรนด์ Holiday Inn 

29 โรงแรมในสหราชอาณาจักร

โรงแรมท่ีบรหิารจดัการ
ภายใต้สัญญาบรหิารจดัการโดยบุคคลภายนอก
• Outrigger Group 1 จำานวน 6 โรงแรม : สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

1 โรงแรม, สาธารณรัฐมอรเิชียส 1 โรงแรม, สาธารณรัฐฟิจิ 
2 โรงแรม และประเทศไทย 2 โรงแรม

โรงแรมของบุคคลอืน่ท่ีให้บรกิารบรหิารจดัการโรงแรม
โดยใชแ้บรนด์ของ SHR

ธรุกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมและให้บริการบริหารโรงแรมเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจหลกัและมกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดดภายหลงัการ
ปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ขยายธุรกิจประเภทนีผ่้านการเข้าซือ้กจิการ (Acquisition) 
และการพัฒนาโครงการเอง ภายใต้การด�าเนินงานของ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) (SHR) 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 62.24 

7 แบรนด์
39 โรงแรม
5 ประเทศ
4,647 ห้อง

หมายเหต ุ: 
1 ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2564 SHR ได้ยกเลกิสัญญารบัจ้างบรหิารโรงแรมกับ Outrigger Group ส�าหรับโรงแรมในสาธารณรัฐมลัดฟีส์ และ 2 โรงแรมในประเทศไทย โดยเปลีย่นเป็นโรงแรมทีบ่ริหารภายใต้แบรนด์ของ SHR

เ ก่ี ยวกั บสิ งห์  เอสเตทเ ก่ี ยวกั บสิ งห์  เอสเตท 1514 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ห่วงโซธ่รุกิจของสิงห์ เอสเตท

ของเสียจากการก่อสร้างและการบริโภค

รีไซเคิล การบริหารจัดการของเสีย การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

ลูกบ้าน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

ผู้เช่า/ผู้มาติดต่อ

ธุรกิจโรงแรม

ลูกค้าโรงแรม

ธุรกิจของเรา

ลูกค้าของเรา

• การพัฒนา
 โครงการเอง
• การร่วมทุน
• การเข้าซื้้อ
 และรับโอน

การพัฒนาธุรกิจ การก่อสร้างโครงการการออกแบบโครงการ การบริหารสินทรัพย์การตลาดและการขายการจัดหาที่ดิน

เงินทุน วัสดุก่อสร้าง ของใช้สิ้นเปลืิองต่าง ๆ

ปลายน้ำ

ต้นน้ำ

สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต การเติบโตที่ย่ังยืน

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน นักวิเคราะห์

พนักงาน ผู้บริหาร

เจ้าหนี้

หน่วยงานภาครัฐ

คู่ค้า

ผู้รับเหมาช่วง

แรงงานก่อสร้าง

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย

ห่ วงโซ่ ธุ ร กิ จของสิ งห์  เอสเตทห่ วงโซ่ ธุ ร กิ จของสิ งห์  เอสเตท 1716 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



รางวัลสุดยอดนวัตกรรม
สินค้าและบรกิารแห่งปี 

บริ ษัทฯ  ไ ด้ รับรางวั ล สุดยอด
นวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 
(Product Innovation Awards 
2020) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ จากนวัตกรรม
เพ่ือการอยู่อาศัย S-Air จากงาน 
Business+ Product Innovation 
Awards 2020

รางวัล Asia Responsible 
Enterprise Awards
สาขาผู้น�าด้านส่ิงแวดล้อม

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
จำากัด (มหาชน) บริษัทในเครอืของ
สิงห์ เอสเตท ได้รับรางวัล Asia 
Responsible Enterprise Awards 
2020 (AREA) สาขาผู้นำาด้าน 
ส่ิงแวดล้อม (Green Leadership) 
จดัโดย Enterprise Asia

รางวัล Responsible
Thailand Awards

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 
บี ช  รี ส อ ร์ ท  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 
Responsible Thailand Awards 
สาขา Marine and Nature  
โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ประจำาสหราชอาณาจกัร

องค์กร “Carbon Neutral”

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง 
การแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรท่ีมี 
การปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ในขณะท่ีโรงแรมพีพี  
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรท่ีมีการชดเชยคาร์บอน  
(Carbon Offset) ประจำาปี 2563* โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน)

อาคารท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม LEED
ระดับ Gold

โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้รับ
การรับรองอาคารท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED 
ระดับ Gold ประเภท Core and 
Shell เวอร์ชนั 3.0 จาก U.S. Green 
Building Council (USGBC)

ผลงานท่ีโดดเด่น
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

หมายเหตุ :
* ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนปี 2562

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะท�าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิจากหลายภาคส่วนต้องชะลอตวั หรอืหยุดชะงักลง แต่ความตัง้ใจ 
ของสิงห์ เอสเตท ในการพัฒนาธุรกิจโดยค�านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ยังคงด�าเนินอย่างต่อเนื่อง และประสบผลส�าเร็จจนเป็นที่น่าพอใจ

ในปี 2563 สิงห์ เอสเตท มีผลงานด้านความย่ังยืนที่โดดเด่น ทั้งใน 
ระดับองค์กรและระดับธุรกิจในนามของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
โดยสงิห์ เอสเตท ยังคงเป็น “หุน้ย่ังยืน” ตามหลกัเกณฑ์การประเมนิความ
ย่ังยืนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รกัษาการเป็นองค์กรทีม่รีะดบั
คะแนนการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเลิศ และส�านักงานใหญ ่
ของสิงห์ เอสเตท ยังมีการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการพักอาศยั โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเพ่ือการอยู่
อาศัย “S-Air” จนได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้า ที่ได้ภาคภูมิใจจากการที่โครงการสิงห์ 
คอมเพล็กซ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold ประเภท Core and 
Shell เวอร์ชัน 3.0 จาก U.S. Green Building Council (USGBC) และ
ธุรกิจโรงแรม จากการได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Asia Responsible 
Enterprise Awards 2020 (AREA) สาขาผูน้�าด้านสิง่แวดล้อม หรอื Green 
Leadership จาก Enterprise Asia เป็นปีแรก

หุ้นยัง่ยืน

บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น “หุน้ย่ังยืน” 
หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 2 โดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

การก�ากับดูแลกิจการ
ระดับ “ดีเลิศ”

บริ ษัทฯ ไ ด้รับคะแนนปร ะ เ มิน
รายงานการกำ า กับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย 5 ดาว ซึ่งอยู่ 
ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่งชาติ 

ผลงานท่ี โดดเด่ น
ด้ านการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น

ผลงานท่ี โดดเด่ น
ด้ านการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 1918 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ผู้ส่งมอบท้ังหมด 100%
ต้องได้รบัการพิจารณา
ในประเด็นความยัง่ยืน

30% ของผูส่้งมอบท้ังหมด
การรบัรองด้านความยัง่ยืน

0 กรณี

การรอ้งเรยีนด้านทุจรติ
และสิทธมินุษยชน 

11.95 ตัน

รว่มลดขยะทะเล
และขยะสู่ Landfill กว่า 

49.59%
ของพนักงานโรงแรม 3

เป็นคนในพื้นท่ี

170 
หลักสูตร

จดัหลักสูตร
ด้านความปลอดภัย 

5.76
ล้านบาท

การลงทุนเพื่อสังคม
ในโครงการเพื่อผู้พิการ 

ผลประกอบการด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม

ปลูกปะการงัเพิ่ม 

3,321 ก่ิง 
รวม

6,973 ก่ิง 682.05% 1

ขยายพื้นท่ีแนวปะการงั 
ณ โครงการ CROSSROADS

สาธารณรฐัมัลดีฟส์ ได้ 

5.09
ล้านตัน

โครงการ S OASIS
ใชวั้สดุรไีซเคิล

ในการก่อสรา้งแล้วกว่า

ขยะ 82.31%
ในโครงการ CROSSROADS 

สาธารณรฐัมัลดีฟส์ 
ถูกน�ากลับไปรไีซเคิล22.52%

โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
ใชพ้ลังงานต่อคนลดลง 

หมายเหตุ :
1 จากพื้นที่อนุรักษ์ขนาด 479 ตารางเมตร ในปี 2559 (ปีฐาน) 
2 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
3 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

น�าท้ิงกว่า 34.66%
ถูกน�ากลับมารไีซเคิล

เพื่อใชห้มุนเวียน 
ใน 3 โครงการหลัก 2

ผลปร ะกอบการด้ านสั งคม
และ ส่ิ งแวดล้ อม

ผลปร ะกอบการด้ านสั งคม
และ ส่ิ งแวดล้ อม 2120 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การเป็นสมาชกิหรอืลงนามในเครอืข่ายเพื่อความยัง่ยืน

• ปฏิญญาเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ UNESCO โดยความรว่มมอืกับ Expedia Group และการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) 
(โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย) 

• Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
• เครอืข่ายเพ่ือความย่ังยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) : โครงการวภิาวดีฯ ไม่มีขยะ โครงการวน โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ฯลฯ
• โครงการ Picnic Park โดยความร่วมมือกับ Ministry of Planning and Infrastructure สาธารณรัฐมัลดีฟส์
• โครงการ “โรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก” โดยสมาคมโรงแรมไทย (โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท)

การสนับสนุนการด�าเนินงาน
(ประเทศไทย)

• กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุพื์ช
• กรมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
• กระทรวงศึกษาธกิาร 
• กรุงเทพมหานคร
• กองทัพเรอื
• คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
• เทศกาลหนังส้ัน “โลกป่วย เราต้องเปล่ียน 2563” Changing 

Climate, Changing Lives (CCCL) 
• บรษัิท บุญรอดบรวิเวอร ี ่จำากัด – โครงการพัฒนาเคร ือ่งรบัซือ้ 

บรรจุภัณฑ์รไีซเคิล (RVM)
• Green Network โดย เอไอเอส – โครงการ e-Waste

การสนับสนุนการด�าเนินงาน
(สาธารณรฐัมัลดีฟส์)

• Ministry of Environment
• Ministry of Youth and Sport
• Ministry of National Planning and Infrastructure
• Ministry of Art, Culture and Heritage
• Marine Research Center, Ministry of Fisheries, 

Marine Resources and Agriculture
• Ministry of Higher Education
• Maldives National University
• Iskandhar School
• Live and Learn Environmental Education (Foundation)
• Parley Maldives

กรอบการด�าเนินงาน

• เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG 2030) ขององค์การ
สหประชาชาติ

• มาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 
Standards) โดย Global Reporting Initiatives

• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal 
Declaration of Human Rights)

มาตรฐาน

• มาตรฐานสากล Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) ระดับ Gold ประเภท Core and Shell  
เวอรช์นั 3.0 จาก U.S. Green Building Council (USGBC) 
(โครงการสิงห ์คอมเพล็กซ)์

• มาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
(อาคารสำานักงานซนัทาวเวอรส์)

• มาตรฐานสากล OHSAS 18001 : 2007 อาชวีอนามัยและ 
ความปลอดภัย (อาคารสำานักงานซนัทาวเวอรส์)

• การประเมนิคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์ขององค์กร โดยองค์การบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

• มาตรฐานใบไม้เขียว (Green Leaf) โดยมูลนิธใิบไม้เขียว 
(โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอรท์)

• โรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) โดย 
กรมส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม (โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ 
วลิเลจ บีช รสีอร์ท)

เจตนารมณ์และความรว่มมือ
ด้านความยัง่ยืน

ในปี 2563 สิงห์ เอสเตท ยังคงยึดมั่นในมาตรฐาน 
การด�าเนินงานท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
ต่อเนื่องจากท่ีผ่านมา แต่สิ่งท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 
อย่างเข้มข้นมากย่ิงขึน้ นัน่คือการได้ร่วมมอืกับหน่วยงาน 
ภายนอกเพ่ือการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานท่ีครบวงจร 
มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะและ 
ของเสยีทัง้จากกระบวนการก่อสร้าง กิจกรรมทางธุรกิจ 
และการบริโภคอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน่ึงในประเด็นความ
ยั่งยืนที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 

จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายเพ่ือความย่ังยืนแห่ง
ประเทศไทย หรือ TRBN เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างผลกระทบในวงกว้าง 
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังท�าให้บริษัทฯ ริเริ่ม
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในโครงการใหม่ ๆ 
อย่างโครงการ “โรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก” โดย
สมาคมโรงแรมไทย หรือโครงการ e-Waste Green 
Network โดย เอไอเอส ซึ่งทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์เพื่อความยั่งยืนของเรา

เจตนารมณ์ และความร่ วมมื อ
ด้ านความย่ังยื น

เจตนารมณ์ และความร่ วมมื อ
ด้ านความย่ังยื น 2322 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
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รเิร ิ่มโครงการคาร์บอนต�า
(Low Carbon Initiatives)
ณ โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Bio-Diversity
Network Alliance (B-DNA)

กิจกรรม SeaYouTomorrowRun
ว ิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล

เปิดศูนย์เรยีนรู้ทางทะเล (MDC)
แห่งท่ี 2 ณ โครงการ CROSSROADS
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

การจัดงานเสวนา “S talks”
ทะเลใน 10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

รเิร ิ่มโครงการ
ร้านค้าใจดีช่วยชีวติทะเล

โครงการ Let’s Go Green, Save The Earth

โครงการวภิาวดีไม่มีขยะ โดยเครอืข่าย 
เพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand
Responsible Business Network: TRBN)

Eco Diving School

ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา- 
หมู่เกาะพีพี
• ปลูกปะการังด้วยวธิี Coral Propagation
 ณ บรเิวณอ่าวมาหยา จำานวน 500 ก่ิง
• โครงการติดตามและฟ้ืนฟูปะการังในพ้ืนท่ี 
 บรเิวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- 
 หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
 จากโดรน

เปิดศูนย์เรยีนรู้ทางทะเล
(Marine Discovery Centre : MDC) แห่งแรก  
ณ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท

ร่วมอนุรักษ์ปะการังและแบ่งปันความรู้ 
เก่ียวกับการฟ้ืนฟูปะการัง ณ โครงการ
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

เปิดแคมเปญ #SeaYouTomorrow

สิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้รับการรับรองอาคาร 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาตรฐาน LEED Gold 
(Core and Shell) V.3.0

สานต่อความร่วมมือกับ TRBN ผ่านโครงการ 
“วน” และโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” 

ก่อต้ัง CROSSROADS Sustainable 
Development Committee (CSC)

ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน
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ก่อต้ังบรษัิทฯ และเร ิ่มดำาเนินธรุกิจ
พร้อมแนวคิดการดูแลส่ิงแวดล้อม
และสังคมตามนโยบายของ 
กลุ่มบรษัิท บุญรอดบรวิเวอร ี่ จำากัด

โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีแปลงปลูกปะการัง 
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ 
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

โครงการ “พีพี กำาลังจะเปล่ียนไป” 
สนับสนุนโครงการ “พีพี โมเดล”
• มอบทุ่นจอดเรอืท่ีทะเลแหวก  
 ป้องกันแนวปะการังเสียหาย
• มอบเรอืตรวจการณ์
 สนับสนุนการทำางานของเจ้าหน้าท่ี

ก่อต้ังคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SD Committee)

โครงการ “พีพี กำาลังจะเปล่ียนไป” 
สนับสนุนโครงการ “พีพี โมเดล”
• กิจกรรม “โตไวไว”
• สนับสนุนการวจัิยสาหร่ายจิ๋ว
 (Zooxanthellae) ฟ้ืนฟูปะการงัฟอกขาว

โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีแปลงปลูกปะการงั

โครงการสนับสนุนวาฬบรูด้าให้เป็น
สัตว์สงวนของกรงุเทพมหานคร

+

+

+
+

+

+

+
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พัฒนาธุรกิจให้แขง็แกรง่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง  
มส่ีวนพัฒนาชุมชนเมอืงและโครงสรา้งพ้ืนฐาน ท่ีสรา้ง
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับ
ประเทศ เพ่ือเติบโตไปพรอ้มกับบรษัิทฯ เป็นเครอืขา่ย
ทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน

สร้างสังคมคุณภาพและชีวติท่ีดี ผ่านการให้ความ
สำาคัญต่อภูมิสังคมท่ีแตกต่าง มีส่วนร่วมกับชุมชน 
รวมถึงมกีารจ้างงานท่ีดี เพ่ือใหผู้้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในทุกพ้ืนท่ีท่ีเราเข้าไปดำาเนินธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยัง่ยืน

ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ต้นน�าสู่
ปลายน�า จากกิจกรรมบนภาคพ้ืนดิน (Land-based 
Activities) สู่ทรัพยากรทางทะเล เพ่ือรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ รบัผิดชอบต่อสภาพภมูอิากาศ 
ท่ีเปล่ียนแปลง ภายใต้แนวคิด “SeaYouTomorrow : 
ทะเลวันพรุง่น้ีอยู่ในมือคุณ”

บรษัิทฯ มุ่งพัฒนาธรุกิจใหแ้ขง็แกรง่ มีความสามารถในการ
แข่งขันให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันและสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า มีการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คำานึงถึงการบรหิารจดัการห่วงโซ ่
อุปทานอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนใน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจท้ังใน
ระดับประเทศและระดับชมุชน ส่งเสรมิการจา้งงานจากชมุชน
ท้องถ่ิน สนับสนุนการจัดซือ้สินค้าจากชมุชน เพ่ือเสรมิสรา้ง
เศรษฐกิจชมุชนใหเ้ติบโตเคียงข้างไปกับบรษัิทฯ และเป็นการ
สร้างเครอืข่ายทางเศรษฐกิจในทุกระดับอย่างยัง่ยืน

บรษัิทฯ ให้ความสำาคัญกับภูมิสังคมท่ีแตกต่างในประเทศ 
ท่ีบรษัิทฯ เขา้ไปลงทุนและดำาเนินธรุกิจ ผ่านการดำาเนินงาน 
อย่างเป็นธรรมและใส่ใจต่อคุณภาพชีวติของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มภายในห่วงโซ่ธรุกิจ ท้ังพนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้า 
และผู้ใช้บรกิารต่าง ๆ ดูแลให้มีสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยท่ีดีตามมาตรฐานของสิงห์ เอสเตท ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเคารพสิทธมินุษยชนและสิทธส่ิวนบุคคล 
ปฏบิติัต่อพนักงานในการจ้างงานอยา่งเปน็ธรรม การพัฒนา 
ศักยภาพพนักงานใหม้คีวามก้าวหน้าในอาชพี มส่ีวนรว่มกับ
ชุมชนและสังคมเพ่ือยกระดับให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจน 
ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยยึดมั่นในการสร้าง
สังคมคณุภาพท่ีเติบโตไปพรอ้มกันระหว่างชมุชนและบรษัิทฯ

บรษัิทฯ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
โดยคำานึงถึงผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำาเนินธรุกิจท้ังจากกิจกรรมบนภาคพ้ืนดิน น�า อากาศ และ
ส่งเสรมิให้เกิดการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลด 
การเกิดขยะทะเล (Marine Debris) ผลกระทบต่อมหาสมุทร 
และส่ิงมีชีวติใต้ท้องทะเลอันเป็นจุดเร ิ่มต้นของห่วงโซ่ชีวติ

เศ
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ฐกิ
จ

สัง
คม

สิ่ง
แว

ดล้
อม

นโยบาย
เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือน�าธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่
การพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030: 
SDG 2030) รวมถึงกรอบหรือมาตรฐานระดับสากลท่ีเก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนอื่น ๆ ผนวกเข้ากับปรัชญาและความมุ่งมั่น 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบรษิทัฯ ให้เกิดเป็นมาตฐานสงิห์ เอสเตท 
เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เศรษฐกิจ

สังคม ส่ิงแวดล้อม 

ก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายในห่วงโซธ่รุกิจอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้น
อย่างสมดุลและยัง่ยืน 

การกำากับดูแลกิจการ

ปรชัญา
สงิห์ เอสเตท ด�าเนินธุรกิจบนปรชัญาการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผนวกการ
ให้คณุค่าต่อการท�าดแีละช่วยเหลอืสงัคมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมุง่เป็นบรษิทั 
“นกัพัฒนา” ท่ีหวังสร้างองค์ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบติัทีด่ใีห้แก่ผูม้ี
ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ และร่วมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดลุ (Harmonious 
Coexistence) ในอนาคต ท้ังเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม

พัฒนาธรุกิจให้แขง็แกรง่
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

สร้างสังคมคุณภาพ
และชีวติท่ีดี ผ่านการ

ให้ความสำาคัญต่อ
ภูมิสังคมท่ีแตกต่าง

ดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมต้ังแต่
ต้นน�าสู่ปลายน�า

นโยบาย
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น

นโยบาย
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 27บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
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• ดูแลสุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึง
มีคุณภาพชีวติท่ีดีในการทำางานของท้ังพนักงาน 
ผู้รับเหมา รวมถึงคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และจัดทำา 
S-Construction Safety Standard เพ่ือเป็น
มาตรฐานความปลอดภัยของสิงห์ เอสเตท

• ผลักดันให้เกิดความหลากหลายและความเท่าเทียมใน
การจา้งงาน และ/หรอื ส่งเสรมิการจา้งงานในพ้ืนท่ีเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีแขง็แกรง่

• สนับสนุนการจดัซือ้จดัจา้งจากท้องถ่ินในธรุกิจโรงแรม
ควบคู่ ไปกับบทบาทการสนับสนุนการท่องเท่ียว 
อย่างยัง่ยืน

การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

0
เป้าหมาย
จำานวนอบุัติเหตุ
จากการท�างาน

60%
เปา้หมายการจา้งงาน 
ท้องถ่ินในโครงการ 
CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

100%
เป้าหมายพิจารณา
ประเด็นด้านสังคม 
ในคู่ค้าทุกราย

สิงห์ เอสเตท ด�าเนินธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG 2030) ตามที่ได้
ประกาศไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี  2563 ซึง่ได้รบัการอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ นอกจากนี้ เป้าหมายและความก้าวหน้า 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่าง ๆ  ยังถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (CG & SD 
Committee) และการประชุมผูบ้รหิารต่าง ๆ  เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน 
อย่างใกล้ชิด โดยเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนและแนวทาง
การด�าเนินงานในประเด็นที่ส�าคัญของสิงห์ เอสเตท ในปี 2563 มีดังนี้ 

เป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

เป้ าหมาย
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 

เป้ าหมาย
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 29บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

28 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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• ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก เพ่ือเป็นรากฐานของการสร้างคุณค่า
ชีวติท่ียัง่ยืน

• กำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและดำาเนินงานตามแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจรติและคอร์รัปชัน

• จัดให้มีช่องทางการรับฟังและติดตามเสียงจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสมและสม�าเสมอ

• สร้างความร่วมมือระหว่างผู้รับเหมา คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจผ่าน
นโยบาย การกำากับดูแล การแลกเปล่ียนความรู้และการดำาเนินงานร่วมกัน

• สนับสนุนและร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ และเอกชน และภาคีเครอืข่ายต่าง ๆ  
เพ่ือเสรมิการทำางานให้ชัดเจนและครอบคลุมเกิดเป็นเครอืข่ายด้านความยั่งยืน 
ท่ีแขง็แกรง่

0
เป้าหมายกรณี
การเกิดทุจรติ
เป็นศูนย์

3
ภาคีเครอืข่ายระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในทุกธรุกิจ

0
เป้าหมายกรณี
การถูกรอ้งเรยีน
ด้านสิทธมินุษยชน
เป็นศูนย์

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน

• ลดผลกระทบจากกิจกรรมธรุกิจบนภาคพ้ืนดิน (Land-based Activities) ท่ีอาจเปน็
ความเส่ียงต่อส่ิงมีชีวติใต้ทะเล (Marine Life) เพ่ือปกป้อง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

• สร้างความตระหนักรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบ
ต่อมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลผ่านแนวคิดและโครงการ SeaYouTomorrow

• จดัใหม้ศูีนยก์ารเรยีนรูท้างทะเล (Marine Discovery Centre) ในโรงแรมท่ีต้ังอยูใ่กล้
พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูง    

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

100%
เป้าหมายให้ทุกพื้นท่ีท่ีสิงห์ เอสเตท ด�าเนินธรุกิจ
ในแหล่งท่ีมคีวามหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลสูง 
จะต้องได้รับการประเมินความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
โดยค่าความสมบูรณ์จะต้องไม่ลดลงไปจากเดิม

• ออกแบบ ปรับปรุง และก่อสรา้งโครงการ โดยคำานึงถึงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พร้อม
จัดการการใช้พลังงานและลดกิจกรรมท่ีอาจสร้างคาร์บอนปรมิาณสูง

• ติดตามประเมินผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหค้รอบคลมุในทุกธรุกิจ เพ่ือหาแนวทาง
และรเิร ิ่มการดำาเนินงานต่าง ๆ ท่ีช่วยลดคาร์บอนและชดเชยจนมีปรมิาณการปล่อย
คาร์บอนสุทธเิป็นศูนย์ (Carbon Neutral) 

• รว่มมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอก และภาคีเครอืขา่ยต่าง ๆ  เพ่ือการจดัการพลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

20%
เป้าหมายปรมิาณการลดก๊าซคารบ์อน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 (ปฐีาน พ.ศ. 2562)

• ใหค้วามสำาคัญต่อการบรโิภคทรัพยากรอยา่งรูค้ณุค่า เพ่ิมประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน 
น�า วัสดุก่อสร้าง และทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม

• ลดและจัดการของเสียจากการก่อสร้างและการดำาเนินงาน ส่งเสรมิและสร้างจิตสำานึก
การคัดแยกขยะในพ้ืนท่ีท่ีเราดำาเนินงานและพ้ืนท่ีโดยรอบ

• ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอก และภาคีเครอืข่ายต่าง ๆ เพ่ือการจัดการขยะท่ี
เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนการบรโิภคและการผลิตท่ียัง่ยืน

0
เป้าหมาย
ขยะสู่ Landfill 
เป็นศูนย์

100%
เป้าหมายให้
โครงการทุกแห่ง
มีการคัดแยกขยะและ 
วัดสัดส่วนขยะรไีซเคิล

• การสร้างเมืองท่ีมีคุณภาพ ยกระดับการอยู่อาศัยและ
การใช้ชีวติผ่านการออกแบบโครงการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ปลอดภัย สร้างพ้ืนท่ีเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดี 
และพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว (Public Green Space) ท่ี
ผู้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ (Universal Access) 
เพ่ือสร้างสังคมคณุภาพท้ังภายในอาคารสำานักงานและ
พ้ืนท่ีโดยรอบ

• ดำาเนินงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนและ 
ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ พร้อมป้องกันและลดผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน

เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยัง่ยืน

100%
เป้าหมายให้
อาคารส�านักงาน
ทุกแห่งได้รับ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับความยัง่ยืน

100%
เป้าหมายให้อาคาร
ส�านักงานทุกแห่ง
คำานึงถึงพ้ืนท่ีสาธารณะ
สีเขียวและพ้ืนท่ี
เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดี 
ในอัตราตารางเมตร 
ต่อคนท่ีเหมาะสม 
ตามมาตรฐาน 
สิงห์ เอสเตท

0
เป้าหมายกรณี
การรอ้งเรยีน
จากชุมชนจนทำาให้
โครงการเกิดความ
ล่าช้าหรอืไม่สำาเร็จ
เป็นศูนย์

เป้ าหมาย
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 

เป้ าหมาย
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 3130 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ครอบคลุมมติิความยัง่ยนืด้านธรรมาภิบาล (G: Governance)  
สรา้งการมส่ีวนร่วมภายในหว่งโซธ่รุกิจและการสรา้งเครอืขา่ย
ด้านความยัง่ยนื ดแูลใหม้กีารปฏบิติัดำาเนินงานอย่างเปน็ธรรม 
ต่อคู่ค้า เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงการเคารพสิทธมินุษยชน
และสิทธส่ิวนบุคคลของผู้มส่ีวนได้เสีย ดแูลไมใ่หม้กีารละเมดิ
หรอืเลือกปฏบัิติ

• การปฏบิติัตามขอ้กำาหนดด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
• การบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทาน
• การไมเ่ลือกปฏิบติัและนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ท่ีครอบคลมุ
• คณุธรรมและจรยิธรรม
• การเคารพสิทธมินุษยชน
• ความเปน็ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้เสีย

ครอบคลุมมิติความยั่งยืนด้านสังคม (S: Social) ผ่านการ
ดำาเนินงานทุกรปูแบบเพ่ืออกีระดับของคณุภาพชีวติท่ีดีข้ึนของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
และลูกจา้ง ผู้รบัเหมา ผู้เช่า ลกูค้า ผู้อยูอ่าศัย รวมไปถึงชมุชน
รอบข้าง ท้ังในประเด็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย  
การอยูอ่าศัยท่ีสุขสบาย การพัฒนาศักยภาพตัวเอง การมอีาชพี 
และรายได้ ฯลฯ เพ่ือเติบโตไปพรอ้มกับสิงห ์ เอสเตท อยา่งมี
คณุค่าและยัง่ยนื

• สุขภาพอนามยัและความปลอดภัย
• การมส่ีวนรว่มและความเปน็อยูข่องชมุชน
• การดแูลและพัฒนาบุคลากร
• ความพึงพอใจและความสัมพันธกั์บลูกค้า
• การสนับสนุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
• การรว่มอนุรกัษ์มรดกและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ครอบคลุมมติิความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม (E: Environment) 
เน้นการใชท้รัพยากรต่าง ๆ  อยา่งรูค้ณุค่าและเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด ลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง อาคารสำานักงาน 
ท่ีพักอาศัย หรอือสังหารมิทรพัยอ่ื์น ๆ บนภาคพ้ืนดิน ท่ีอาจ
ส่งผลไปถึงทรัพยากรทางทะเลและภาวะโลกร้อน จนเกิดเป็น
แนวคิด “SeaYouTomorrow : ทะเลวันพรุง่น้ีอยู่ในมอืคณุ” 
เพ่ือการอนุรกัษ์ผืนน�าและสัตว์ทะเลอยา่งเปน็รปูธรรม และใส่ใจ
ต่อส่ิงแวดล้อมจากต้นน�าสู่ปลายน�าตลอดวัฎจกัร

• การบรหิารจัดการน�าและน�าท้ิง
• การบรหิารจัดการของเสียและขยะพลาสติก
• ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
• ก๊าซกระจกและสภาพภมิูอากาศเปล่ียนแปลง
• การใชพ้ลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ

บริษัทฯ มุ ่ง “สร้างคุณค่าให้ชีวิต” ผ่านการรังสรรค์
โครงการอันเปี ่ยมไปด้วยคุณภาพและความประณีต 
สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ท่ีครบวงจรโดยมิได้จ�ากัดอยู่เพียง
การพักอาศยั การพักผ่อน การท�างานและช้อปป้ิงเท่าน้ัน 
แต่เรายังมุ ่งหมายให้อสังหาริมทรัพย์ในความดูแล 
ของเรามีส่วนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมในทุกมิติ 

ด ้ วยธุร กิจหลักของเราคือการเป ็นผู ้บริหารและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน 3 กลุ ่ม อันได้แก่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพักอาศัย (Residential) ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้า (Commercial) และ 
ธุรกิจโรงแรม (Hospitality) นอกจากการมส่ีวนสร้างสรรค์ 
สังคมเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีเศรษฐกิจชุมชน
ที่แข็งแกร่งผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจาก 
การบริหารโรงแรมในหลากหลายพ้ืนที่ทั่วโลกแล้ว 
เราตระหนกัดว่ีาแต่ละกลุม่ธุรกิจอาจส่งผลกระทบเชงิลบ 
ต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมโดยรอบตัง้แต่ระยะการก่อสร้าง
เรื่อยมาจนถึงระยะด�าเนินการได้เช่นกัน เราจึงพิจารณา 
ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงบวกและลบที่มีนัยส�าคัญ 
ต่อแต่ละธุรกิจรวมไปถึงก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน 
นโยบาย เป้าหมายและแนวทางในการบริหารจัดการ 
บูรณาการเข้ากับห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัท สนับสนุน 
และตอบสนองผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู ้เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
อย่างยั่งยืน

เพ่ือให้การพัฒนาอย่างย่ังยืนของสิงห์ เอสเตท และ
บริษัทในเครือ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและด�าเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดกรอบการพัฒนา
อย่างย่ังยืนท่ีครอบคลุมมิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล  
สิง่แวดล้อม และสงัคม โดยได้รบัการอนมุตัจิาก CG & SD 
Committee อนัประกอบไปด้วย 3 แกนหลกั รายละเอยีด
ดังนี้

ประกอบกิจการท่ีดี
ในห่วงโซ่ธรุกิจ 

Good Governance 

ยกระดับคุณภาพชีวติ
Living Quality

ทะเลวันพรุง่น้ีอยู่ในมือคุณ
SeaYouTomorrow

กรอบการดำาเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

กรอบการดำ า เนิ นงาน
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 

กรอบการดำ า เนิ นงาน
เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 3332 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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Resilience for Sustainability

ในปีแห่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 น้ี แน่นอนว่าธุรกิจ
แต่ละประเภทของเราจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือพร้อมกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ประเด็นด้านความย่ังยืนของแต่ละธุรกิจมี
บทบาทส�าคญัมากย่ิงข้ึนในสภาวะท่ีทัว่โลกก�าลงัเผชญิวิกฤตการณ์
ดงักล่าวร่วมกนั เพราะสิง่น้ีจะเป็นตวับ่งชีว่้าแนวทางการด�าเนนิงาน 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีสิงห์ เอสเตท ก�าลังด�าเนินการอยู่น้ี 
จะพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมน�าพาบริษัทฯ สังคม
และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใด

สงิห์ เอสเตท ยังคงตระหนกัในผลกระทบจากธุรกิจของเราอย่างเป็น
วัฏจักร อสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบท่ีได้รับการพัฒนาขึ้น 
บนภาคพ้ืนดิน มีส่วนช่วยยกระดับเมืองและคุณภาพชีวิต และ
อ�านวยความสะดวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย แต่ขณะ
เดียวกันผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
และการบรโิภคอาจกระทบต่อสิง่แวดล้อม ของเสยีต่าง ๆ  อาจถูกพัดพา 
ลงสูแ่หล่งน�า้และมหาสมทุร ซึง่หากบรษิทัฯ ไม่พิจารณาด�าเนนิงาน
อย่างถ่ีถ้วนแล้ว ชายหาดและท้องทะเลอนัเป็นจดุหมายปลายทาง 
แห่งการท่องเท่ียวที ่SHR บรษิทัในเครอืของเราด�าเนนิธุรกิจโรงแรมอยู่ 
ก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาท่ี
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single-use Products) และ
ขยะทางการแพทย์ท่ีกลับมามีบทบาทอีกคร้ัง น่ันจึงท�าให้ความ
ปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของคนในสังคม ต้องแลกมาด้วยกับ 
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากปรมิาณขยะจ�านวนมหาศาล ท่ีพร้อม 
จะปนเปื้อนลงสู่ท้องทะเล 

การพิจารณาประเดน็ความเสีย่งด้านความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 
ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง (Pre-construction) ระหว่างก่อสร้าง 
(Construction) และระยะด�าเนินการ (Operation) ให้รัดกุมที่สุด
จงึเป็นเรือ่งท่ีเราใส่ใจมาโดยตลอด รวมถึงการก�าจดัของเสยีตลอด 
เส้นทาง (Waste Journey) และการตั้งเป้าลดการปลดปล่อย
คาร์บอนในทุกธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างครบวงจร

นอกจากนี ้การให้ความส�าคญัด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั 
และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่พนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้าและผู้เช่า 
รวมถึงผูใ้ช้บรกิารอืน่ ๆ  ยังนับเป็นประเด็นความย่ังยืนท่ีส�าคญัในปี 
2563 ซึง่บริษัทฯ ได้ดูแลเรื่องดงักลา่วให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สงิห์ เอสเตท และยังคงสร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้แก่ลกูค้าควบคูไ่ป
กับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนการปฏิบัติด�าเนินงาน
อย่างเป็นธรรมภายในห่วงโซ่ธุรกิจ 

จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าปริมาณขยะพลาสติกประเภท 
ใช้ครัง้เดยีวท้ิง (Single-use Plastic) ได้กลับมามบีทบาทส�าคัญอกีครัง้ 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ จงึได้ปรบัตัวโดยขยายฐานความร่วมมอื 
กับหน่วยงานภายนอกในการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ และหวัง
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระทางสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส�าหรับโครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการของสิงห์ เอสเตท ได้ถูกก�าหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มปี
การแพร่ระบาดในปี 2562 และเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นในปี 2563 
ทัง้น้ี เพ่ือดแูลพนกังาน ผูร้บัเหมา แรงงานก่อสร้าง และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก�าหนดมาตรการให้ครอบคลุมทั้งภายใน
โครงการก่อสร้างและมาตรการภายในบ้านพักแรงงาน

ธุรกิจของเรา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

สิงห์ เอสเตท เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย 
รูปแบบ ท้ัง ธุ ร กิจอสังหาริมทรัพย ์ เ พ่ือการพักอาศัย 
(Residential) ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการค้า (Commercial) 
และธุรกิจโรงแรม (Hospitality) ครอบคลมุพ้ืนท่ีการด�าเนนิงาน 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และยังมแีผนในการขยายกิจการ 
ไปยังธุรกิจอื่น ๆ อีกในอนาคต เราจึงต้องค�านึงถึงผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการ
ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 

หมายเหตุ :
ภาพจ�าลองโครงการเอส โอเอซิส ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2564

ธุ ร กิ จของเรา เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น ธุ ร กิ จของเรา เ พ่ื อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 35บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

34 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



เพ่ืออีกระดับของการอยู่อาศัย ท่ีผสานความลงตัวระหว่างความ
สะดวก ความเป็นอยู่ท่ีสุขสบาย และความย่ังยืน บริษัทฯ ได้
พัฒนาการออกแบบ “3 Pillars of Best-in-Class” จนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของสิงห์ เอสเตท ประกอบด้วยแนวคิด Smart 
Living, Healthy Living และ Sustainable Living

สิงห์ เอสเตท มิได้จ�ากัดแนวคิดดังกล่าวอยู่เพียงแค่การออกแบบ
ท่ีพักอาศัย แต่เราต้องการขยายไปยังการออกแบบอาคาร
ส�านักงาน โรงแรม และการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ทุกประเภทของ 
องค์กร เพื่อให้สิงห์ เอสเตท ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน
การน�าเสนอผลติภัณฑ์ของเรา เพ่ืออกีระดบัของคณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ธรุกิจอสังหารมิทรัพย์
เพ่ือการพักอาศัย

Smart Living 
การคัดสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาผสานกับทุกองค์
ประกอบภายในโครงการท่ีเราคิดและออกแบบอยา่งละเอยีดเพ่ือใหใ้ชง้าน
ได้จรงิ การคำานึงถึงพ้ืนท่ีใชส้อยให้เกิดประโยชน์อยา่งลงตัวในทุกตารางน้ิว 
เน้นความงา่ยในการซ่อมบำารงุ ตอบโจทย์ สมาชกิในครอบครวัทุกชว่งวัย 
ของการพักอาศัย ใส่ใจทุกรายละเอียดต้ังแต่ก้าวแรกท่ีเดินเข้ามา ให้คุณ
อยู่อาศัยในบ้านท่ีเราบรรจงรงัสรรค์ให้อย่างสะดวก สบาย ไร้กังวล

Healthy Living
การออกแบบท่ีคำานึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ี 
ถูกสุขลักษณะ ให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาพท่ีดี ผ่อนคลายจากความเครยีด
ของกิจกรรมการทำางาน โดยเน้นการใช้ชีวติร่วมกับองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติขัน้พ้ืนฐานอยา่งสมดุลรอบด้าน ท้ังทิศทางของแสงแดด ลม ฝน  
ความสะอาดของน�า อากาศท่ีบรสุิทธิ ์ปลอดมลพิษ ท่ามกลางความรม่ร ืน่
ของพรรณไม้ และความสงบเงยีบ พร้อมความปลอดภัยสูงสุดในการ 
พักอาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

Sustainable Living
การลดมลพิษจากการพักอาศัย การใชพ้ลังงานอยา่งประหยดั คุ้มค่า และ
ความรบัผิดชอบต่อสังคม เปน็เร ือ่งสำาคัญอนัดับต้น ๆ  ท่ีเราคำานึงถึง ดังน้ัน 
ในทุกขัน้ตอนของการพัฒนาโครงการ ไมว่่าจะเปน็การออกแบบ การเลือกใช้ 
วัสดกุ่อสรา้ง เทคโนโลยกีารก่อสรา้ง ตลอดจนระบบต่าง ๆ  ท่ีเลือกใช ้ล้วนแล้ว 
แต่มุ่งเน้นให้ตอบโจทย์เร ื่องความยัง่ยืน เร ิ่มจากถนนภายในโครงการท่ี
มีการทรุดตัวต�า แบบอาคารท่ีเปิดให้แสงธรรมชาติเข้าถึงอย่างเพียงพอ  
ผนังอาคารท่ีลดความร้อนจากภายนอก กันสาดท่ีปอ้งกันการรัว่ซมึจากฝน 
การนำาพลังงานความร้อนจากเคร ื่องปรับอากาศกลับมาใช้ประโยชน์ 
การนำาน�าเสียท่ีผ่านการบำาบัดอย่างถูกต้องกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการ
ออกแบบระบบใหตั้วบา้นสามารถตรวจจบัขอ้บกพรอ่ง และเตือนใหท้ราบ
ล่วงหน้าเพ่ือลดความสูญเสียท่ีไม่คาดคิด

Resilience for Sustainability

ไม่ใช่เพียงแค่ความกังวลต่อเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต แต่ความกังวลต่อฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในเมือง ยัง
เป็นอกีประเดน็ทีม่อิาจละเลยได้ ในปี 2563 สงิห์ เอสเตทได้พัฒนา
นวัตกรรมอากาศสะอาดแบบ 360 องศา “S-Air” ขึ้น ซึ่งช่วยระบบ
หมุนเวียนและแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธ์ิภายในห้องพักทุกยูนิต
ของโครงการ ด้วยหลกัการท�างานจากแรงดนัอากาศแบบ Positive 
Pressure ที่ป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น PM 2.5 ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ 
จากภายนอกห้องพัก ท�าให้ผู้พักอาศัยได้รับอากาศสะอาด สดชื่น 
แม้ว่าห้องจะถูกปิดไว้ตลอดเวลาก็ตาม นอกจากนี้ระบบ S-Air ยัง
ช่วยเรื่องประหยัดพลังงานภายในห้องพักได้อีกด้วย

Smart
Living 

Sustainable
Living

Healthy
Living

Smart, Healthy,
and Sustainable Living
นำาเสนออีกระดับของการสร้างคุณค่า 
ใหช้ีวติ ผ่านการออกแบบและการใช้วัสดุ 
ท่ีเปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อมและการอยูอ่าศัย 
ท่ีสุขสบาย เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีสมบูรณ์

ธุ ร กิ จอสั งหาริ มทรั พย์
เ พ่ื อการพั กอาศั ย

ธุ ร กิ จอสั งหาริ มทรั พย์
เ พ่ื อการพั กอาศั ย 37บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

36 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



สิงห์ เอสเตท พัฒนาอาคารส�านักงานและพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือการค้า 
ให้ส่งเสรมิต่อการท�างานและการด�ารงชวิีตทีด่ ีเพ่ือสร้างให้เกิดเป็น 
สงัคมคณุภาพ ทีผู่ใ้ช้งานอาคารทุกประเภทพึงพอใจและตอบสนอง 
ต่อความต้องการสงูสดุ โดยไม่เพียงแต่จะค�านงึถึงสิง่อ�านวยความ 
สะดวกโดยท่ัวไปเท่าน้ัน แต่ยังคงพิจารณาพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว 
(Public Green Space) และพ้ืนทีท่ี่ส่งผลต่อการมคุีณภาพชวิีตท่ีด ี
อย่างเพียงพอ ค�านงึถึงการให้บรกิารท่ีเข้าถึงคนทกุกลุม่ (Accessible 
for All) ในพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้  
ดังนั้น เราจึงต้องออกแบบให้รองรับต่อการใช้งานของทุกคนอย่าง
เท่าเทียม (Space for All) อันเป็นเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้านหนึ่งที่ชี้วัดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง 

ด้วยลักษณะของงานบริการรูปแบบอาคารส�านักงาน ท�าให้มีการ
เปิดใช้ไฟฟ้าจากแหล่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทั้งพ้ืนที่ส่วนกลางและ 
ผูเ้ช่าอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับระยะเวลาอนัยาวนานท่ีผูเ้ช่าจะต้อง
ใช้ชีวิตภายในตัวอาคารในแต่ละวัน การค�านึงถึงการใช้ทรัพยากร 
พลงังาน ไฟฟ้า น�า้ การจดัการของเสยีจากอาคาร และสภาพแวดล้อม 
ที่ดีภายในอาคาร จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มิอาจละเลยได้

สงิห์ เอสเตท จงึมเีป้าหมายให้ทกุอาคารส�านักงานและพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือ
การค้าทุกแห่งของเราก่อสร้างและด�าเนินการตามมาตรฐานอาคาร
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มาตรฐานอาคารเพ่ือคณุภาพชวิีตทีด่ ีหรอื
มาตรฐานความย่ังยืนอื่น ๆ ท้ังในระดับประเทศหรือระดับสากล 
และยังมุง่หวังให้พ้ืนทีใ่นความดแูลของเราสามารถเป็นพ้ืนท่ีทีเ่ป็น
ฟันเฟืองให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้อาคารให้เติบโตไปพร้อมกัน
ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

83.70%
ความพึงพอใจของผู้เช่าต่ออาคารซันทาวเวอร์ส

85.42%
ความพึงพอใจของผู้เช่าต่อโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

Worko พ้ืนท่ีทำางานส่วนกลาง เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เช่า 
ในสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลง 

Resilience for Sustainability

สิง่หน่ึงท่ีกระทบต่อการใช้ชวีติประจ�าวนัของพนักงานออฟฟิศและ
ธุรกิจมากท่ีสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ
การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จากการท�างาน  
ณ อาคารส�านักงาน สู่การท�างานท่ีบ้าน (Work from Home)  
ซึ่งไม่เพียงแต่บริษัทฯ จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่าง 
รวดเรว็แล้ว เรายังจะต้องเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูเ้ช่า ในการพิจารณาเพ่ิม 
หรือลดพื้นที่การท�างานจากเหตุการณ์ที่กระทบต่อพื้นที่ท�างานนี้

“Worko” คอื Coworking Space ท่ีมไิด้สร้างมาเพ่ือเป็นสถานท่ีน่ัง
ท�างานเพียงอย่างเดียว แต่บทบาทของ Worko ยังเป็นพื้นที่ที่ช่วย
ลดความแออดัภายในส�านักงานของผู้เช่า ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ 
ผูเ้ช่ากรณีท่ีไม่ต้องการแบกรบัภาระค่าเช่าในพ้ืนท่ีท่ีเกินความจ�าเป็น 
หรือเปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ทดลองส�าหรับผู้เช่ารายใหม่ท่ีก�าลัง
มองหาท�าเลที่เหมาะสม เป็นการปรับพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทุกฝ่าย

การยกระดับมาตรการการดูแลอาคารให้มีความสะอาด ปลอดภัย 
ถูกสุขอนามัยในระดับสูง ถูกจัดท�าข้ึนอย่างเร่งด่วนเพ่ือรองรับ 
การใช้อาคารภายหลังจากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  
รวมถึงการเร่งตดิตัง้สิง่อ�านวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีไร้สัมผัส 
(Touchless) ในหลาย ๆ จุด

ธรุกิจอสังหารมิทรัพย์
เพ่ือการค้า

Sustainable
Building Standard
พัฒนาทุกอาคารเชิงพาณิชย์ของ  
สิงห์ เอสเตท ให้เป็นอาคารท่ีได้รับ 
การรับรองด้านความยัง่ยืน

Quality Society and  
Public Green Space for All
สร้างสังคมคุณภาพและให้พ้ืนท่ีสาธารณะ 
สีเขียวท่ีเข้าถึงได้สำาหรับคนทุกกลุ่ม

ธุ ร กิ จอสั งหาริ มทรั พย์ เ พ่ื อการค้ าธุ ร กิ จอสั งหาริ มทรั พย์ เ พ่ื อการค้ า 3938 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



Resilience for Sustainability

ถึงแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผล
โดยตรงต่อการเดินทางและการท่องเท่ียวทั่วโลก รวมถึงการท่ี 
โรงแรมบางแห่งต้องระงบัการให้บรกิารเป็นการชัว่คราว อย่างไรก็ตาม 
สิงห์ เอสเตท ได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนากระบวนการท�างานและ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับต่อความท้าทายและความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่โรงแรมและรีสอร์ทสามารถ
กลับมาให้บริการได้อีกครั้ง

เราได้ใช้โอกาสนี้อบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อม ยกเลิกการใช้
พลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดียวท้ิงอย่างเด็ดขาด จดัตัง้คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐ
มลัดฟีส์ เพ่ือรบัผดิชอบและขบัเคลือ่นการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบั
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

สงิห์ เอสเตท ลงทนุในธุรกิจโรงแรมภายใต้ชือ่ บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์  
รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) หรือ SHR มีโรงแรมและรีสอร์ทกระจาย
อยู่ในหลายภูมิภาคท่ัวโลก โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 
ทางทะเลท่ีส�าคญั บรษิทัฯ ตระหนักดว่ีาหากเราขาดความระแวดระวัง 
ในการประกอบการแล้ว อาจเป็นความเส่ียงต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลและชายฝ่ังได้ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา เราจงึให้ 
ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูแนวปะการังและสัตว์ทะเล 
ในพื้นที่โดยรอบ ดูแลคุณภาพน�า้ทิ้ง ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดย 
มิให้มีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลออกสู่ทะเล มีนโยบายยกเลิกการ
ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ในทุก
โรงแรมท่ีบริษัทบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดขยะ 
ในทะเล และยังผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ในระดับประเทศและระดับสากล ท�างานร่วมกันในการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้ยั่งยืน

นอกจากน้ี เรายังตระหนักดีว่าก๊าซเรือนกระจกคือสาเหตุส�าคัญ
ต่อการเกิดปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ
ดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อเราเพียงแค่องค์กรเดียว แต่ภาวะโลกร้อน 
ยังได้ส่งผลต่อระบบนิเวศในภาพรวม อณุหภมูนิ�า้ทะเลทีเ่พ่ิมสงูขึน้ 
ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อห่วงโซ่อาหารของโลกจากการเสียสมดุลของระบบนิเวศใน
มหาสมุทร สิงห์ เอสเตท จึงด�าเนินการทุกวิถีทางในการท่ีจะลด 
ก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบรหิาร 
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาใช้พลังงาน 
แสงอาทิตย์ (Solar Energy) การติดตามและชดเชยปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การแผ่ขยายของธุรกิจโรงแรมยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวระดบัท้องถ่ิน เศรษฐกิจชมุชนและการจ้างงาน รวมไปถึง 
การกระจายรายได้จากการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ชุมชน สิงห์  
เอสเตท จึงพยายามผลักดันให้เกิดความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทาน 
ผ่านการอดุหนนุสนิค้าจากชมุชนท้องถ่ิน จดัให้มนีโยบายการจดัซือ้ 
จดัจ้างสเีขยีว (Green Procurement Policy) ในทุกโรงแรม เป็นไป 
ตามวิสัยทัศน์ของ SHR ที่ต้องการการพัฒนาความสามารถและ
สร้างประโยชน์ทีแ่ท้จรงิให้แก่ชมุชนท้องถ่ินควบคูไ่ปกับการเตบิโต
ของบริษัท

0
พลาสติกใช้แล้วท้ิงเป็นศูนย์
ณ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท

413 ตันคารบ์อนเทียบเท่า
ปริมาณการชดเชยคาร์บอน
ของโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท

100%
ของโรงแรมท้ังหมด สนับสนุนสินค้าจากชาวประมงท้องถ่ิน
และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

ธรุกิจโรงแรม

Green Globe Standard 
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้านการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนในทุกโรงแรม

Enriching Local Economy 
พัฒนาความสามารถและสร้างประโยชน์
ท่ีแท้จรงิให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

Preserving the Balance
of Marine Life and Nature 
รักษาความสมดุลของธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

ธุ ร กิ จโรงแรมธุ ร กิ จโรงแรม 41บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

40 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
ประธาน 

(กรรมการอสิระ)

ดร. ชญานิน เทพาค�า 
กรรมการ 

(กรรมการบริษัทฯ 
และประธานกรรมการบริหาร)

นายณัฎธวั์ฒน์ ศิลปวิทยกลุ 
กรรมการ 

(กรรมการบริษัทฯ)

นายนรศิ เชยกล่ิน
กรรมการ 

(ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร)

นางสาวศิรธิร ธ�ารงนาวาสวัสด์ิ 
ผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และวางแผนกลยุทธก์ารตลาด 

(เลขานุการ)

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน

คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

การมีส่วนรว่มของกรรมการ
และผู้บรหิารระดับสูงต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

คณะกรรมการบริษทัฯ มบีทบาทหน้าท่ีในการอนุมตันิโยบายทีเ่ก่ียวข้อง
กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมทั้งรับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ด�าเนินงานในมติเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของสงิห์ เอสเตท ใน 
ทกุไตรมาส และยังได้ก�าหนดให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Corporate Governance and Sustainable 
Development Committee: CG & SD Committee) (ชื่อเดิม :  
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ขึ้นเป็น 1 ใน 5 คณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ เพ่ือให้การมีส่วนร่วมระหว่างกรรมการและการ 
ขบัเคลือ่นความย่ังยืนของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างใกล้ชดิและมปีระสทิธิภาพ 
แสดงให้เห็นถึงความจริงจังและการมีส่วนร่วมจากกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ

CG & SD Committee ได้รบัมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผดิชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการก�ากับดแูล พิจารณาและอนุมตันิโยบาย 
ก�าหนดแนวทางกรอบการด�าเนินงาน ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาลและย่ังยืน ครอบคลุมมิติสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ให้ค�าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากร ที่เหมาะสม 
เพ่ือให้การด�าเนินกลยุทธ ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนเกิดขึ้นทั่ว ท้ัง 
องค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในปี 2563 CG & SD Committee ได้ติดตามการด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับ
กลุ่มธุรกิจและระดับฝ่ายงาน โดยเห็นชอบให้ผู้บริหารระดับสูงจาก
แต่ละหน่วยงานน�าเสนอแผนและความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อ CG & SD Committee ด้วยตัวเองในทุกไตรมาส จากเดิมที่
คณะท�างานความยั่งยืน (SDTeam) จะเป็นผู้สรุปการด�าเนินงานและ
รายงานแทน

CG & SD Committee ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือสร้างการมส่ีวนร่วมด้านความย่ังยืนตัง้แต่กรรมการ 
บรษิทัฯ และขบัเคลือ่นไปพร้อมกับภาพรวมกลยุทธ์ธุรกิจ โดยก�าหนดให้
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ต้องไม่เป็น 
ประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพ่ือการ
ท�างานท่ีเป็นอิสระและโปร่งใส่ ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 
(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน เนื่องด้วยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญกับธุรกิจ 

ในขณะเดยีวกัน เพ่ือให้การขบัเคลือ่นงานด้านความย่ังยนืเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการภายในองค์กร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (นายนริศ เชยกลิ่น) จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการชุดนี้

ในปี 2563 การประชุม CG & SD Committee จัดขึ้นทุกไตรมาส 
(จ�านวน 4 ครั้ง) ตามกฎบัตรฯ และได้รายงานความคืบหน้าต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในทกุไตรมาส (จ�านวน 4 ครัง้) ท้ังนี ้รายงานและ
ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 22-23 
และหน้า 101 ตามล�าดับ

การมี ส่ วนร่ วมของกรรมการและ ผู้ บริ หารร ะ ดั บสู ง
ต่ อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น

การมี ส่ วนร่ วมของกรรมการและ ผู้ บริ หารร ะ ดั บสู ง
ต่ อการพั ฒนาอย่ าง ย่ั ง ยื น 43บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE
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1
ประเด็นความยัง่ยืน

สิงห์ เอสเตท ได้พิจารณาบริบทด้านความยัง่ยืน (Sustainability Context) 
ท่ีเกิดขึ้นตลอดหว่งโซค่ณุค่าของธรุกิจ ประกอบกับกลยุทธท์างธรุกิจ มาตรฐาน
มาพิจารณา ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ
• มาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards
• คำาถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากแบบ

ประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย*

• เป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs)*
• มาตรฐานสากล Green Globe Certificate สำาหรับธรุกิจโรงแรม*
• มาตรฐานอาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและผู้ใช้อาคาร ท้ังระดับประเทศ 

และระดับสากล อาทิ Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability (TREES), Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) มาตรฐานอาคาร WELL*

2
ประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

สิงห์ เอสเตท ได้นำาเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียตามท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับ 
จากช่องทางการสือ่สาร กิจกรรมและการมส่ีวนรว่มต่าง ๆ  อาทิ การประชมุร่วมกับ 
ผู้รับเหมา เสียงตอบรับจากลูกค้า การประชุมพนักงาน รวมถึงแบบสอบถาม 
ท่ีแนบท้ายเล่มรายงานของปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการ
ดำาเนินงานและเปิดเผยข้อมูลด้านความยัง่ยืนของสิงห์ เอสเตท

3
จดัล�าดับประเด็นท่ีส�าคัญ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและฝ่ายประชาสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำา
ประเด็นความยั่งยืนและประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับประเด็นความ
ยัง่ยืนท่ีเป็นสาระสำาคัญของสิงห์ เอสเตท (S Materiality Matrix) ท่ีมีอยู่เดิม 
มาร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือทบทวนลำาดับประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญ 
(Materiality) อีกครัง้หน่ึง โดยยงัคงพิจารณาจากประเด็นท่ีมีอิทธพิลต่อการ
ประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Influence on Stakeholder 
Assessments and Decisions) และผลกระทบท่ีสำาคัญจากการดำาเนินงานของ
องค์กรท่ีมีต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม (Significance of Economic, 
Environmental, and Social Impacts) ซึ่งสอดคล้องตามแนวคำาถามของ 
GRI Standards

4
ตรวจสอบประเด็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์

สิงห์ เอสเตท ได้ทวนสอบประเด็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครัง้ เพ่ือเสนอ
ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื และคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือใหข้อ้คิดเหน็ อนุมัติ และรบัทราบตามลำาดับ 
ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดน้ีเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรท่ี
ดูแลรับผิดชอบงานด้านความยัง่ยืนของสิงห์ เอสเตท ทำาให้มั่นใจได้ว่าประเด็น
ความย่ังยืนท่ีสำาคัญจะครอบคลุมโอกาสและความเส่ียงด้านความยั่งยืนท่ีอาจ
เป็นผลจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และอยู่ในความสนใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การกำาหนดเน้ือหาและกรอบรายงาน

ประเด็นความยัง่ยืนท่ีเป็นสาระสำาคัญ
ของสิงห์ เอสเตท (S Materiality Matrix) 

 Good Governance
 Living Quality
 SeaYouTomorrow

 1. สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
 2. การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
 3. การบรหิารจัดการห่วงโซ่ธรุกิจ
 4. การบรหิารจัดการน�าและน�าท้ิง
 5. การบรหิารจัดการของเสียและขยะพลาสติก
 6. ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
 7. การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของชุมชน
 8. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
 9. ความพึงพอใจและความสัมพันธกั์บลูกค้า
10. ก๊าซเรอืนกระจกและสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง
11. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ
12. การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
13. การไม่เลือกปฏิบัติและนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีครอบคลุม
14. การร่วมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
15. คุณธรรมและจรยิธรรม
16. การเคารพสิทธมินุษยชน
17. ความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้เสีย
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หมายเหตุ :
* พิจารณาเพิ่มเติมในปี 2563

เก่ียวกับรายงานฉบับนี้

ด้วยธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง คณะผู้จัดท�ารายงานจึงได้น�าแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความย่ังยืนส�าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
(Construction and Real Estate Sector Disclosures) ของ GRI ฉบบั G4 
มาพิจารณาประกอบกันตามค�าแนะน�าของ GRI Standards เพ่ือให้
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและประเด็นความย่ังยืนที่มีนัยส�าคัญของ
เรามากยิง่ข้ึน รวมถงึไปถึงการน�ามาตรฐานท่ีเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละ
ประเภทมาพิจารณาประกอบกัน

รายงานฉบบันี ้ยังได้น�าเสนอความเชือ่มโยงระหว่างแนวทางการด�าเนินงาน 
ของสิงห์ เอสเตท กับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) 
และกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact: UNGC) โดยได้เปิดเผยไว้ในหน้า 28-31 และ 
143 ตามล�าดับ

แนวทางการจัดทำารายงาน

สิงห์ เอสเตท จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม ติดตาม และเปิดเผยข้อมูลการ
ด�าเนินงานท่ีสะท้อนกับผลกระทบเชิงบวกและลบในมิติเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล อันเป็นผลมาจากการด�าเนินงาน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ท่ีด�าเนนิการครอบคลมุใน 3 ธุรกิจหลกั
ของเรา อนัได้แก่ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการพักอาศยั (Residential) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้า (Commercial) และธุรกิจโรงแรม 
(Hospitality) โดยในปีนี้ บริษัทฯ พยายามจะสื่อสารถึงการตอบสนอง
ของภาคธุรกิจท่ีสอดรับกับวิกฤติการณ์ที่ท่ัวโลกก�าลังเผชิญไปร่วมกัน 
การปรับตัวเพ่ือสร้างสรรค์การด�ารงชีวิตวิถีใหม่ “Enriching New 
Way of Living through Resilience” เพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน ท่ีถึงแม ้
เป้าหมายทางธุรกิจจะปรบัเปลีย่นไป แต่การด�าเนินงานต่าง ๆ  ทีเ่กิดข้ึน 
ยังคงอยู่บนพ้ืนฐานปรัชญาและนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลในรายงานฉบับน้ีเป็นข้อมูลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือที่สิงห์ เอสเตท มีส่วนในการบริหาร
จดัการหรอืมอีทิธิพลในการด�าเนินงานอย่างมนัียส�าคญั 1 โดยได้จดัท�า 
เนื้อหารายงานอ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานระดับสากล GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) ในแบบหลัก 
(Core) ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปขององค์กร แนวการบริหาร
จัดการ และตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน 

หมายเหตุ :
1 เฉพาะโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง และโครงการ CROSSROADS 
 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (บางส่วน) ส�าหรับธุรกิจโรงแรม

เ ก่ี ยวกั บรายงานฉบั บ น้ีเ ก่ี ยวกั บรายงานฉบั บ น้ี 45บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

44 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การรับรองรายงาน

ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างม ี
ประสทิธิภาพเพ่ือรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระยะยาว 
และยังได้ให้ความส�าคัญต่อการก่อสร้างท่ีปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสิงห์ เอสเตท ซึ่งเป็นประเด็นความย่ังยืนท่ีม ี
นัยส�าคัญสูงสุด ท�าให้ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลการ
ด�าเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละธุรกิจ และสถิต ิ
การเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

รายงานฉบับน้ี จึงได้จัดให้มีการตรวจรับรองข้อมูลรายงานโดย
หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI 
Standards ในประเด็นการปล่อยมลพิษ (Emission) และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ดงัรายละเอยีด 
ในหน้า 137

ช่องทางการติดต่อ
เก่ียวกับรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนของสิงห์ เอสเตท

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02 515 5555 ต่อ 947

ดาวน์โหลดรายงานได้ที่ www.singhaestate.co.th
หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “เอกสารเผยแพร่”

ขอบเขตการรายงาน

ประเด็นความยัง่ยืน

ขอบเขตการรายงาน

ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

ด�าเนินธรุกิจโดย ระยะด�าเนินการ

สิงห์ เอสเตท GRI Standards
sDg 
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สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย • Occupational Health & Safety SDG 8 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

• Environmental Compliance
• Social Compliance

All หน่วยงานภาครัฐ

การบริหารจัดการห่วงโซ่ธรุกิจ • Supplier Environmental Assessment
• Supplier Social Assessment

SDG 8, 
SDG 12,
SDG 17

ผู้รับเหมา ผู้เชา่พ้ืนท่ี

การบรหิารจัดการทรัพยากรน�า
และน�าท้ิง

• Water & Effluence SDG 14 ชมุชน สังคม  
และส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสีย 
และขยะพลาสติก

• Effluence & Waste SDG 12 ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเล

• Biodiversity SDG 14 ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่
ของชุมชน

• Local Community SDG 8, 
SDG 11

ชมุชน

การพัฒนาและดูแลพนักงาน • Employment
• Training & Education
• Diversity & Equal Opportunity

SDG 8 ครอบครัวพนักงาน

ความพึงพอใจและความสัมพันธ์
กับลูกค้า

• Stakeholder Engagement - ผู้เชา่พ้ืนท่ี  
ผู้อยู่อาศัย ลูกค้า

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
และสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง

• Emissions SDG 13 ส่ิงแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ • Energy SDG 13 ส่ิงแวดล้อม

การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน • Procurement
• Local Community
• Market Present

SDG 8, 
SDG 11

ชมุชนและสังคม

นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีครอบคลุม

• Non-discrimination
• Human Rights Assessment

SDG 11 สังคม

การร่วมอนุรักษ์มรดกและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

• Local Community SDG 11 ชมุชนและสังคม

คุณธรรมและจริยธรรม • Ethics & Integrity All สังคม

การเคารพสิทธมินุษยชน • Child Labor
• Forced and Compulsory Labor
• Non-discrimination
• Human Right Assessment

All สังคม

ความเป็นส่วนตัวของผู้มส่ีวนได้เสีย • Customer Privacy - ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หมายเหตุ :
1 ไม่มีโครงการรื้อถอนหรือปรับปรุงใหม่ในปี 2563

เ ก่ี ยวกั บรายงานฉบั บ น้ีเ ก่ี ยวกั บรายงานฉบั บ น้ี 4746 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ยึดมั่นในเงื่อนไข ข้อเสนอ หรือค�ามั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
• เน้นคุณภาพอสังหาริมทรัพย์และบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
• ให้บริการเหนือระดับ ไปพร้อมกับการสร้างและรกัษาความสมัพันธ์ท่ีดี

และยั่งยืนกับลูกค้า 
• ไม่ท�าให้ลกูค้าหรอืประชาชนท่ัวไปเกิดความเข้าใจผดิเกีย่วกับคณุภาพ 

ราคา หรือเงื่อนไขในการขาย หรือการให้บริการ
• รกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบัหรอืไม่พึงเปิดเผยของลกูค้าอย่างเคร่งครดั

ความคาดหวังและ/หรอืข้อกังวล

• คณุภาพการออกแบบ การก่อสร้าง การส่งมอบ การอยู่อาศยั การบริการ
หลังการขาย

• การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ
• การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
• การป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
• ความสะอาดปลอดภัยภายในอาคาร

ช่องทางการส่ือสารและความถ่ี

• การส�ารวจความพึงพอใจของผู้เช่าอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
• กจิกรรมส่งเสรมิความสมัพันธ์ระหว่างองค์กรและลกูค้าท่ีจดัขึน้ตลอดท้ังปี

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์(Call Center)

 1221

ลูกค้า ลูกบ้าน ผู้เชา่พื้นท่ี ผู้ใชอ้าคาร

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค
• ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 
• ไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ 
• ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก 
• ตระหนกัและเคารพสทิธิในการรบัทราบข้อมลูท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและสม�า่เสมอ

ความคาดหวังและ/หรอืข้อกังวล

• ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีเป็นที่น่าพอใจ
• การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
• ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานบนช่องทางที่เหมาะสม

ช่องทางการส่ือสารและความถ่ี

• การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง 
 และเฉพาะกิจ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญ
• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) 2 ครั้ง
 และเฉพาะกิจ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญ
• การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและแผนธุรกิจปีละ 2 ครั้ง
• พบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จ�านวน 2 ครั้ง 
• การจัดท�า Investor Relations Webpage และตอบค�าถามแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องเป็นประจ�า
• เยี่ยมชมโครงการ (Site Visit)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 +66 (0) 2050 5555 ต่อ 518

 ir@singhaestate.co.th

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวเิคราะห์

การดูแลและมีส่วนรว่ม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การดู แลและมี ส่ วนร่ วมกั บผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยการดู แลและมี ส่ วนร่ วมกั บผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย 4948 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขการกู้ยืมเงินและเง่ือนไขการ 
ค�้าประกันท่ีมีกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ตรงตามเวลาที่ก�าหนดไว้ 

• บริหารจัดการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
• บริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างความมั่นใจในฐานะทาง 

การเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้
• หากไม่สามารถปฏิบตัติามข้อผกูพันในสญัญาได้ ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนี้

ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ความคาดหวังและ/หรอืข้อกังวล

• จ่ายช�าระถูกต้องตรงเวลา
• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือสัญญาร่วมกัน
• ใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ช่องทางการส่ือสารและความถ่ี

• สื่อสารและประชุมร่วมกับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ตระหนกัและมจีติส�านกึในการรับผดิชอบต่อชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 
• สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้ความส�าคัญ

กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ป้องกันมิให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวังและ/หรอืข้อกังวล

• ผลกระทบต่อชุมชน (ฝุ่นละออง น�้าเสีย การจราจรติดขัด เสียง ขยะ)
• การจ้างงานภายในพื้นที่
• การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น
• คุณภาพชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของการด�ารงชีวิต
• การบริหารจัดการขยะและพลาสติกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
• การอนุรักษ์ปะการัง
• การลงทุนในชุมชน
• การให้การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในชุมชน
• กิจกรรมสันทนาการและกีฬาภายในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ช่องทางการส่ือสารและความถ่ี

• ท�างานร่วมกับชุมชนและส�ารวจพื้นที่รอบหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอ

เจา้หนี้
ชุมชน สังคม องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร (NGO)
และส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค
• มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีโปร่งใส 

เป็นธรรม เป็นไปอย่างมีระบบ และมปีระสทิธิภาพ ประพฤติตามกรอบ
กติกาท่ีดี และไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต โดยไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่าย 
ผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้า 

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคู่ค้า
• ค�านึงถึงการสร้างประโยชน์และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
• ยดึถือปฏิบตัติามสญัญา ข้อตกลง และเง่ือนไขทางการค้าต่าง ๆ  อย่าง

เคร่งครัด 
• เก็บรักษาข้อมูลความลับของคู ่ค้าและไม่น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ความคาดหวังและ/หรอืข้อกังวล

• การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
• การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ เท่าเทียม
• วิธีการพิจารณาคู่ค้า
• การรักษาความลับของคู่ค้า
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแคมป์คนงานและคุณภาพชีวิต

ส�าหรับผู้รับเหมา
• การก�าหนดกฎระเบียบในการท�างาน
• การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ช่องทางการส่ือสารและความถ่ี

• สือ่สารผ่านฝ่ายจดัซ้ือและธุรการหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงใน
แต่ละธุรกิจและโครงการ

• ประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและตรวจเย่ียมโครงการทุกสัปดาห์ส�าหรับ
โครงการก่อสร้าง

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดกิารสงัคมอย่างเคร่งครดั 
• ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีส�านึกในหน้าท่ีและความ 

รับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร และมุ ่งเน้น 
การท�างานเป็นทีม 

• ปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร “PRIDE”  
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการท�างาน 

• ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ในการท�างาน

• จัดให้มีค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเพียงพอ เทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน

ความคาดหวังและ/หรอืข้อกังวล

• ค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม
• สวสัดกิาร ความปลอดภัยและอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน
• ความก้าวหน้าและการพัฒนาศักยภาพในการท�างาน
• ความก้าวหน้า มั่นคงในหน้าที่การงาน
• ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
• Work-Life Balance

ช่องทางการส่ือสารและความถ่ี

การประชุม
• Management Information Meeting (MIM) ปีละ 2 ครั้ง
การจัดกิจกรรม
• กิจกรรม S So Chill 2 ครั้ง
• กิจกรรม PRIDE Day 7 ครั้ง
• กิจกรรม S Outing 1 ครั้ง
• กิจกรรม “S” Shows PRIDE Project ส่งเสริมการชื่นชมเพื่อนพนักงาน

และมอบรางวัล PRIDE of the month และ PRIDE of the year ให้กับ
พนักงานที่เป็น PRIDE role model

การส่ือสารกับพนักงาน

 อีเมลภายใน อินทราเน็ตภายใน (S@Net)
 และส่ือประชาสัมพันธต่์าง ๆ

 Line: S Internal Communication

 Line official account: @S Inbox

 แอปพลิเคชัน Yammer

 แอปพลิเคชัน S Shows PRIDE 

คู่ค้าและผู้ให้บรกิาร

พนักงาน

การดู แลและมี ส่ วนร่ วมกั บผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยการดู แลและมี ส่ วนร่ วมกั บผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย 5150 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



นายอเล็กซ์ โลท์
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัท ซมิโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จำากัด (มหาชน)
ผู้เชา่พ้ืนท่ีสำานักงาน อาคารซนัทาวเวอร์ส

“ เราได้รับการสนับสนุนเปน็อย่างดีจากอาคารซนัทาวเวอรส์ และได้รับความรว่มมอื 
มาโดยตลอด ตัวอาคารมกีารปรับปรงุพ้ืนท่ีส่วนกลางสม�าเสมอ รวมถึงระบบรักษา 
ความปลอดภัย บรรยากาศโดยรวมและการตกแต่งภายในอาคาร ผมคิดว่า ซนัทาวเวอรส์ 
เปน็อาคารท่ีมคีวามทันสมยัแห่งหน่ึงในกรงุเทพฯ ท่ีตอบโจทย์วถีิชวีติของคนรุน่ใหม่ 
และนำาเสนอส่ิงท่ีมากกว่าอาคารสำานักงานท่ัวไป ”

นางดารณี รัตนนุกรม 
ผู้จดัการสำานักงาน

บริษัท ดีเอสเอม็ นิวทริชัน่แนล
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด

ผู้เชา่พ้ืนท่ีสำานักงาน โครงการสิงห ์คอมเพล็กซ์

“ ผู้บรหิารอาคารเข้าใจความต้องการของผู้เช่า รับฟัง แก้ไข และให้การเอาใจใส่
เป็นอย่างดี ดูแลผู้เช่าอย่างอบอุ่น เสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ มีการปรับปรงุพ้ืนท่ี
ส่วนกลางตลอดเวลา ทุกจุดมีไฟส่องสว่าง และมีมาตรการรองรับ ให้ความมั่นใจ 
ในความปลอดภัย มกีารป้องกัน เฝา้ระวัง ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ  และรายงานผล 
เป็นระยะ ๆ ”

นายอิบราฮิม ชารีฟ 
เจา้ของธุรกิจชาวมัลดีฟส์

ร้านขายของท่ีระลึกและแลกเงิน

“ ผมรู้สึกดีมากท่ีสิงห์ เอสเตท เปน็ส่วนหน่ึงของชมุชนของเรา พนักงานของบรษัิท
เป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี นอกจากน้ี การลงทุนของ สิงห์ เอสเตท 
ยงัมอบโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่พวกเราชาวมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
พวกเราอย่างมากมาย ”

นางสาวมินตรา มีไชโย
ผู้รับเหมา (โฟร์แมน)
บริษัท ศรีไพ จำากัด

“ ท่ีน่ีค่อนข้างเข้มงวดเร ื่องความปลอดภัย ค่อนข้างท่ีจะดูแลหนักเป็นพิเศษนะคะ 
ถ้าอย่างไซต์อื่นปกติเส้ือสะท้อนแสงก็จะไม่ได้ใส่บ้าง แต่มาท่ีน่ีก็จะมีเร ื่องการใส่เส้ือ
สะท้อนแสง มกีารตรวจคนงานตอนเขา้มา การแต่งตัว ค่อนข้างจะเน้ียบ ต้องใส่ผ้าใบ 
ห้ามใส่รองเท้าแตะหรอืรองเท้าใส่เล่น ปกติถ้าเป็นท่ีอื่นก็จะใส่ได้บ้าง ท่ีน่ี 
เข้มงวดดีค่ะ ”

นางสาวเฮท แวน
แรงงาน ชาวเมียนมาร์

บริษัท ศรีไพ จำากัด

“ อยู่กับสิงห์ท่ีน่ีแล้วอุ่นใจ มีไปตรวจดูท่ีแคมป์คนงานด้วย เอาขยะไปแลกของได้  
มีการจัดโซนกินข้าวให้เรยีบร้อย ท่ีอื่นก็ต่างกันนิดหน่อย แต่ท่ีน่ีดีกว่า ”

เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย

นายสราวุธ พุ่มวิวัฒนศิริกลุ
ผู้จดัการโครงการ

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำากัด

“ ทำางานกับสิงห์ เอสเตท เหมือนได้เรยีนรู้ร่วมกันไปด้วยระหว่างเจ้าของโครงการ
และผู้รบัเหมา ได้พัฒนาศักยภาพอะไรหลาย ๆ  อยา่ง อยา่งเร ือ่ง Safety ก็ได้เรยีนรู้ 
ว่าเราหยอ่นเร ือ่งอะไร เราลืมบางจดุไปหรอืเปล่า ซ่ึงช่วยลดความเส่ียง ลดการสูญเสีย 
ในหลาย ๆ  ครัง้ หรอือยา่งเร ือ่งมาตรฐาน LEED ก็ถือว่าได้ความรูใ้หม ่ๆ  ในการเลือกใช้ 
วัสดุ การใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย อย่างน้ี 
เป็นต้น หรอือย่างในกระบวนการก่อสร้างท่ีนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบ 
การทำางานผ่านแอปพลิเคชนั S-Inspection ทำาใหส้ามารถทราบปญัหาและแก้ไขงาน 
ได้รวดเร็ว ซึ่งการเรยีนรู้ร่วมกันเหล่าน้ี หรอืการฝึกอบรมหลาย ๆ อย่างก็ถือว่า 
ได้ความรู้แก่ตัวคนงานกับพนักงาน ซึ่งความรู้ก็ได้ติดตัวไปตลอด ”

การดู แลและมี ส่ วนร่ วมกั บผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ยการดู แลและมี ส่ วนร่ วมกั บผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย 5352 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



SeaYouTomorrow

SeaYouTomorrow
ทะเลวันพรุง่นีอ้ยู่ในมือคุณ

• ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
• ก๊าซเรอืนกระจกและสภาพภมูอิากาศเปล่ียนแปลง
• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ
• การบรหิารจัดการน�าและน�าท้ิง
• การบรหิารจัดการขยะ ของเสีย และวัสดกุ่อสร้าง

5554 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



3,267 ตารางเมตร
หรอื 682.05%

พ้ืนท่ีของแนวปะการงั ณ โครงการ CROSSROADS
สาธารณรฐัมัลดีฟส์ ท่ีบรษัิทฯ ได้กำาหนดไว้เปน็พ้ืนท่ีอนุรกัษ์

ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเทียบจากปี 2559 (ปฐีาน)

10 ชนิด
พบพันธุสั์ตว์ทะเลอนุรักษ์ตามบัญชีแดงของ IUCN

เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ณ โครงการ CROSSROADS
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

ผลการดำาเนินงาน

“เต่าหญ้า” ขึ้นมาวางไข่
ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดีฟส์
เป็นครัง้แรกนับต้ังแต่เปิดโครงการฯ ในปี 2562

3,321 ก่ิง
ปลูกปะการงั เพ่ิมในปี 2563

ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และประเทศไทย

1,831 คน
จำานวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ศูนย์การเรยีนรู้ทางทะเล (MDC) ท้ังสองแห่ง
ในปี 2563

สิงห์ เอสเตท มีโรงแรมของบรษัิท
ในเครอืท่ีดำาเนินธุรกิจโดย SHR 
อยู่ท่ัวโลก และมีโรงแรมท่ีสำาคัญท่ี 
SHR บรหิารจดัการเองและต้ังอยู่
ใกล้พ้ืนท่ีท่ีมคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพสูง 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม 
พพีี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอรท์ 
จงัหวัดกระบี่ ซึ่งต้ังอยู่ใกล้อุทยาน
แหง่ชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะ
พีพี และโครงการ CROSSROADS 
สาธารณรฐัมลัดีฟส์ โครงการเมกะ 
โปรเจคท่ีสิงห์ เอสเตท ภาคภูมิใจ 
และต้ังอยู่ในประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะ
ท่ามกลางมหาสมุทรท่ีได้ชื่อว่า
ยังมีความสมบูรณ์ของปะการัง
และสรรพสัตว์ใต้น�านานาชนิด
จำานวนมาก โดยแต่ละโรงแรมได้
มีแนวทางการดำาเนินงานเพ่ือลด
ผลกระทบต่อมหาสมุทร ปกป้อง
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ทางทะเลท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือ
ความเหมาะสมตามแต่ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ

ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

เป้าหมาย

ทุกพ้ืนท่ีท่ีสิงห์ เอสเตท ดำาเนินธรุกิจ (ร้อยละ 100) ใกล้เคียงกับแหล่งท่ีมีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพทางทะเลสูงจะต้องได้รับการประเมินความสมบูรณ์ โดยประเมินตามตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม

และเป็นท่ียอมรับในแต่ละพ้ืนท่ี และบรหิารจัดการให้มีค่าความสมบูรณ์ไม่ลดลงไปจากเดิม

โอกาส
การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการ 
ท่องเท่ียวของนักเดินทางจากท่ัวโลก เปน็ 
โรงแรมท่ีต้ังอยูท่่ามกลางความสวยงาม 
ของธรรมชาติ และเป็นต้นแบบธุรกิจ 
ท่ีมีการบรหิารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลและความยั่งยืนท่ี
สมบูรณ์

ความเส่ียง
ผลกระทบวงกว้างท่ีเปน็ผลมาจากส่ิงอืน่ 
อาทิ ขยะทะเลท่ีพัดพามาจากแหล่งอื่น 
หรอืภาวะโลกรอ้นท่ีเปน็ผลกระทบท่ัวโลก
เผชิญร่วมกัน จนทำาให้อุณหภูมิน�าทะเล
สูงขึ้นและอาจเกิดปะการังฟอกขาวใน
พ้ืนท่ีของเรา รวมถึงความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียจากท่ัวโลกท่ีมีต่อประเด็น
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
มลภาวะทางทะเล 

• นักวทิยาศาสตรท์างทะเล : เป็นพนักงาน
ประจำาของบรษัิทฯ และคอยทำางานในพ้ืนท่ี
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเ ก่ียวข้อง อาทิ  
นักวชิาการภายนอก ชาวบา้น นักเคล่ือนไหว 
เอ็นจโีอ (NGO) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมไปถึงรัฐบาลของประเทศน้ัน ๆ

• มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมระดับประเทศ
และสากล : อาทิ มาตรฐานใบไม้เขียว 
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของประเทศไทย  
รายการตรวจสอบ (Checklist) ของหน่วยงาน 
Environmental Protected Agency 
(EPA) และบรษัิทท่ีปรกึษาของสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ และมาตรฐานสากล Green Globe 
Certificate ในระดับสากลมาใช้บรหิาร
จัดการภายในโรงแรมและโครงการ 

• มาตรฐานสิงห์ เอสเตท : ใชม้าตรฐานสูงสุด 
ท่ีเราเคยทำามาเปน็บรรทัดฐานในการดำาเนินงาน 
แม้จะไม่ใช่ข้อบังคับหรอืกฎระเบียบสำาหรับ
พ้ืนท่ีหรอืประเทศน้ัน ๆ ก็ตาม ต้ังแต่การ
ประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้าน 

ส่ิงแวดล้อม จัดให้มีมาตรการป้องกันและ
จัดการผลกระทบต้ังแต่ระยะก่อนก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง และระยะดำาเนินการ รวมถึง 
ผลกระทบ แวดล้อมอย่างการจดัการขยะทะเล
และแนวชายฝั่ ง

• พารามเิตอรด้์านส่ิงแวดล้อม : กำาหนดพ้ืนท่ี
อนุรักษ์และติดตามความเปล่ียนแปลงด้าน
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือสะท้อนความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติและส่ิงมชีวีติ อาทิ จดัทำาฐานขอ้มูล
ปะการงั (Coral Database) บันทึกจำานวน 
พันธุป์ลา (Fish Visual Census) การขยายตัว 
ของแนวปะการงั คุณภาพน�าทะเล ฯลฯ

• ศูนย์การเรยีนรูท้างทะเล (MDC) : เพ่ือให้
ความรู้แก่บุคคลท่ัวไป เป็นศูนย์กลางของ
การเรยีนรู ้จดักิจกรรมและโครงการสนับสนุน 
เพ่ือสรา้งความตระหนักด้านความหลากหลาย 
ทางชี วภาพทางทะ เลแล ะความยั่ งยืน
แก่สาธารณชน รวมถึงการอนุบาลและ 
ขยายพันธุป์ะการงัเพ่ือการอนุรักษ์

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

แนวการบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเลความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเล 57บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

56 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



จุดด�าน�าจ�าลอง 

สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ได้รบัผลกระทบจากอตุสาหกรรมท่องเทีย่วท่ีเติบโต
อย่างรวดเร็ว และปะการังจ�านวนไม่น้อยถูกท�าลายจากนักท่องเที่ยว
หรือนักด�าน�้ามือสมัครเล่นที่เหยียบย�่าหรือกระทบไปบนปะการังด้วย 
ตีนกบ (Fin) หรืออุปกรณ์ด�าน�้าอื่น ๆ เพราะขาดความช�านาญ  

ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จึงได้จัดวาง
ประติมากรรมใต้ทะเลรูปทูน่าและเต่ากระ Emma ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
โซนศูนย์ฝึกด�าน�้า

โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดีฟส์

ลักษณะพื้นท่ีท่ีได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ

ท่ีต้ัง South Malé Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์

ชื่อพ้ืนท่ีอนุรักษ์ -

พันธมิตรท่ีร่วมงาน หน่วยงานภาครฐั เอกชน และ NGO  
ในสาธารณรฐัมัลดีฟส์

ขนาดพ้ืนท่ีโรงแรม ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร

ขนาดพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 64,000 ตารางเมตร

ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีได้รับการฟ้ืนฟู 
(ตร.กม.)

3,267 ตารางเมตร

ลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีได้รับการปกปอ้ง Maritime

ศูนย์การเรยีนรู้ทางทะเล (MDC) มี

จุดดำาน�าจำาลอง มี

ศูนย์การเรยีนรูท้างทะเล
ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดีฟส์

ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้จัดให้มีศูนย์
การเรียนรู้ทางทะเลขึ้น เช่นเดียวกันกับศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล  
ณ เกาะพีพี เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล 
แก่ประชาชนชาวมัลดีฟส์ รวมไปถึงเหล่านักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม 
ได้ฟรี โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย โซนการท่องเท่ียว
อย่างถูกวิธี โซนปะการัง โซนปลูกปะการัง โซนพื้นที่เพาะและอนุบาล 
และโซนศูนย์ฝึกด�าน�้าบริเวณประติมากรรมใต้น�้า และในปี 2563  
ยังได้ออกแบบเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะกับความสนใจของ 
ผูช้ม เช่น หลกัสตูรการปลกูปะการงัแบบ Coral propagation หลกัสตูร 
Fish Identification ห้องเรียนเต่ากระเอ็มม่า (Emma Class) หรือ
ห้องเรยีนโลมา (Dolphin Class) เป็นต้น โดยในปี 2563 มผีูเ้ข้าเย่ียมชม 
ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล 1,606 คน

สแกนเพ่ือศึกษารายละเอียด

สแกนเพ่ือศึกษารายละเอียด
“จุดดำาน�าจำาลองเต่ากระและปลาทูน่า”

ศูนย์การเรยีนรูท้างทะเล
ณ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอรท์

ศนูย์การเรยีนรูท้างทะเลแห่งแรกทีส่ร้างโดยภาคเอกชน ตัง้อยู ่ณ พ้ืนที่
ริมหาด บริเวณโรงแรมฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและ
ส่ิงมีชีวิตทางทะเล สร้างความความตระหนักรู้และปลูกจิตส�านึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าชม
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 4 โซนการเรียนรู้ ได้แก่ โซนห้อง
ฉลาม โซนห้องเรียนรู้เก่ียวกับเกาะพีพี โซนห้องปลาการ์ตูน และโซน
ห้องออดิทอเรียม โดยในปี 2563 มีผู้เข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้ทาง
ทะเล 225 คน

ท่ีต้ัง จงัหวัดกระบี่ ประเทศไทย

ชื่อพ้ืนท่ีอนุรักษ์ อุทยานแหง่ชาติหาดนพรตัน์ธารา- 
หมู่เกาะพีพี (อาทิ อา่วโละบาเกา  
เกาะยูง อา่วมาหยา)

พันธมิตรท่ีร่วมงาน กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุพื์ช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  
คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

ขนาดพ้ืนท่ีโรงแรม 281,600 ตารางเมตร

ขนาดพ้ืนท่ีอนุรักษ์ -

ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีได้รับการฟ้ืนฟู 
(ตร.กม.)

-

ลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีได้รบัการปกปอ้ง Maritime

ศูนย์การเรยีนรู้ทางทะเล (MDC) มี

จุดดำาน�าจำาลอง ไม่มี

เก่ียวกับโรงแรมท่ีต้ังอยู่ใกล้แหล่งอนุรักษ์

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอรท์

ลักษณะพื้นท่ีท่ีได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ

สแกนเพ่ือศึกษารายละเอียด

ความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเลความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเล 5958 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE

https://bit.ly/2OiZaBA
https://www.singhaestate.co.th/en/s-blog/Marine-Discovery-Centre
https://bit.ly/3cMEDic


การส่งเสรมิการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

โครงการ CROSSROADS Go Green 
ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย
สิงห์ เอสเตท ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในพ้ืนท่ีน�าต้นไม้พื้นถ่ิน
ของมัลดีฟส์ มาร่วมปลูก ณ โครงการ CROSSROADS โดยสามารถ
ปลูกได้จ�านวน 250 ต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบน 
โครงการฯ แล้ว ยังเป็นการร่วมอนุรกัษ์ต้นไม้พ้ืนถ่ินทีม่คีวามเหมาะสม
กับพ้ืนที ่ไม่ใช่พรรณไม้ต่างถ่ิน (Alien Species) ทีอ่าจท�าลายระบบนิเวศ 
กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพัน
ระหว่างพนักงานและสิงห์ เอสเตท ได้เป็นอย่างดี เพราะพนักงานจะ 
รู้สึกหวงแหนต้นไม้ของตน อีกท้ังยังเป็นความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น 
ส่วนหนึ่งของความสวยงามบนเกาะแห่งนี้

นอกจากนี ้สงิห์ เอสเตท ยังมโีครงการปลกูต้นไม้เพ่ือเตรยีมน�าไปใช้บน
โครงการก่อสร้างของเกาะอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็น
พันธุ์ไม้ที่ได้รับการรับรองและอนุบาลจากผู้ที่มีใบอนุญาต

การปลูกปะการงั อนุบาล และเพาะพันธุสั์ตว์ทะเล
ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีท้ังบนเกาะพีพี และในสาธารณรฐั 
มัลดีฟส์ โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลเป็นหลัก โดยในปี 2563 
โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท สามารถเพาะเลีย้งปลาการ์ตนู
ได้จ�านวน 89 ตัว และได้ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ปลูกปะการังแบบ Coral Propagation จ�านวน 2,520 ก่ิง 
ส�าหรับโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สามารถปลูก
ปะการังได้จ�านวน 801 กิ่ง รวมเป็น 3,321 กิ่ง

การดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณชายหาดและทะเล
ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกวัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะคงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสวยงามบริเวณโรงแรม แต่ยังช่วยลดปริมาณขยะ
ทะเลและรักษาระบบนิเวศโดยรอบให้คงอยู่ต่อไป

การประเมินความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล
จดัท�าได้หลายรปูแบบ อาทิ ส�ารวจการขยายตัวของแนวปะการงั จ�านวน
พนัธุป์ลา ฯลฯ ซึ่งสิงห์ เอสเตท ได้เริ่มติดตามประเมินผลมาตั้งแต่ก่อน
เริ่มก่อสร้างโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อสังเกต 
ความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาติท้ังก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และ
ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสรจ็อย่างใกล้ชดิ โดยในปี 2563 พบว่าพืน้ที่
แนวปะการังบริเวณโครงการฯ ที่ได้สงวนไว้เพ่ือการอนุรักษ์ ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอย่างมนัียส�าคัญจ�านวน 3,267 ตารางเมตร หรอืคิดเป็นร้อยละ 
682.05 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของเรา
จะติดตามการขยายตัวของพ้ืนท่ีแนวปะการังดังกล่าวด้วยการส�ารวจ 
ใต้ทะเล ประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศที่จะติดตามผลทุก ๆ 2 ปี

การขยายตัวดังกล่าว เป็นผลมาจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง
ภายในพ้ืนที่อย่างจริงจัง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพ
ต่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และการเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์
ทะเลในพ้ืนท่ีเป็นประจ�าทุกวัน เพ่ือป้องกันการรบกวนของมนุษย์ต่อ
สัตว์ทะเล นอกจากนี้ ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลสะท้อนออกมาในรปูแบบของจ�านวนพันธ์ุสัตว์ทะเลหายากท่ี
พบเพิ่มมากขึ้นในปี 2563 อีกด้วย

เมื่อแรกเริ่มโครงการฯ “เต่ากระ” เพียงตัวเดียว สามารถเปล่ียนผัง
โครงการก่อสร้างของ CROSSROADS ได้ท้ังเกาะ เพราะมันได้ว่าย
น�าพาพวกเราไปสู่การค้นพบแนวปะการังขนาดใหญ่ท่ีอยู่ถัดไปอีก 
ไม่ไกลไปจากพื้นที่โครงการมากนัก แน่นอนว่าการตัดสินใจเปลี่ยนผัง
โครงการในวินาทีสดุท้ายก่อนทีก่ารก่อสร้างจะเริม่ขึน้เป็นการตดัสนิใจ 
เปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญ่ แต่การรักษาแนวปะการังซึ่งเป็นท่ีอยู่ของ 
สิง่มชีวิีตมากมายในธรรมชาตใิห้คงอยู่อย่างย่ังยนืส�าหรบัสงิห์ เอสเตท  
นัน้ส�าคัญยิ่งกว่า

แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปี แต่จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น ความตั้งใจ
ที่จะรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด และรบกวน
ธรรมชาติให้น้อยที่สุดยังไม่เคยเปลี่ยน ในระยะท่ี 2 ของการพัฒนา
อสังหาริมทรพัย์ในสาธารณรฐัมลัดฟีส์ สงิห์ เอสเตท ยังคงท�างานร่วมกบั 
ผูร้บัเหมา หน่วยงานภาครฐั ชมุชนชาวมลัดฟีส์ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ ๆ  
อย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้ท้ังสิง่แวดล้อมและศลิปวัฒนธรรมและวถีิชวิีตของ
ชาวมัลดีฟส์ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจเรา

การส�ารวจพื้นท่ีเพื่อการอนุรกัษ์
จากประสบการณ์การพัฒนาโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐ 
มลัดฟีส์ ในระยะแรกท�าให้เราได้เรยีนรูถึ้งการปกป้องผนืน�า้และสิง่มชีวิีต 
ใต้ท้องทะเลมัลดีฟส์ได้อย่างละเอียดมากย่ิงขึ้น จุดถาวรส�าหรับการ
ติดตามส�ารวจปะการังท้ังก่อนและหลังการก่อสร้างได้ถูกก�าหนดข้ึน 
เพ่ือตดิตามการเปลีย่นแปลงและผลกระทบของแนวปะการงัอย่างใกล้ชดิ 

พร้อมกับท�าแนวขอบก้ันพ้ืนที่เพ่ือก�าหนดขอบเขตการท�างานของ
เครื่องจักร ให้การก่อสร้างรบกวนแนวปะการังน้อยท่ีสุด และแน่นอน
ว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นผนวกกับความ
เชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลท่ีเรามี จะท�าให้เราสามารถ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม

การก่อสรา้งอย่างรบัผิดชอบ
ความร่วมมือจากผู้รับเหมา ความตระหนักรู้ และการท�างานร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สิงห์ 
เอสเตท ได้ท�างานร่วมกันกับผูร้บัเหมาอย่างใกล้ชดิ มกีารตรวจประเมนิ
การท�างานและการประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงก�าหนดให ้
รายงานการเดนิรถขดุเป็นประจ�าทุกวัน เพ่ือป้องกันและประเมนิความเสีย่ง 
ต่อพื้นที่ทางทะเล

นอกจากน้ี คณะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของเรายังได้ติดตามความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติทุกเดือน ติดตามการขยายตัวของแนวปะการัง
และจ�านวนพันธุ์ปลา เพ่ือสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ระหว่างก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 

การด�าเนินงานอย่างยัง่ยืน
โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีเป้าหมายในการ
บริหารจัดการขยะและของเสียบนเกาะให้เป็นศูนย์ (Zero-waste 
Island) เพ่ือให้การมาเยือนของเราและนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกรบกวน
ระบบนเิวศในพ้ืนทีใ่ห้น้อยท่ีสดุ มกีารบรหิารจดัการขยะอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 
PARLEY ในการสร้างโครงข่ายการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ South 
Malé Atoll อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการจัดการขยะบนภาคพื้นดิน
อย่างมีประสิทธิภาพก็จะลดความเส่ียงต่อการเล็ดลอดของขยะไหล
ลงสู่ทะเลได้เช่นกัน

นอกจากนี้ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้น�า
แนวทางมาตรฐาน Green Globe Certification Standards มาปรบัใช้ 
ในการด�าเนนิงานเป็นแห่งแรกของสงิห์ เอสเตท และอยู่ระหว่างปรบัปรงุ
การด�าเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 
การจัดการด้านความย่ังยืน (Sustainable Management) มิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (Social and Economic) มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) และมติด้ิานมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวใน
อนาคต

การพัฒนาโครงการ
ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันกับท้องทะเล

คำากล่าวท่ีว่า “สรา้งส่ิงใหญ่ ใส่ใจส่ิงเล็ก ๆ  ”ยงัคง 
ใช้ได้อยู่เสมอในทุกการพัฒนาของการของ
สิงห์ เอสเตท ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรฐัมลัดีฟส์ เรายงัคงใส่ใจทุกรายละเอียด
และทุกชวีติท่ีเก่ียวขอ้งกับการดำาเนินงานของเรา

สแกนเพ่ือศึกษารายละเอยีด
“เต่าตัวเดียว เปล่ียนผัง CROSSROADS Maldives ได้ท้ังเกาะ”

ความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเลความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเล 6160 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE
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ส่ิงมีชีวติท่ีมีความเส่ียงต�า
ต่อการสูญพันธุ์

Mangrove Whipray
Urogymnus granulatus

c

Blacktip Reef Shark
Carcharhinus melanopterus

P

Olive Ridley Sea Turtle *

Lepidochelys olivacea

c

Cowtail Stingray *

Pastinachus sephen

c

Pink Whipray *

Pateobatis fai

c

Indo-Pacific Bottlenose Dolphin *

Tursiops aduncus

c

Porcupine Ray
Urogymnus asperrimus

c

Spotted Eagle Ray
Aetobatus narinari

P

Reef Manta Ray
Mobula alfredi

c

White-Spotted Eagle Ray *

Aetobatus ocellatus

c

ส่ิงมีชีวติท่ีเกือบอยู่ในข่าย
ใกล้การสูญพันธุ์

Vulnerable
VU

ส่ิงมีชีวติท่ีเกือบอยู่ในข่าย
เส่ียงต่อการสูญพันธุ์

Near Threatened
NT

Least Concerned
LC

Sharptooth Lemon Shark
Negaprion acutidens

c

Tawny Nurse Shark
Nebrius ferrugineus

c หมายเหตุ :
* พันธุ์สัตว์ทะเลที่พบใหม่ในปี 2563
(CITES) สัตว์อนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส

c

P

พื้นท่ีท่ีพบ

โครงการ CROSSROADS
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท

Risso’s Dolphin *

Grampus griseus

c

Spinner Dolphin *

Stenella longirostris

c

Stony Coral
Montipora aequituberculata

c  P

New

New New

New New

New

New

ส่ิงมีชีวติท่ีมีความเส่ียง
ขั้นวกิฤตต่อการสูญพันธุ์

ส่ิงมีชีวติ
ท่ีใกล้การสูญพันธุ์

Bottlenose Wedgefish (CITES)

Rhynchobatus australiae

c

Devil Ray *

Mobula mobular

c

Ornate Eagle Ray *

Aetomylaeus vespertilio

c

Scallopedhammerhead Sharks *

Sphyrna lewini

c

Whale Shark
Rhincodon typus

P

Giant Guitarfish
Rhynchobatus djiddensis

c

Hawksbill Turtle
Eretmochelys imbricata

c

สัตว์ทะเลอนุรักษ์
ท่ีพบในพ้ืนท่ี

ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติท่ีบรษัิทฯ ต้ังใจ
รักษาเอาไว้ เราได้พบพันธุสั์ตว์
ท ะ เลอนุรัก ษ์ตามบัญชีแดง
ของ IUCN (IUCN Red List) 
จำานวนเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา
มากถึง 10 ชนิด และยังพบ  
“เต่าหญ้า” เต่าทะเลหายากท่ี
ได้ขึ้ นมาวางไข่ เป็นครั้งแรก 
ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์นับต้ังแต่
ก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ 
ซึ่ ง ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นตัวบ่งชี้
ความสำาเร็จในด้านส่ิงแวดล้อม
ท่ีสำาคัญของบรษัิทฯ

Critically
Endangered

CR
Endangered
EN

สัตว์ทะเลตามบัญชอีนุรกัษ์ IUCN Red List 

สัตว์ทะเลตามบัญชอีนุรกัษ์อืน่ ๆ 

Acropora Coral
Acropora sp.

P

Scaly Giant Clam
Tridacna squamosa

c  P

• อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
 ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์
 (ไซเตส : CITES)

• พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
• อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
 ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์
 (ไซเตส : CITES)

New

New

New

ความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเลความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเล 6362 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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Carbon Neutral
สำานักงานใหญ่ของสิงห์ เอสเตท

ปลดปล่อยคารบ์อนสุทธเิป็นศูนย์

1,192
ตันคารบ์อนเทียบเท่า*

ปรมิาณคาร์บอนท่ีสิงห์ เอสเตท ชดเชยในปี 2563

ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภท
สามารถปล่อยก๊าซ เร อืนกร ะจก 
(Greenhouse Gas: GHG) แต่ละ
ชนิดในปรมิาณท่ีแตกต่างกัน หน่ึงใน
น้ันคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ซึ่งเปน็ก๊าซท่ีมีปรมิาณการปลดปล่อย
คาร์บอนสูงและมีนัยสำาคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก 
และเปน็ปจัจยัท่ีทำาใหอุ้ณหภูมขิองโลก 
สูงขึ้น
 
แม้ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์เพ่ือการค้า 
แล ะ เ พ่ื อการ พักอา ศัยของ สิ ง ห์  
เอสเตท จะประเมินแล้วว่าไม่ได้รับ 
ค ว า ม เ ส่ี ยง โด ย ต รง จ า กส ภ า พ 
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง แต่ธุรกิจ
อสังหารมิทรพัย์ท่ีเราดำาเนินการอยู่น้ี 
เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยการบรโิภค
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้บรกิารอาคาร
สำานักงานและท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานท่ีปลดปล่อยคารบ์อนอย่างมี 
นัยสำาคัญ และอาจเป็นส่วนสร้าง 
ผลกร ะทบต่อธุร กิจโรงแรมซึ่ งมี 
ความเส่ียงโดยตรงต่อภาวะโลกรอ้น 

หมายเหตุ :
* ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนของปี 2562

ก๊าซเรอืนกระจก
และสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง

ลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลง
ร้อยละ 20 ตามข้อตกลงปารสี (COP21)

และเป็นองค์กรท่ีปลดปล่อยคาร์บอนสุทธเิป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ภายในปี 2573

• การขยายขอบเขตการประเมิน : ขยายขอบเขต 
การประเมินปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ไปให้ครอบคลุมครบทุกธุรกิจเพ่ือจัดทำาเป็นข้อมูล 
ปฐีาน (Base Year) ของแต่ละธรุกิจและขององค์กร 
และติดตามปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีได้ดำาเนินการไปก่อนหน้าน้ีอย่างต่อเน่ือง 

• แผนการลดใช้พลังงาน : ผ่านการออกแบบ
อสังหารมิทรัพย์ การปรับปรงุประสิทธภิาพการใช้
พลังงาน และการก่อสร้างโครงการ โดยคำานึงถึง 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พร้อมจัดการการ
ใช้พลังงานและลดกิจกรรมท่ีอาจสร้างคาร์บอน
ปรมิาณสูง รวมถึงการพิจารณาใช้พลังงานสะอาด
ในแต่ละอสังหารมิทรัพย์

• การชดเชยคาร์บอน : จัดทำาคาร์บอนฟุตพร ิ้นท์ 
ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) 
และชดเชยคาร์บอนในอสังหารมิทรัพย์ใหม่ ได้แก่ 
สำานักงานใหญ่ของสิงห ์เอสเตท (Carbon Neural) 
และโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท 
(Carbon Offset) เพ่ือเป็นขยายขอบเขตการลด
และชดเชยคาร์บอนให้ครอบคลุมทุกธรุกิจ 

เป้าหมาย

การบริหารจัดการ

โอกาส
อสังหารมิทรัพย์ท่ีคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม
เป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเพ่ิมมูลค่าของ
สินทรัพย์และเป็นท่ีสนใจของนักลงทุน
มากกว่าอสังหารมิทรัพย์ท่ีไม่ได้รับการ
ออกแบบ ก่อสร้าง หรอืได้รับการรับรอง 
ตามมาตรฐานอาคารท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากนักลงทุนหรอืผู้เช่า 
หลายคนเร ิ่มมองหาคู่ค้าทางธุรกิจท่ี
ใส่ใจต่อเร ือ่ง ESG อกีท้ังอสังหารมิทรัพย์
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะเร ือ่ง
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกยงัมีส่วนช่วย
ใหป้ระหยัดพลังงานในระยะยาว 

นอกจากน้ี อาจเป็นโอกาสสำาหรับธรุกิจ
โรงแรม เน่ืองจากปจัจุบันมีนักท่องเท่ียว
ท่ีสนใจต่อการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนืเพ่ิม
มากขึ้น ทำาใหก้ารเปน็โรงแรมท่ีคำานึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจะเป็นโอกาส
ให้ธรุกิจโรงแรมได้ต้อนรับนักท่องเท่ียว
กลุ่มใหม่ ๆ จากท่ัวโลก

และจากการท่ีประเทศไทยร่วมกับนานา
ประเทศท่ีจะพัฒนาไปสู่สังคมเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�า (Low Carbon Economy) 
เพ่ือบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) และมีแนวทางขบัเคล่ือนเศรฐกิจ 
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจ BCG Model 
(เศรษฐกิจชีวภาพ : Bioeconomy, 
เศรษฐกิจหมุนเวยีน :  C i rcular 
Economy, เศรษฐกิจสีเขียว : Green 
Economy) จึงเปน็โอกาสทางธรุกิจท่ีจะ 
ปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางของ 
ภาครัฐท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ความเส่ียง
ธุรกิจโรงแรมได้รับความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุด 
ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ี
ต้องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก  
ประกอบกับสถานท่ี ต้ังของโรงแรม 
แต่ละแหง่อยูใ่กล้กับทะเล ซ่ึงได้รับผลกระทบ 
โดยตรงจากท้ังระดับน�าทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
จนอาจกระทบพ้ืนท่ีชายฝ่ัง และอุณหภูมิ
น�าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน จน
ส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาว และอาจ 
กระทบกับความสวยงามของแหล่ง 
ท่องเท่ียวในบรเิวณน้ัน ๆ  ในระยะยาว และ 
ด้วยธุรกิจโรงแรมคิดเป็น ร้อยละ 46  
ของสินทรัพย์ท้ังหมดของสิงห์ เอสเตท 
ความเส่ียงดังกล่าวจึงมีนัยสำาคัญต่อ
องค์กร

ภาวะโลกรอ้นอาจเปน็ความเส่ียงต่อธรุกิจ
อสังหารมิทรัพย์เพ่ือการพักอาศัยและ
ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์เ พ่ือการค้าใน 
ทางออ้ม กล่าวคือการบรโิภคพลังงานของ 
อาคารหรอืท่ีอยู่อาศัยอาจเพ่ิมสูงข้ึนจาก
อุณหภูมิภายนอกท่ีสูงขึ้น การออกแบบ
อาคารให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
และการอยูอ่าศัยท่ามกลางสภาพภมูอิากาศ 
ท่ี เป ล่ียนแปลงจึงเป็นท้ังโอกาสและ 
ความเส่ียงต่อธุรกิจในแง่ของการแขง่ขัน
และการปรับตัวเพ่ือเป็นหน่ึงในตัวเลือก
ของลูกค้า

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

ก๊ าซเรื อนกร ะจก
และสภาพภูมิ อากาศเปล่ียนแปลง

ก๊ าซเรื อนกร ะจก
และสภาพภูมิ อากาศเปล่ียนแปลง 65บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

64 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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แนวทางและขอบเขต (Scope) 1 การประเมิน

แนวทางการประเมิน แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร ิ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน), ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 4 (ธนัวาคม, 2561)

ก๊าซเรอืนกระจกท่ีพจิารณา คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) มเีทน (CH4) ไนตรสัออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลอูอโร 
คารบ์อน (HFCs) เพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFCs) ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด์ (SF6) 
ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)

ก๊าซเรอืนกระจกท่ีพจิารณาอืน่ ๆ เพิม่เติม HCFC-22, CFC-12

การอา้งองิค่า Global Warming Potential (GWP) รายงานการตรวจประเมนิของ The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) ฉบบัท่ี 5 (AR5) 

Scope 1 : การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง
(Direct GHG Emissions) 

คำานวณจากก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยตรง เชน่  
การเผาไหมข้องเคร ือ่งจกัร การใชพ้าหนะขององค์กร (ท่ีองค์กรเปน็เจา้ของเอง) 
การใช้สารเคมีในการบำาบัดน�าเสีย/การทำาความเย็น การรั่วซึม/รั่วไหลจาก
กระบวนการหรอืกิจกรรม ก๊าซหงุต้ม สารดับเพลิง ฯลฯ

Scope 2 : การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม
(Indirect GHG Emissions)

คำานวณจากก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดจากการซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร อาทิ  
การใชพ้ลังงานไฟฟา้

Scope 3 : การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอืน่ ๆ 
(Other Indirect GHG Emission)

คำานวณจากกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง 
นอกเหนือจากท่ีระบุในประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 อาทิ การเดินทางของพนักงาน 
การเชา่เรอืท่องเท่ียว ของเสียจากเศษอาหาร ปรมิาณการเกิดของเสียประเภทขยะ
จากสวนและการตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ

หมายเหตุ :
1 ขอบเขตการประเมินอ้างอิงตามองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2562 และ เอกสารขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประเมินปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ในหลากหลายธรุกิจ

ในปี 2563 สงิห์ เอสเตท โดยโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท 
และส�านักงานใหญ่ของสิงห์ เอสเตท ได้เข้าร่วมโครงการ “ขยายผล 
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ 
ภายในประเทศ ปีท่ี 7” ของศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN) 
จัดท�าคาร ์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) ขึ้น 
เพ่ือค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีก่อนหน้า  
(ใช้ข้อมูลปี 2562) และเพ่ือใช้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

ส�านักงานใหญ่ของสิงห์ เอสเตท ได้ประเมินและชดเชยปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนขอบเขตท่ี 1 และ 2 ทั้งหมด จ�านวน 779 ตัน
คาร์บอนเทียบเท่า และท�าให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ส่วนโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้
ประเมินชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนขอบเขตที่ 1 และ 2 
จ�านวน 413 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ซึ่งเป็นการชดเชยคาร์บอนบางส่วน 
(Carbon Offset) โดยอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่ง ได้ข้ึนทะเบียน 
และได้รบัอนญุาตให้ใช้เครือ่งหมายรบัรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 
ขององค์กร จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
หรือ (อบก.)

สิงห์ เอสเตท ได้ใช้แนวทางการประเมินคาร์บอนดังกล่าวมาติดตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนและพัฒนาแนวการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 2563 โดยสรุปผลได้ดังนี้

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ต่อหน่วยผู้ใชง้าน

ปี 2561 1 ปี 2562 ปี 2563

สันติบุรี
เกาะสมุย

สันติบุรี
เกาะสมุย

พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช 
รีสอร์ท

สำานักงานใหญ่ 
สิงห์ เอสเตท 2

สันติบุรี
เกาะสมุย

พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช 
รีสอร์ท

สำานักงานใหญ่ 
สิงห ์เอสเตท 2

ขอบเขตท่ี 1 และ 2 2,786  2,601 4,123 779  1,298 1,927 643

ผู้ใชง้าน  19,919 
(ห้อง/ปี) 

 18,838 
(ห้อง/ปี) 

 59,573 
(ห้อง/ปี) 

 3,096
(คน/ปี) 7 

 6,908 
(ห้อง/ปี) 

 20,269 
(ห้อง/ปี) 

 3,109
(คน/ปี) 7 

ปรมิาณการปล่อยคารบ์อนต่อหน่วยผู้ใชง้าน 
(ตันคาร์บอนเทียบเท่า/หน่วย/ปี)

7.15 7.25 14.45 3.97 4.82 10.52 4.84

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ของสิงห์ เอสเตท
(ตันคารบ์อนเทียบเท่า)

ปี 2561 1 ปี 2562 ปี 2563

สันติบุรี 
เกาะสมุย

สันติบุรี 
เกาะสมุย

พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช 
รีสอร์ท

สำานักงานใหญ่ 
สิงห์ เอสเตท 2

รวม สันติบุรี 
เกาะสมุย

พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช 
รีสอร์ท

สำานักงานใหญ่ 
สิงห์ เอสเตท 2

รวม

ขอบเขตท่ี 1 3 700  772 1,989 261  3,022  308 837  146  1,291 

ขอบเขตท่ี 2 2,086  1,829 2,134 518  4,481  990 1,090  497  2,577 

ขอบเขตท่ี 1 และ 2 2,786  2,601 4,123 779  7,503  1,298 1,927  643  3,868 
ขอบเขตท่ี 3 2,453  846 364 16  1,226  554 178  6  738 

ขอบเขตการดำาเนินงานประเภทท่ี
รายงานแยกเพ่ิมเติม

328  319 198 -  517  89 395  -  484 

คารบ์อนท่ีชดเชยผ่าน
การซือ้คารบ์อนเครดิต 4

2,786  -   413 779  1,192  -   -  -  -   

การรับรองข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอก

มี 5 ไม่มี มี 5 ม ี5 N/A ม ี6 ม ี6 ม ี6 N/A

หมายเหตุ :
1 การอ้างอิงค่า Global Warming Potential (GWP) รายงานการตรวจประเมินของ The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ฉบับที่ 4 (AR4)   
2 เฉพาะพื้นที่ปฏิบัตงานของส�านักงานใหญ่ สิงห์ เอสเตท จ�านวน 4 ชั้น        
3 ไม่ได้จ�าแนกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานชีวมวล (Biogenic CO2 emission) เนื่องจากมีปริมาณการปลดปล่อยที่มีนัยส�าคัญต�่า (ต�่ากว่าร้อยละ 5 ของปริมาณการปลดปล่อยทั้งหมด) 
4 คาร์บอนเครดิตท่ีอนุญาตให้น�ามาชดเชย ได้แก่ คาร์บอนเครดิตจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ที่เรียกว่า Certified Emission Reductions (CERs)  

คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานสากล (Verified Emission Reductions : VERs) ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reductions: TVERs)        

5 โดยผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อบก.         
6 โดยผู้ทวนสอบจาก ERM Certification and Verification Services (ERM CVS)        
7 ค�านวณจากจ�านวนพนักงานและแม่บ้าน        

ก๊ าซเรื อนกร ะจก
และสภาพภูมิ อากาศเปล่ียนแปลง

ก๊ าซเรื อนกร ะจก
และสภาพภูมิ อากาศเปล่ียนแปลง 6766 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การออกแบบและก่อสรา้งของสิงห์ เอสเตท

นอกจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารส�านักงานตามมาตรฐานสากลแล้ว สายงานออกแบบและก่อสร้างของสงิห์ เอสเตท ได้ก�าหนดหลกัการ
ในการออกแบบและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานในการก่อสร้างและภายในตัวอาคาร เพื่อลดปริมาณคาร์บอน
ที่เกิดจากมลภาวะและการใช้พลังงานไว้ ดังนี้

การออกแบบ

• การวางผังตัวอาคารให้อยู่ในทิศทางลม 
และกันแสงแดด

• การทำาอาคารก่อสร้างให้อากาศ 
ไหลเวยีนได้สะดวก

• การเลือกผนังกันความรอ้น
• การเลือกวัสดุท่ีประหยัดพลังงานและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

การก่อสร้าง

• การจดัการท่ีพักของคนงาน ให้อาศัย
ใกล้กับไซต์ก่อสร้าง

• การเลือกบรษัิทหรอืร้านค้าท่ีอยู่ใกล้
ไซต์ก่อสร้าง

• การใชว้สัดกุ่อสรา้งใหเ้กิดความคุม้ค่า 
เหลือเศษวัสดุน้อยท่ีสุด

• การบรหิารการใชน้�า ไฟฟา้ ให้คุ้มค่า 
ท่ีสุด

การอยู่อาศัย

• ประหยัดพลังงาน ใช้เคร ื่องปรับ
อากาศน้อย

• ร่มร ื่น จากการปลูกต้นไม้
• การใชซ้�า เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร 

อาทิ การนำาน�าท้ิงมาบำาบัดแล้วนำา
กลับมาใชใ้หม่

หมายเหตุ :
ภาพจ�าลองโครงการเอส โอเอซิส ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2564

การบรหิารจัดการคารบ์อนในงานออกแบบและก่อสร้าง

การออกแบบและก่อสรา้งตามมาตรฐานสากล

โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นอาคารส�านักงานและพ้ืนที่ค้าปลีก
โครงการแรกของสิงห์ เอสเตท และได้ก่อสร้างตามมาตรฐาน LEED 
Gold (Core and Shell เวอร์ชัน 3.0) ด้านการประหยัดพลังงาน โดย
ในปีนี ้โครงการสงิห์ คอมเพลก็ซ์ ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน LEED 
Gold เป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังานระดบันานาชาต ิจากสภาอาคารเขยีว 
สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC)  
อย่างเป็นทางการ 

นอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ เอส 
โอเอซิส (S OASIS) อาคารส�านักงานให้เช่าแห่งใหม่บนถนน
วิภาวดีรังสิต และเป็นอีกโครงการที่เราต้ังใจออกแบบและก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน LEED Gold เวอร์ชัน 4.0 โดยหากโครงการแล้วเสร็จ 
และได้รับการรับรองแล้ว จะนับได้ว่าโครงการอาคารส�านักงานท่ี
ออกแบบและก่อสร้างโดยสงิห์ เอสเตท ทัง้หมด เป็นอาคารทีอ่อกแบบ
และก่อสร้างตามมาตรฐานสากล

โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

Innovation
ให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมการออกแบบท่ีช่วยในเร ื่องของ
ส่ิงแวดล้อม ลดมลภาวะ และส่งเสรมิสุขภาวะท่ีดีของผู้ใชบ้รกิาร

Indoor Environmental Quality 
ออกแบบให้มีความสบายสูงสุดเพ่ือสุขภาพกายและสภาวะจติใจ 
ท่ีดีของผู้ใชบ้รกิาร ควบคมุการใชว้สัดตุลอดกระบวนการก่อสรา้ง

Materials and Resources 
จัดการขยะระหว่างการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีสาร
ตกค้าง และใชว้ัสดุท่ีมีปรมิาณวัสดุรไีซเคิลสูงเพ่ือลดคาร์บอน

Sustainable Sites 
เข้าถึงง่ายด้วยรถไฟฟา้ใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุร ีและเป็นมิตร
ต่อชมุชนต้ังแต่พ้ืนท่ีสำาหรับจดักิจกรรมและพ้ืนท่ีสีเขียว

Energy and Atmosphere 
เลือกใชเ้คร ื่องปรับอากาศ หลอดไฟ และกระจกกันความร้อนท่ี
ชว่ยลดการใชพ้ลังงานกว่ารอ้ยละ 28

Water Efficiency
เลือกใช้สุขภัณฑ์ท่ีลดการใช้น�าลงกว่าร้อยละ 40 และนำาน�าท่ี 
ใชแ้ล้วกลับมาบำาบัดและใชซ้�า ท้ังการชำาระล้างและรดน�าต้นไม้

โครงการเอส โอเอซสิ (S OASIS)

Innovation
เป็นแหล่งเรยีนรู้และเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดนวัตกรรมการ
ออกแบบเพ่ือให้เกิดสังคมคุณภาพและชวีติท่ีย่ังยืน

Indoor Environmental Quality 
ติดต้ังระบบเติมอากาศจากภายนอกและระบบหมุนเวยีนอากาศ
ความดันลบ (Negative Pressure) เพ่ืออากาศภายในอาคารท่ี
บรสุิทธิอ์ยู่เสมอ พรอ้มใชผ้ลิตภัณฑ์เคลือบพ้ืนผิวภายในอาคารท่ี
มค่ีาความระเหยต�า (Low VOCs) เปน็มติรต่อสุขภาพผู้ใชอ้าคาร

Materials and Resources 
มีกระบวนการก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เลือกใชวั้สดุท่ี
มีส่วนผสมของวัสดุรไีซเคิลในปรมิาณท่ีสูง และกว่าร้อยละ 75 
ของเศษวัสดุจากการก่อสร้างโครงการฯ ถูกนำาไปรไีซเคิลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทำาให้เกิดของเสียจากการก่อสร้างต�า 

Sustainable Sites 
เป็นอาคารสำานักงานท่ีรบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด ด้วยการ
ออกแบบให้พ้ืนผิววัสดุโดยรอบและหลังคาเป็นสีออ่นมีค่าสะท้อน
ความร้อนสูงไม่กักเก็บความร้อนท่ีพ้ืนผิว ทำาให้อากาศภายใน 
และภายนอกอาคารเย็นสบาย ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ชมุชนเมือง (Urban Heat Island) 

Energy and Atmosphere 
เพ่ิมการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพ่ือความสบายตา พร้อม
ติดต้ังเซน็เซอร์ตรวจจบัการใชง้าน (Occupancy Sensor) และ
เซน็เซอร์ตรวจจบัแสงธรรมชาติ (Daylight Sensor) ในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ของอาคาร เพ่ือการประหยัดพลังงาน

Water Efficiency
ลดผลกระทบด้านทรัพยากรน�าในชว่งหน้าแล้ง ด้วยการลดใชน้�า 
ในอาคารลงร้อยละ 50 ด้วยการบำาบดัและใชน้�าหมุนเวยีนภายใน
อาคาร และการติดต้ังระบบการจดัการน�าฝนท่ีมปีระสิทธภิาพ

Location and Transportation 
อาคารสำานักงานเข้าถึงได้โดยง่ายด้วยระบบขนส่งมวลชน 
หลากหลายประเภท ท้ังรถโดยสารประจำาทาง รถไฟฟา้ BTS และ
รถไฟฟา้ใต้ดิน MRT สถานีหมอชติ พรอ้มส่ิงอำานวยความสะดวก
สำาหรับรถยนต์ไฟฟา้เพ่ือร่วมสนับสนุนทุกการเดินทางท่ีเปน็มติร
ต่อส่ิงแวดล้อม

ก๊ าซเรื อนกร ะจก
และสภาพภูมิ อากาศเปล่ียนแปลง

ก๊ าซเรื อนกร ะจก
และสภาพภูมิ อากาศเปล่ียนแปลง 6968 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ธรุกิจอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือการค้า

ประกอบไปด้วยอาคารส�านักงาน 4 แห่งในความดูแลของ 
สิงห์ เอสเตท ได้แก่ อาคารซันทาวเวอร์ส โครงการสิงห์
คอมเพล็กซ์ โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และอาคารส�านักงาน 
เมโทรโพลศิ อาคารส�านักงานแห่งใหม่ท่ีสิงห์ เอสเตท ได้เข้าลงทุน
เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

อาคารทัง้หมดประกอบด้วยส่วนของอาคารส�านักงาน ร้านค้าปลกี 
พ้ืนท่ีส่วนกลาง ฯลฯ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าเป็นทรัพยากรที่จ�าเป็น 
ต่อการให้บริการดังกล่าว รวมถึงยังมีการใช้น�้ามันดีเซลบางส่วน 
ส�าหรับเคร่ืองปั่นไฟ (Generator) และปั๊มน�้าดับเพลิง (Fire 
Pump) อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัการใช้พลังงานในส่วนของโครงการ 
เดอะไลท์เฮ้าส์ ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของนิติบุคคลที่บริหาร 
ในส่วนคอนโดมเินียมและมปีรมิาณการใช้พลงังานน้อย และอาคาร
ส�านักงานเมโทรโพลิศยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทุนจึง 
ไม่น�าผลการด�าเนนิงานของอาคารส�านกังานทัง้สองแห่งมารายงาน

การบรหิารอาคารตามมาตรฐานสากล

สงิห์ เอสเตท มเีป้าหมายให้อาคารส�านักงานของเราทุกแห่งได้รบั 
การรบัรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในระดบัประเทศหรอืระดบัสากล 
โดยส�าหรบัอาคารซนัทาวเวอร์ส เราได้น�ามาตรฐานระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015: Environment Management 
System มาบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมภายในอาคาร มกีารมอบหมาย 
หน้าท่ีให้คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานดูแลรับผิดชอบ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก�าหนดเป้าหมายและมาตรการต่าง ๆ 
ภายในอาคาร ส่วนโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ก็ได้รับการรับรอง
ให้เป็นอาคารท่ีออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน LEED Gold 
(Core and Shell เวอร์ชนั 3.0) ของ USGBC

แผนการอนรุกัษ์พลังงาน

อาคารซันทาวเวอร์ส ได้ปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
อาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างสม�่าเสมอ โดยภายหลัง 
จากการปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนหอหล่อเยน็ 
(Cooling Tower) ทัง้อาคาร A และอาคาร B ในปี 2562 ซึง่เป็นการ 
ปรบัปรงุในเชงิโครงสร้างพ้ืนฐานของอาคาร ในปี 2563 ก็ได้ด�าเนินการ 
ในส่วนของอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอย่างต่อเน่ือง โดยได้เปล่ียน
หลอดไฟจากหลอดไส้เป็นหลอด LED บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์  
ทีจ่ากเดมิจะต้องใช้ก�าลังไฟรวม 2,430 วตัต์ แต่เมือ่เปลีย่นหลอดไฟ 
แล้วจะใช้ก�าลังไฟลดลงเหลือเพียง 324 วัตต์ หรือลดลงมากถึง
ร้อยละ 82.96 นอกจากนี ้อาคารซนัทาวเวอร์สยังได้ทยอยปรบัปรงุ 
ลฟิต์โดยสารเพ่ือการให้บรกิารท่ีทันสมยั มปีระสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ของผูใ้ช้บรกิารอาคารในระยะยาว

ผลการดำาเนินงาน

พลังงานสะอาด
รเิร ิ่มการนำาพลังงานสะอาด

ใช้ในโครงการต่าง ๆ ของสิงห์ เอสเตท

↓ 8.50% 
อาคารซันทาวเวอร์ส ใช้พลังงานลดลง

↓ 22.52% 
โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ใช้พลังงานต่อคนลดลง

82.96% 
กำาลังไฟท่ีลดลงจากการเปล่ียนหลอดไฟ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ

เป้าหมาย

ลดปรมิาณการใช้พลังงานต่อคน (Energy Intensity)
ลงร้อยละ 10 เพ่ือสอดคล้องต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก

โอกาส
การบรหิารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิผลส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุก
ธุรกิจ กล่าวคือ การอนุรักษ์พลังงาน
จะช่วยให้สิงห์ เอสเตท ลดต้นทุนการ
บรโิภคพลังงานในระยะยาว นอกจากน้ี 
การพิจารณาใช้พลังงานยังเก่ียวข้อง
โดยตรงกับปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ี
จะเกิดขึ้น หากธรุกิจใดคำานึงถึงประเด็น
ดังกล่าวก็อาจเป็นโอกาสทางธุรกิจต่อ
ลกูค้า นักลงทุน หรอืนักท่องเท่ียว ท่ีใส่ใจ
ต่อเร ื่องสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง
เช่นกัน

ความเส่ียง
การละเลยต่อการบรกิารจัดการพลังงาน
อยา่งคุม้ค่ายอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนการดำาเนินงานท่ีอาจสูงข้ึน และ
ด้วยปจัจบุัน ความกังวลต่อเร ื่องสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงยังเป็นเร ื่องท่ี
ผู้คนท่ัวโลกต่างให้ความสนใจและนับว่า
เป็นความเส่ียงด้านความยั่งยืน ดังน้ัน
หากธุรกิจใดเพิกเฉยต่อเร ื่องดังกล่าว  
ก็อาจเสียโอกาสทางธรุกิจจากการไม่ได้ 
เป็นตัวเลือกของลูกค้าหรอืนักลงทุน

• นำามาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมระดับ
ประเทศและระดับสากลต่าง ๆ มาใช้ภายใน
หน่วยงาน พรอ้มสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

• ติดตามข้อมูลการใช้พลังงานรายปีและ 
จดัทำาแผนการประหยัดพลังงาน เพ่ือประเมินผล 
ความคืบหน้าการดำาเนินงาน 

• จดัใหม้คีณะทำางานหรอืผู้รับผิดชอบโดยตรง
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและฝึกอบรมด้าน
การใช้พลังงานใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวข้อง

• จัดทำาโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ 
แคมเปญ ป้ายประกาศ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักเร ื่องการใช้พลังงาน

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

แนวการบริหารจัดการ

การใช้ พลั งงานอย่ างมี ปร ะ สิ ทธิ ภาพการใช้ พลั งงานอย่ างมี ปร ะ สิ ทธิ ภาพ 71บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

70 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ธรุกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ส่งผลให้โรงแรมบางแห่งต้องหยุดให้บริการชั่วคราว 
ในบางช่วงเวลา เป็นเหตใุห้การใช้พลงังานของโรงแรมในภาพรวมลดลง 
อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการใช้พลังงานจะลดลงใน 
ปีที่ผ่านมา แต่ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า
ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เปิดให้บริการหรือไม่ จะยังคงต้องด�าเนินอยู่ 

การประกอบธรุกิจโรงแรมตามมาตรฐานสากล

เช่นเดียวกันกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้า ในการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม สิงห์ เอสเตท ได้ต้ังเป้าหมายให้ทุกโรงแรมท่ีสิงห์  
เอสเตท โดย SHR บริหารจัดการและด�าเนินการเอง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับสากล โดยโรงแรม
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับ Gold จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการ
รับรองมาตรฐานใบไม้เขียวระดับ 3 ใบ (3 leaves) ซึ่งเป็นการประเมิน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม โดยมูลนิธิใบไม้เขียว และยังได้
รบัรางวัล Responsible Thailand Awards สาขา Marine and Nature 
โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประจ�าสหราชอาณาจักร ท�าให ้
โรงแรมฯ ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ

ส�าหรับโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนงานเพ่ือ
ขอรบัการรบัรองโรงแรมทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตามตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงแรมฯ มีการบริหารจัดการพลังงานให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง และได้ก�าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าช่วง
นอกฤดูท่องเที่ยวหรือช่วงที่หยุดให้บริการอย่างชัดเจน

โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ อยู่ระหว่างการพัฒนา
กระบวนงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Green Globe Certification 
Standards โดยนับเป็นโครงการแรกที่ได้น�ามาตรฐานดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการด้านความย่ังยืน 
(Sustainable Management) มติด้ิานเศรษฐกิจและสงัคม (Social and 
Economic) มติด้ิานสิง่แวดล้อม (Environment) และมติิด้านมรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage) ทั้งนี้ สิงห์ เอสเตท โดย SHR มีแผน 
ที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวในอนาคต

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท ยังมคีวามโดดเด่นในเรือ่งของ
สถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิอากาศและใช้พลังงานไฟฟ้าต�่า โดยออกแบบให้ห้องพักเป็นมิตร
กับธรรมชาต ิใช้หลงัคามงุจากและใช้อฐิมวลเบาในการก่อสร้างฝาผนัง
ห้องพักแล้ววางทับด้วยไม้ไผ่สาน ท�าให้ห้องพักมีอุณภูมิที่เย็นสบาย 
นอกจากนี ้ โครงสร้างของจดุให้บรกิารต่าง ๆ  ของโรงแรมยังเป็นแบบโปร่ง 
อากาศถ่ายเทได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ รวมถึงมีการ
ออกแบบห้องครัวแบบเปิด (Open Kitchen) เพื่อลดการใช้พลังงาน

การพิจารณาใชพ้ลังงานสะอาด

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความอุมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงและเป็นหมู่เกาะอย่าง
โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ การพิจารณาใช้พลงังาน
หมุนเวียนท่ีเป็นพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ อาจเป็น
ทางเลือกที่ดีกว่าส�าหรับธรรมชาติและการประกอบธุรกิจในระยะยาว 
เพราะนอกจากจะมีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนท่ีต�่ากว่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย โดยขณะนี้ ก�าลังอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เหมาะสมท้ังพ้ืนท่ีท่ีจะติดตั้งและก�าลังการผลิตท่ีต้องการ โดยสิงห์  
เอสเตท มีแนวทางท่ีจะผลักดันให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด 
ในทุกโรงแรมที่ SHR บริหารจัดการและด�าเนินการเอง

นอกจากน้ี กลุ ่มบริษัทฯ อยู ่ระหว่างการน�าพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) 
ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในโครงการต่าง ๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึง่เป็นก๊าซท่ีมปีรมิาณการปลดปล่อย 
คาร์บอนสูงและมีนัยส�าคัญต่อการเกิดภาวะเรือนกระจก และยัง
เป็นการลดใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิม

ถึงแม้โครงการสงิห์ คอมเพลก็ซ์ จะเป็นอาคารทีไ่ด้ออกแบบและก่อสร้าง
ตามมาตรฐานสากลต้ังแต่เริ่มโครงการ แต่ในในระยะด�าเนินการนี้ 
โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ยังได้ก�าหนดนโยบายการจัดการพลังงาน
และมาตรการประหยัดพลงังานท่ีชดัเจนและขับเคลือ่นโดยคณะท�างาน
ด้านการจัดการพลังงาน เพ่ือสานต่อความต้ังใจในการเป็นอาคารที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอาคาร LEED Gold (Core and Shell เวอร์ชัน 3.0) จาก 
USGBC ส�าเร็จ

หมายเหตุ :
1 รวมพลังงานไฟฟ้าและน�้ามันดีเซลส�าหรับการเติม Generator และ Fire Pump
2 โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561

อาคารซนัทาวเวอรส์

โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

ใช้พลังงานลดลง
8.50% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
19,405,000 kWh/ปี

พลังงานรวมท่ีใช้ในแต่ละอาคาร 1 (จิกะจลู)

พลังงานท่ีใช้ในแต่ละอาคาร (เมกะจลู/คน)

ค่าพลังงานรวมท้ังหมด
69,989.11 GJ/ปี (รวมพลังงานเชื้อเพลิง)

การใชพ้ลังงานของอาคารส�านักงาน

100,000

40.00

75,000

30.00

50,000

20.00

25,000

10.00

-

-

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2562

78,860.29

35.86

76,490.71

↓ 22.52%
21.51

↓ 8.50% 
69,989.11

↓ 14.69%
30.59

8,827.20

27.75

41,288.40

ซันทาวเวอร์ส สิงห์ คอมเพล็กซ ์2

ใช้พลังงานลดลง
3.55% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
11,062,000 kWh/ปี

ค่าพลังงานรวมท้ังหมด
39,823.20 GJ/ปี (รวมพลังงานเชื้อเพลิง)

ใช้พลังงานต่อคนลดลง
4.69%

ใช้พลังงานต่อคนลดลง
22.52%

↓ 3.55%
39,823.20

การใช้ พลั งงานอย่ างมี ปร ะ สิ ทธิ ภาพการใช้ พลั งงานอย่ างมี ปร ะ สิ ทธิ ภาพ 7372 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ธรุกิจอสังหารมิทรพัย์เพื่อการค้า

ปรมิาณการใชพ้ลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ต่อชัว่โมง)

ซนัทาวเวอร์ส      21,869,215      21,211,000 19,405,000

สิงห์ คอมเพล็กซ์      2,452,000    11,469,000 11,062,000

รวม 24,321,215 32,680,000 30,467,000

ปรมิาณการใชน้�ามันดีเซล (ลิตร)

ซนัทาวเวอร์ส     3,600     3,600 3,600

สิงห์ คอมเพล็กซ์                       -                           -   -

รวม     3,600     3,600 3,600

ค่าพลังงานรวม (จกิะจูล)

ซนัทาวเวอร์ส 78,860.29  76,490.71 69,989.11

สิงห์ คอมเพล็กซ์      8,827.20 41,288.40 39,823.20

รวม 87,687.49 117,779.11 109,812.31

ธรุกิจโรงแรม
พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ต่อชัว่โมง)

พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท 4,118,328 4,216,644 2,327,958

สันติบุรี เกาะสมุย 3,534,090 3,643,830 1,974,240

CROSSROADS (The Marina และ Back of House) - - 7,131,468

SAii Lagoon Maldives - - 3,422,632

Hard Rock Hotel Maldives - - 3,862,460

รวม 7,652,418 7,860,474 18,718,758

น�ามันดีเซล (ลิตร)

พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท          174,000          144,000 67,000

สันติบุรี เกาะสมุย 5,000 5,000 5,000

CROSSROADS - - 3,767,000

รวม 179,000 149,000 3,839,000

ก๊าซหุงต้ม LPG (กิโลกรมั)

พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท            57,933            70,698 41,109

สันติบุรี เกาะสมุย          147,898          173,983 72,615

รวม 205,831 244,681.00 113,724

ค่าพลังงานรวม (จกิะจูล)

พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท            24,073.04            23,975.56 12,885.69

สันติบุรี เกาะสมุย            20,333.74            22,039.05 10,936.82

CROSSROADS (The Marina และ Back of House) - - 162,867.42

SAii Lagoon Maldives - - 12,321.48

Hard Rock Hotel Maldives - - 13,904.86

รวม 44,406.78 46,014.61 212,916.27

หมายเหตุ :
• น�า้มันดีเซลส�าหรับการเติม Generator และ Fire Pump
• โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561
• ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง มีค่าพลังงาน 3.60 เมกะจูล
• น�า้มันดีเซล 1 ลิตร มีค่าพลังงาน 36.42 เมกะจูล
• ก๊าซ LPG 1 กิโลกรัม มีค่าพลังงาน 50.23 เมกะจูล
• 1,000 เมกะจูล เท่ากับ 1 จิกะจูล

ปี 2563

หมายเหตุ :
1 รวมการใช้พลังงานของทั้งสองโรงแรม The Marina และ Back of House

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการค้า ธุรกิจโรงแรม

ซันทาวเวอร์ส สิงห์ คอมเพล็กซ์ พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช 
รีสอร์ท

สันติบุรี 
เกาะสมุย

SAii Lagoon  
Maldives

Hard Rock 
Hotel  

Maldives

CROSSROADS 1

ผู้ใชง้าน 2,287,920 คน/ปี 1,851,684 คน/ปี 20,269 ห้อง/ปี 6,908 ห้อง/ปี 28,468 คน/ปี 29,666 คน/ปี 58,134 คน/ปี

ปริมาณการใชพ้ลังงาน
(จกิะจูล/ปี)

69,989.11 39,823.20 12,885.69 10,936.82 12,321.48 13,904.86 189,093.76

พลังงานต่อหน่วยท่ีใช้
(Energy Intensity) 

30.59
(เมกะจูล/คน/ปี)

21.51
(เมกะจูล/คน/ปี)

635.73
(เมกะจูล/หอ้ง/ปี)

1,583.21
(เมกะจูล/หอ้ง/ปี)

432.82
(เมกะจูล/คน/ปี)

468.71
(เมกะจูล/คน/ปี)

3,252.72
(เมกะจูล/คน/ปี)

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอรท์

โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton

โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย

โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives

หมายเหตุ :
1 การใช้พลังงานของโรงแรมลดอย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากการหยุดให้บริการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
2 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2562 จึงยังไม่ได้ค�านวณค่าการประหยัดพลังงาน

พลังงานรวมท่ีใช้ในแต่ละโรงแรม (จิกะจลู) พลังงานต่อหน่วยท่ีใช้ในแต่ละโรงแรม (เมกะจลู/ห้อง)

การใชพ้ลังงานของโรงแรม 1

30,000 2,000

20,000
1,500

1,000
10,000

500

- -
ปี 2561 ปี 2563ปี 2562

24,073.04 23,975.56

↓ 46.25%
12,885.69

12,321.48

13,904.86

 392.80

 1,020.82

402.46

1,169.93
20,333.74

22,039.05

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 2

Hard Rock Hotel MaldivesSAii Lagoon Maldives, Curio 
Collection by Hilton 2

ใช้พลังงานลดลง
46.25% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
2,327,958.08 kWh/ปี

ค่าพลังงานรวมท้ังหมด
12,885.69 GJ/ปี (รวมพลังงานเชื้อเพลิง)

ใช้พลังงานลดลง
50.38% เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
1,974,240 kWh/ปี

ค่าพลังงานรวมท้ังหมด
10,936.82 GJ/ปี (รวมพลังงานเชื้อเพลิง)

ใช้พลังงานต่อคน
432.82 MJ/คน

ใช้พลังงานต่อคน
468.71 MJ/คน

↓ 50.38%
10,936.82

↑ 57.96%
635.73

↑ 53.33%
1,583.21

พีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท สันติบุร ีเกาะสมุย

การใช้ พลั งงานอย่ างมี ปร ะ สิ ทธิ ภาพการใช้ พลั งงานอย่ างมี ปร ะ สิ ทธิ ภาพ 7574 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



27.44%
น�าใช้หมุนเวยีน ณ โครงการ CROSSROADS

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

52.38%
น�าใช้หมุนเวยีน ณ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท 

37.82% 
น�าใช้หมุนเวยีน ณ โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

ผลการดำาเนินงาน

ธรุกิจอสังหารมิทรัพย์เพ่ือการค้า

เช่นเดยีวกันกับการบรหิารจดัการด้านพลงังาน อาคารซนัทาวเวอร์ส 
ได้ใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015: 
Environment Management System และโครงการสิงห์ คอมเพลก็ซ์ 
ใช้มาตรฐานอาคาร LEED Gold (Core and Shell เวอร์ชนั 3.0) ของ 
USGBS มาบรหิารจดัการการใช้ทรพัยากรภายในอาคาร โดยเฉพาะ 
โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ท่ีตั้งเป้าหมายเพ่ิมปริมาณการใช้ 
น�้าหมุนเวียน เพ่ือลดการใช้น�้าประปาส่วนกลาง และน�าน�้าท่ี 
ใช้แล้วกลับมาบ�าบัดและใช้ซ�้า ท้ังการช�าระล้างและรดน�้าต้นไม้ 
เพื่อการบริโภคน�้าที่ลดลง และตัวโครงการฯ ได้เลือกใช้สุขภัณฑ์
ที่ลดการใช้น�้าลงกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการสิงห์ 
คอมเพล็กซ์ มีปริมาณน�า้หมุนเวียนทั้งสิ้น 47,150 ลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 37.82 ของปริมาณน�้าทั้งหมด ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาที่มีปริมาณน�า้หมุนเวียนร้อยละ 41.48

การบรหิารจัดการน�าและน�าท้ิง

ทุกธรุกิจของบรษัิทฯ (ร้อยละ 100)
ต้องมีค่าคุณภาพน�าท้ิงสูงกว่า

ค่ามาตรฐานน�าท้ิงท่ีกฎหมายกำาหนด
และลดปรมิาณน�าท้ิงให้ได้มากท่ีสุด

• นำามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
และระดับสากลต่าง ๆ มาใช้ภายในหน่วยงาน

• จดัทำาสถิติปรมิาณการใชน้�าภายในพ้ืนท่ี การใชน้�า
จากแหล่งต่าง ๆ พร้อมติดตามคุณภาพน�าท้ิงโดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย โดยต้ังเป้าหมาย
การบรหิารจดัการเพ่ิมเติมให้มีค่าท่ีดีกว่ากฎหมาย
กำาหนดด้วยมาตรการต่าง ๆ

• บำารุงรักษาระบบบำาบัดน�าเสียให้มีประสิทธภิาพท่ีดี
อยู่เสมอ หาแนวทางการบำาบัดน�าเสียใหม่ ๆ ด้วย
เทคโนโลยีหรอืองค์ความรู้ต่าง ๆ และจัดให้มีการ
รับรองคุณภาพน�าท้ิงโดยหน่วยงานภายนอก

• จัดให้มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน อบรมให้ความรู้
บุคลากร พร้อมจัดทำาป้ายรณรงค์ให้พนักงานและ
ผู้ใช้บรกิารใช้น�าอย่างรู้คุณค่า

เป้าหมาย

การบริหารจัดการ

โอกาส
เป็นโอกาสสำาหรับสิงห์ เอสเตท ในการ 
บูรณาการการบรหิารจัดการน�าใน
ทุกธุรกิจ และสานต่อเจตนารมณ์จาก
กลุ่มบรษัิท บุญรอดบรวิเวอร ี่ จำากัด  
ซึ่งได้กำาหนดให้เร ื่อง “น�า” เป็นประเด็น
ความย่ังยืนท่ีมีนัยสำาคัญและได้รับการ
ถ่ายทอดลงมาสู่กลุ่มบรษัิทในเครอื  
อีกท้ังยังเชื่อมโยงไปธุรกิจโรงแรมของ
สิงห์ เอสเตท ท่ีดำาเนินธุรกิจโดย SHR 
บรษัิทในเครอื

ความเส่ียง
“น�า” เป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ ดังน้ัน ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การประเด็นเร ื่องน�า ไม่ว่าจะเป็นภาวะ
ขาดแคลนน�า (Water Stress) ภัยแล้ง 
คุณภาพของน�า ปรมิาณการกักเก็บน�า 
ไม่เพียงพอ ฯลฯ จึงเป็นผลกระทบ
ในวงกว้าง ท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วม
เผชิญ และต้องร่วมรับผิดชอบต่อการใช้
ทรัพยากรน�าอย่างคุ้มค่า

การดำาเนินชีวติประจำาวันอาจได้รบัผลกระทบ 
ในช่วงภาวะภัยแล้ง การมนี�าใช้หมุนเวยีน
ภายในอาคารสำารองไว้จึงเป็นการลด 
ความเส่ียงไมใ่หก้ารใหบ้รกิารต้องสะดดุลง 
หรอืแมแ้ต่กระบวนการก่อสร้างท่ีอาจต้อง
ชะลอตัวหากภาวะภัยแล้งเขา้สู่ชว่งวกิฤตท่ี
ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันประหยัดน�า

โรงแรมเปน็ธรุกิจบรกิารท่ีมีการบรโิภคน�า 
ค่อนข้างสูงในหลายกระบวนการ ในขณะ
เดียวกันโรงแรมหลายแห่งต้ังอยู่ใกล้กับ
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสำาคัญ และ
อาจเป็นพ้ืนท่ีท่ีปรมิาณน�าจากภาครัฐ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรอืไม่
สามารถเขา้ถึงได้ ทำาใหต้้องพ่ึงพิงแหล่งน�า 
จากธรรมชาติและต้องใช้แหล่งน�าร่วมกับ
ชุมชน การละเลยผลกระทบต่อพ้ืนท่ีหรอื
แหล่งน�าธรรมชาติบรเิวณใกล้เคียง ท้ัง
การใช้น�าและน�าท้ิงอาจเป็นความเส่ียง
ต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบรเิวณ 
ดังกล่าว รวมไปถึงการไมไ่ด้รบัการยอมรบั 
จากชุมชนจนขาดใบอนุญาตทางสังคม 
(License to Operate)

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

การบรหิารจัดการน� าและน� า ท้ิงการบรหิารจัดการน� าและน� า ท้ิง 77บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

76 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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หมายเหตุ :
• ไม่มีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ขาดแคลนน�า้ (Water Stress)
• โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีลฟ์ ผลิตน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจากน�้าทะเลทั้งหมด
• โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ผลิตน�า้เพื่อการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน�้าธรรมชาติ น�้าบาดาล และน�้าทะเล

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการค้า ธุรกิจโรงแรม

ซันทาวเวอร์ส สิงห์ คอมเพล็กซ์ พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช รีสอร์ท

สันติบุรี เกาะสมุย CROSSROADS

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563

การบรโิภคน�า

ผู้ใชง้าน 2,133,120
คน/ปี

2,287,920
คน/ปี

1,487,515
คน/ปี

1,851,684
คน/ปี

59,573
ห้อง/ปี

20,269
ห้อง/ปี

18,838
ห้อง/ปี

6,098
ห้อง/ปี

- 58,134
คน/ปี

ปรมิาณการบรโิภคน�ารวม 
(ลบ.ม.)

166,616 135,973 112,703 124,678 92,279 60,372 107,338 51,418 - 202,398

ปรมิาณการบรโิภคน�า 0.08
ลบ.ม./คน/ปี

0.06
ลบ.ม./คน/ปี

0.08
ลบ.ม./คน/ปี

0.07
ลบ.ม./คน/ปี

1.55
ลบ.ม./ห้อง/ปี

2.98
ลบ.ม./ห้อง/ปี

5.70
ลบ.ม./ห้อง/ปี

8.43
ลบ.ม./ห้อง/ปี

- 3.48
ลบ.ม./คน/ปี

ปรมิาณความจุแทงก์น�าท่ี
เปล่ียนแปลง

- - - - - - - - - -

การท้ิงน�า

ปรมิาณน�าท้ิง (ลบ.ม.) - - 68,684 72,648 - 31,624 61,785 41,132 - 55,530.35

การรไีซเคิลน�า

ปรมิาณน�ารไีซเคิล (ลบ.ม.) - - 46,640 47,150 - 31,624 - - - 55,530.35

สัดส่วนน�ารไีซเคิล (รอ้ยละ) - - 41.38% 37.82% - 52.38% - - - 27.44%

ซนัทาวเวอร์ส 135,973

พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช รีสอร์ท 60,372

สิงห์ คอมเพล็กซ์ 124,678

สันติบุรี เกาะสมุย 51,418

ปรมิาณการใช้น�าในแต่ละธรุกิจ ปี 2563 (ลบ.ม.) 

การบรโิภคและรไีซเคิลน�า

CROSSROADS 202,398

ธรุกิจโรงแรม

โรงแรมท่ีสงิห์ เอสเตท บรหิารจดัการและด�าเนนิการเองทกุแห่ง มคีวาม
พยายามในการน�ามาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
มาปรบัใช้ในกระบวนการท�างานเช่นเดยีวกนักับการบรหิารจดัการด้าน
พลังงาน และถึงแม้การหยุดให้บริการช่ัวคราวของโรงแรมจะท�าให้
ปรมิาณการใช้น�า้ในปี 2563 ทีผ่่านมาลดลง แต่แนวการบรหิารจดัการ
เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท มีแนวทางการใช้น�้า 
อย่างรู ้คุณค่าหลายประการ ทั้ งผ ่านอุปกรณ์ประหยัดน�้าที่มี
ประสิทธิภาพ และผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน
และผู้เข้าพัก พร้อมกันนี้ยังได้ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือผลิตหรือกักเก็บน�้า 
จากแหล่งอื่น ๆ  เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนแวดล้อมในช่วงฤดูแล้งหรือ
ในภาวะขาดแคลนน�้า อาทิ

1. ใช้น�้าจากธรรมชาติโดยการขุดบ่อดินและบ่อปูน เพื่อกักเก็บน�า้ดิบ
และรองรับน�า้ โดยน�้าจะถูกดูดขึ้นมาผ่านระบบสโลแซนด์ ก่อนจะ
ส่งเก็บในถังเก็บขนาด 200 ลกูบาศก์เมตร ถังปนู 2 ถัง และถังขนาด 
30 ลกูบาศก์เมตร 1 ถัง โดยน�า้ทีไ่ด้จะถูกจ�าแนกการใช้งานออกเป็น 
2 ประเภท คือ
1.1 ปล่อยเป็นน�้าดิบใช้ประโยชน์โดยตรง 
1.2 ส่งเข้าระบบ Reverse Osmosis (RO) น�้าจืด 

2. ใช้น�า้ทะเลท่ีผ่านระบบ RO แล้ว มาพักรวมในถังเก็บน�า้จดื RO เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ภายในโรงแรม

3. ใช้น�้าจากธนาคารน�้าใต้ดินแบบปิด (Groundwater Bank) ซึ่งได้
เริ่มทดลองด�าเนินการในปี 2562 เป็นปีแรก (เดือนมิถุนายน) เพื่อ
กักเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปี 2563 และมีแผนท่ีจะด�าเนินการ
เพ่ิมเตมิอกี 20 จดุในพ้ืนทีลุ่ม่ต�า่รอบโรงแรม ทัง้นี ้โรงแรมได้ใช้วสัดุ
เหลือใช้ประเภท เศษอิฐ ฐานปูน ยางรถไฟฟ้ากระเบื้อง หิน เพื่อใช้
ในการก่อบ่อกักเก็บ 

ส่วนระบบบ�าบัดน�้าเสียของโรงแรมน้ันเป็นไปตามมาตรฐานท่ีทาง
ราชการก�าหนด ประกอบด้วย ถังเกรอะ-แยกกาก ถังกรองชวีภาพแบบ 
เติมอากาศ และถังตะกอน โดยน�า้เสยีทีผ่่านการบ�าบดัแล้วจะถูกกักเก็บไว้ 
ในถังแต่ส่วนท่ีล้นจะถูกปล่อยลงสูบ่่อดนิ ทัง้นี ้เพ่ือน�าน�า้เสยีทีผ่่านการ
บ�าบัดแล้วทั้งหมด (ร้อยละ 100) น�ามาใช้ในการรดน�้าต้นไม้บริเวณ
โรงแรม จึงไม่มีการทิ้งน�้าลงสู่ทะเลหรือท่ีสาธารณะ (Zero-water 
discharge)

โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นโครงการที่ต้อง 
พ่ึงพิงน�้าทะเลมาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท้ังหมด (ใช้น�้าทะเลร้อยละ  
100) เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีหมูเ่กาะท่ีห่างจากจดุทีน่�า้ประปาจะส่งไปถึงได้  
ดังนั้นการบริหารจัดการน�้าบนโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐ 
มัลดีฟส์จึงต้องเป็นไปอย่างบูรณาการและต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives 
โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ
พ้ืนที ่Township ส่วนอืน่ ๆ  เนือ่งจากการบรหิารจดัการน�า้ ตัง้แต่ขัน้ตอน 
การดึงน�้าจากแหล่งน�้า กระบวนการท�าน�้าจืด การพักน�้า แจกจ่ายน�า้ 
เพ่ืออุปโภคบริโภค การบ�าบัดน�้าเสีย ไปจนถึงการใช้น�้าหมุนเวียน  
จะด�าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด

ชั้นดินอ่อน

ชั้นดินเหนียว

ขวดน้ำ

ท่อพีวีซี ก้อนหิน
ผ้าไนลอน

ยางรถยนต์

ชั้นหินอุ้มน้ำ

ชั้นกรวดทรายมีน้ำใต้ดิน

ธนาคารน�าใต้ดิน ระบบปิด

ระบบบำาบัดน�าเสียสำาเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบตัวกลาง
จมน�าตะกอนเรง่ผสมสมบูรณ์

ปั๊มเติมอากาศ

นำไปรดน้ำต้นไม้

เติมคลอรีน
ฆ่าเชื้อ

ถังเกรอะ
แยกกาก

ถังกรอง
ชีวภาพ
แบบเติม
อากาศ

ถังตกตะกอน

บ่อรวมน้ำเสีย

การบรหิารจัดการน� าและน� า ท้ิงการบรหิารจัดการน� าและน� า ท้ิง 7978 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ผลการดำาเนินงาน

99.51% 
ขยะก่อสร้าง ณ โครงการก่อสร้างเอส โอเอซิส

ท่ีสามารถนำากลับไปรไีซเคิลได้ 

6,752 kg.
ปรมิาณขยะทะเลและชายฝั่ งท่ีสิงห์ เอสเตท ลดได้

5,206.97 kg.  
ปรมิาณภาระขยะฝังกลบท่ีสิงห์ เอสเตท ลดได้

30.67%
ขยะสำานักงาน ณ สำานักงานใหญ่

สิงห์ เอสเตท ท่ีสามารถนำากลับไปรไีซเคิลได้  

Net-zero  
@ S Head Office 69.40%

วน 9.90%

Ecobrick 0.77%

CROSSROADS
x PARLEY 14.98%

ส่งพลาสติกกลับบ้าน 4.95%

ขยะท่ีคัดแยก
เพ่ือลดภาระสู่ Landfill

การบรหิารจัดการขยะและขยะทะเล 

ในปี 2563 สิงห์ เอสเตท ด�าเนินโครงการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะอย่างมปีระสิทธิภาพหลากหลายโครงการ เน่ืองด้วยเรา
ตระหนักดว่ีาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผล
ให้ปรมิาณขยะทัว่โลกเพ่ิมสูงขึน้อย่างมนัียส�าคัญ จากการท่ีการใช้
ทรพัยากรส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะของการใช้ครัง้เดยีวทิง้ ด้วย
เหตุผลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

การงดใช้ทรัพยากรบางประเภทอย่างพลาสติกอาจท�าได้ยากขึ้น 
เราจงึพยายามบรหิารจดัการขยะด้วยการหาปลายทางท่ีเหมาะสม 
ให้ขยะแต่ละประเภท ซึง่ต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยี 
หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้าน 
การบรหิารจดัการขยะ ผู้รบัเหมา แรงงานก่อสร้าง ลูกบ้านหรอืผู้เช่า
อาคารส�านักงาน ฯลฯ ซึ่งในปีนี้ สิงห์ เอสเตท สามารถลดปริมาณ 
ขยะฝังกลบและเพ่ิมสดัส่วนขยะทีส่ามารถน�ากลบัไปรไีซเคลิใหม่ได้ 
ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

การบรหิารจัดการขยะ ของเสีย
และวัสดุก่อสร้าง

“Zero-waste to Landfill”
(ลดปรมิาณขยะและของเสียเพ่ือไม่ก่อให้

เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม) ภายในปี 2565

โอกาส
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสร้างภาคี 
เครอืข่ายในการบรหิารจัดการขยะ ของเสีย และ
วัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระบบ มีประสิทธภิาพ และ
มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการท่ีต�าลง รวมถึง 
ได้แลกเปล่ียนความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม ่ๆ  รว่มกัน 
และยังเป็นโอกาสท่ีองค์กรจะสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ ๆ  ท่ีคำานึงถึงการใชวั้สดุ
อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

ความเส่ียง
ขยะและของเสียนับเป็นปัญหาใหญ่และเป็น 
ความเส่ียงต่อความยัง่ยืนท่ีท่ัวโลกกำาลังให้ความ
สนใจกันมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท 
ใชค้รัง้เดียวท้ิง ขยะทะเล และขยะทางการแพทยแ์ละ
หน้ากากอนามัย ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 
ในช่วงวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
ท่ีผ่านมา

ในธุรกิจโรงแรม ขยะและของเสียดังกล่าว 
ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อความสวยงามของ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติบรเิวณโรงแรม  
ไม่ว่าจะเป็นขยะและของเสียท่ีเกิดขึ้ นโดยตัว
โรงแรมเองหรอืถกูพัดพามาจากแหล่งอ่ืน ซึ่งหาก
โรงแรมไม่มกีารบรหิารจดัการขยะและของเสียของ
ตนเองและบรเิวณโดยรอบให้ดีแล้ว อาจส่งผลให้
พ้ืนท่ีดังกล่าวเส่ือมโทรมและหมดความงดงาม
ลงจนไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว และ
กระทบต่อส่ิงมีชีวติใต้ท้องทะเลในระยะยาว

ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอสังหารมิทรัพย์และการ 
ก่อสร้าง ผู้มีส่วนได้เสียมักคาดหวังใหผู้้ประกอบการ 
ดูแลรับผิดชอบต่อผลกระทบและการบรหิาร
จัดการวัสดุและของเสียจากการก่อสร้างอย่าง
มีประสิทธิผล ซึ่ งหากสิงห์ เอสเตท ละเลยใน
เร ื่องดังกล่าวอาจเป็นความเส่ียงด้านช่ือเสียง  
(Reputational Risk) และอาจสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขันบางประการหากคู่แข่ง
สามารถสรา้งเครอืขา่ยการบรหิารจดัการขยะและ
ของเสียภายในห่วงโซ่อุปทานได้

• 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) :  
ลดปรมิาณขยะโดยเฉพาะปร ะเภทใช้ 
ครั้งเดียวท้ิง ส่งเสรมิการใช้ซ�าและใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ได้ คัดแยก
วัสดุก่อสร้าง จัดให้มีการแยกขยะอย่าง
ถูกวธิแีละหาปลายทางใหข้ยะแต่ละประเภท 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

• การสรา้งพฤติกรรมสีเขยีวภายในองค์กร : 
สร้างพฤติกรรมการแยกขยะอย่างถูกวธิี 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญ ให้ความรู้
เก่ียวกับการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์
ผ่านกิจกรรม PRIDE DAY พร้อมจัดทำา
ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้ความรู้
แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
เก่ียวกับการจัดการขยะ เพ่ือนำาไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

• การส่งเสรมิความตระหนักแก่
 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผ่านการประชาสัมพันธ์

ภายนอก ส่ือโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย 
รวมถึงการเชิญชวน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้เช่า 
ฯลฯ ร่วมคัดแยกขยะและหาวธิกีารลดหรอื
รไีซเคิลวัสดุเหลือใช้ท่ีเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่
ธรุกิจ

• ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม : 
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีส่วนผสมของ
วัสดุรไีซเคิล หรอืผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนำา
กลับไปรไีซเคิลใหม่ได้ รวมถึงพิจารณาใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• การสร้างภาคีเครอืข่ายความร่วมมือ : 
ร่วมมอืกับองค์กร หน่วยงานภายนอก และ
ภาคีเครอืข่ายต่าง ๆ เพ่ือการจัดการขยะ 
ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือสรา้งพันธมิตร 
ในการลดและกำาจัดขยะให้ครอบคลุมท้ัง
ระบบก่อให้เกิดผลในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practices) ในการจัดการขยะ
ระหว่างองค์กร

เป้าหมาย โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

แนวการบริหารจัดการ

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้าง

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้ าง 81บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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80 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
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Enriching Through rEsiliEncE



ความรว่มมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ

Ecobrick

โครงการ Ecobrick อิฐบล็อคจากถุงพลาสติกที่สิงห์ เอสเตท ได้น�ามา
เป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกบ้านต่อ
การใช้ประโยชน์จากขยะท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์
ท่ีเป็นวัสดุผสมท่ีไม่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ โดยน�ามาบรรจุลงใน
ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ให้แน่นแล้วใช้เป็นวัสดุทนแทนในการ
ก่อสร้างและป้องกันไม่ให้ขยะดงักล่าวถูกน�าไปฝังกลบหรอืก�าจดัอย่าง
ไม่เหมาะสม

ทัง้นี ้สงิห์ เอสเตท ได้จบัมอืกับโครงการ “ผึง้น้อยนักสู”้ น�าส่ง Ecobrick 
ที่รวมรวมได้ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างบ้านดิน
ส�าหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปะให้แก่เด็กและ
ชุมชน ณ สวนปันสุข อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถ
รวบรวม Ecobrick ท่ีได้จากความร่วมมือของพนักงานผ่านกิจกรรม 
PRIDE DAY และลูกบ้านได้จ�านวน 416 ขวด คิดเป็น 40 กิโลกรัม

PARLEY สาธารณรฐัมัลดีฟส์

ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สิงห์ เอสเตท ได ้
จัดเก็บขวดพลาสติกและส่งมอบให้ PARLEY องค์กรไม่หวังผลก�าไร  
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จ�านวน 780 กิโลกรัมในปี 2563 เพ่ือน�าไป
แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  และมีแนวคิดที่จะจับมือเป็น
ภาคีเครือข่ายที่ยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

การส่ือสารเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคให้หนัมาร่วมกันลดขยะในชวิีต
ประจ�าวนั นบัเป็นความท้าทายและต้องอาศัยความตระหนักต่อปัญหา
ขยะและผลกระทบที่เกิดขึ้น สิงห์ เอสเตท จึงพยายามอย่างยิ่งในการ
รณรงค์ผ่านโครงการ กิจกรรม และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรร่วมมอืกันในการลดและ
แยกขยะให้ถูกต้อง

ถอด-ท้ิง-ถูกทาง

แคมเปญรณรงค์เพ่ือให้คนคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยและขยะ 
ตดิเชือ้อย่างถูกวธีิ ซึง่ขยะประเภทดังกล่าวเพ่ิมจ�านวนขึน้อย่างมากใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสิงห์ เอสเตท ได้เริ่ม
จากการสนบัสนุนถุงแยกขยะติดเชือ้ให้แก่กรงุเทพมหานคร กองทัพเรอื 
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ รวม 1,298,250 ใบ พร้อมจัดท�า 
สื่อออนไลน์เผยแพร่วิธีการทิ้งขยะประเภทน้ีอย่างถูกวิธีเพื่อสร้าง 
ความตระหนักรูใ้นวงกว้าง ซึง่การถอดทิง้หน้ากากอนามยัอย่างถูกต้องนัน้ 
นอกจากจะถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีแล้ว ยังช่วยป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดการขยะเหล่านี้

สแกนเพ่ือรบัชม
คลิปแคมเปญ “ถอด-ท้ิง-ถูกทาง”

เครอืข่ายเพื่อความยัง่ยืนแห่งประเทศไทย

หลากหลายโครงการความร่วมมอืเก่ียวกับการบรหิารจัดการขยะท่ีเกิดข้ึน 
ในปี 2563 ด�าเนินภายใต้เครือข่ายเพ่ือความย่ังยืนแห่งประเทศไทย 
(Thailand Responsible Business Network: TRBN) ซึง่เป็นเครอืข่าย 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ร่วมกับอีก 7 องค์กร 
จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ สิงห์ เอสเตท ในฐานะองค์กรสมาชิกได้ให้ความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการ “วภิาวดีฯ ไม่มีขยะ” 

หนึ่งในกิจกรรมของ TRBN ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่
บรเิวณแนวถนนวิภาวดรีงัสติ จ�านวน 32 แห่ง มาร่วมกันบรหิารจดัการ
ขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการจัดการขยะ
ที่ถูกต้อง และลดขยะท่ีไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือท�าประโยชน์
อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยเริ่มต้ังแต่การลดการใช้ การคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธีเพื่อส่งต่อปลายทางของขยะที่สามารถจัดการได้อย่าง
ถูกต้อง ตั้งเป้าหมายให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
บรษิทัน�าร่องในเป้าหมาย Zero-waste และสร้างจติส�านกึแก่ผูบ้รโิภค
ตลอดถนนวิภาวดีรังสิต 

โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

เป็นที่ทราบกันดีว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีทั่วโลก
กังวล ทั้งวิธีการก�าจัดขยะพลาสติกแต่ละประเภทที่มีต้นทุนสูง และ
ขยะพลาสติกท่ีเล็ดลอดสู่แหล่งน�้าจนกลายเป็นไมโครพลาสติกที ่
ปนเป้ือนอยู่ในทะเล รวมถึงปรมิาณขยะท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา 

สิงห์ เอสเตท จึงได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” อีกหนึ่ง
โครงการภายใต้ TRBN ตั้งจุดรับขยะพลาสติก ณ โครงการสิงห์ 
คอมเพล็กซ์ และโครงการ The ESSE at Singha Complex ส�าหรับ
ให้ประชาชนท่ัวไปและลูกบ้านได้น�าขยะพลาสติกมาน�าส่งโครงการฯ 
เพ่ือน�าพลาสตกิแต่ละประเภทไปรไีซเคลิหรอืก�าจดัอย่างถูกวิธี และยัง
เป็นการรณรงค์ประชาสมัพันธ์และให้ความรูก้ารคดัแยกขยะพลาสตกิ
ตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย โดยสิงห์ เอสเตท สามารถรวบรวมขยะพลาสติก
และน�าส่งโครงการฯ ได้ 257.87 กิโลกรัม

โครงการ “วน” โดยบรษิทั ทพีีบไีอ จ�ากัด (มหาชน) เป็นอกีหนึง่แนวร่วม 
ส�าคัญภายใต้โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ท่ีรับผิดชอบในส่วน
การจัดการขยะพลาสติกชนิดอ่อน ประเภทโพลีเอทิลีน (PE) โดย
สิงห์ เอสเตท ได้คัดแยกชนิดดังกล่าวภายในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 
ดิ เอส สุขุมวิท 36 และโครงการเอส โอเอซิส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติก 
กันกระแทก พลาสตกิห่อหุม้บรรจภุณัฑ์ทีม่ากับวัสดกุ่อสร้าง โดยโครงการวน 
จะน�าพลาสติกดังกล่าวไปหลอมให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลต่อไป

โครงการ Net-zero ณ ส�านักงานใหญ่ สิงห์ เอสเตท

โครงการ Net-zero เกิดขึ้นจากแนวคิดการบริหารจัดการขยะอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero-
waste to Landfill) โดยเริ่มจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การคดัแยกและท้ิงขยะของพนักงานภายในส�านกังานใหญ่ สงิห์ เอสเตท 
ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพนักงานอย่าง PRIDE DAY 
การจดัวางถังขยะแยกประเภทภายในห้องครวั การอบรมให้ความรูแ้ก่
แม่บ้านและพนักงาน ฯลฯ

ขยะท่ัวไป 57.98%

ขยะรีไซเคิล

ขยะอเิล็กทรอนิกส์

30.67%

0.01%

เศษอาหาร 11.34%

ขยะท่ีคัดแยกได้จากโครงการ Net-zero

Keep CROSSROADS Clean

ในระหว่างที่โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ต้องหยุด
ให้บริการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
สิงห์ เอสเตท ได้ถือโอกาสน้ีในการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่
พนักงานในเรื่องการจัดการขยะและของเสีย ผ่านโครงการ “Keep 
CROSSROADS Clean” ขึ้น เพ่ือให้ความรู้พนักงานในการจัดการ
ขยะท่ีถูกวิธี โดยหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท้ิงขยะ
ภายในโครงการฯ และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ขึ้นจ�านวน 3 ครั้ง  
มพีนักงานเข้าร่วมทัง้หมด 630 คน และสามารถจดัเกบ็ขยะได้ปรมิาณ 
460 กิโลกรัม

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้าง

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้ าง 8382 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
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โครงการ “ขยะแลกของ”

สงิห์ เอสเตท ได้ร่วมมอืกับผูร้บัเหมาในการคดัแยกขยะก่อสร้างโดยรณรงค์ให้มกีารคดัแยกขยะทีส่ามารถน�ากลับไปรไีซเคิลใหม่ และสร้างจติส�านึก
การแยกขยะให้แก่แรงงานในโครงการก่อสร้างผ่านโครงการ “ขยะแลกของ” โดยให้แรงงานก่อสร้างน�าขยะประเภทกระป๋อง ขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว 
ลังกระดาษ หรือขยะจากงานก่อสร้าง มาแลกเป็นแต้ม และสะสมแต้มไปเรื่อย ๆ จนสามารถแลกของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร  
บะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปู น�า้เปล่า สบู ่เป็นต้น ซึง่โครงการดงักล่าวได้รบัการตอบรบัจากแรงงานก่อสร้างอย่างดมีาก เน่ืองจากสามารถแบ่งเบาค่าครองชพี 
ของแรงงานและท�าให้โครงการก่อสร้างสะอาดเป็นที่น่ามองไปพร้อม ๆ กัน

กระบวนการรับแลกขยะและจัดเก็บ

คนงานเก็บขยะ

คัดแยกขยะ

ขยะขายได้

$
ขยะงานก่อสร้าง ขยะมูลฝอย

การขนย้ายขยะ

เตรียมภาชนะรองรับ
แยกตามประเภทของขยะ

ขยะขายได้
ประสานงาน
กับทางร้าน
รับซื้อของเก่า

เรียกรถขนขยะ
เข้ามารับ
2,500
บาท/เที่ยว

เรียกรถขนขยะ
ใช้บริการรถขยะ
เทศบาลที่
ประสานงาน

อุปกรณ์ แรงงาน

แลกขยะ

ประเภทขยะ ปรมิาณขยะ (กก.) รอ้ยละ วิธกีาร

ขยะท่ัวไป 3,260.00 0.49 น�าส่งเทศบาลเพื่อฝังกลบ

วัสดุท่ีสามารถรไีซเคิลได้ 659,195.76 99.51 จ�าหน่ายเพื่อรไีซเคิล

เศษคอนกรีต 562,774.36 84.95 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

เศษเหล็กเส้น 78,075.00 11.79 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

เหล็ก/โลหะ 16,356.90 2.47 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

กระดาษ 2.00 0.00 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

พลาสติก 141.50 0.02 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

พีวีซี 530.00 0.08 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

แก้ว/กระจก 283.00 0.04 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

ไม้ 835.00 0.13 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

กระป๋อง 20.00 0.00 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

กระดาษลัง 25.00 0.00 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

PID foam 78.00 0.01 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

สังกะสี 75.00 0.01 จำาหน่ายเพ่ือรีไซเคิล

รวมขยะท้ังหมด 662,455.76 100.00

หมายเหตุ :
• เฉพาะโครงการเอส โอเอซิส เท่านั้น

ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรระหว่างก่อสร้างและการใช้วัสดุของ
ตัวโครงการ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้รับเหมา แรงงาน
ก่อสร้าง ในการร่วมกันพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างและคัดแยกเศษวัสดุ
อย่างเหมาะสม

ของเสียจากการก่อสรา้ง

ถึงแม้กระบวนการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ของสงิห์ เอสเตท จะมกีาร 
จดัซือ้จดัจ้างผ่านผูร้บัเหมา แต่ในฐานะเจ้าของโครงการ เราตระหนกัดว่ีา 
วัสดุหรือทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในโครงการของเรามีท่ีมาที่ไปอย่างไร  
ใช้ไปในปริมาณเท่าไหร่ และถูกน�าไปก�าจัดหรือบริหารจัดการต่อ
อย่างเหมาะสมหรอืไม่ เพ่ือให้ความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อมของเรา
ครอบคลุมในทุกกระบวนการ

แผ่นทางเดินคอนกรตีเพื่อผู้พิการ

เศษวัสดุจากการก่อสร้างส่วนหนึ่งถูกคัดแยกและน�าส่งไปยังคู่ความ
ร่วมมือของเราอย่างโครงการ “วน” และมบีางส่วนท่ีถูกน�าไปแปรรปูเพ่ือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างการน�าเศษปูนท่ีเหลือจากงานเทปูน 
ของงานโครงสร้าง มาเทลงแบบปนูเพ่ือท�าเป็นแผ่นทางเดนิ ทีก้ั่นทีจ่อดรถ 
และลกูปนู ซึง่ส่วนหนึง่ สงิห์ เอสเตท ได้บรจิาคให้แก่สมาคมกีฬาผูพิ้การ 
ทางสมอง ก่อสร้างอาคารกีฬาของสมาคมฯ เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ 
ต่อไป โดยสิงห์ เอสเตท ได้รวบรวมบริจาคไปทั้งหมด 370 แผ่น  
คิดเป็น 3,552 กิโลกรัม

นวัตกรรมเพื่อความยัง่ยืนของมหาสมุทร

สิงห์ เอสเตท จัดท�าสื่อโฆษณาทางออนไลน์เนื่องในวันทะเลโลก หรือ 
World Ocean Day บอกเล่าถึงนวัตกรรมที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูความสมบูรณ์ของแนวปะการัง
บรเิวณเกาะยูง จงัหวัดกระบี ่ในโครงการ “พีพี โมเดล” จนสามารถช่วย
เพ่ิมพ้ืนทีแ่นวปะการงัจาก 13,000 ตารางเมตรในปี 2558 เป็น 17,000 
ตารางเมตรในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30

การบรหิารจัดการวัสดุก่อสร้าง

ในธุรกิจทีเ่ก่ียวกบัการก่อสร้างและอสงัหารมิทรพัย์ สิง่หน่ึงทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยี 
คาดหวังให้เป็นความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
คือเรือ่งการใช้ทรพัยากรในการก่อสร้างและการบรหิารจดัการเศษวัสดุ
จากการก่อสร้าง สิงห์ เอสเตท ตระหนักดีถึงความคาดหวังดังกล่าว 
จึงได้พัฒนากระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้างให้ดีย่ิงขึ้นทุกปี โดยใน
ปี 2563 เรามุ่งเน้นการก่อสร้างตามมาตรฐานสากล ให้ความส�าคัญ

สแกนเพ่ือรบัชมคลิป
“นวัตกรรมเพ่ือความยัง่ยนืของมหาสมุทร”

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้าง

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้ าง 8584 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
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อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงแรมท่ีสงิห์ เอสเตท บรหิารจดัการและด�าเนนิการเอง 
มีแนวทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการขยะในธุรกิจโรงแรม 
ร่วมกันในเรื่องขยะพลาสติกและเศษอาหาร

พลาสติกใชค้รัง้เดียวท้ิงเป็นศูนย์

ปัญหาขยะพลาสติกท่ีอาจพัดพาลงสู่ทะเลเป็นปัญหาท่ีท่ัวโลกให้
ความสนใจและเป็นกังวล สิงห์ เอสเตท โดย SHR จึงได้ยกเลิกการใช้
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) อย่างขวดน�้า
พลาสติก พลาสติกห่อสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในห้องพัก (Room  
Amenities) ในทกุโรงแรมทีส่งิห์ เอสเตท บรหิารจดัการและด�าเนินการเอง 
และมีการคัดแยกขยะพลาสติกท่ีอาจเกิดขึ้นจากนักท่องเท่ียวหรือ
บคุคลภายนอกอย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี ้โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ บีช รีสอร์ท ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ “โรงแรมไทย 
ร่วมใจลดพลาสตกิ” หรอื Thai Hotels Plastic Free Project โดยสมาคม
โรงแรมไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการยกเลิก 
การใช้ Single-use Plastic 

ขยะเศษอาหารเป็นศูนย์

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่เป็นหนึง่ในการให้บรกิารทีส่�าคัญในทุกโรงแรม 
ของเรา ถึงแม้เป้าหมาย SDG 2 : ยุติความหิวโหย จะไม่ใช่เป้าหมาย 
ความยัง่ยืนหลกัในด�าเนนิธุรกิจ แต่เป้าหมาย SDG 12 : สร้างหลกัประกัน 
ให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน เป็นหน่ึงในเป้าหมาย 
ของสิงห์ เอสเตท ท่ีสนับสนุนการบริโภคอย่างย่ังยืน พอเพียง และ
ค�านึงถึงผู้คนอีกกลุ่มที่อาจไม่ได้รับโอกาสในการมีโภชนาการอาหาร
ที่สมบูรณ์ และเสริมหนุนเป้าหมาย SDG 2 เช่นกัน

โดยปกติแล้ว โรงแรมที่สิงห์ เอสเตท บริหารจัดการและด�าเนินการเอง 
จะมีแผนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโรงแรม โดย
ขยะเศษอาหารจะถูกคัดแยกเป็นขยะอินทรีย์ น�าไปท�าปุ๋ยหมักหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ อย่างไรก็ดี การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางยังเป็น
สิ่งส�าคัญท่ีสุด ท้ังในแง่ของการบริโภคทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 
การลดต้นทุนการด�าเนินงาน อีกท้ัง การตั้งเป้าลดปริมาณขยะเศษ
อาหาร (Food Waste) และการสูญเสียอาหารระหว่างการผลิต (Food 
Loss) ยังสะท้อนความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในระดับสากล และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงแรมและลูกค้าของ
โรงแรมได้ด้วยวิธีการที่ง่ายแต่เห็นผลได้อย่างชัดเจน

ขยะเศษอาหาร

ก่ิงไม้ ใบไม้

สับปะรด
เปลือกและเน้ือสับปะรดนำามาทำาน�ายา
อเนกประสงค์ น�าหมักชีวภาพ  
(น�ายา EM) ใช้ในแผนกแม่บ้าน

เศษอาหารและขยะเปียกอนิทรยี์อืน่ ๆ 
นำาเข้าเคร ื่องหมักเพ่ือผลิตก๊าซมีเทน
สำาหรับใช้ภายในแผนกสวน

จากการตัดแต่ง
เผาในเตาเผาถ่านเพ่ือผลิตน�าส้มควันไม้ 
(Wood Vinegar) สำาหรับไล่แมลง
บรเิวณโรงแรมและโรงคัดแยกขยะ และ
คัดแยกถ่านจากการเผาไว้ให้พนักงาน
ใช้ประโยชน์

เปลือกผลไม้
เล้ียงไส้เดือน

กากจากเคร ือ่งหมัก
ตากแห้งเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยบำารงุดิน

จากการกวาด
ย่อยผ่านเคร ื่องบดแล้วหมักเพ่ือนำามา
เป็นปุ๋ยบำารงุดิน

การบรหิารจัดการขยะอินทรยี์
ณ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท 

วัสดุท่ัวไป 92.85%

วัสดุรีไซเคิล 7.15%

วัสดุก่อสร้าง
โครงการเอส โอเอซิส

อลูมิเนียม

วัสดุรีไซเคิล 96.02%

วัสดุใหม่ 3.98%

คอนกรตี

วัสดุรีไซเคิล 7.14%

วัสดุใหม่ 92.86%

เหล็ก

วัสดุรีไซเคิล 95.87%

วัสดุใหม่ 4.13%

แก้วหรอืกระจก

วัสดุรีไซเคิล 40.00%

วัสดุใหม่ 60.00%

การบรหิารจัดการขยะในธรุกิจโรงแรม

ด้วยลกัษณะการด�าเนนิธรุกิจของโรงแรมเป็นการให้บรกิาร และตัง้อยู่
ใกล้เคียงกับแหล่งน�้าและสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การด�าเนิน
ธุรกิจโดยค�านึงถึงรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) ทั้งที่เกิดจาก 
กิจกรรมทางธุรกิจเองและเกิดจากการบริโภคของนักท่องเท่ียวท่ี 
เดินทางมายังโรงแรม เป็นสิ่งที่ธุรกิจโรงแรมไม่สามารถปฏิเสธได้ และ
ต้องมีส่วนร่วมให้การลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดในทุกกระบวนการ 

โรงแรมในแต่ละพ้ืนที่มีรายละเอียดการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีแตกต่างออกไป ตามแต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์และ 
การบริโภคของพ้ืนที่น้ัน ๆ ยกตัวอย่าง โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ทีม่ศีนูย์บรหิารจดัการขยะเพ่ือความย่ังยืน (Waste 
to Wealth Centre) ด้วยลกัษณะพ้ืนทีท่ีเ่ป็นหมูเ่กาะและต้องพึง่พิงการ
บรหิารจดัการขยะด้วยตวัเอง โรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมยุ ทีม่ต้ีนมะพร้าว
อยู่จ�านวนมากตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ จึงมีขยะจากต้นมะพร้าว 
ที่ต้องบริหารจัดการมากกว่าโรงแรมแห่งอ่ืน หรืออย่างโรงแรมพีพี  
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชม 
และร่วมรบัผดิชอบต่อธรรมชาตใินวงกว้าง จงึอนุญาตให้ชมุชนโดยรอบ
น�าขยะมาคัดแยกตามถุงขยะที่โรงแรมจัดไว้ ณ โรงขยะของโรงแรม 
เพ่ือช่วยลดการท้ิงขยะลงสู่แหล่งธรรมชาติ เป็นสร้างประโยชน์ด้าน 
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

วัสดุรไีซเคิล

เป็นท่ีทราบกันดีว่าการใช้วัสดุรีไซเคิล เป็นการลดการสิ้นเปลือง
ทรพัยากรหรอืวสัดใุหม่ และเป็นการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์สงูสดุจาก
วัสดุเหลือใช้ รวมถึงส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการเอส โอเอซิส เป็นโครงการอาคารส�านักงานที่ก่อสร้างขึ้นตาม
มาตรฐาน LEED Gold เวอร์ชัน 4.0 และแน่นอนว่าสิงห์ เอสเตท ได้
ค�านึงถึงส่วนผสมของวัสดท่ีุน�ามาใช้ก่อสร้างโครงการ โดยพยายามใช้
วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 
2563 โครงการเอส โอเอซสิ ได้ใช้วัสดเุหลอืใช้ไปแล้ว 5,088,159.39 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของปริมาณวัสดุที่ใช้ก่อสร้างทั้งหมด

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้าง

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้ าง 8786 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ปรมิาณและสัดส่วนขยะแต่ละประเภท 

หมายเหตุ :
1 เริ่มเก็บข้อมูลเองในปี 2562
2 โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์จะน�าโฟมท้ังหมดเข้าเครือ่งย่อย (Shredder) เพ่ือแปรรปูเป็นเบาะรองนัง่แบบ Bean Bag ผสมกบัซเีมนต์เพ่ือท�าอฐิบลอ็คปพ้ืูน หรอืใช้ซ�า้หรอืขายต่อเพ่ือประโยชน์อืน่ ๆ
3 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์จะน�าขยะทั่วไปส่วนหนึ่งเข้าเครื่องเผาขยะ (Incinerator) และอีกส่วนหนึ่งส่งไปก�าจัดที่ Thilafushi
4 สามารถน�าไปท�าเป็นปุ๋ยหมักต่อได้
5 ค�านวณจากขยะพลาสติกจากโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์
6 เป็นปริมาณขยะติดเชื้อจ�าพวกขยะจากห้องน�้าและหน้ากากอนามัยทั้งหมด
7 เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2562

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
เพ่ือการค้า

ซันทาวเวอร์ส สิงห์ คอมเพล็กซ ์1

2562 (กก.) 2562 (ร้อยละ) 2563 (กก.) 2563 (ร้อยละ) 2562 (กก.) 2562 (รอ้ยละ) 2563 (กก.) 2563 (รอ้ยละ)

ขยะท่ีสามารถน�าไป
รไีซเคิลได้ (1+2+3+4+5)

4,225 1.37 4,864 1.61 - - 258 0.04

1. กระดาษ - - - - - - - -

2. แก้ว - - - - - - - -

3. พลาสติก - - - - - - 258 5 0.04

4. โลหะ/อะลูมิเนียม - - - - - - - -

5. โฟม 2 - - - - - - - -

ขยะท่ัวไป/ขยะเปียก 3 303,901 98.32 296,503 98.28 480,000 98.04 515,000 86.63

ขยะอนิทรยี ์4 - - - - - - - -

ขยะอนัตราย 955 0.31 333 0.11 9,600 1.96 79,000 6 13.29

รวม 309,081 100.00 301,700 100.00 489,600 100.00 594,516 100.00

ธุรกิจโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช CROSSROADS 7

2562
(กก.)

2562
(ร้อยละ)

2563
(กก.)

2563
(ร้อยละ)

2562 
(กก.)

2562
(ร้อยละ)

2563 
(กก.)

2563 
(ร้อยละ)

2562
(กก.)

2562
(ร้อยละ)

2563
(กก.)

2563
(ร้อยละ)

ขยะท่ีสามารถน�าไป
รไีซเคิลได้ (1+2+3+4+5)

12,349 11.75 4,325.50 9.00 68,170 12.82 10,335 19.83 23,451 32.28 128,400.48 29.37

1. กระดาษ - - - - - - - - 3,487 4.80 47,079.56 10.77

2. แก้ว - - - - - - - - 15,671 21.57 56,988.54 10.04

3. พลาสติก - - - - - - - - 1,858 2.56 9,884.89 2.26

4. โลหะ/อะลูมิเนียม - - - - - - - - 2,435 3.35 13,216.29 3.02

5. โฟม 2 - - - - - - - - - - 1,231.20 0.28

ขยะท่ัวไป/ขยะเปียก 3 77,364 73.59 41,120 85.52 381,399 71.72 23,669 45.42 49,189 67.72 29,665.32 6.79

ขยะอนิทรยี ์4 15,416 14.66 2,635 5.48 81,403 15.31 17,882 34.32 - - 279,113.30 63.84

ขยะอนัตราย - - - - 833 0.16 221 0.42 - - - -

รวม 105,129 100.00 48,080.50 100.00 531,805 100.00 52,107 100.00 72,640 100.00 432,962.38 100.00

โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดีฟส์

ลักษณะภูมิประเทศของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ท่ีเป็นหมู่เกาะ ท�าให้มีข้อจ�ากัดด้านพ้ืนที่รองรับขยะ อีกท้ังยังตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทางทะเล 
อันอุดมสมบูรณ์ จึงท�าให้การด�าเนินงานด้านขยะของโครงการ CROSSROADS เป็นไปอย่างครบวงจร มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ 
เพ่ือความย่ังยืน เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการขยะของทั้งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจับมือกับพันธมิตรอย่าง PARLEY และ 
SecureBag ในการรับขยะไปแปรรูปหรือก�าจัดอย่างเหมาะสม

INORGANICORGANIC

ZERO WASTE

GREY WATER

WATER THE PLANTS NATURAL COMPOST CONCRETE PAVEMENT USE IN THE PARK

STYROFOAM
BRICKS

CEMENT MIX BEAN BAG

SEAWEED 
TREATMENT 

PLANT & REUSE 

COMPOST
MACHINE

INCINERATORCRUSHERCOMPACTER SHREDDERSHREDDER

SALE

SALEGIVE

FOOD WASTE GREEN WASTE PLASTIC
BOTTLE

CARD
BOARD

OIL &
COOKING OIL

ALUMINIUM
TIN/CAN

FOAMGLASS PLASTIC
BAG

GENERAL

4R: RETHINK, REDUCE, REUSE, RECYCLE

การบรหิารขยะ ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้าง

การบรหิารจัดการขยะ  ของเสีย
และวัสดุ ก่อสร้ าง 8988 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



Living Quality
ยกระดับคณุภาพชวีติ

• การดแูลและพัฒนาบุคลากร
• สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
• การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของชุมชน
• การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
• การร่วมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
• ความพึงพอใจและความสัมพันธกั์บลูกค้า

Living Quality

9190 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ผลการดำาเนินงาน

28.15
ชัว่โมง/คน/ปี

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน

2.95
ล้านบาท

งบประมาณการฝึกอบรมพนักงาน

1,763 คน 
พนักงานสิงห์ เอสเตท

ชาย
27.36

ชั่วโมง/คน/ปี

หญิง
29.22

ชั่วโมง/คน/ปี

หญิง 647 I 37%

ชาย 1,116 I 63%

ความหลากหลายของพนักงานสิงห์ เอสเตท จำาแนกตามเพศ

สิงห์ เอสเตท มุ่งมั่นพัฒนาบรษัิทฯ 
ให้เป็นเสมือนครอบครัวท่ีอบอุน่ เป็น
องค์กรท่ีดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความ
สามารถอยากมาร่วมงานด้วย โดย
บรษัิทฯ มแีผนสรา้งสังคมการทำางาน
ท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม จงึมุ่งมั่น 
สรรหาและ พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือเป้าหมายในการรงัสรรค์
โครงการท่ีประณีต และส่งต่อบรกิาร
อนัน่าประทับใจ 

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

สิงห์ เอสเตท ใส่ใจต่อการสร้างโอกาสในการเรยีนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพของผู้บรหิารและบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของธุรกิจในอนาคต โดยพิจารณาถึงความจำาเป็นในการสร้าง
ความรู้และทักษะของแต่ละสายงาน การเตรยีมแผนสืบทอด
ตำาแหน่ง การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์และพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้เติบโตไปในทิศทางท่ีตรงตามความต้องการของ 
บรษัิทฯ ตลอดจนการพัฒนาทักษะความรูท่ี้จำาเปน็ต่อการดำารงชวีติ 
ท้ังน้ี สิงห์ เอสเตท กำาหนดแนวทางของท้ังบรษัิทฯ และบรษัิท 
ในเครอืให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ :
• ข้อมูลน้ี ไม่รวมพนักงาน Outrigger จ�านวน 854 คน (รวมเป็น 2,617 คน) เน่ืองจากไม่อยู่ในขอบเขต

การรายงาน

การดูแลและพัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรม 15 ชั่วโมง/คน/ป ี1

พัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาค
• PRIDE : ค่านิยมองค์กร ท่ีใช้เป็น

แนวทางให้พนักงานทุกร ะ ดับได้
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้มีเป้าหมายใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมเดียวกัน 
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี

• การพัฒนาบุคลากร : จดัทำาแผนการ
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจำา
ปีสำาหรับบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และเตรยีมความ
พร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเตรยีมแผน
สืบทอดตำาแหน่ง

• คนเก่ง คนดี : กำาหนดใหพ้นักงานทุกคน 
รับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบั ติและ
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และจัดให้มีช่องทาง 
ในการรับฟัง เ สียงของพนักงาน 
บรหิารการส่ือสารภายในองค์กร 
รวมถึงช่องทางการร้องเรยีนให้มี
ประสิทธภิาพ 

โอกาส
พัฒนาบุคลากรใหมี้ความสามารถเท่าทันการ 
แข่งขนัทางธรุกิจจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ ก้าวไปขา้งหน้า 
อย่างแข็งแกร่ง พร้อมท้ังเป็นการฝึกฝน 
และสร้างความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำางาน  
ให้พนักงานรู้จักการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

การดแูลพนักงานท่ีดีนอกจากจะเป็นธรรมาภิบาล 
ของบรษัิทท่ีดีแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทำางาน เกิดความรักและความผูกพัน 
ต่อองค์กร ท่ีจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ต้ังใจทำางานให้กับองค์กร ซึ่ งท้ังสองส่ิงน้ี 
จะช่วยรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าและ
ดึงดูดบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี 
ในแบบของสิงห์ เอสเตท ได้อย่างชัดเจน 
มากยิง่ขึ้น

ความเส่ียง
การพัฒนาบุคลากรอาจมท้ัีงส่วนท่ีสัมฤทธิผ์ล 
ท่ีคาดหมายเอาไว้ และส่วนท่ียังไม่สามารถ
พัฒนาบุคลากรได้ตามศักยภาพท่ีบรษัิท
ต้องการ แต่การไม่พัฒนาบุคลากรเลย ย่อม
เปน็ความเส่ียงต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของบรษัิทฯ จากการท่ีบุคลากรขาดความรู้ท่ี 
เท่าทันความเปล่ียนแปลงของธรุกิจ อาจสูญเสีย 
โอกาสในการรักษาพนักงานท่ีมีอยู่ และอาจ
ทำาให้การดึงดูดบุคลากรท่ีมีคนเก่งและชอบ
ความท้าทายใหม่ ๆ  มารว่มงานกับบรษัิทฯ ใน
อนาคตเปน็ไปได้ยากขึ้น นอกจากน้ี การละเลย 
ต่อการดูแลพนักงานท่ีดี สวัสดิการหรอื 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมก็อาจส่งผลต่ออัตราการ 
ลาออกของพนักงาน ซ่ึงจะกระทบต่อท้ังกำาลังคน 
ต้นทุนในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ทดแทน รวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสต่าง ๆ  
ท่ีอาจเกิดขึ้น

แนวการบริหารจัดการ

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

หมายเหตุ :
1 เป้าหมายปี 2563 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

การดูแลและพัฒนาบุคลากรการดูแลและพัฒนาบุคลากร 93บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

92 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



การฝึกอบรมพนักงาน

สิงห์ เอสเตท ได้จัดท�าแผนการฝึกอบรมส�าหรับปี 2563 (Training 
Master Plan) ส�าหรับใช้ท่ัวท้ังองค์กร โดยได้น�าผลจากการประเมิน
ศักยภาพพนักงานในระดับ Core Competency, Functional 
Competency, Managerial Competency และ Leadership 
Competency มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรส�าหรับฝึกอบรมผู้บริหาร
และพนักงานโดยฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

นอกจากน้ี ยังได้ส�ารวจความต้องการในการเรียนรู ้จากพนักงาน 
ทุกสายงาน เพ่ือน�ามาก�าหนดแผนการฝึกอบรมประจ�าปีควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรด้วยกลยุทธ์อื่น ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยสายทุนมนุษย์จะประเมินหลักสูตร
ท่ีเหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนจากต�าแหน่งงาน ทักษะและผล 
ในการปฏิบัติงาน หรือองค์ประกอบอื่น ๆ

ในปี 2563 แผนการพัฒนาบคุลากรบางประการไม่สามารถด�าเนนิการ 
ได ้ตามท่ีต้ังเป ้าหมายไว ้เ น่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่สิงห์ เอสเตท ตระหนักดีว่าการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
สามารถพัฒนาได้ในทุกวัน เราจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม
ให้เป็นไปในลักษณะของการฝึกอบรมออนไลน์มากขึ้น โดยมีการน�า 
e-Learning และ Online Classroom เข้ามาใช้ ท้ังน้ี เพ่ือสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมพนักงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ Lifelong 
Learning หรือการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ยังคงอยู ่ในแผนงานของ 
สิงห์ เอสเตท ต้องเลื่อนออกไปด�าเนินงานในปี 2564 

ค่านิยมและศักยภาพ
Values & Competencies

กรอบการพัฒนาทุนมนุษย์
S Human Capital Developement Framework

PRIDE

FUNCTIONAL
COMPETENCY

S INDIVIDUAL

S CORE
COMPETENCY

S FUNCTIONAL
COMPETENCY

S MANAGERIAL
COMPETENCY

S LEADERSHIP
COMPETENCY

S TALENT
& SUCCESSION

S
STRATEGIC

S TRAINING
MASTER

PLAN 2020MANAGERIAL
COMPETENCY

LEADERSHIP
COMPETENCY

สิงห์ เอสเตท ใช้งบประมาณการฝึกอบรมในปี 2563 ท้ังสิ้น 2.95 
ล้านบาท มีจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ท่ี 28.15 ชั่วโมง/คน/ปี 
แบ่งเป็นชาย 27.36 ชั่วโมง/คน/ปี หญิง 29.22 ชั่วโมง/คน/ปี แต่หาก
จ�าแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีการ
ฝึกอบรมพนักงานสูงสุด ยกตัวอย่างโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ท่ีมี
การฝึกอบรมพนักงานชายและหญิงอยู่ที่ 95.29 และ 95.28 ชั่วโมง/
คน/ปี ตามล�าดับ รายละเอียดชั่วโมงการฝึกอบรมจ�าแนกตามบริษัท 
เปิดเผยเพ่ิมเติมในหน้า 135

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) โดยได้มาจากการประเมิน
ศักยภาพการท�างาน (Functional Competency Assessment) เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (Functional 
Competency Gap) แล้วจึงน�ามาจัดท�าแผนการเรียนรู้และพัฒนา 
รายบคุคลตามหลกั 70 : 20 : 10 ได้แก่ ร้อยละ 70 Learn by Experience 
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการท�างาน ร้อยละ 20 Learn by 
others เรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ ร้อยละ 10 Formal Learning การเรยีนรูจ้ากการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ โดยมุง่เน้นการประเมนิผลทีส่่งผลต่อผลลพัธ์
ขององค์กร อาทิ การพัฒนากระบวนการหรอืคู่มอืในการปฏบิตังิานเพ่ือ 
ลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ 
การมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น ซึ่งพนักงาน 
ทกุคน (ร้อยละ 100) จะได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดงักล่าว ท้ังนี้  
ในปี 2563 มีพนักงานร้อยละ 85 ที่ผ่านการประเมิน IDP ตามเกณฑ์ที่
หัวหน้างานเป็นผู้ก�าหนด เมื่อบริษัทฯ เห็นช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพพนักงานจากการ

ประเมินการท�างานแล้ว ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ตรงจุด เพื่อช่วยสร้างพนักงาน
ให้มีคุณภาพ และสามารถท�างานได้ตามเป้าหมายได้มากขึ้น อาทิ

แผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP)

การประเมิน
ศักยภาพการทำงาน
Functional Competency 

Assessment

การวิเคราะห์
หาแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน
Functional Competency Gap

จัดทำแผนการเรียนรู้และพัฒนา
รายบุคคล สัดส่วน 70 : 20 : 10

การพัฒนากระบวนการ

การลดระยะการทำงาน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ

การสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โครงการ Unleashing Potential Program (UPP)

สำาหรับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี แต่ยังต้องพัฒนา
ศักยภาพในด้านการบรหิารจัดการ โดยจะมีการประเมินผลการ
เรยีนรู้และพัฒนาโดยหัวหน้างานและผู้บรหิารในสายงานของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงปลายปี

โครงการ Critical Positions

คือการวเิคราะห์ตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญ ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร
หากไม่มีผู้ปฏบิติังาน และจัดทำา Talent Pool เพ่ือรองรบัได้อย่าง
ทันท่วงทีในการท่ีไม่มีพนักงานปฏิบัติงานในตำาแหน่งน้ัน

โครงการ Qualification Tank

เพ่ือบรหิารจัดการอัตรากำาลังให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ 
อนาคต รวมถึงแผนการเรยีนรู้และพัฒนาทักษะพนักงานให้ 
เหมาะสมกับตำาแหน่งคนท่ีจะโอนย้าย

การดูแลและพัฒนาบุคลากรการดูแลและพัฒนาบุคลากร 9594 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

บริษัทฯ มีแนวนโยบายในการพิจารณาผลตอบแทนและให้โอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่น�าความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความ
แตกต่างทางร่างกาย ความหลากหลายหรือความแตกต่างอื่น ๆ มา
มีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนพนักงาน ค่าจ้าง 
เงินเดือน หรือความก้าวหน้าในการท�างานด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ประสบการณ์และความสามารถ ท่ี
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นส�าคัญเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมใน
การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนต�าแหน่ง 

การพัฒนาระบบการบรหิารค่าจา้งเงนิเดือน

ด้วยความตั้งใจในการวางแนวทางการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่าง
มีระบบ บริษัทฯ ได้ท�าการจ้างบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลก ใน
การศึกษาและจัดท�าโครงสร้างเงินเดือน เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีมี
มาตรฐาน ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพ่ือเป็น
เครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดึงดูด รักษา
บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ และสนับสนุนให้เกิดรากฐาน
ท่ีมั่นคงพร้อมรองรับการเติบโตและเป้าหมายการขยายกิจการของ
สิงห์ เอสเตท ในอนาคต 

อัตรา
กลับมาทำงาน 1

(Return-to-work Rate)
หญิง

100%

ชาย
100%

การคงอยู่
ของพนักงาน 2

(Retention Rate)
หญิง

85.71%

ชาย
100%

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ

เงินโบนัส เงินช่วยเหลือ
พิเศษ

เงินประกัน
สังคม

ฯลฯเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

836.9
ล้านบาท

ผลตอบแทน
พนักงาน

หมายเหตุ :
1 อัตรากลับมาท�างาน (Return-to-work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร/จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x 100
2 การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี/จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุด

ระยะการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร) x 100

การลาเพื่อเล้ียงดูบุตรของพนักงานสิงห์ เอสเตทการประเมินผลท่ีมีประสิทธภิาพ

การจูงใจและรักษาพนักงานที่เก่งและดีเอาไว้ให้ร่วมก้าวไปข้างหน้า
กับบริษัทฯ นับเป็นความท้าทายของทุกองค์กร นอกจากสวัสดิการ
และการดูแลพนักงานที่เหมาะสมแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม ยังช่วยให ้
การวัดผลสัมฤทธ์ิแม่นย�ามีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทฯ  
จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานได้ตรงจุดมากขึ้น

บริษัทฯ ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2563 ด้วย
การวัดผลจากตัวชี้วัดท่ีส�าคัญในการท�างานร้อยละ 70 และวัดจาก
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงค่านยิมองค์กร (PRIDE) ร้อยละ 30 โดยท�าการ
ประเมินปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปีและ 
ปลายปี โดยน�าคะแนนภาพรวมของแต่ละบุคคลมาพิจารณาเปรยีบเทยีบ 
(Calibration) ตามสายงาน และส่งต่อผลคะแนนการประเมินผล 
การปฏบิตังิานดงักล่าวไปยังส่วนงานบรหิารค่าตอบแทน และสวัสดกิาร 
เพ่ือน�าไปใช้เป็นข้อมูลส�าหรับพิจารณาในการปรับขึ้นเงินเดือน 
การจ่ายโบนัส และการเลื่อนต�าแหน่งต่อไป

ความก้าวหน้าในการท�างาน

สิงห ์  เอสเตท ได ้สร ้างความเชื่อมั่นให ้แก ่พนักงานถึงโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้จัดท�าโครงสร้าง Career 
Management Platform เพ่ือให้พนักงานได้เข้าใจเส้นทางการเติบโต
ในสายอาชีพและคุณสมบัติอันจะท�าให้พนักงานก้าวหน้าและได้รับ
การแต่งตั้งในต�าแหน่งถัด ๆ ไปอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ท้ังน้ี 
เพ่ือให้พนักงานมีความเติบโตในอนาคตท่ีดีและเป็นแนวทางหนึ่งใน
การจูงใจและรักษาพนักงาน

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ 

การดึงดูดพนักงานท่ีเก่งและดี ตามแนวทางของสิงห์ เอสเตทน้ัน 
บริษัทฯ ย่อมต้องเป็นเย่ียงอย่างในการเป็นองค์กรที่เก่งและดีให้
พนักงานภาคภูมิใจ และให้บุคคลภายนอกตระหนักถึงข้อน้ีด้วย
เช่นกัน

สงิห์ เอสเตท มุง่สร้างให้องค์กรน่าอยู่และมคีวามสขุในการใช้ชวิีตในท่ี
ท�างาน ตอบโจทย์การสร้างสังคมคุณภาพและสร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต 
โดยนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการ
สังคมอย่างเคร่งครัดแล้ว การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าป ี
ให้แก่พนักงานทุกคน การฉีดวัคซีน การท�าประกันสุขภาพท่ีตรงตาม
ความเสี่ยงของโรคท่ีอาจเกิดจากการท�างาน อย่างกลุ่มโรคออฟฟิศ 
ซินโดรม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงความคุ้มครองต่อการรักษาเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในปีท่ีผ่านมา

สิงห์ เอสเตท ดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน มุ่งหวัง 
ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ ่น โดยจัดให้มีสวัสดิการบางส่วนส�าหรับ
ครอบครัวพนักงาน รวมถึงการจัดสรรช่วงเวลาให้กับบุตรและ
ครอบครัว โดยพนักงานของสิงห์ เอสเตท ทุกคนสามารถลาเพ่ือเลี้ยงดู 
บตุรได้ โดยพนักงานหญงิสามารถลาคลอดตามสทิธิและพนกังานชาย 
สามารถใช้สิทธิลากิจ (Personal Leave) ที่มีอยู่เพ่ือช่วยภรรยา 
เลี้ยงดูบุตร รายละเอียดการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรของพนักงานสิงห์  
เอสเตท สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหน้า 134

การประเมินผลกลางปี

การประเมินผลปลายปี

การพิจารณาเปรียบเทียบภาพรวม

ส่วนงานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

พิจารณาขึ้นเงินเดือน / จ่ายโบนัส / เลื่อนตำแหน่ง

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ
ในการทำงาน

PRIDE

30%

70%

การดูแลและพัฒนาบุคลากรการดูแลและพัฒนาบุคลากร 9796 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

สงิห์ เอสเตท เคารพในสทิธิของพนกังานและดแูลให้พนักงานได้ใช้สทิธิ 
ด้านแรงงานอย่างครบถ้วน และนอกจากการไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้โอกาสในต�าแหน่งหน้าที่และการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เรายัง 
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนตามหลักปฏิบัติสากล  
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีพนักงานทุกคนพึงมี โดยได้ให้โอกาสและ
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยก
ในเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว ถ่ินก�าเนิด ศาสนา เพศ อายุ ความแตกต่างใน
ลักษณะส่วนบุคคลหรือร่างกาย ความหลากหลายหรือความแตกต่าง
อื่น ๆ รวมถึงเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน 

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน โดยไม่ได้มีการ
กีดกันการรวมกลุ่มเพ่ือการเจรจาต่อรองด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ 
หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
พนักงานในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัด
ของพนักงาน

พนักงานหญิงและชาย

หญิง

หญิง

647 I 37%

161 I 60%

ชาย

ชาย

1,116 I 63%

106 I 40%

พนักงาน S และบรษัิทในเครอืฯ สิงห์ เอสเตท 
จำาแนกตามเพศ

พนักงาน S จำาแนกตามเพศ

กว่า 60% ของพนักงานของ S 
เป็นพนักงานหญิง

หมายเหตุ :
1 พนักงานลาออกโดยสมัครใจ
2 สามารถศึกษารายละเอียดผลการส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากร (EOS) ย้อนหลังได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 หน้า 76 และ 102

ท้ังน้ี ในช่วงปี 2561-2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้าน
แรงงาน ท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและงบการเงินของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราพนักงานของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยมีพนักงานเข้าใหม่ร้อยละ 18.21 และ
พนักงานลาออก 1 ร้อยละ 26.15

การรับฟังเสียงเพ่ือพัฒนา

เพ่ือให้บริษัทฯ เข้าใจความคาดหวังของบุคลากร สิงห์ เอสเตท ได้
ส�ารวจความคิดเหน็ของบคุลากร (EOS) 2 เป็นประจ�าทุกปี โดยได้ว่าจ้าง 
ท่ีปรึกษาภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการและรายงานผล เพ่ือให้มีความ
เป็นกลาง ท�าให้บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นท่ีควรพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
ให้บุคลากรมีความสุขในที่ท�างานและท�างานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 สิงห์ เอสเตท ไม่ได้จัดท�าการส�ารวจความ 
คดิเหน็ของบคุลากรผ่านเครือ่งมอืดงักล่าว โดยเล็งเห็นว่าจะใช้ผลการ 
ประเมินท่ีได้รับ มาพัฒนาเป็นการด�าเนินงานให้เกิดขึ้นจริงและ
สัมฤทธ์ิผลในปี 2563 ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงรักษาและให้ความส�าคัญต่อ 
ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ผ่านแผนงาน
และช่องทางอื่น ๆ ตลอดท้ังปี

การจ้างงานและความหลากหลายของพนักงาน 

บรษัิทฯ และ
บรษัิทในเครอืสิงห์ เอสเตท
มีอัตราพนักงาน ท้ังหมด

1,763 คน

พนักงานประจำา

1,729 คน
(98.07%)

ประเทศไทย

1,035 คน
(58.71%)

พนักงานชั่วคราว

34 คน
(1.93%)

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

728 คน
(41.29%)

พนักงานท้ังหมดทำางานเต็มเวลา
(Full-time Employee)

ทั้งนี้ การด�าเนินกิจกรรมหลักของธุรกิจล้วนด�าเนินงานหรือก�ากับดูแล 
โดยพนักงานของสิงห์ เอสเตท ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการออกแบบและ
ก่อสร้าง การตลาดและภาพลกัษณ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจท่ีพักอาศยั 
การค้าปลกีและการพาณิชย์ การดแูลทรพัยากรบคุคล (สายทนุมนษุย์) 
หรือการวางแผนและสายงานสนับสนุนต่าง ๆ (สายส�านักประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร) เป็นต้น

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยในส่วน
ของการจ้างงาน สิงห์ เอสเตท ไม่สนับสนุนและไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 
แรงงานเกณฑ์ แรงงานบังคับ หรือแรงงานท่ีผิดกฎหมายอื่น ๆ  
ซึ่งบริษัทฯ จะดูแลไม่ให้มีการใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิด
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวภายในห่วงโซ่ธุรกิจเช่นกัน

ความหลากหลายของพนักงาน

สิงห์ เอสเตท เป็นองค์กรท่ีมีความหลากหลายของพนักงานภายใน
หลายมิติ จากการท่ีเราพัฒนาและลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ี
หลากหลายและด�าเนินอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน ทั้งเชื้อชาติ การ
จ้างงานในชุมชน ช่วงอายุ เพศ ฯลฯ ซึ่งตัวเลขท้ังหมดนี้สามารถชี้วัด
การให้โอกาส ความหลากหลาย และความเท่าเทียมได้เป็นอย่างดี

มัลดีฟส์

อืน่ ๆ

• แคนาดา
• เนเธอร์แลนด์
• เนปาล
• เบลเย่ียม
• ฝรัง่เศส
• ฟิลิปปินส์
• เยอรมัน
• สวิตเซอแลนด์
• อืน่ ๆ

465 I 26%

255 I 15%

ไทย 1,043 I 59%

เชื้อชาติของพนักงาน

หมายเหตุ :
• ข้อมูลนี้ ไม่รวมพนักงาน Outrigger จ�านวน 854 คน (รวมเป็น 2,617 คน) เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตการรายงาน

สัญญาการจา้งงาน

พื้นท่ีปฎิบัติงาน

การดูแลและพัฒนาบุคลากรการดูแลและพัฒนาบุคลากร 9998 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



การมีส่วนรว่มของพนักงานต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“PRIDE” คือ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของสิงห์ เอสเตท ท่ีเราได้
ยึดมั่นมาตั้งแต่ระยะแรกของการด�าเนินธุรกิจ PRIDE มีส่วนส่งเสริม
ทัง้ในแง่เอกลกัษณ์การพัฒนาธุรกิจให้มคีวามแตกต่างของผลติภัณฑ์
และบริการของเรา อีกท้ังยังสามารถกลั่นกรองและพัฒนาพนักงาน 
ให้มคีณุสมบตัแิละทัศนคตติรงตามค่านิยม PRIDE มุง่สร้างให้พนักงาน 
ได้ร่วมงานกับ “คนดีท่ีเก่ง” ในองค์กร 

PARTNERSHIP
มีสัมพันธภาพท่ีดี เป็นมิตรท่ียัง่ยืน

rEfinED
ท�าธรุกิจบนพื้นฐานของความประณีต

inTEgriTy
ยึดมั่นในความซือ่ตรงและเป็นท่ีไว้วางใจได้

DynaMic
ปรบัตัว รเิร ิม่ สรา้งสรรค์

ENTREPRENEURSHIP
ท�างานด้วยใจรกัทุ่มเท

การสรา้งการมีส่วนรว่มของพนักงาน

สงิห์ เอสเตท ได้สร้างการมส่ีวนร่วมและความผกูพันของพนกังานผ่าน
แผนงาน “Employee Experience” ให้แก่พนักงานทุกคน ตั้งแต่เริ่ม
เข้ามาภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนองค์กรสู ่ High Performance Organization 
ควบคู่กับการสร้าง PRIDE Culture (Core Value) ซึ่งเป็นการวาง
รากฐานท่ีมั่นคงในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็น High 
Performance Organization ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
แข็งแกร่ง บนพ้ืนฐานความผูกพันของพนักงานในองค์กร

กระบวนการสรา้ง PRIDE Culture (Core Value)

คัดเลือกพนักงานท่ี
แสดงออกถึงพฤติกรรม 

PRIDE
(Partnership, Refined, 
Integrity, Dynamic, 
Entrepreneurship) 

ผ่านกระบวนการ
สัมภาษณ์เชงิพฤติกรรม 

(Behavioral Based 
Interview) 

สร้างประสบการณ์ท่ี 
ทรงคณุค่าใหกั้บ 
พนักงานใหม่

ผ่าน Onboarding 
Program ประกอบด้วย

“S” Estiny Employee 
Orientation 

เพ่ือต้อนรับและใหข้้อมูล
กับพนักงานใหม่

“S” Journey and  
“S” Perience 

เพ่ือเรยีนรู้ 
และเข้าใจรูปแบบธรุกิจ

ขององค์กร

“S” Intelligence  
System เพ่ือเรยีนรู้และ
เข้าใจระบบขององค์กร

เสรมิสร้างวัฒนธรรมการ
ชื่นชมระหว่างพนักงาน 

ท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรม 
 PRIDE ผ่าน 

“S” Shows PRIDE 
Project รวมถึง

การมอบรางวัล PRIDE 
of the month และ 
PRIDE of the year 
 ให้กับพนักงานท่ีเปน็ 
PRIDE role model

เสรมิสร้างการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน 

ผ่าน “S” Club  
ท่ีปรับให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพรร่ะบาด 
ของโควดิ-19 

พัฒนาแผนความ
ก้าวหน้าและเติบโตของ

พนักงานในองค์กร  
ผ่านเคร ื่องมือ ดังน้ี

Critical Position for 
External Recruitment

Qualifications 
Tank for Internal 

Recruitment

Succession Planning

Individual 
Development

Plan (IDP)

Unleashing Potential 
Program (UPP)

Learning Journey

Career Development

Organization  
Re-Alignment

เช่นเดียวกันกับเจตนารมณ์ด้าน
ความยั่งยืนท่ีสิงห์ เอสเตท ยึดมั่น 
ในปรั ชญาของการอยู่ ร่ วม กัน 
อยา่งสมดลุระหว่างธรุกิจสิง่แวดล้อม 
และสังคม โดยค่านิยม PRIDE  
ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสรมิ
การขับเคล่ือนงานด้านความยั่งยืน 
ใ ห้ เป็ น ไป อ ย่ า ง เป็ น ร อ บ ด้ า น  
ส่งเสรมิการสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
พันธมติรทางธรุกิจ เพ่ือนร่วมงาน ให้
พนักงานใส่ใจส่ิงแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบด้วยใจ ท่ีผ่านการบ่มเพาะ
จากการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ตลอดกระบวนงาน รวมถึงกิจกรรม 
“S อาสา” ท่ีบุคลากรปลูกฝังและ
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มีส่วนร่วม
ทำาดีเพ่ือสังคม

การดูแลและพัฒนาบุคลากรการดูแลและพัฒนาบุคลากร 101100 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ผลการดำาเนินงาน

การอบรมด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

LTifr = 0.54
อัตราการบาดเจบ็ถึงขั้นหยุดงาน 1

พนักงานเข้าอบรม

573 คน
คิดเป็น 29.04% ของพนักงานท้ังหมด

1,533.5 ชัว่โมง

170 หลักสูตร
จัดขึ้นโดยสิงห์ เอสเตท และผู้รับเหมา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็น
ประเด็นความย่ังยืนท่ีสิงห์ เอสเตท 
ให้ความสำาคัญสูงสุดมาโดยตลอด 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ในปี 2563 ทำาให้
การประเมินความเส่ียงในประเด็น
ความย่ังยืนน้ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น และ
ตอกย�าว่าเจตนารมณ์ในการสร้าง
สังคมคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวติให้แก่ผู้มี ส่วนได้เสียของสิงห์  
เอสเตท กำาลังดำาเนินมาอย่างถูก
ทิศทาง ท้ังน้ี ในปี 2563 สิงห์ เอสเตท 
มกีารดำาเนินงานด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัยท้ังในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ

หมายเหตุ :
1 อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (Lost-time Injury Frequency Rate: LTIFR) ค�านวณจากจ�านวนการบาดเจ็บ / ชั่วโมงการท�างานทั้งหมด) x 1,000,000 แสดงอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ัน 

หยุดงาน 1 วันขึ้นไป

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

เป้าหมาย

ทำาให้สถิติอุบัติเหตุและประเด็นด้านสุขภาพอนามัย
จากการทำางานเป็นศูนย์ตลอดห่วงโซ่ธรุกิจ

• ขอบเขตความปลอดภัย : กำาหนด
ขอบเขตเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความ
ปลอดภัยในท่ีทำางาน ความปลอดภัยท่ี
โครงการก่อสร้าง และการสร้างสังคม
คุณภาพและชุมชนท่ีปลอดภัย 

• การกำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติั : 
กำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง คู่มือความปลอดภัย 
และระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยใน
สำานักงาน เพ่ือบงัคับใชแ้ละกำากับดแูล
ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธรุกิจ และ
จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน

• มาตรฐานสิงห ์เอสเตท (S Standard) : 
ใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการ
ดำาเนินงาน โดยยดึแนวปฏบิติัท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practice) ของสิงห์ เอสเตท

• การใหค้วามรู ้: ฝกึอบรมและใหค้วามรู ้
พนักงานท้ังในสำานักงาน พนักงาน 
ผู้รบัเหมา และแรงงานในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 
ในด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
ผ่านหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ

• Hea l thy L iv ing  :  พัฒนา 
อสังหารมิทรัพย์และการให้บรกิารท่ี
คำานึงถึงสุขภาพ อนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้ใช้อาคารและลูกบ้าน 
ท่ีอยู่อาศัย เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ
และช่วงเวลาท่ีมีค่า

โอกาส
การดูแลให้พนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่ธุรกิจมีสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยท่ีดี ท้ังในการทำางานและการใช้
ประโยชน์จากอสังหารมิทรัพย์ของสิงห ์เอสเตท 
ถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นธรรมาภิบาล
ของบรษัิทท่ีดีประการหน่ึง

การดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาและแรงงาน 
ทำางานอย่างปลอดภัยและอาศัยในสภาพ 
แวดล้อมการทำางานท่ีถกูสุขลักษณะ ย่อมส่งผล 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ีมีแรงจูงใจในการ
ทำางาน และส่งผลต่อความต้องการรว่มงานกับ
สิงห์ เอสเตท ในอนาคต ครอบคลุมไปถึงการ
ดูแลให้ชุมชนโดยรอบใช้ชีวติอยู่อย่างสงบสุข
และปลอดภัยท้ังระหว่างก่อสร้างและภายหลัง
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

การออกแบบและบรหิารโครงการให้มีความ
ปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยท่ีดี 

ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่อาศัย 
ในโครงการ โดยเฉพาะในช่วงของปี 2563  
ท่ีเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ-19 ขึ้น 
โครงการท่ีถกูพัฒนาโดยคำานึงถึงสุขภาพอนามยั 
ของผู้ใช้งาน ย่อมเป็นท่ีได้รับความไว้วางใจ 
กว่าโครงการอื่น ๆ

ความเส่ียง
นอกจากความปลอดภัยจะเปน็ประเด็นความเส่ียง 
ท่ีอาจกระทบต่อชีวติของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 
อาจเปน็ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputational 
Risk) ต่อบรษัิทหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
เชน่เดียวกันกับประเด็นสุขภาพและอาชวีอนามยั 
ท่ีสามารถสร้างผลกระทบเชิงลบได้ต่อท้ัง
พนักงาน ผู้รับเหมา แรงงาน รวมถึงชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งอาจเป็นความเส่ียงท้ัง
ต่อบรเิวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และสังคมในวงกว้าง 
หากการดำาเนินงานของบรษัิท ไม่สามารถ
เป็นไปตามกฎหมายหรอืความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมอาจส่งผลให้การพัฒนา
โครงการล่าช้าออกไป

แนวการบริหารจัดการ

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 103บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ความปลอดภัยท่ีโครงการก่อสร้าง 

ปี 2563 เป็นปีท่ีมกีารประกาศใช้ S-Safety Manual และ S-Construction 
Safety Standard อย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ใน
ขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ให้ผู้รับเหมามีหน้าท่ี
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภัยของสงิห์ เอสเตท 
รวมท้ังคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู ้มีส่วนได้เสียทุกคน  
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและการดูแลผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
 
ทัง้นี ้สงิห์ เอสเตท จะมกีารประเมนิผูร้บัเหมา (Supplier Assessment) 
ตามเกณฑ์คูม่อืและมาตรฐานความปลอดภัยควบคูไ่ปกับการสอดส่อง 
ดแูล ไม่ให้มกีารใช้แรงงานทีผ่ดิกฎหมายตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ 
ที่ดีของบริษัท เพ่ือก�ากับดูแลไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจของ
เราสร้างผลกระทบเชงิลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และเพ่ือให้เกิดการ
ท�างานร่วมกันอย่างมีมาตรฐานที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบและบริหาร 
จัดการความปลอดภยัในกระบวนการก่อสร้างให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
โดยสงิห์ เอสเตท ได้พัฒนาแอปพลเิคชนั S-Inspection ท่ีสามารถแจ้ง
ประเด็นด้านความปลอดภัยหรือจุดที่พบเห็นว่าเป็นความเสี่ยงภายใน
โครงการก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาได้รับทราบในทันที (Real-time) และ
สามารถตรวจสอบสถานการณ์ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา พร้อมจัด 
ให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลวิชาชีพประจ�าการภายใน 
โครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลาท�างาน เพราะเราเชือ่ว่าความปลอดภยั 
ไม่สามารถรอได้และต้องการการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย

สิงห์ เอสเตท ได้มีการก�าหนดประเด็นการประสบอันตราย (Hazard 
Identification) ผ่านกระบวนการประเมนิความเสีย่งด้านความปลอดภัย 
(Safety Risk Assessment) และการพูดคุยก่อนเริ่มท�างานในทุกวัน 
(Tool Box Talk) โดยการจัดล�าดับความส�าคัญและการให้คะแนน
ในแต่ละประเด็น เพ่ือรับทราบและพิจารณาประเด็นที่เป็นความเสี่ยง 
ในช่วงระยะเวลาและกระบวนการก่อสร้างดังกล่าว

ท้ังน้ี ผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย งานท่ีเป็น
อันตราย (Hazardous Work) ได้ระบุให้ “การท�างานในที่สูง” และ 
“การท�างานเกี่ยวกับความร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟ” (Hot Work) 
มีนัยส�าคัญมากท่ีสุด ท้ังน้ี สิงห์ เอสเตท ได้จัดให้มีอุปกรณ์กันตก 
(Fall Protection) ก�าหนดมาตรการเฉพาะ และใช้บุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและได้รับอนุญาตให้ท�างานดังกล่าว

S-Construction
Safety Standard

ความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย

มาตรฐานพื้นที่ก่อสร้าง
ของสิงห์ เอสเตท

ชุมชนสัมพันธ์สุขภาพอนามัย

สิ่งแวดล้อม

S-Construction Safety Standard

การด�าเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยท่ีส�าคัญในปี 2563

คู่มือความปลอดภัย
(S-Safety Manual) 

มาตรฐานความปลอดภัย
ในการก่อสรา้ง 

(S-Construction Safety 
Standard) 

ระเบียบปฏิบัติ
ความปลอดภัยในสำานักงาน

(S-Office Safety Standard) 

จดัต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
(OHS & E Committee) 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน หรือ Occupational Health, Safety and Environment:  
OHS & E Committee จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคณะกรรมการกลางระหว่าง
สิงห์ เอสเตท และพนักงานของเรา รับผิดชอบพิจารณานโยบายและ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และเป็นช่องทางที่พนักงาน
สามารถสือ่สารหรอืแสดงความคดิเหน็ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพการท�างาน
ผ่านคณะกรรมการฯ ชุดนี้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการ OHS & E Committee ได้จัดการประชุมขึ้น
เป็นประจ�าทุกเดือน ได้เข้าไปเป็นหน่วยงานส�าคัญในการผลักดันให้
เกิดระเบียบ S-Office Safety Standard และได้รับข้อเสนอแนะจาก
พนักงานจ�านวน 4 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ
ทัง้หมด (ร้อยละ 100) โดยได้น�าประเด็นข้อเสนอแนะไปด�าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของพนักงานแล้ว จ�านวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 50)

ความปลอดภัยในท่ีทำางาน 

สงิห์ เอสเตท ให้ความส�าคัญต่อสขุภาพอนามยัและความปลอดภัยของ
พนักงานภายในส�านักงานไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าพนักงานท่ีท�างานอยู่ ณ 
โครงการก่อสร้าง โดยในปี 2563 นี ้สงิห์ เอสเตท มุง่เน้นไปทีก่ารสือ่สาร
สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และการ
ฝึกอบรม โดยมีการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิ

• การปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิานให้ถูกสขุลกัษณะและ
ปลอดภัย รวมถึงใช้มาตรการต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในพื้นที่การท�างาน

• การส่ือสารท่ีเก่ียวกับแนวปฏิบตัด้ิานความปลอดภัย การก�าหนดให้
บุคลากรทุกคนดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสุขอนามัยในพื้นที่ส่วนกลาง

• การส่งเสริมให้มกีารจดัตัง้ชมรมกีฬาและสนัทนาการ เพ่ือสนับสนนุ
ให้บคุลากรมโีอกาสออกก�าลงักายอย่างเพียงพอ  การประชาสมัพันธ์
การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ

• การแสดงความคดิเหน็ในการปรบัปรงุสภาพการท�างานและวิธีการ
ท�างานให้ปลอดภัย  

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน รวมถึงไม่พบว่า
มีพนักงานของบริษัทฯ ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดให้มี
ระเบยีบ S-Office Safety Standard ตามข้อแนะน�าของคณะกรรมการ 
OHS & E และประกาศใช้ท่ัวทั้งองค์กรในปี 2563 ครอบคลุมความ
ปลอดภยัภายในส�านกังานในเรือ่งต่าง ๆ  อาท ิการใช้เครือ่งใช้ส�านกังาน  
โรคที่เกิดจากการท�างาน (Occupational Diseases) ออฟฟิศซินโดรม 
การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยวิธีต่าง ๆ กรณีการเกิดเหตุร้ายในอาคาร
ส�านักงาน เป็นต้น 

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 105104 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ชว่งการออกแบบและก่อนก่อสรา้ง 

ชว่งการก่อสรา้ง (SHE+PC)

ด้านส่ิงแวดล้อม :
เน้นโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ตามข้อบังคับและมาตรฐานสากล 

ด้านผู้ใชง้านในอาคาร : 
เน้นการออกแบบท่ีรองรับการใช้งานและ

การอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ใหค้รอบคลมุทุกกลุม่ 
 อาทิ การใช้งานสำาหรับผู้พิการ การนำาระบบ 

Touchless มาใชง้าน การเพ่ิมระบบฆา่เช้ือในอากาศ

ความปลอดภัย
และรกัษาความปลอดภัย

1. จดัทำา S-Construction Safety 
Standard (Manual) : มีการฝึกอบรมให้
กับผู้เก่ียวข้องและมีการนำาไปประยุกต์ใช้ใน
โครงการ และนำาแอปพลิเคชัน S-Inspection 
มาใช้

2. จดัทำาแผนงานด้านความปลอดภัย :  
ท้ังมาตรการป้องกัน ระงับและฟ้ืนฟูกับ 
เหตฉุุกเฉิน พร้อมท้ังมีการซ้อมแผนอยู่เป็น
ประจำาทุกเดือน

มาตรฐานพ้ืนท่ีก่อสรา้งของ S

1. การเสรมิภาพลักษณ์ของโครงการ 
ท่ีเป็นผู้นำาด้านความปลอดภัยและ 
รกัษ์ส่ิงแวดล้อม : การทำารั้วโครงการสูง  
6 เมตร พร้อมระบบพ่นละอองน�า  
รอบรั้วโครงการ การทำาระบบ Protection 
คลุมอาคารป้องกันฝุ่น

สุขภาพอนามัย

1. จดัให้มีการตรวจสุขภาพ : ท้ังก่อนเร ิ่มงาน 
และให้มีตรวจสุขภาพประจำาปี พร้อมท้ังมีการ
สุ่มตรวจสารเสพติดอยู่เป็นประจำา

2. จดัให้มีมาตรการป้องกันโรคระบาด 
ประจำาฤดูกาล : การป้องกันไข้เลือดออก  
การแพร่ระบาดของโควดิ-19  
โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

3. การเตรยีมอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรบั
ในโครงการ : จัดให้มีห้องพยาบาล ยาสามัญ 
และบุคลากรทางการแพทย์

ชุมชนสัมพันธ์

1. จดัให้มีแผนงาน ทีมงานและมาตรการ 
ด้านชุมชนสัมพันธท่ี์ชดัเจนของโครงการ 
: มีทีมประสานงานและเข้าพบชุมชนรอบ
โครงการเป็นประจำาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้

2. มีกิจกรรมการสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีกับ
ชุมชน : การล้างถนนสาธารณะรอบโครงการ
เป็นประจำาทุกสัปดาห์ การทำาความสะอาด
พ้ืนท่ีลานจอดรถ สวนหย่อม อาคารของ
ชุมชนรอบโครงการ

ส่ิงแวดล้อม

1. การนำามาตรฐานสากลท่ีลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมมาใชกั้บโครงการ : LEED Gold 
เวอร์ชัน 4.0 และ EIA Monitoring

2. การจดักิจกรรมส่งเสรมิด้านส่ิงแวดล้อมใน
โครงการ : โครงการขยะแลกของ การนำา 
เศษปูนท่ีเทเหลือนำามาหล่อเป็นอิฐบล็อก 
และแผ่นทางเดิน

3. การนำานวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมมาใชใ้นโครงการ : การนำาห้อง
ทำางานลดฝุ่นและเก็บฝุ่นแบบ Knockdown  
การนำาเคร ื่องดูดฝุ่นติดต้ังกับอุปกรณ์ตัด
และเจียร การเพ่ิมระบบพ่นละอองน�าบน 
Protection ของอาคารขณะทำาการก่อสร้าง

ด้านชุมชน :
เน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน  
การมีพ้ืนท่ีสีเขียวและภูมิสถาปัตย์ 
ขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

ด้านการอนุรกัษ์พลังงาน :
เน้นการเป็นโครงการประหยัดพลังงาน  
ด้วยวัสดุและเทคโนโลยต่ีาง ๆ  อาทิ การลดความรอ้น 
ภายในอาคาร การเพ่ิมระบบเติมอากาศ 

S
(Safety & 
Security)

P
(Project’s 
Image)

H
(Health)

C
(Community

Relation) 

E
(Environment) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำานวนครัง้ อัตราการเกิด 1 จำานวนครัง้ อัตราการเกิด 1 จำานวนครัง้ อัตราการเกิด 1

Recordable work-related injuries

พนักงานสิงห์ เอสเตท 2

13 3 3 1
0 N/A 3

ผู้รับเหมา 1 0.54

High-consequence work-related injured (excluding fatalities) 4

พนักงานสิงห์ เอสเตท 2

0 0 0 0
0 N/A 3

ผู้รับเหมา 0 0

การบาดเจบ็จากการท�างานถึงขั้นเสียชวีติ 

พนักงานสิงห์ เอสเตท 2

0 0 0 0
0 N/A 3

ผู้รับเหมา 0 0

การบาดเจบ็ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 

พนักงานสิงห์ เอสเตท 2

13 3 3 1
0 N/A 3

ผู้รับเหมา 1 0.54

สถิติการเกิดอบุัติเหตุ

การสร้างสังคมคุณภาพและชุมชนท่ีปลอดภัย

สิงห์ เอสเตท ได้ก�าหนดมาตรฐานพ้ืนที่ก่อสร้างของ S ให้เหนือกว่า
มาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) หรือกฎหมายด้าน 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  เพือ่ให้ชุมชนทีอ่ยู่รอบพืน้ทีก่่อสรา้งของเรามั่นใจใน
ความปลอดภยัรวมถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีอาจมต่ีอผูอ้ยู่อาศยั 
รอบข้าง

“S OASIS” โครงการก่อสรา้งท่ีเป็นมิตร
ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม

โครงการก่อสร้างเอส โอเอซิส (S OASIS) เป็นอีกหนึ่งโครงการแห่ง
ความภาคภูมิใจของสิงห์ เอสเตท ที่เราได้ทุ่มเทใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัยโดยรอบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด โดย
ได้ริเริ่มการด�าเนินงานเชิงรุกตั้งแต่ก่อนกระบวนการก่อสร้างในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อท�าความเข้าใจกับชุมชนข้างเคียงและหาแนวทางอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข

หมายเหตุ :
1 หน่วยต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน 
2 พนักงานที่ท�างาน ณ โครงการก่อสร้างโครงการเอส โอเอซิส The ESSE สุขุมวิท 36 และอาคารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย (Boccia Training Center)
3 เนื่องจากพนักงานสิงห์ เอสเตท ปฏิบัติงานทั้งในส�านักงานใหญ่และ ณ โครงการก่อสร้าง และมีจ�านวนชั่วโมงการท�างาน (Total hours worked) ณ โครงการก่อสร้างน้อยกว่าร้อยละ 1 ของชั่วโมงการท�างาน

ทั้งหมด จึงยังไม่สามารถจ�าแนกชั่วโมงการท�างานเฉพาะส่วนโครงการก่อสร้าง เพื่อน�ามาค�านวณได้อย่างแม่นย�า โดยการด�าเนินงาน ณ โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่รับผิดชอบโดยผู้รับเหมา สิงห์ เอสเตท จึง
ติดตามสถิติและอัตราการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญเป็นล�าดับแรก

4 อุบัติเหตุเนื่องมาจากการท�างาน ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือไม่สามารถท�าให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้

สแกนเพ่ือรบัชมคลิป 
“เบือ้งหลังการก่อสร้าง S Oasis
โครงการท่ีเปน็มิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม”

ธนัช สรธติิไกร
ผู้จดัการ  ฝา่ยบรหิารงานก่อสรา้งและควบคมุคุณภาพ
สายงานออกแบบและก่อสรา้ง

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 107106 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE

https://www.youtube.com/watch?v=TTw2g9emLhc


การฝึกอบรมของพนักงานและผู้รบัเหมาด้านความปลอดภัย

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จำานวนผู้เข้าอบรม

1. การปฐมนิเทศความปลอดภัย พนักงานทุกระดับ 1,264 คน (ร้อยละ 100)
รวมพนักงานสิงห์ เอสเตท

ณ โครงการก่อสร้างและแรงงานก่อสร้าง

2. การปฐมพยาบาล ทีมปฐมพยาบาล 
ณ โครงการก่อสร้าง

40 คน (ร้อยละ 100)
เฉพาะทีมปฐมพยาบาล
ณ โครงการก่อสร้าง

3. การหนีไฟและดับเพลิงขั้นพ้ืนฐาน พนักงานทุกระดับ
และผู้รับเหมาชว่ง

241 คน (ร้อยละ 40)
รวมพนักงานสิงห์ เอสเตท

ณ โครงการก่อสร้างและแรงงานก่อสร้าง

4. การทำางานกับทาวเวอร์เครน ผู้ให้สัญญาณรถเครน  
ผู้ยึดเกาะวัสดุรถเครน การบังคับรถเครน และการชว่ยเหลือ

ทีมงานทาวเวอร์เครน 40 คน (ร้อยละ 100)
เฉพาะผู้รับเหมา

5. การทำางานในท่ีอบัอากาศและการชว่ยเหลือ ทีมทำางานในพ้ืนท่ีอบัอากาศ 25 คน (ร้อยละ 100)
เฉพาะผู้รับเหมา

ทัง้นี ้ การบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยสถิติการ
เกิดอบุตัิ เหตจุะถูกบนัทึกข้อมลูโดยผูร้บัเหมาเพ่ือรายงานต่อทีป่รกึษา
โครงการ และผูบ้รหิารของสงิห์ เอสเตท ตามล�าดบั โดยมกีารตดิตาม
ผลการปฏิบัตงิานเป็นรายสปัดาห์และรายเดอืน รวมถึงการเข้าส�ารวจ
โครงการ (On-site Audit) เพ่ือให้การปฏบัิติงานเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีได้ 
ตกลงร่วมกัน และน�าสถติกิารเกิดอบุตัเิหตแุละข้อร้องเรยีนจากชมุชน 
มารายงานต่อผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้องตามล�าดบั

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ในปี 2563 สายทุนมนุษย์และผู้รับเหมาโครงการ ได้จัดให้มีหลักสูตร 
การอบรมด้านความปลอดภัยหลายหลกัสตูร  โดยได้ก�าหนดให้เป็นหนึง่
ในข้อมูลส�า คัญที่พนักงานจะได้รับในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่และ 
จดัให้มหีลกัสตูรอบรมอืน่ ๆ ตลอดท้ังปี 

หลกัสตูรการฝึกอบรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัท่ีจดัโดยสงิห์ 
เอสเตท จ�านวน 6 หลกัสตูร

• เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน (ระดบับรหิาร ระดบัหัวหน้างาน  
ระดับเทคนิค)

• การดับเพลิงขั้นต้น
• คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน (คปอ.)
• การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยและการขู่วางระเบิด
• การใช้งานแล ะแก้ปัญหาระบบหม้อต้มก๊าซและสถานีก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว
• Fit & Firm

ส�าหรบัการฝึกอบรมของผูร้บัเหมาและแรงงานก่อสร้างทีม่นียัส�าคญัและ
บนัทึกได้ในปี 2563 พบว่าผูร้บัเหมาทุกคน (ร้อยละ 100) ได้รบัการฝึก
อบรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยผูร้บัเหมาได้จดัอบรม
จ�านวน 164 หลักสูตร มีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม 884 ชั่วโมง  
คดิเป็น 6.5 ชัว่โมง/คน/ปี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

ผู้เก่ียวข้องด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

ผู้รับเหมารายย่อย
และผู้รับเหมาหลัก จัดทำแผนงาน

ด้านความปลอดภัย
และออกกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย

ที่ปรึกษา
โครงการ ตรวจสอบแผนงาน

ด้านความปลอดภัยและ
ออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
และกำกับดูแลให้ผู้รับเหมา
ทุกรายปฏิบัติตาม

ผู้จัดการ
ด้านความปลอดภัย

และผู้จัดการ
โครงการสิงห์ เอสเตท ตรวจสอบ

และอนุมัติแผนงาน
และกฎระเบียบ

ผู้บริหารสายงาน
ออกแบบและ

ก่อสร้าง

คณะกรรมการ
อาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน

การประชุมผู้บริหาร 
(Management 

Committee: MC)กำกับดูแลการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในภาพรวม

รับทราบรายงานสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทาง
ในการดูแลผลกระทบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม
และรายงานต่อผู้บริหาร

รับทราบรายงานสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ

และให้แนวทางในการดูแล
ผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 109108 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ผลการดำาเนินงาน

USD 6.57 ล้าน   
มูลค่าการอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการ

ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

49.59%
พนักงานในโรงแรมต่างจงัหวัด

และในสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นคนในพ้ืนท่ี 1

21.43% 
ข้อร้องเรยีนจากชุมชนลดลง

5.76 ล้านบาท   
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือผู้พิการ

92.86% 
เป็นสินค้าท่ีจัดซื้อจากผู้ประกอบการภายในท้องถ่ิน

โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย 

ข้อร้องเรยีนจากชุมชนรอบโครงการก่อสร้าง (ครัง้)

30.00

20.00

10.00

-

28

14 11

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

การจา้งงานในพื้นท่ี 1

การสร้างให้ทุกพ้ืนท่ีท่ีเราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ พัฒนาและเติบโต
ไปพร้อมกับเราได้อย่างย่ังยืนที่สุดอย่างหน่ึงคือการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ จ้างพนักงานในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและ
พัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ชุมชนและพ้ืนท่ีนั้น ๆ

สิงห์ เอสเตท มีการจ้างพนักงานประจ�าและพนักงานชั่วคราว
ท้ังการด�าเนินงานในประเทศไทยและในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
โดยในโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย มีชาวพ้ืนที่อ�าเภอเกาะสมุย
ร ้อยละ 25.16 และมีชาวจังหวัดกระบี่ส�าหรับโรงแรมพีพี  
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ร้อยละ 23.90 และมีสัดส่วน
พนักงานชาวมัลดีฟส์ในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ ร้อยละ 62.11 

23.90%
ชาวกระบี่ 

ณ โรงแรมพีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ

บีช รีสอร์ท

25.16%
ชาวสมุย 

ณ โรงแรมสันติบุรี 
เกาะสมุย

62.11%
ชาวมัลดีฟส์
ณ โครงการ

CROSSROADS
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

การจ้างงานในพื้นที่

การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของชุมชน

เป้าหมาย

ปราศจากข้อร้องเรยีนร้ายแรงจากชุมชนรอบข้าง • สรา้งส่ิงใหญ่ ใส่ใจส่ิงเล็ก ๆ  : คำานึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน : ผ่านการ 
จา้งงานในชมุชนท้องถ่ิน สนับสนุนสินค้า 
และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี รวมถึงพัฒนา 
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ของชุมชน

• การทำางานในเชิงรุก : รับฟังเสียง
สะท้อนจากชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
พร้อมจัดทำาแผนงานเพ่ือป้องกันการ
เกิดผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
ในเชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจ ลด 
และป้องกันการเกิดขอ้ร้องเรยีนต่าง ๆ

• การลงทุนทางสังคม : ผ่านการ
สนับสนุนการก่อสรา้งอสังหารมิทรัพย์
ท่ี เ ป็ น โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน์

โอกาส
การสร้างการมีส่วนร่วม เคารพวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน และดำาเนินการใหเ้กิดผลกระทบเชงิลบ
น้อยท่ีสุด ส่งผลใหไ้ด้รบัการยอมรับจากสังคม
หรอื “License to Operate” ทำาให้ได้รบัความ
ร่วมมือจากชุมชนในการดำาเนินกิจกรรมทาง
ธรุกิจต่าง ๆ  อกีท้ังเป็นการกระจายรายได้ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสู่ท้องถ่ินเพ่ือให้ชุมชน
เติบโตไปพร้อมกับบรษัิทอย่างยัง่ยืน

ความเส่ียง
การไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรอืชุมชน
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีองค์กรเข้าไปดำาเนินกิจการ
อาจส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจสะดุดลงจาก
การขัดขวางหรอืไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชน รวมถึงอาจส่งผลกระทบด้านชื่อเสียง
ต่อองค์กรในระยะยาว

แนวการบริหารจัดการ

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

หมายเหตุ :
1 การจ้างงานในพ้ืนท่ี หมายถึง การจ้างพนักงานประจ�าและพนักงานชัว่คราวชาวไทยในจงัหวัดกระบี ่ส�าหรบัโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บชี รสีอร์ท อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี ส�าหรบัโรงแรมสนัติบรุี 

เกาะสมุย และชาวมัลดีฟส์ส�าหรับโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

การมี ส่วนร่วมและความเป็นอ ยู่ของชุมชนการมี ส่วนร่วมและความเป็นอ ยู่ของชุมชน 111บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

110 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ศูนย์เรยีนรูเ้ชงิวัฒนธรรม
(Maldives Discovery Centre)

ศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ทางสงัคมท่ีสงิห์ เอสเตท ตัง้ใจพัฒนาขึน้เพ่ือร่วมรกัษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และวถีิชวิีตของชาวมลัดฟีส์ น�าเสนอผ่านโซนการเรยีนรู ้5 ห้อง บนพ้ืนที ่
จัดแสดงขนาด 500 ตารางเมตร 

5,507
จำานวนผู้เข้าชมในปี 2563

ยินดีต้อนรบัสู่มัลดีฟส์
พ้ืนท่ีส่วนแรกของนิทรรศการเพ่ือแนะนำาใหนั้กท่องเท่ียว 
ได้รู้จักประวัติของประเทศเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยู่กลาง
มหาสมุทรอินเดียแห่งน้ี

โซนท่ี

1

ประเทศหมูเ่กาะ
ทำาความรู้จักกับการดำารงชีวติของสรรพส่ิงบนหมูเ่กาะ
แหง่น้ี ไมว่่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์บนผืนดินและท้องทะเล

โซนท่ี

4

รว่มกันปกป้องมัลดีฟส์
สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป คือต้นเหตุของ
ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาวในมัลดีฟส์และระดับ
น�าทะเลท่ีสูงขึ้น พ้ืนท่ีจัดแสดงส่วนน้ีจงึแสดงให้เหน็
ความเปราะบางของประเทศหมู่เกาะแห่งน้ีท่ีทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาธรรมชาติ
ผืนแผ่นดินน้ีเอาไว้ได้

โซนท่ี

3

รอยเท้าทางประวัติศาสตร์ของผู้มาเยือนมัลดีฟส์ 
ในอดีต ต้ังแต่ยุคสมัยก่อนท่ีสาธารณรฐัมัลดีฟส์ 
จะเปน็ประเทศมุสลิม เร ื่อยมาจนถึงเร ื่องของอาหาร 
พาหนะของชาวมัลดีฟส์ และการก่อสร้างบ้าน
จากปะการงัในอดีต

โซนท่ี

5a

ปะการงั
ทำาความรู้จักกับทรัพยากรใต้ทะเลอันล�าค่า
ระบบนิเวศปะการัง และทรัพยากรแหง่ท้องทะเลมลัดีฟส์

โซนท่ี

2

ชาวมัลดีฟส์
เรยีนรู้วถีิชีวติของชาวพ้ืนเมืองมัลดีฟส์ การดำารงชีพ 
การละเล่น และศรัทธา พร้อมท้ังร่วมภูมิใจไปกับมรดก
ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติท่ียงัสามารถพัฒนาให้
สอดรับทันกับยุคสมัยได้

โซนท่ี

5

การจดัซือ้สินค้าจากชุมชน

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจทีก่ระจายตวัอยู่ในหลายพ้ืนท่ีทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ส่งเสรมิให้มช่ีองทางการกระจายสนิค้าชมุชนภายในโครงการ เป็นการ
สร้างอาชพี สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกจิชมุชน และสร้างการมส่ีวนร่วม
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมุย พยายามเลอืกซือ้สนิค้าจากผูป้ระกอบการ
บนเกาะสมุยเพ่ือร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถ่ินผ่านการจัดซื้อ 
จดัจ้างของโรงแรม โดยในปี 2563 มค่ีาใช้จ่ายส�าหรบัอาหาร เครือ่งดืม่ 
และวัสดอุปุกรณ์ทัว่ไปทีจ่ดัซือ้บนเกาะรวม 8.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 92.86 ของค่าใช้จ่ายในสินค้าหมวดนี้ทั้งหมด

ส�าหรบัโรงแรมพพี ีไอส์แลนด์ วลิเลจ บชี รสีอร์ท มแีนวทางในการ 
คัดเลอืกผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีส�าหรบัการจดัซือ้สนิค้าทกุประเภท 
โดยเน้นการจดัซือ้วัตถุดบิทีส่ามารถจดัหาได้ในท้องถ่ินและผลไม้ตาม
ฤดูกาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้แก่ชุมชน ทั้งนี้ 
บรษิทัฯ มกีารจดัท�ารายชือ่ผูป้ระกอบการร้านค้าในท้องถ่ินเพ่ือประกอบ
การพิจารณาจัดซื้อสินค้า

นอกจากโครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดฟีส์ จะจดัให้มี
ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าชมุชนทีเ่ป็นงานฝีมอืจากชาวบ้าน ผ่านร้าน
จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใน The Marina @ CROSSROADS แล้ว  
ในปี 2563 โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ยังได้ตดิตาม
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อ
สินค้าจากผู้ประกอบการภายในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

การร่วมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ทกุการขยายธุรกิจของสงิห์ เอสเตท เรามุง่หวังสร้างคณุภาพชวิีตทีด่ใีห้
ทุกพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินการ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเคารพต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม และที่ส�าคัญคือการเคารพต่อวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินท่ีสืบทอด 
ต่อกันมา เพ่ือรักษาความงดงามและความเจริญรุ่งเรื่องในแบบฉบับ
ของพื้นที่นั้น ๆ 

ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เราได้สร้าง  
“ศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม” หรือ Maldives Discovery Centre ข้ึน  
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน น�าเสนอวิถีชีวิตของ 
ชาวมัลดีฟส์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย

โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดีฟส์

92.86%

8.87 ล้านบาท 

สินค้าท่ีซื้อจากผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

65.14% เป็นคู่ค้าท้องถ่ิน

usD 6.57 ล้าน
มูลค่าค่าใช้จ่ายกับคู่ค้าท้องถ่ิน 

คิดเป็น 71.27% ของมูลค่าท้ังหมด

คู่ค้าต่างประเทศ 34.86%

คู่ค้าท้องถ่ิน 65.14%

คู่ค้าต่างประเทศ
28.73% 

$2,648,946.72

คู่ค้าท้องถ่ิน

จำานวนคู่ค้าท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายกับคู่ค้าท้องถ่ิน

71.27% 
$6,570,493.92

โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดีฟส์

การมี ส่วนร่วมและความเป็นอ ยู่ของชุมชนการมี ส่วนร่วมและความเป็นอ ยู่ของชุมชน 113112 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



อาคารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 
(Boccia Training Center)

กีฬา “บ็อคเซีย” (Boccia) เป็นหนึ่งชนิดกีฬาของคนพิการทางสมอง  
ทีต่วัแทนประเทศไทยของเรานัน้คว้าเหรยีญในพาราลมิปิกเกมส์มาครอง 
และสร้างชือ่เสยีงเป็นทีเ่ลือ่งลอือย่างต่อเนือ่งหลายสมยั จนเป็นทีก่ล่าวถึง 
กันมากในกีฬาคนพิการนานาชาต ิถึงแม้ว่า Boccia จะไม่ได้เป็นท่ีรูจ้กั 
อย่างแพร่หลายในกลุ่มคนไทย แต่กลับเป็นกีฬาท่ีนับได้ว่าประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างมากส�าหรับวงการนักกีฬาคนพิการไทย

จากความส�าเรจ็ดงักล่าว สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 
(CPSAT) จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้าง “อาคารสมาคมกีฬาคนพิการ 
ทางสมองแห่งประเทศไทย” หรอื Boccia Training Center ขึน้ โดยเป็น 
ลักษณะอาคาร 2 ชั้นครึ่ง ตั้งอยู่ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน 
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรงุเทพมหานคร เพ่ือรองรบัการฝึกซ้อมกีฬา 
Boccia ส่วนของอาคารนีป้ระกอบด้วย สนามซ้อม ส�านกังาน ห้องรบัรอง 
ห้องพักนักกีฬา และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักกีฬาผู้พิการ
ทางสมองของไทย รวมไปถึงคณะตัวแทนต่างชาติที่แวะเวียนมาร่วม

ฝึกซ้อมหรอืแข่งขนักีฬาชนิดน้ีในประเทศไทย ซึง่ทุกพ้ืนท่ีบนโครงการน้ี 
เป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ

สิงห์ เอสเตท ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมุ่งสร้างคุณค่าให้ 
ทกุชวิีต จงึขอโอกาสน้ีเป็นผูบ้รหิารโครงการฯ โดยดแูลรบัผดิชอบตัง้แต่
ขั้นตอนการออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ อีกท้ังได้ขอแรงสนับสนุน
จากผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในห่วงโซ่ธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นพันธมติรและ
คู่ค้าผู้รับเหมาและผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ กว่า 20 ราย มาร่วมมือ
ร่วมใจกันสนบัสนุนวัสดอุปุกรณ์จ�าเป็นในการก่อสร้างอาคารให้ออกมา
สมบรูณ์แบบท่ีสดุ ให้เกิดเป็นการลงทนุเพ่ือสงัคม (Social Investment) 
ในท้ังในรูปแบบของการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Pro bono 
Engagement) และการให้สนิค้าต่างตอบแทน (In-kind Commodities) 
ด้วยมูลค่ากว่า 20.52 ล้านบาท โดยในส่วนของสิงห์ เอสเตท นั้น  
นอกเหนือจากท่ีเราลงแรงแล้วเรายังได้น�าแผ่นปนูรไีซเคลิจากโครงการ
เอส โอเอซิส กว่า 3.5 ตัน มาร่วมสนับสนุนโครงการฯ แห่งนี้อีกด้วย

เจ้าของโครงการ :
สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 
โดย นายกสมาคม รอ้ยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี

บริหารโครงการ:
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน)

มูลค่ารวมโครงการฯ : 
95 ล้านบาท
• มูลค่าสนับสนุนจากภาคเอกชน
 รวม 20.52 ล้านบาท
• มูลค่าการลงทุนท่ีสิงห์ เอสเตท
 สนับสนุน 5.76 ล้านบาท

สถานท่ีต้ัง :
สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

อาคาร : 2 ชั้นครึ่ง ประกอบด้วย 
ชัน้ท่ี 1 : สนามซอ้มกีฬา Boccia
ชัน้ลอย : สำานักงานและห้องรับรอง
ชัน้ท่ี 3 : หอพักนักกีฬา

พ้ืนท่ี :
2,200 ตารางเมตร

ลักษณะเฉพาะ : 
อาคารสำาหรับคนพิการ 100% 

โครงการ : อาคารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย (Boccia Training Center)

การรับฟังเสียงจากชุมชน

สงิห์ เอสเตท รับฟังเสยีงสะท้อนจากชมุชนในช่องทางทีแ่ตกต่างกัน โดย
จดัให้มเีจ้าหน้าทีข่องโครงการพบปะกับชมุชนและมเีจ้าหน้าทีติ่ดต่อได้
ตลอด 24 ชัว่โมง ส�าหรบัโครงการก่อสร้างของบรษิทัฯ และท�างานเชงิรกุ 
เพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบ โดยจัดให้มีคณะท�างานชุมชนสัมพันธ์
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง (Site Visit) ร่วมกับผู้รับเหมา เพื่อส�ารวจ
ความเรยีบร้อยเป็นประจ�าทกุสปัดาห์ และเข้าพบผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีได้รบั
ผลกระทบเพื่อการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

จากความตั้งใจในการสร้างให้สังคมรอบข้างมีคุณภาพชีวิตท่ีดีควบคู ่
ไปกับการพัฒนาโครงการของเรา ท�าให้ในปี 2563 มจี�านวนข้อร้องเรยีน 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.43 และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่ม
เปราะบาง (Vulnerable Group) ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงาน
ของเรา 

บริษัทฯ ได้ติดตามประเด็นข้อร้องเรียน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
จัดการผลกระทบ และมีแผนงานป้องกันการเกิดผลกระทบดังกล่าว 
ซ�า้ในอนาคต ดังนี้

เสียง (ร้องเรยีน 4 ครัง้)
การประเมินและติดตามผลกระทบ
• ติดต้ังเคร ื่องวัดเสียง บรเิวณรมิร้ัวด้านใกล้

อาคารพักอาศัย
• ทำางานในห้องเก็บฝุ่นเก็บเสียง
• จำากัดเวลาทำางาน ของงานท่ีมีเสียงดัง  

ไม่เกิน 20.00 น

การป้องกันผลกระทบและมส่ีวนรว่มกับชุมชน
• จดัทีมงานชมุชนสัมพันธแ์ละเขา้พบปะชุมชน

โดยรอบอย่างน้อย เดือนละ 2 ครัง้
• มีการแจ้งการทำางานเสียงดัง ให้ทราบ 

ล่วงหน้าก่อน 3 วัน

วัสดุร่วงหล่น
การประเมินและติดตามผลกระทบ
• ติดต้ังตาข่ายกันของตกรอบอาคาร
• ติดต้ังแผงกันของตกรอบอาคาร
• ควบคุมการใช้สายคล้องเคร ื่องมือผูกติด 

กับแขน เมื่อปฏิบัติงานรมิอาคาร

การป้องกันผลกระทบและมส่ีวนรว่มกับชุมชน
• ชี้แจงแผนป้องกันวัสดุร่วงหล่นให้กับทาง

ชุมชนรับทราบ

ฝุ่นละออง
การประเมินและติดตามผลกระทบ
• ติดต้ังห้องความดันลบ 
• ติดต้ังสเปรย์ละอองน�ารอบรั้วโครงการ
• ติดต้ังตาข่ายกันฝุ่นรอบอาคาร
• ติดต้ังไซโลปูน ทดแทนการใช้ปูนถุง
• ทำาการพรมน�าก่อนกวาดพ้ืนทุกครัง้
• เรง่การติดต้ังกระจก Façade เพ่ือลดปัญหา

เร ื่องฝุ่น 

การป้องกันผลกระทบและมส่ีวนรว่มกับชุมชน
Proactive program
• ล้างรถให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการฯ
• ล้างแอร์ให้กับห้องท่ีคาดว่าได้รับผลกระทบ

อื่น ๆ
การประเมินและติดตามผลกระทบ
• ควบคุมการจราจร โดยจัดพนักงานควบคุม

ดูแล

การป้องกันผลกระทบและมส่ีวนรว่มกับชุมชน
• ทำาความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ 

สัปดาห์ละ 2 ครัง้

น�ารั่วไหล
การประเมินและติดตามผลกระทบ
• ทำาบ่อพักน�า
• ทำาแนวปูนกันน�ารั่วไหลโดยรอบ

การป้องกันผลกระทบและมส่ีวนรว่มกับชุมชน
• แจง้ให้ทางชุมชนทราบว่า ทางโครงการได้มี

บ่อพักน�า ไม่มีการรั่วไหลออกไป และมีการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว

ปี 
2561

ปี 
2562

ปี 
2563

เสียง 7 0 4

ฝุ่นละออง 12 0 0

น�ารั่วไหล 3 0 0

วัสดุร่วงหล่น 3 13 7

อืน่ ๆ 3 1 0

รวม 28 14 11

ข้อรอ้งเรยีนจากชุมชน (ครัง้)

การมี ส่วนร่วมและความเป็นอ ยู่ของชุมชนการมี ส่วนร่วมและความเป็นอ ยู่ของชุมชน 115114 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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ผลการดำาเนินงาน

84.56% 1

อสังหารมิทรัพย์เพ่ือการค้า 

ความพึงพอใจเฉล่ียของลูกค้าแต่ละธุรกิจ

96% 2

อสังหารมิทรัพย์เพ่ือการพักอาศัย 

93.95% 3

โรงแรม 

หมายเหตุ :
1 เฉลี่ยอาคารซันทาวเวอร์สและโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
2 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขงาน
3 เฉลี่ยทุกโรงแรมที่สิงห์ เอสเตท บริหารจัดการและด�าเนินการเอง

การสร้ า งความ พึงพอ ใจ ให้ แ ก่
ลูกค้าเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จของ
องค์กรท่ีสำาคัญตัวหน่ึง โดยสิงห์ 
เอสเตท ใส่ ใจต่อความต้องการ
ของลูกค้าในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ธุ ร กิจอ สังหาร มิทรัพ ย์ เ พ่ือการ
พักอาศัย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
อสังหารมิทรัพย์เพ่ือการค้า โดยแต่ละ
ธุรกิจมีมิติการวัดความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันออกไป

เป้าหมาย

• KPI : กำาหนดใหก้ารสรา้งความพึงพอใจ 
ของลูกค้าเปน็ตัวช้ีวัดผลการปฏิบติังาน 
หลักของสิงห์ เอสเตท

• Customer Journey : สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกธุรกิจในทุก 
Touchpoint ของการใหบ้รกิาร

• PRIDE : สร้างค่านิยม PRIDE แก่
พนักงานเพ่ือส่งต่อคุณค่าน้ีสู่ลูกค้า

ทุกธรุกิจของบรษัิท (100%)
มีการยกระดับคุณภาพตาม

Customer Journey 

แนวการบริหารจัดการ

โอกาส
การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคือโอกาสใน
การสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ ผ่านความ
ประทับใจ การบอกต่อ การได้รับสินค้าและ
บรกิารท่ีเป็นท่ีพอใจตามความต้องการ ซึ่ง
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากความเข้าใจในตัวลูกค้า  
การรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ทำาให้บรษัิทมีโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบรกิารท่ีเปน็ท่ีต้องการของลูกค้าและ
สามารถแขง่ขันได้

ความเส่ียง
การไม่สามารถสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูค้า
ได้น้ันย่อมกระทบต่อการดำาเนินงานหลัก
ของธุรกิจ คือเม่ือสินค้าหรอืบรกิารไม่เป็น
ท่ีต้องการย่อมต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
รายได้ขององค์กร การขาดช่องทางการรบัฟงัเสียง 
จากลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพก็อาจจะทำาให้การ
รับฟังข้อแนะนำาจากลูกค้าไม่ครบถ้วนหรอื
ตกหล่นไป ทำาให้ธุรกิจขาดการพัฒนาสินค้า
หรอืบรกิารท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้า
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นตัวชี้
วัดความสำาเร็จขององค์กรท่ีสำาคัญอย่างหน่ึง 

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

ความพึงพอใจ
และความสัมพันธกั์บลูกค้า

ความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์ กับลูกค้า

ความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์ กับลูกค้า 117บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

116 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



ในปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายที่สิงห์ เอสเตท จะต้องจับมือกับ
ลูกค้าร่วมกันข้ามผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย 
ความใส่ใจและจรงิใจในการสร้างพ้ืนทีอ่ยู่อาศัยและการด�าเนนิชวิีตไม่ว่า 
จะเป็นอาคารส�านักงาน พ้ืนที่ค้าปลีก โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม  
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เป็นท่ีพึงพอใจและไว้ใจจากลูกค้า 

จากความพยายามเหล่าน้ี ท�าให้ ณ สิน้ปี 2563 ธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การค้า อาคารซันทาวเวอร์สได้รับการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เช่าอยู่ท่ีร้อยละ 83.70 ในขณะท่ีโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้รับการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เช่าอยู่ที่ร้อยละ 85.42

ส�าหรับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การพกัอาศยั บริษัทฯ ได้ประเมินจากการบริการเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าท้ังการติชมและการแก้ไขงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยได้คะแนนความพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ 88 และ  
ร้อยละ 96 ตามล�าดับ

ในธุรกิจโรงแรม SHR ท่ีถึงแม้จะเป็นปีท่ีได้รับผลกระทบจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นี ้นอกจากการสร้างประสบการณ์ 
ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าแล้ว ความสะอาดปลอดภัยของห้องพัก ยังเป็น
อีกปัจจัยที่แต่ละโรงแรมจะต้องให้ความส�าคัญสูงสุดอีกด้วย

SHR ได้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในหลากหลายมิติ  
ทั้งคะแนนการรีวิวจากผู้ให้บริการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel 
Agent: OTA) และการประเมินด้วยตนเองของแต่ละโรงแรม โดย 
ในปี 2563 สิงห์ เอสเตท โดย SHR ได้รับคะแนนความพึงพอใจจาก
ลูกค้าแบบ Global Review Index (GRI) ดังนี้

รายละเอียดผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจโรงแรมท่ี
จัดท�าโดย TripAdvisor และ Google สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ใน 
รายงานประจ�าปี 2563 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด 
(มหาชน) หน้า 81

นอกจากนี้ ลูกค้าของสิงห์ เอสเตท ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเรา 
ผ่านหลากหลายช่องทางตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ  หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1221 ท่ีได้จัดสรรขึ้นเพ่ือ
อ�านวยความสะดวก รับฟังข้อคิดเห็น และสร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด
ให้แก่ลูกค้า สร้างความสุขในสถานที่ของเรา และเพ่ือสร้าง “คุณค่า
ให้ชีวิต” โดยแท้จริง

สันติบุร ีเกาะสมุย

95.40%

พีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท

90.50% 

Hard Rock Hotel, Maldives

94.20%

SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton

95.70%

ความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์ กับลูกค้า

ความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์ กับลูกค้า 119118 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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Good Governance 

Good Governance
ประกอบกิจการท่ีดี
ในห่วงโซธ่รุกิจ

• การปฏบัิติตามข้อกำาหนดด้านสังคม 
 และส่ิงแวดล้อม
• คุณธรรมและจรยิธรรม
• การเคารพสิทธมินุษยชน
• การบรหิารจัดการห่วงโซ่ธรุกิจ

121120 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance Principles) อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  
ซึ่งการด�าเนินกิจการตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นหัวใจส�าคัญที่
จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่าง
ย่ังยืน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อม
ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

จัดท�าขึ้นโดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับน�าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้มี
การสื่อสาร ติดตาม และก�ากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจนกลายเป็น
วัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร เพ่ือสร้างความมั่นคงและการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยสิงห์ เอสเตท มีการทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเป็นประจ�าทุกปี

ผลการดำาเนินงาน

0 ครัง้
กรณีร้องเรยีนเร ื่องทุจรติและสิทธมินุษยชน

ผ่านช่องทางการร้องเรยีน

100%
ของพนักงาน ผู้บรหิาร และกรรมการได้รับความรู้

และฝึกอบรม Code of Conduct และ Anti-corruption

100%
ทุกกลุ่มธรุกิจของบรษัิทฯ มีการประเมินความเส่ียง

ตามกรอบการบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร
ครอบคลุมถึงปจัจัยความเส่ียงด้านทุจรติ

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี

เป้าหมาย

กรณีข้อร้องเรยีนเก่ียวกับการเกิดทุจรติและ
ละเมิดสิทธมินุษยชนเป็นศูนย์

• หลักปฏิบัติ 8 หลัก : คณะกรรมการ
บรษัิทกำาหนดหลักปฏิบัติเพ่ือให้การ
ดำาเนินงานของบรษัิทเป็นไปเพ่ือการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มี
ผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว มคีวาม 
รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย

• CG & SD Committee : มีคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
เพ่ือกำากับดูแลการดำาเนินงานด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
กำากับดแูลกิจการท่ีดี : จดัใหม้นีโยบาย 
และแนวปฏิบัติท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีและทบทวนให้
เปน็ปจัจบุนัอยู่เสมอ รวมถึงสอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่ ๆ ท่ีจะมีผลบังคับใช้

• ช่องทางการส่ือสาร : เพ่ือส่ือสาร
นโยบายและแนวปฏบิติัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การกำากับดแูลกิจการท่ีดีแก่พนักงาน 
ผู้บรหิาร และกรรมการ รวมถึงชอ่งทาง 
การรับเร ื่องร้องเรยีน

โอกาส
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีส่งผลต่อความน่าเชือ่ถือ 
ของท้ังบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื ทำาให้เกิดความ 
ชดัเจนในการดำาเนินงานรวมไปถึงการบูรณาการ 
ทุกส่วนงานให้ตอบสนองต่อนโยบายและ 
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน บนพ้ืนฐานของ
การเป็นองค์กรท่ีดีมีธรรมาภิบาล

ความเส่ียง
ความไม่เพียงพอต่อการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
อาจก่อใหเ้กิดการทุจรติคอรร์ปัชัน ซึ่งอาจส่งผล 
ต่อต้นทุนการดำาเนินทางธรุกิจ ความน่าเช่ือถือ 
ความโปรง่ใส่ และชือ่เสียงของบรษัิท นอกจากน้ี 
การกำากับดแูลท่ีไมเ่พียงพออาจส่งผลต่อความ
สามารถในการกำากับบรษัิทในเครอืให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับท่ีบรษัิทฯ ต้องการได้

แนวการบริหารจัดการ

โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

การกำ า กับดูแลกิจการท่ี ดีการกำ า กับดูแลกิจการท่ี ดี 123บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

122 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงแนวปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัทฯ จึงได้สื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านหลากหลายช่องทาง ดังน้ี

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ : พนักงานใหม่ทุกคนจะ
ต้องได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ Code of Conduct และ 
Anti-corruption

• การทำาแบบทดสอบเร ื่อง Code of Conduct และ 
Anti-corruption : พนักงาน ผู้บรหิาร และกรรมการ
ของสิงห์ เอสเตท ทุกคน (ร้อยละ 100) จะต้องศึกษาและ
ทำาแบบทดสอบในเร ื่องดังกล่าวให้ผ่านเกณฑ์คะแนนเต็ม
ร้อยละ 100 ผ่านระบบ e-Learning

• การส่ือสารกับคู่ค้า : ออกจดหมายแสดงเจตนารมณ์ของ 
บรษัิทฯ ในการต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้า
หลักของบรษัิทฯ รับทราบ และกรอกแบบประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคู่ค้า

• ช่องทางอ่ืน ๆ : อาทิ การประกาศในระบบการส่ือสาร
ภายใน (Intranet) ส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน อีเมล ฯลฯ

100%
ทุกกลุ่มธรุกิจของบรษัิทฯ ได้ประเมนิความเส่ียง
ตามกรอบการบรหิารความเส่ียงระดับองค์กร
ครอบคลมุถึงปจัจัยความเส่ียงด้านทุจรติ 

ท้ังน้ี สิงห์ เอสเตท มีการประเมินความเสี่ยงต่อประเด็นการทุจริตใน
ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ร้อยละ 100) และได้
ทราบถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีได้
ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้แก่ ประเด็น “การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ” อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
“ต�่า” เน่ืองจากในการจัดการประมูลน้ัน มีหน่วยงานอื่นร่วมเป็นหน่ึง
ในกรรมการของคณะกรรมการการประมูลด้วย

ความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเว้นแต่จ�าเป็นจะต้อง
เปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
ทราบเรื่องร้องเรียนว่าจะต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ 
โดยหากมีการจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�าเนิน
การลงโทษทางวินัยและ/หรือด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีฝ่าฝืน 
แล้วแต่กรณี ปัจจบุนัช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนของบรษิทัฯ มทีัง้หมด 
4 ช่องทาง ดังนี้

ชอ่งทางการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน

ทางไปรษณีย์ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ
บรษัิท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ชัน้ 40 ถนนวภิาวดีรงัสิต
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

ทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์
ฝา่ยกำากับดูแลกิจการและเลขานุการบรษัิท
อเีมล : compliance@singhaestate.co.th 

ทางเว็บไซต์บรษัิทฯ
เว็บไซต์ : www.singhaestate.co.th >> นักลงทุนสัมพันธ์
 >> การกำากับดูแลกิจการท่ีดี >> ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ทางเว็บไซต์ภายใน (ส�าหรบัพนักงาน)
S@Net

ชอ่งทางท่ี

1

ชอ่งทางท่ี

2

ชอ่งทางท่ี

3

ชอ่งทางท่ี

4

การรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน

บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistle Blowing 
Policy) ข้ึน โดยได้ก�าหนดขอบเขตเรือ่งร้องเรยีนครอบคลมุ 1) กรณีการ 
ประพฤตผิดิ 2) กรณีการทจุรติ โดยมบีคุคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) ผูแ้จ้ง 
เรื่องร้องเรียน 2) ผู้รับเรื่องร้องเรียน 3) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  
4) ผู้ถูกร้องเรียน 5) ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
6) ผู ้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และ 7) ผู ้มีอ�านาจตัดสินผลสรุป
เร่ืองร้องเรียนและสั่งลงโทษ โดยผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องจะได้รับความคุ้มครองท่ีเหมาะสม ข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียนและข้อมูลของผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็น

การติดตามการด�าเนินงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้ติดตาม
ความคืบหน้าการด�าเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
จรรยาบรรณ รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการต่าง ๆ  และรบัทราบรายงาน 
การร้องเรียนที่เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เป็นรายไตรมาส

ท้ังน้ี ในปี 2563 ไม่พบกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือการประพฤติผิดต่อจรรยาบรรณผ่านช่องทางการร้องเรียน 
ดังกล่าว (0 กรณี)

รายละเอียดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
สามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ทีร่ายงานประจ�าปีและเอกสารเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของสิงห์ เอสเตท

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานประจ�าปี 2563

การจดัท�านโยบายท่ีเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จ�านวน 5 นโยบาย เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับการด�าเนินงาน รวมถึงได้จัดน�านโยบายใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติสากลต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายใหม่

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. นโยบายด้านสิทธมินุษยชน : เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความเคารพและระมัดระวังต่อประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตามหลักปฏิบัติ
สากล

การทบทวนนโยบายเดิม

1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. นโยบายการรับเร ื่องร้องเรยีน
3. นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงาน
4. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
5. นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

จรยิธรรมในการด�าเนินธรุกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมภายใต ้
หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีจงึจดัให้มคีูม่อืจรรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรฐาน 
ความประพฤติและพฤติกรรมท่ีพึงกระท�าของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ดังนี้

1. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ และพนักงาน
• จรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
• จรรยาบรรณของพนักงาน 

3. ความรับผิดชอบต่อการดำาเนินธุรกิจ
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง 
• การต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชัน 
• การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
• ทรัพย์สินทางปัญญา 
• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวเิคราะห์ 
• การปฏิบัติต่อลูกค้า 
• การปฏิบัติต่อพนักงาน 
• การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
• การปฏิบัติต่อคู่แขง่ทางการค้า 
• การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 
• การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

5. มาตรการการร้องเรยีนและการแจง้เบาะแส
• ช่องทางในการร้องเรยีนและการแจง้เบาะแส 
• มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร ื่องร้องเรยีน/ผู้แจง้เบาะแส 
• การจัดการกับเร ื่องร้องเรยีน

แนวปฏิบัติด้านการทุจรติคอรร์ปัชนั (Anti-corruption)

สิงห์ เอสเตท มีความมุ่งมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของ 
บริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ให้ความส�าคัญและมีจิตส�านึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

การกำ า กับดูแลกิจการท่ี ดีการกำ า กับดูแลกิจการท่ี ดี 125124 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE
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นโยบายด้านภาษีอากร

จรรยาบรรณด้านภาษี

มุ่งเป็นองค์กร
ท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณค่า

และมีความรบัผิดชอบด้านภาษี 

การวางแผนและแนวทางปฏิบัติทาง
ด้านภาษี
• ในการปฏิบัติเก่ียวกับภาษีอากร สิงห์  

เอสเตท ได้ถือปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษี
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของสิงห์  
เอสเตท ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

• มุง่ใชสิ้ทธปิระโยชน์ทางภาษีตามโครงสร้าง
ภาษีท่ี ถูกต้อง ซ่ึงอาจครอบคลุมถึง
มาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลาตาม
นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ ภายใต้การ
ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ยัง่ยืนและเหมาะสม

โครงสรา้งและพนักงาน
• มีหน่วยงานบัญชีภาษีอากร มีหน้าท่ีใน

การติดตามนโยบายหรอืกฎหมายภาษี
อากรท่ีจะออกใหม่ และศึกษาหลักเกณฑ์ 
พิจารณาผลกร ะทบท่ีอาจจะ เ กิดขึ้ น  
แจ้งให้ ผู้มีหน้า ท่ีดูแลรับผิดชอบของ 
สิงห์ เอสเตท ทราบทุกครั้ง และเตรยีม 
ความพร้อมท่ีจะสามารถปฏิ บั ติตาม
กฎหมายใหม่ได้ถูกต้อง

• มีท่ีปรกึษาด้านภาษีอากรซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการให้
คำาแนะนำาแก่สิงห์ เอสเตทให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเครง่ครัด

• จัดให้มีการอบรมด้านบัญชีและกฎหมาย 
ภาษีอากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้้ปฏิบติังาน 
เพ่ิมพูนความรู ้และนำาไปใชใ้นการปฏบิติังาน 
ได้ถูกต้อง

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่ายการเงนิ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำาเนินการ 
เก่ียวกับนโยบายด้านภาษี รว่มกับหน่วยงาน 
ภาษี และท่ีปรกึษาท่ีมีความเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เพ่ือให้ม่ันใจว่า เราปฏิบัติงาน 
และดำาเนินการด้านภาษีสอดคล้องกับ
กฎหมายอย่างถูกต้อง

• ดำาเนินธรุกิจด้วยความโปรง่ใส โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษี

• ชำาระภาษีในมูลค่าเหมาะสมและสอดคล้อง
กับมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรม 
เชิงพาณิชย์แบบปกติ

แนวทางปฏิบัติ การกำากับดูแล

สิงห์ เอสเตท ให้ความสำาคัญกับการบรหิาร
จัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง 
โปรง่ใส และตรวจสอบได้ ด้วยความรบัผิดชอบ 
ด้านภาษี สะท้อนบทบาทหน้าท่ีในการเป็น 
บรรษัทพลเมอืงท่ีดี รบัผิดชอบต่อสาธารณชน 
สอดคล้องต่อแนวนโยบายการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีของสิงห ์เอสเตท เราตระหนักดีว่า 
ภาษีมีความสำาคัญต่อการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 
ไม่เพียงส่งเสรมิและสนับสนุนความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของภาคธรุกิจเท่าน้ัน หากยงั 
มีส่วนในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดย
ภาพรวมด้วย ดังน้ัน สิงห์ เอสเตท จึงมี
แนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทาง
ด้านภาษีเพ่ือให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางธรุกิจ และเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นโยบายด้านสิทธมินุษยชน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดท�าและประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
ขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็น
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพต่อผู้มีส่วนได้เสียที่หลาก
หลายทุกกลุ่มของสิงห์ เอสเตท ท้ังน้ี นโยบายฯ ดังกล่าวจะเป็น
แนวทางให้แก่แต่ละธุรกิจของเรา ให้ด�าเนินไปในทศิทางเดยีวกัน และ
เป็นท่ียอมรับในระดับสากลเช่นกัน ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ของสิงห์ เอสเตท จะต้องรับทราบ
และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้ในนโยบายฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด ้วยความเคารพและ
ระมัดระวังมิให้ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตามหลัก
ปฏิบัติสากล อันประกอบด้วย “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” 
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และ “หลักการ
ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ” (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่ “ปกป้อง-เคารพ-เยียวยา” 
หรือ Protect – Respect – Remedy

เคารพและปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง 
เท่าเทียม เสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติจากความ
แตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ความเชื่อ สีผิว ถ่ินกำาเนิด ชาติพันธุ ์ 
ชนพ้ืนเมือง ความแตกต่างทางร่างกาย บุคลิกลักษณะ 
ส่วนบุคคล ความพิการ อายุ ความคิดเห็นและสิทธ ิ
ส่วนบุคคล หรอืความแตกต่าง/ความหลากหลายอื่น ๆ 
เคารพต่อความเปน็ปจัเจกชนและศักด์ิศรขีองความเปน็มนุษย์ 
รวมถึงดูแลคุณภาพชีวติแรงงานและสถานประกอบการให้
มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี 

หลีกเล่ียงและไม่สนับสนุน

การกระทำาท่ีเปน็การไม่เคารพและ/หรอืละเมดิสิทธมินุษยชน 
อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์/แรงงานบังคับ 
แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย การไม่เลือกปฏิบัติและการ
ใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกัน ซ่ึงรวมถึงกรณีการจา้งงานและการ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม ท้ังน้ี บรษัิทฯ ไม่สนับสนุน
การดำาเนินธรุกิจท่ีขัดต่อนโยบายฉบับน้ีของผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ ภายในห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งบรษัิทฯ ไม่มีอำานาจในการ
บรหิารจัดการด้วยเช่นกัน โดยบรษัิทฯ จะกำากับดูแล และ
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายฯ ตามกลไกการ
กำากับดูแลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

รบัฟังและเยียวยา

ตามหลักการของ UNGP โดยบรษัิทฯ ได้กำาหนดให้ช่องทาง 
Whistleblowing ของบรษัิทฯ เป็นช่องทางการรับเร ื่อง 
รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสกรณีพบการกระทำาท่ีละเมิดและ/หรอื 
ไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ท่ีได้กำาหนดไว้ในนโยบายรับเร ื่องร้องเรยีน บรษัิท 
สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) ฉบับล่าสุด โดยจะพิจารณา
เยียวยาผลกระทบตามความเหมาะสม

• นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

• นโยบายการบรหิารความเส่ียงองค์กร

• นโยบายการบรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ

• นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน

• นโยบายการรับเร ื่องร้องเรยีน

• นโยบายกำากับดูแลและบรหิารจัดการบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม

• นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

• นโยบายด้านสิทธมินุษยชน

• คู่มือจรรยาบรรณทางธรุกิจ

• แนวปฏิบัติในการต่อต้านด้านทุจรติและคอร์รัปชัน

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายฯ (ฉบับย่อ) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ เพ่ือให้สาธารณชนได้รบัทราบเจตนารมณ์และข้อยึดมัน่ของเรา 
ต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และได้เผยแพร่นโยบายฯ ฉบับ
สมบูรณ์ ส�าหรับใช้ภายในบริษัทฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน  
ผูบ้รหิาร และกรรมการ ให้เข้าใจในความหมายและบทบาทหน้าท่ีของ 
ตัวเองมากย่ิงขึ้น โดยในปี 2563 ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนด้านสิทธิ
มนุษยชนตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และในปี 2564 บริษัทฯ 
มีแผนการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานท่ัวท้ังองค์กร 
ให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในล�าดับถัดไป

สแกนเพ่ือศึกษา
“นโยบายด้านสิทธมินุษยชน”

การกำ า กับดูแลกิจการท่ี ดีการกำ า กับดูแลกิจการท่ี ดี 127126 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
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การประเมินคู่ค้า

เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเป็น 
รูปธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สิงห์ เอสเตท ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน
คู่ค้าในส่วนของผู้รับเหมาผ่านเคร่ืองมือและช่องทางท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของการด�าเนินงาน 

ในส่วนของโครงการก่อสร ้าง บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายการ
ประเมิน (Checklist) โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพ่ือประเมินผู ้รับเหมาเป็นระยะ ว่าได้ด�าเนินการตาม
มาตรฐานของสิงห์ เอสเตท ตามท่ีได้ก�าหนดไว้หรือไม่ โดยในปี 
2563 บริษัทฯ ได้ประเมินผู้รับเหมาเป็นประจ�าทุกเดือน โดยท่ีผ่านมา 
มีการตรวจประเมินในโครงการก่อสร้างท้ังหมดของสิงห์ เอสเตท 
จ�านวน 15 ครั้ง นอกจากน้ี ยังได้มีการประเมินผู้รับเหมาเป็นระยะ
ผ่านการท�างานร่วมกัน การพูดคุย และการประชุมรายสัปดาห์  
(Weekly Meeting) เพ่ือตดิตามความคบืหน้าในการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
และมาตรการป้องกันต่าง ๆ 

มีการรับรองเรือ่งความย่ังยืน 30%

ยังไม่มีการรับรองเรือ่งความย่ังยืน 70%

ผู้ส่งมอบท่ีมีมาตรฐานหรอืการรับรองด้านความยัง่ยืน

นอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ยังได้พัฒนา S-Inspection ข้ึน เพ่ือใช้ร่วมกัน 
ระหว่างสิงห์ เอสเตท ในฐานะเจ้าของโครงการและผู ้รับเหมา 
ในฐานะผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการ ได้ตรวจประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกัน โดยหากสิงห์ เอสเตท 
ในฐานะเจ้าของโครงการพบเห็นจุดที่เป็นความเสี่ยง หรือไม่เป็นไป
ตามท่ีตกลงกัน ก็จะสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทันที 
ซึ่งผู้รับเหมาก็จะรับทราบประเด็นดังกล่าวไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจาก
จะลดเวลาในการท�างาน ลดการใช้กระดาษ สามารถประเมินและ
ตรวจสอบผู้รับเหมาได้อย่างสม�่าเสมอแล้ว ยังสามารถติดตามความ
คืบหน้าของประเด็นท่ีแจ้งได้อีกด้วย

การบรหิารความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่ค้า

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
• ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ : การก่อสร้างโดย 

ผู้รับเหมาในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาจเกิดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม อาทิ เสียง ฝุ่นละออง น�้าท้ิง ฯลฯ ซึ่งหากผู้รับเหมาและ
ผู้รับเหมาช่วงขาดการบริหารจัดการท่ีดีแล้ว ย่อมเป็นความเสี่ยง 
จากการถูกร้องเรียน อาจส่งผลให้โครงการก่อสร้างล่าช้า หรือ
กระทบต่อชื่อเสียงของสิงห์ เอสเตท

ความเส่ียงด้านสังคม
• ความเสีย่งด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย : ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ 
ท้ังในแง่ของสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทฯ จึง
ได้ก�าหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสิงห์ เอสเตท ประกอบด้วย S-Construction Safety 
Policy และ S Safety Manual เพ่ือลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยัทีอ่าจเกิดจากผู้รบัเหมา และประสานกับชมุชน
บริเวณใกล้เคียงมาโดยตลอดเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวให้เหลือ
น้อยท่ีสุด

• ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน : สิงห ์  เอสเตท  
มกีารด�าเนนิงานในหลายประเทศ มพีนกังาน  บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีา 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงเป็นสากล ไม่สามารถ 
แบ่งแยกได้ และควรได้รับการส่งเสริมน�าไปปฏิบัติตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรม โดยปราศจากความอคติ  
ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้การด�าเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและ
ยึดหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับประเทศและระดับ
สากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีการละเมิด
หลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นในระดับองค์กรหรือความเสี่ยง
จากผู้รับเหมาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเด็น
ด้านแรงงาน

ท้ังหมดน้ีคือความตั้งใจของสิงห์ เอสเตท ที่จะสร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต 
และเดินหน้าไปพร้อมกันกับธุรกิจอย่างยั่งยืน

117 ผู้ส่งมอบใหม่

ในป ี2563

117 ผู้ส่งมอบใหม่ (100%)

ถกูพิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ประเมนิความยัง่ยนื

การบรหิารจัดการห่วงโซ่ธรุกิจ

จากความมุ ่งมั่นที่สิงห์ เอสเตท ต้องการ
ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความย่ังยืนอย่าง
แท้จริง โดยต้องการให้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมของเราน้ัน ครอบคลุม
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย ่างย่ิงคู ่ค ้าที่ เ ก่ียวข ้องกับ
โครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ในห่วงโซ่อุปทานที่มีความส�าคัญของการ
เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าเกณฑ์การ
คัดเลือกคู่ค้าเบื้องต้น (Pre-qualification) 
ฉบับใหม่ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรอง 
คู่ค้าในเบื้องต้นของสิงห์ เอสเตทโดยเกณฑ ์
การคัดเลือกดังกล ่าวได ้จ�าแนกคู ่ค ้าใน
กระบวนการหลักออกเป็น 4 กลุ ่มหลัก 
และได้ปรับเพ่ิมเกณฑ์การประเมินผู้ส่งมอบ
ในด้านความย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม การค้าที่เป็นธรรม (Fair 
Trade) สินค้าชุมชน ฯลฯ เข้าเป็นหน่ึงใน 
เกณฑ์การคดัเลอืกคูค้่าเบือ้งต้นของผูส่้งมอบ 
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ท้ังนี้ สิงห์ เอสเตท 
ได้ส่ือสารเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าเบื้องต้น 
ฉบับใหม่ให้แก่ท้ังคู่ค้าเดิมและคู่ค้ารายใหม ่
และนับเป็นบัญชีคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมด

กลุ่มคู่ค้าหลัก
ของสิงห์ เอสเตท

กลุ่ม
ท่ีปรกึษา

กลุ่ม
ผู้ออกแบบ

กลุ่ม
ผู้รับเหมา

กลุ่ม
ผู้ส่งมอบ

เป้าหมาย

• คู่ค้าท่ีสำาคัญ : มีการจัดกลุ่มคู่ค้า 
หลักของสิงห์ เอสเตท ในส่วนการจดัซือ้ 
โครงการ เพ่ือประเมินผลกระทบเชิงบวก
และลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากคูค้่ากลุ่มน้ี

• Pre-qualification : ปรับปรุง
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ ค้าเบื้องต้น 
ให้ ค รอบคลุ มการปร ะ เมิ น ด้ าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมในผู้ส่งมอบหลัก
ของสิงห์ เอสเตท

• การประเมินคู่ค้า : จัดทำาเคร ื่องมือ 
การประเมินคู่ค้าท่ีหลากหลายและให้
เหมาะสมกับคูค้่าแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเปน็ 
การติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการทำางาน และในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับความยัง่ยนื(On-site ESG Audit) 
ของผู้รบัเหมาระหว่างก่อสร้างโครงการ 
ผ่าน S-Inspection การตรวจสอบ 
คุณภาพงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 
ผ่าน S-Handoverหรอืการประเมิน 
คูค้่าแต่ละกลุม่ภายหลังการส่งมอบงาน
ด้วย Evaluation Form 

คู่ค้าทุกราย (ร้อยละ 100) ได้รับการพิจารณา
ในประเด็นด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

โอกาส
การมีคู่ ค้าท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับ
สิงห์ เอสเตท และเป็นมาตรฐานท่ี
สากลยอมรับ ย่อมทำาให้ผลิตภัณฑ์หรอื
บรกิารท่ีบรษัิทฯ จะส่งต่อไปยงัลกูค้าหรอื
ผู้รับบรกิาร มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
นอกจากน้ี การผลักดันให้คู่ค้ามีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ย่อมทำาให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อ 
ผู้มส่ีวนได้เสีย และขบัเคล่ือนการดำาเนินงาน 
เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืรว่มกัน
ได้อย่างราบร ื่น

ความเส่ียง
การขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เปา้หมายด้าน
ความย่ังยืนต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญทุกฝ่าย ธุรกิจ
อสังหารมิทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัย
ความร่วมมือจากคู่ค้าหลายส่วน อาทิ 
ผู้รับเหมา ผู้ส่งมอบต่าง ๆ ซึ่งหากไม่มี 
การประเมนิหรอืคัดเลือกคู่ค้าท่ีเหมาะสม 
อาจเกิดความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
อาจกระทบต่อชุมชน หรอืความเส่ียง
ด้านสังคมท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ซ่ึงท้ังสองส่ิงน้ีกระทบ
มาถึงชื่อเสียงของบรษัิทฯ

แนวการบริหารจัดการ โอกาสและความเส่ียงทางธรุกิจ

การบรหิารจัดการห่วงโซ่ธุ ร กิจการบรหิารจัดการห่วงโซ่ธุ ร กิจ 129บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

128 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



บรษัิท หน่วย
พนักงานประจ�า พนักงานชัว่คราว/สัญญาจา้ง รวมท้ังหมด

ไทย มัลดีฟส์ รวม ไทย มัลดีฟส์ รวม ไทย มัลดีฟส์ รวม

S จำานวน (คน) 263 - 263 4 - 4 267 - 267

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

NVD จำานวน (คน) 211 - 211 5 - 5 216 - 216

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

S KLAS จำานวน (คน) 13 - 13 - - - 13 - 13

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

S REIT จำานวน (คน) 4 - 4 - - - 4 - 4

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

Max Future จำานวน (คน) 87 - 87 - - - 87 - 87

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

SPD จำานวน (คน) 39 - 39 - - - 39 - 39

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

SHR จำานวน (คน) 35 - 35 1 - 1 36 - 36

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

DID2
(เฉพาะมัลดีฟส์)

จำานวน (คน) 0 706 706 - 21 21 0 727 727

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

SPP จำานวน (คน) 205 - 205 - - - 205 - 205

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

STB จำานวน (คน) 159 - 159 - - - 159 - 159

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

SHI จำานวน (คน) 6 - 6 - - - 6 - 6

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

SSM จำานวน (คน) 1 - 1 2 1 3 3 1 4

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 66.67% 33.33% 100.00% 75.00% 25.00% 100.00%

รวมท้ังหมด จำานวน (คน) 1,023 706 1,729 12 22 34 1,035 728 1,763

รอ้ยละ (%) 59.17% 40.83% 100.00% 35.29% 64.71% 100.00% 58.71% 41.29% 100.00%

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามประเภทสัญญาจา้งและพื้นท่ีปฏิบัติงาน

หมายเหตุ :
• ไม่นับรวมพนักงาน Outrigger จ�านวน 854 คน เนื่องจากไม่ใช่โรงแรมที่สิงห์ เอสเตท บริหารจัดการและด�าเนินการเอง และอยู่นอกเหนือขอบเขตการรายงาน

สถิติด้านพนักงาน

บรษัิท หน่วย
พนักงานประจ�า พนักงานชัว่คราว/สัญญาจา้ง รวมท้ังหมด

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

S
จำานวน (คน) 104 159 263 2 2 4 106 161 267

ร้อยละ (%) 39.54% 60.46% 100.00% 50.00% 50.00% 100.00% 39.70% 60.30% 100.00%

NVD จำานวน (คน) 101 110 211 2 3 5 103 113 216

ร้อยละ (%) 47.87% 52.13% 100.00% 40.00% 60.00% 100.00% 47.69% 52.31% 100.00%

S KLAS จำานวน (คน) 7 6 13 - - - 7 6 13

ร้อยละ (%) 53.85% 46.15% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.85% 46.15% 100.00%

S REIT จำานวน (คน) 3 1 4 - - - 3 1 4

ร้อยละ (%) 75.00% 25.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 100.00%

Max Future จำานวน (คน) 45 42 87 - - - 45 42 87

ร้อยละ (%) 51.72% 48.28% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.72% 48.28% 100.00%

SPD จำานวน (คน) 27 12 39 - - - 27 12 39

ร้อยละ (%) 69.23% 30.77% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.23% 30.77% 100.00%

SHR จำานวน (คน) 10 25 35 1 - 1 11 25 36

ร้อยละ (%) 28.57% 71.43% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 30.56% 69.44% 100.00%

DID2
(เฉพาะมัลดีฟส์)

จำานวน (คน) 600 106 706 21 - 21 621 106 727

ร้อยละ (%) 84.99% 15.01% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 85.42% 14.58% 100.00%

SPP จำานวน (คน) 111 94 205 - - - 111 94 205

ร้อยละ (%) 54.15% 45.85% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.15% 45.85% 100.00%

STB จำานวน (คน) 78 81 159 - - - 78 81 159

ร้อยละ (%) 49.06% 50.94% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.06% 50.94% 100.00%

SHI จำานวน (คน) 1 5 6 - - - 1 5 6

ร้อยละ (%) 16.67% 83.33% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 100.00%

SSM จำานวน (คน) 1 - 1 2 1 3 3 1 4

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 66.67% 33.33% 100.00% 75.00% 25.00% 100.00%

รวมท้ังหมด 
(ตามขอบเขตการรายงาน)

จำานวน (คน) 1,088 641 1,729 28 6 34 1,116 647 1,763

รอ้ยละ (%) 62.93% 37.07% 100.00% 82.35% 17.65% 100.00% 63.30% 36.70% 100.00%

Outrigger* จำานวน (คน) 485 369 854

ร้อยละ (%) 56.79% 43.21% 100.00%

อัตรากำาลังพนักงานสิงห์ 
เอสเตท ท้ังหมด

จำานวน (คน) 1,088 641 1,729 28 6 34 1,601 1,016 2,617

รอ้ยละ (%) 62.93% 37.07% 100.00% 82.35% 17.65% 100.00% 61.18% 38.82% 100.00%

จำานวนพนักงาน

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามประเภทสัญญาจา้งและเพศ

หมายเหตุ :
* ไม่ได้จ�าแนกพนักงาน Outrigger ตามประเภทสัญญาจ้างได้โดยละเอียดเนื่องจากไม่ใช่โรงแรมที่สิงห์ เอสเตท บริหารจัดการและด�าเนินการเอง และอยู่นอกเหนือขอบเขตการรายงาน

สถิติ ด้านพนักงานสถิติ ด้านพนักงาน 131130 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



หญิง

ชาย 8 คน หญิง 1 คน

51-60 ปี 5 คน
61-70 ปี 3 คน
มากกว่า 70 ปี 1 คน

88.89%

ชาย 11.11%

51-60 ปี 55.56%

มากกว่า 70 ปี 11.11%

61-70 ปี 33.33%

กรรมการบรษัิทฯ หญิงและชาย ช่วงอายุของกรรมการ

บรษัิท หน่วย

ระดับเจา้หน้าท่ี
(O-AM)

ผู้บรหิารระดับต้น
(M-SM)

ผูบ้รหิารระดับกลาง 
(APV-SVP)

ผู้บรหิารระดับสูง
(C) รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

S จำานวน (คน) 39 82 43 58 21 20 3 1 267

ร้อยละ (%) 14.61% 30.71% 16.10% 21.72% 7.87% 7.49% 1.12% 0.37% 100.00%

NVD จำานวน (คน) 58 78 18 22 21 13 6 - 216

ร้อยละ (%) 26.85% 36.11% 8.33% 10.19% 9.72% 6.02% 2.78% 0.00% 100.00%

S KLAS จำานวน (คน) 5 4 1 2 1 - - - 13

ร้อยละ (%) 38.46% 30.77% 7.69% 15.38% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

S REIT จำานวน (คน) - - 1 1 2 - - - 4

ร้อยละ (%) 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Max Future จำานวน (คน) 40 30 5 12 - - - - 87

ร้อยละ (%) 45.98% 34.48% 5.75% 13.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

SPD จำานวน (คน) 22 8 5 3 - 1 - - 39

ร้อยละ (%) 56.41% 20.51% 12.82% 7.69% 0.00% 2.56% 0.00% 0.00% 100.00%

SHR จำานวน (คน) 3 7 4 13 3 5 1 - 36

ร้อยละ (%) 8.33% 19.44% 11.11% 36.11% 8.33% 13.89% 2.78% 0.00% 100.00%

DID2 
(เฉพาะมัลดีฟส์)

จำานวน (คน) 579 97 37 12 2 - - - 727

ร้อยละ (%) 79.64% 13.34% 5.09% 1.65% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

SPP จำานวน (คน) 105 91 5 3 1 - - - 205

ร้อยละ (%) 51.22% 44.39% 2.44% 1.46% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

STB จำานวน (คน) 60 63 17 18 1 - - - 159

ร้อยละ (%) 37.74% 39.62% 10.69% 11.32% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

SHI จำานวน (คน) - 4 1 1 - - - - 6

ร้อยละ (%) 0.00% 66.67% 16.67% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

SSM จำานวน (คน) 1 - 1 1 1 - - - 4

ร้อยละ (%) 25% 0% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%

รวมท้ังหมด 
(ตามขอบเขตการรายงาน)

จำานวน (คน) 912 464 138 146 53 39 10 1 1,763

รอ้ยละ (%) 51.73% 26.32% 7.83% 8.28% 3.01% 2.21% 0.57% 0.06% 100.00%

Outrigger จำานวน (คน) 426 340 54 29 5 - - - 854

ร้อยละ (%) 49.88% 39.81% 6.32% 3.40% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

รวมท้ังหมด จำานวน (คน) 1,098 638 156 155 65 41 11 1 2,165

รอ้ยละ (%) 50.72% 29.47% 7.21% 7.16% 3.00% 1.89% 0.51% 0.05% 100.00%

พนักงานแต่ละบรษัิทจ�าแนกตามระดับพนักงานและเพศ

ความหลากหลายของกรรมการ

หมายเหตุ :
• ไม่ได้จ�าแนกพนักงาน Outrigger ตามประเภทสัญญาจ้างได้โดยละเอียด เนื่องจากไม่ใช่โรงแรมที่สิงห์ เอสเตท บริหารจัดการและด�าเนินการเอง และอยู่นอกเหนือขอบเขตการรายงาน

เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน หน่วย
ระดับ 

เจา้หน้าท่ี 
(O-AM)

ผู้บรหิาร
ระดับต้น 
(M-SM)

ผูบ้รหิาร
ระดับกลาง 
(APV-SVP)

ผูบ้รหิาร
ระดับสูง

(C)
รวม รวมท้ังหมด

เพศ ชาย จำานวน (คน) 1,338 192 58 10 1,330 61.1% 2,617 100.00%

ร้อยละ (%) 51.13% 7.34% 2.22% 0.38%

หญิง จำานวน (คน) 804 175 39 1 835 38.9%

ร้อยละ (%) 30.72% 6.69% 1.49% 0.04%

อายุ ต�ากว่า 30 ปี จำานวน (คน) 742 6 - - 469 42.4% 2,617 100.00%

ร้อยละ (%) 28.35% 0.23% 0.00% 0.00%

อยู่ในช่วง 
30–50 ปี

จำานวน (คน) 1,205 409 67 1 1,540 95.4%

ร้อยละ (%) 46.05% 15.63% 2.56% 0.04%

มากกว่า 50 ปี จำานวน (คน) 82 67 28 10 156 10.6%

ร้อยละ (%) 3.13% 2.56% 1.07% 0.38%

เชื้อชาติ 1 ไทย จำานวน (คน) 737 216 80 10 1,043 59.16% 1,763 100.00%

ร้อยละ (%) 41.80% 12.25% 4.54% 0.57%

มัลดีฟส์ จำานวน (คน) 442 23 - - 465 26.38%

ร้อยละ (%) 25.07% 1.30% 0.00% 0.00%

อ่ืน ๆ จำานวน (คน) 220 28 6 1 255 14.46%

ร้อยละ (%) 12.48% 1.59% 0.34% 0.06%

ความหลากหลายของพนักงาน

พนักงานสิงห์ เอสเตท ท้ังหมดจ�าแนกตามระดับพนักงาน

หมายเหตุ :
1 ไม่ได้จ�าแนกความหลากหลายของพนักงาน Outrigger ตามเชือ้ชาติและระดับของพนกังานได้โดยละเอยีดเน่ืองจากไม่ใช่โรงแรมทีส่งิห์ เอสเตท บริหารจดัการและด�าเนินการเอง และอยู่นอกเหนอืขอบเขตการรายงาน

บรษัิท หน่วย

จ�าแนก
ตามเพศ จ�าแนกตามระดับพนักงาน จ�าแนกตามประเภทสัญญาจา้ง

รวม

ชาย หญิง

ระดับ
เจา้หน้าท่ี
(O-AM)

ผู้บรหิาร
ระดับต้น
(M-SM)

ผู้บรหิาร
ระดับกลาง 
(AVP-SVP)

ผู้บรหิาร
ระดับสูง

(C)

พนักงานประจ�า พนักงาน
ชัว่คราว

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

(A) รวมบรษัิทท่ีต้ังอยู่
ณ สำานักงานใหญ่และ
ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 2

จำานวน (คน) 303 365 167 213 78 112 48 39 10 1 298 360 5 5 668

(1) SPP (ชาวกระบี)่ ท้ังหมด จำานวน (คน) 111 94 105 91 5 3 1 - - - 111 94 - - 205

พ้ืนท่ี จำานวน (คน) 29 20 28 20 - - 1 - - - 29 20 - - 49

พ้ืนท่ี ร้อยละ (%) 26.13% 21.28% 26.67% 21.98% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.13% 21.28% 0.00% 0.00% 23.90%

(2) STB (ชาวสมุย) ท้ังหมด จำานวน (คน) 78 81 60 63 17 18 1 - - - 78 81 - - 159

พ้ืนท่ี จำานวน (คน) 18 22 13 19 5 3 - - - - 18 22 - - 40

พ้ืนท่ี ร้อยละ (%) 23.08% 27.16% 21.67% 30.16% 29.41% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.08% 27.16% 0.00% 0.00% 25.16%

(3) DID2 (ชาวมัลดีฟส์) ท้ังหมด จำานวน (คน) 618 109 579 97 37 12 2 - - - 597 109 21 - 727

พ้ืนท่ี จำานวน (คน) 419 34 397 32 22 2 - - - - 419 34 - - 453

พ้ืนท่ี ร้อยละ (%) 67.80% 31.19% 68.57% 32.99% 59.46% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.18% 31.19% 0.00% 0.00% 62.31%

(4) SSM (ชาวมัลดีฟส์) ท้ังหมด จำานวน (คน) 3 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - 2 1 4

พ้ืนท่ี จำานวน (คน) 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1

พ้ืนท่ี ร้อยละ (%) 33.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 25.00%

(B) รวมบรษัิทท่ีต้ัง
อยู่นอกสำานักงานใหญ่
= (1)+(2)+(3)+(4)

ท้ังหมด จำานวน (คน) 810 285 745 251 60 34 5 - - - 787 284 23 1 1,095

พ้ืนท่ี จำานวน (คน) 467 76 439 71 27 5 1 - - - 466 76 1 - 543

พ้ืนท่ี รอ้ยละ (%) 42.65% 6.94% 40.09% 6.48% 2.47% 0.46% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 42.56% 6.94% 0.09% 0.00% 49.59%

รวมท้ังหมด 
=(A)+(B)

ท้ังหมด จำานวน (คน) 1,113 650 912 464 138 146 53 39 10 1 1,085 644 28 6 1,763

พ้ืนท่ี จำานวน (คน) 467 76 439 71 27 5 1 - - - 466 76 1 - 543

พ้ืนท่ี รอ้ยละ (%) 26.49% 4.31% 48.14% 15.30% 19.57% 3.42% 1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 42.95% 11.80% 3.57% 0.00% 30.80%

การจา้งพนักงานในพื้นท่ี 1

หมายเหตุ :
1 พนักงานในพื้นที่ หมายถึง พนักงานที่มีถิ่นที่อยู่เดียวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส�านักงานใหญ่และในพื้นที่เดียวกัน  
2 บริษัทที่ตั้งอยู่ ณ ส�านักงานใหญ่และในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ S, SHR, NVD, Max Future, SPD, S REIT, S KLAS และ SHI

สถิติ ด้านพนักงานสถิติ ด้านพนักงาน 133132 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



พนักงานท้ังหมด
(คน)

ชัว่โมง
การฝึกอบรมท้ังหมด 

(ชัว่โมง)

ชัว่โมง
การฝึกอบรมเฉล่ีย 

(ชัว่โมง/คน/ปี)

จ�านวนพนักงานท้ังหมด  1,763  49,622  28.15 

เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน

เพศ ชาย  1,116  30,532  27.36 

หญิง  647  18,906  29.22 

ระดับพนักงาน ผู้บรหิารระดับสูง (C)  11  63  5.68 

ผู้บรหิารระดับกลาง (AVP-SVP)  92  1,464  15.92 

ผู้บรหิารระดับต้น (M-SM)  284  8,153  28.71 

พนักงานระดับเจา้หน้าท่ี (O-AM)  1,376  39,566  28.75 

ลักษณะงาน
(เฉพาะสายงานหลักของสิงห์ เอสเตท 
ยกเว้นธุรกิจโรงแรม 1)

จำานวนพนักงานสายการออกแบบและก่อสร้าง 64  1,397  21.82 

จำานวนพนักงานสายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร 66  515  7.80 

จำานวนพนักงานสายการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย 151  1,685  11.16 

จำานวนพนักงานสายการค้าปลีกและการพาณิชย์ 94  634  6.74 

จำานวนพนักงานสายทุนมนุษย์ 85  366  4.30 

จำานวนพนักงานสายสำานักประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร 95  408  4.29 

จำานวนพนักงานสายการเงนิและบัญชี 91  1,463  16.08 

จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม (ชัว่โมง/คน/ปี)

รายชื่อและตัวย่อบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 1 ตามการบันทึกข้อมูลพนักงานและกรอบการรายงาน

S บรษัิท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน)
NVD บรษัิท เนอวานา ไดอ ิจำากัด (มหาชน)
S KLAS บรษัิท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จำากัด
S REIT บรษัิท เอส รที แมเนจเม้นท์ จำากัด
Max Future บรษัิท แม็กซ ์ฟิวเจอร์ จำากัด
SPD บรษัิท สิงห์ พรอ็พเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
SHR บรษัิท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท จำากัด (มหาชน)
DID2 Dream Islands Development 2 Private Limited
SPP โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ บีช รสีอร์ท
STB โรงแรมสันติบุร ีเกาะสมุย
SHI บรษัิท เอส โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท อนิเตอร์ จำากัด
SSM S Services (Maldives) Pvt Ltd 2

หมายเหตุ :
1 รายละเอียดการฝึกอบรมพนักงานในธุรกิจโรงแรมศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปี (56-1 One Report) บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)   

หมายเหตุ :
1 รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปี 2563 (56-1 One Report) บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
2 ชื่อเดิม S Hotels and Resorts (Maldives) Pvt. Ltd.

การฝึกอบรมพนักงาน

งบประมาณการฝึกอบรมประจ�าปี 2563

งบประมาณท้ังหมด

2.95 ล้านบาท

การฝึกอบรมภายใน 50%

อืน่ ๆ 35%

การฝึกอบรมภายนอก 15%

การฝึกอบรมพนักงาน

พนักงานใหม่ พนักงานลาออก 1 กรณีอื่น ๆ

2562 2563 2562 2563 2562 2563

จ�านวน 
(คน) รอ้ยละ 2 จ�านวน 

(คน) รอ้ยละ 2 จ�านวน 
(คน) รอ้ยละ 2 จ�านวน 

(คน) รอ้ยละ 2 จ�านวน 
(คน) รอ้ยละ 2 จ�านวน 

(คน) รอ้ยละ 2

พนักงานท้ังหมด 2,165 100.00% 1,763 100.00% 2,165 100.00% 1,763 100.00% 2,165 100.00% 1,763 100.00%

การเปล่ียนแปลงท้ังหมด 1,265 58.43% 321 18.21% 375 17.32% 461 26.15% 80 3.70% 185 10.49%

เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน

เพศ ชาย 888 41.02% 222 12.59% 225 10.39% 299 16.96% 61 2.82% 122 6.92%

หญิง 377 17.41% 99 5.62% 150 6.93% 162 9.19% 19 0.88% 63 3.57%

ช่วงอายุ (ปี) < 30 666 30.76% 187 10.61% 142 6.56% 176 9.98% 52 2.40% 68 3.86%

30 – 50 575 26.56% 131 7.43% 201 9.28% 257 14.58% 27 1.25% 108 6.13%

> 50 24 1.11% 3 0.17% 32 1.48% 28 1.59% 1 0.05% 9 0.51%

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไทย 422 19.49% 90 5.10% 267 12.33% 251 14.24% 21 0.97% 105 5.96%

มัลดีฟส์ 921 42.54% 231 13.10% 108 4.99% 205 11.63% 59 2.73% 80 4.54%

กรณีของการลา
ปี 2562 ปี 2563

ชาย 1 หญิง ชาย 1 หญิง

จำานวนพนักงานท้ังหมด (คน)  1,330  835  1,116  647 

จำานวนพนักงานท่ีมีสิทธิล์าเพ่ือเล้ียงดูบุตรได้ (คน)  1,330  835  1,116  647 

จำานวนพนักงานท่ีได้ใช้สิทธิล์าเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน)  5  18  4  14 

จำานวนพนักงานท่ีกลับมาทำางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร  5  17  4  14 

จำานวนพนักงานท่ีกลับมาทำางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
และยังทำางานต่อหลังจากน้ันไป 1 ปี

 4  14  4  12 

อัตรากลับมาทำางาน (Return-to-work Rate) 2 (ร้อยละ) 100.00% 94.44% 100.00% 100.00%

การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) 3 (ร้อยละ) 80.00% 77.78% 100.00% 85.71%

การเปล่ียนแปลงพนักงาน

การใช้สิทธิล์าเพ่ือเล้ียงดูบุตรของพนักงานสิงห์ เอสเตท

หมายเหตุ :
1 พนักงานชายสามารถลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกินจ�านวนวันลากิจ (Personal Leave) ตามสิทธิ์ที่มี    
2 อัตรากลับมาท�างาน (Return-to-work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด/จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด) x100   
3 การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี/จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการ

ลาคลอด) x 100    

หมายเหตุ :
1 พนักงานลาออกโดยสมัครใจ
2 ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
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การรบัรองรายงาน

• 
• 
• 

–
–

ERM CVS’ assurance methodology, 

ERM CVS’s responsibility is to 

“Scope of our engagement” 

 

 
 

 

การรับรองรายงาน การรับรองรายงาน 137136 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 
ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563

Enriching Through rEsiliEncE



GRI Content Index
This report has been prepared in accordance with the GRI Standard: Core Option

GRI Standards Disclosures Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

gri 102 
General Disclosures 
2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization SD: Front cover

102-2 Activities, brands, products, and services SD: p.12-15

102-3 Location of headquarters SD: p.12

102-4 Location of operations SD: p.12

102-5 Ownership and legal form SD: p.12

102-6 Markets served SD: p.12-15

102-7 Scale of the organization SD: p.12, 130
AR: p.15

102-8 Information on employees and other workers SD: p.90-103, 130-134 SDG 8

102-9 Supply chain SD: p.16-17

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain AR: p.30-31

102-11 Precautionary principle or approach AR: p.124-127

102-12 External initiatives SD: p.22

102-13 Membership of associations SD: p.22

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SD: p.8-9

102-15 Key impacts, risks, and opportunities AR: p.72-75, 124-127

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior SD: p.101
AR: p.28-29

SDG 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics SD: p.125 SDG 16

Governance

102-18 Governance structure AR: p.82-83

102-19 Delegating authority AR: p.84-87, 112-113

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics SD: p.42-43
AR: p.84-87, 112-113

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics SD: p.48-53

102-22 Composition of the highest governance body and its committees SD: p.133
AR: p.100

102-23 Chair of the highest governance body AR: p.24-25, 84-87 SDG 16

102-24 Nominating and selecting the highest governance body AR: p.88-89

102-25 Conflicts of interest AR: p.128-130, 131-137 SDG 16

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR: p.98-100

102-27 Collective knowledge of highest governance body AR: p.98-100

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance AR: p.100-101

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts SD: p.32-33, 45-46, 
56, 64, 70, 76, 80, 92, 
102, 110, 116, 122, 128

GRI 102: General Disclosures

GRI Standards Disclosures Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

gri 102
General Disclosures 
2016

Governance (Cont.)

102-30 Effectiveness of risk management processes AR: p.124-127, 128-130

102-31 Review of economic, environmental, and social topics SD: p.44-45

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting SD: p.44-45 CG & SD Committee

102-35 Remuneration policies AR: p.92-93

102-36 Process for determining remuneration AR: p. 92-93, 111-112, 
118

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration AR: p.111 Shareholders’ 
approval at AGM

102-38 Annual total compensation ratio AR: p.92-93

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups SD: p.48-51

102-41 Collective bargaining agreements SD: p.99 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders SD: p.48-51

102-43 Approach to stakeholder engagement SD: p.48-51

102-44 Key topics and concerns raised SD: p.48-51

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR: p.14-15, 54

102-46 Defining report content and topic boundaries SD: p.34-37

102-47 List of material topics SD: p.45

102-48 Restatements of information - Amendment on  
a strive from our 
vision

102-49 Changes in reporting SD: p.44-45 Additional material 
issues

102-50 Reporting period SD: p.44 Jan-Dec 2020

102-51 Date of most recent report SD: p.44 Year 2019

102-52 Reporting cycle SD: p.44 Annually

102-53 Contact point for questions regarding the report SD: p.47

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI standards SD: p.44, 47

102-55 GRI content index SD: p.138-143

102-56 External assurance SD: p.47, 136-137

Material Topics

GRI Standards Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

Market Presence

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 132

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 202  
Market Present 2016

202-2 Proportion of senior management hired from the local community SD: p.132
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GRI Standards Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

Indirect Economic Impact

gri 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 58-59, 
115

Marine and Maldives 
Discovery Centre  
for educational 
purposes, Boccia 
Training Center for 
disabilities

SDG 11

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 203 
Indirect Economic 
Impact 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported SD: p.58-59, 115

Procurement Practices

gri 103
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 110-113 SDG 11

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 204  
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers SD: p.111-112

Anti-corruption

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary https://investor-th.
singhaestate.co.th/
misc/cg/
policy/20200922-s-
cg-fraud-anti-
corruption-th.pdf

SDG 16

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 205  
Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures SD: p.124-125

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken SD: p.123, 125

Materials

gri 103 
Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 80, 
84-86

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 301 
Materials

301-1 Materials used by weight or volume SD: p.80, 84-86

301-2 Recycled input materials used SD: p.86

Energy

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 70-75 SDG 12, SDG 13

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 302
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization SD: p.71-75

302-2 Energy consumption outside of the organization SD: p.71-75

302-4 Reduction of energy consumption SD: p.71-75

302-5 Reduction in energy requirements of products and services SD: p.71-75

Water and Effluents

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 76-79 SDG 12

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 303 
Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource SD: p.78-79

303-2 Management of water discharge-related impacts SD: p.78-79

303-5 Water consumption SD: p.77-79

GRI Standards Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

Biodiversity

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 56-63 SDG 14

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 304  
Biodiversity 2016

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

SD: p.57-59, 61

304-3 Habitats protected or restored SD: p.58-59

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with 
habitats in areas affected by operations

SD: p.57, 62-63

Emissions

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 64-69 SDG 12, SDG 14

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 305  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SD: p.66-67

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SD: p.66-67

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions SD: p.66-67

Effluents and Waste

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 80-89 SDG 12

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 306 
Waste 2020

306-1 Waste generation and significant waste-related impacts SD: p.80

306-2 Management of significant waste-related impacts SD: p.80-89

306-3 Waste generated SD: p.89

306-4 Waste diverted from disposal SD: p.85

306-5 Waste directed to disposal SD: p.88-89

Environmental Compliance

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-27, 32-33, 
120-125

Adhering to  
‘S Standard’ and 
Good Governance 
practices

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 307  
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations AR: p.292 No legal dispute 
that significantly 
affect the Group’s 
business operations 

Supplier Environmental Assessment

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 128-129

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 308
Supplier
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria SD: p.128-129 100% of new suppliers

Employment

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 92-101 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 401 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover SD: p.134

401-3 Parental leave SD: p.134
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GRI Standards Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

Occupational Health and Safety

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 102-109 S safety standards & 
policies

SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 403  
Occupational 
Health and  
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system SD: p.102, 104-108

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation SD: p.105

403-3 Occupational health services SD: p.106-107

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

SD: p.104

403-5 Worker training on occupational health and safety SD: p.103, 108-109

403-6 Promotion of worker health SD: p.26-33, 102-109

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

SD: p.104-105 S safety standards & 
policies

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

- All Singha Estate 
employees and 
contractors 

403-9 Work-related injuries SD: p.106 Injuries at 
construction site

Training and Education

gri 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 93-96 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 404
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee SD: p.93, 135

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs SD: p.94-96

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

SD: p.94

Diversity and Equal Opportunity

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.98-99

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 405
Diversity and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees SD: p.132-133

Child Labor

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.98, 126 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 40
Child Labor 2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor SD: p.98-126

Forced or Compulsory Labor

gri 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.98-126 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 409
Forced or Compulsory 
Labor

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

SD: p.98-126

Abbreviation : • AR = Singha Estate Public Company Limited Annual Report 2020, source: https://investor-th.singhaestate.co.th/one_report.html  
  • SD = S Sustainability Development Report 2020, source: https://investor-th.singhaestate.co.th/sdreport.html 

Additional Document : • Anti-corruption practices, source: https://investor-th.singhaestate.co.th/misc/cg/policy/20200922-s-cg-fraud-anti-corruption-th.pdf

GRI Standards Sources
Omission/
Additional

Information

Relation
to SDGs

Local Communities

gri 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 110-114 SDG 1

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 413 
Local communities 
2016

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

SD: p.112-114 All operational sites

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on 
local communities

SD: p.112-114

Supplier Social Assessment

gri 103
Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-33, 128-129 SDG 8, SDG 16, 
SDG 17

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 414 
Supplier Social 
Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria SD: p.128-129 100% of new suppliers

Socioeconomic Compliance

gri 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.26-27, 32-33, 
122-127

SDG 16

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

gri 419  
Socioeconomic 
Compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and  
economic area

AR: p.292 No legal dispute 
that significantly 
affect the Group’s 
business operations 

UN Global Compact: The 10 Principles Source/Explanation

Human Rights

Principle 1 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. SD: p.123, 125-126

Principle 2 Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labor

Principle 3 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to 
collective bargaining.

SD: p.92-109

Principle 4 The elimination of all forms of forced and compulsory labour.

Principle 5 The effective abolition of child labour.

Principle 6 The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. SD: p.26-41, SeaYouTomorrow initiatives

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

Principle 9 Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-corruption

Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. SD: p.123, 124-126

UNGC Progress Report

Source: GRI Standard 2016 (except: Water & Effluence 2018, Occupational Health & Safety 2018), GRI G4 Construction and Real Estate Sector Disclosure 2008
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แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้เสีย

ของสิงห์ เอสเตท

สแกนเพ่ือทำาแบบสอบถาม

แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้มี ส่วนได้ เ สียของสิงห์  เอสเตท144 บริ ษั ท สิ งห์  เอสเตท จำ � กั ด (มห�ชน) 

ร�ยง�นก�รพั ฒน�อย่ �งยั งยื น 2563
Enriching Through rEsiliEncE

https://forms.gle/uQPGacckaxHdjQtz5


บรษัิท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22
ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2050 5555
โทรสาร : +66 (0) 2617 6444-5

www.singhaestate.co.th




