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สารจากประธานอ�านวยการ

ตลอดปี 2562 แสนสิรดิ�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำรมิทรพัยโ์ดยส่งมอบประสบกำรณ์ท่ีดีใหกั้บลกูค้ำ และพรอ้ม
เปน็ส่วนหนึ่งของสังคมได้อยำ่งกลมกลืน เพรำะเรำเชื่อว่ำ “กำรสรำ้งบำ้น คือกำรสรำ้งชวิีต CONSTRUCTING 
LIFE, NOT JUST BUILDINGS” นอกจำกนี้แสนสิรไิด้น�ำหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำใชใ้นกำรด�ำเนินธุรกิจ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ท่ีปัจจุบันมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับด้ำน 
กำรก�ำกับดแูลองค์กร แสนสิรไิด้ด�ำเนนิงำนตำมจรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนัอยำ่งต่อเน่ือง  
สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนท่ีก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย ์
แหง่ประเทศไทย รวมถึงแสนสิรถืิอเปน็องค์กรท่ีเปน็มติรต่อเด็ก ตำมหลักกำรสิทธเิด็กและหลักปฏิบติัทำงธุรกิจ 
(Children’s Right and Business Principle: CRBP) ซึ่งแสนสิรใิหค้วำมส�ำคัญตลอดกำรด�ำเนนิธุรกิจมำ 35 ปี 

นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินธุรกิจควำมยั่งยืน แสนสิริตระหนักถึงบทบำทและพันธกิจในฐำนะผู้น�ำธุรกิจ
อสังหำรมิทรพัยข์องไทยท่ีค�ำนึงถึงผูม้ส่ีวนรว่มในวงจรธุรกิจแบบองค์รวม ชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยม ี
กำรก�ำหนดกลยุทธ ์“แสนสิร ิกรนี มิชชั่น” เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจและสรำ้งธุรกิจอสังหำรมิทรพัย ์
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภำยในปี 2565 ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจของแสนสิริ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หรอืนวัตกรรมต่ำง ๆ  ภำยในองค์กร เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ อำทิ กำรใชแ้หล่ง
พลังงำนหมุนเวียนภำยในโครงกำรท่ีพักอำศัย มำตรกำรบรรเทำปัญหำค่ำฝุ่นละออง PM2.5 เกินมำตรฐำน
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงกำรวำงกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมภำยใน
องค์กร เชน่ กำรไม่ใชข้วดพลำสติกภำยในองค์กร กำรจดักำรขยะโดยใชห้ลักกำร Recycle Reuse Reduce  
และ Renew เป็นต้น 

แสนสิรไิด้สนับสนุนโครงกำรเก่ียวกับเด็กและเยำวชนในสังคมผ่ำนโครงกำร โซเชยีล เชน้จ ์(Social Change) 
ในปี 2562 แสนสิริใชง้บประมำณกว่ำ 49.2 ล้ำนบำท ส�ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนโดยร่วมมือกับองค์กำร
ยูนิเซฟประเทศไทย ได้แก่ จัดท�ำพ้ืนท่ีปลอดภัยใหกั้บเด็กและเยำวชนในพ้ืนท่ีพัฒนำโครงกำร และมอบเงิน
บริจำคเข้ำกองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟมูลค่ำกว่ำ 30 ล้ำนบำท ซึ่งแสนสิริได้สนับสนุนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 ท้ังนี้  
กำรด�ำเนนิธุรกิจของแสนสิรไิด้ค�ำนงึถึงกำรไมใ่ชแ้รงงำนเด็กตลอดหว่งโซค่ณุค่ำธุรกิจ โดยก�ำหนดใหคู้ค้่ำธุรกิจ 
ทุกรำยต้องผ่ำนกำรลงนำมในจรรยำบรรณคู่ค้ำธุรกิจท่ีมีข้อก�ำหนดคุ้มครองแรงงำนเด็ก เพ่ือป้องกันและ 
ลดควำมเส่ียงต่อกำรใชแ้รงงำนเด็กในทกุหว่งโซค่ณุค่ำธุรกิจของแสนสิร ิรวมถึงแสนสิรยิงัมโีครงกำรต่ำง ๆ   
ท่ีพร้อมสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนในสังคมได้รับโอกำสท่ีจะพัฒนำคุณภำพชีวิต อำทิ โครงกำรแสนสิร ิ 
อะคำเดมี่ เป็นโครงกำรผลักดันและเปิดโอกำสใหเ้ด็กและเยำวชนท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำได้ใชศั้กยภำพ
ของตนเองก้ำวไปสู่นักกีฬำทีมชำติต่อไป

ในปี 2563 แสนสิรยิังคงมุ่งค้นหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ือใหอ้งค์กรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน พรอ้ม
ท้ังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยน�ำเอำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใชพั้ฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของธุรกิจและรักษำควำมเป็นผู้น�ำในธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ของประเทศไทยอย่ำง 
ต่อเน่ือง ท้ังนี้ กำรพัฒนำในทุกด้ำนของแสนสิริจะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้หำกไม่มีบุคลำกรท่ีมีคุณภำพภำยใน
องค์กร โดยผมเชื่อมั่นว่ำบุคลำกรในทุกระดับเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งท่ีท�ำใหแ้สนสิริก้ำวหน้ำได้อย่ำงยั่งยืน มั่นคง 
และบรรลุเป้ำหมำยท่ีได้วำงไว้ได้ ในฐำนะตัวแทนของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณบุคลำกรทุกคนท่ีทุ่มเทก�ำลัง 
และควำมสำมำรถเพ่ือใหแ้สนสิริเติบโตได้อย่ำงมีประสิทธภิำพพร้อมกับกำรท�ำงำนเพ่ือตอบแทนคืนสู่สังคม 
เพ่ือท�ำใหแ้สนสิรเิป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมยั่งยืนต่อไป

อภิชำติ จูตระกูล
ประธำนอ�ำนวยกำร
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รางวัล
ความภาคภูมิใจ 
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หมายเหตุ
i ข้อมูล CG Score ประจ�าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

ผลงานเด่นด้านความยั่งยืนของแสนสิร ิปี 2562

น�าเสียท่ีปล่อยออกจากทุกพ้ืนท่ี 
การด�าเนินงานของแสนสิร ิ

เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก�าหนด

ผลิตไฟฟา้จากพลังงาน
หมุนเวียนได้กว่า 354,675 

กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ข้อรอ้งเรยีนด้านส่ิงแวดล้อม
ทุกรายการ ได้รบัการแก้ไข

ก�าไรสุทธ ิ
2,275 ล้านบาท

ลดค่าใชจ้า่ยด้านพลังงาน
ท่ีโครงการสามารถลดได้กว่า

2,377.283 บาทต่อปี

ลดปรมิาณขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดในส�านักงาน

รอ้ยละ 82.14

อัตราก�าไรสุทธ ิ
รอ้ยละ 8.65

รายได้สุทธ ิ
26,291 ล้านบาท

คะแนนการก�ากับดูแลกิจการ
บรษัิทจดทะเบียนของแสนสิริ

จดัอยู่ในกลุ่ม “ดีมากi”

ต้นทุนท่ีลดลง
จากกระบวนการประมูลราคา 

จ�านวน 300 ล้านบาท 

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีลดได้กว่า 2,071.49 ตัน

คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

20 โครงการใหม่
พนักงานรวม 

4,246 คน

แสนสิรสินับสนุนเงนิบรจิาค
แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง
รวมมูลค่ากว่า 295.91 ล้านบาท 

ไม่มีกรณีเสียชวิีต
จากการด�าเนินงานในทุกพ้ืนท่ี

ด�าเนินงานของแสนสิริ

ไม่มีข้อรอ้งเรยีนด้านความปลอดภัย
ท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

และระเบียบด้านความปลอดภัย

การอบรมของพนักงาน
เฉล่ีย 18.06 ชั่วโมง

ต่อคนต่อปี

เด็กมากกว่า 8,000 คน เข้ารว่ม
โครงการ Sansiri Academy 
รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท

เด็กเข้าใชพ้ื้นท่ีปลอดภัยเพ่ือท�า
กิจกรรมรวม 4,478 คน จากพ้ืนท่ี
พัฒนาโครงการท้ังหมด 57 แหง่

เงนิลงทุนอบรมพนักงาน
ท้ังส้ิน 20 ล้านบาท
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รางวัลความภาคภมูิใจ

แสนสิรไิด้รบัรางวัล Most Innovative Interior Design - 
Thailand 2018 จากงาน International Finance Award 
2018 ท่ีจัดขึ้นโดย International Finance Magazine 
(IFM) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นน�าระดับโลกจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่งแสนสิริเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทย
รายเดียวท่ีได้รับรางวัลนี้ สะท้อนใหเ้หน็ถึงความมุ่งมั่นของ
แสนสิริ ในการผู้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า
ของประเทศไทยท่ีสรา้งสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

แสนสิริได้รับรางวัล The Most Powerful Real Estate 
Brand ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จากผลการวิจยัของ TerraBKK 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ชั้นน�าของ
ประเทศไทย ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า แสนสิริมีความโดด
เด่นด้านผู้น�าด้านนวัตกรรมเพ่ือการอยู่อาศัย เข้าใจความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัย-นักลงทุน พร้อมท้ังใส่ใจด้านส่ิง
แวดล้อม

งานดีไซน ์The Glass Fortress ส�านกังานขายของ เดอะ ไลน์ 
พหลโยธนิ พารค์ ของแสนสิรไิด้รบัรางวัล Silver Award  
ในหมวด Architecture Categories / Other Architectural 
Designs จากงาน International Design Awards (IDA) 
ครั้งท่ี 12 ประจ�าปี 2018 โดยโครงการน้ีได้น�าอิฐแก้วใส 
มาก่อเป็นก�าแพงแก้วสูง 8 เมตร และใชพ้ื้นท่ีว่างภายในเป็น
สวนหยอ่มเล็ก ๆ  ก่อนเขา้สู่พ้ืนท่ีส�านักงานขาย ซึ่งอิฐแก้วใสน้ี 
สามารถกันแสงและเสียงท่ีไมพึ่งประสงค์รอบนอกออกไปได้ 
อย่างพอเหมาะ 

แสนสิริได้รับรางวัล Best Developer Thailand ซึ่ง
เป็นรางวัลสูงสุด จากงาน DOT Property Thailand 
Awards ครั้งท่ี 3 ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้น�าแหง่ในวงการ
อสังหารมิทรพัย์ท่ีน�าเสนอโครงการท่ีดีท่ีสุดและบรกิารครบ
วงจร พร้อมท้ังมอบประสบการณ์ในการอยู่อาศัยท่ีสะดวก
สบายแก่ลูกบ้าน นอกจากน้ี พลัส พร็อพเพอร์ต้ี ซึ่งเป็น
บรษัิทในเครอืยังได้รบัอีก 2 รางวัลคือ รางวัล Thailand’s 
Best Real Estate Agencies 2019 และรางวัล Special 
Recognition Award for Online Marketing ซึ่งเปน็รางวัล
พิเศษอีกด้วย

แสนสิรไิด้รบัรางวัลจากส�านักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ (NIA) 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม ส�าหรบัธุรกิจขนาด
ใหญ่ และรางวัลนวัตกรรมแหง่ชาติ ด้านการออกแบบบรกิาร (Service Design) จากโครงการการบรกิารดูแลความปลอดภัย
อยา่งเต็มรูปแบบจากศูนยค์วบคมุแบบเรยีลไทม ์24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการแหง่แรกของวงการอสังหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างแสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ต้ี โดยผสานการใช้เทคโนโลยี AI, IoT และ Blockchain ต้ังแต่
กระบวนการการพัฒนาโครงการ (Product) การเพ่ิมประสิทธภิาพการท�างาน (Process) ไปถึงการสรา้งสรรค์บรกิาร (Service)
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ธุรกิจ
ของแสนสิร ิ 
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ภารกิจ

แสนสิริมุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาท่ีพักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม 
ไลฟส์ไตล์ และประสบการณ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็น 
ส่วนหน่ึงของชุมชนของคุณและพร้อมท่ีจะดูแลคุณท้ังในวันนี้ พรุ่งน้ี 
และตลอดไป 

เราจะด�าเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์
ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการน�าเสนอสินค้าและการบรกิารท่ีรวม
เป็นหน่ึงเดียว รวมถึงรว่มมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับโลก อีกท้ังผู้ถือหุน้ คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพ่ือสรา้งสรรค์
ชวิีตท่ีดีใหกั้บทุกคน โดยเราพรอ้มท่ีจะสรรหาสินค้าและบรกิารท่ีดีท่ีสุด
ในทุก ๆ ระดับ เพ่ือตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ท้ังในประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

แสนสิร ิบรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรพัยช์ัน้น�าของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ 
ในการเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยท่ีสมบูรณ์แบบ เราจึงมุ่ง
ด�าเนินการพัฒนาคณุภาพชวิีตของทกุไลฟส์ไตล์ท้ังบา้น คอนโดมเินียม 
และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยความมุ่งมั่นในการ
สร้างคุณค่า พร้อมยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น  
ลูกค้า พนักงาน รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของบรษัิทฯ ทุกกลุ่ม
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ธุรกิจของแสนสิริ

ภาพรวมธุรกิจของแสนสิร ิ 

บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) ก่อต้ังเมื่อป ีพ.ศ.2527 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง ได้แก่ กลุม่ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย ์กลุม่ธุรกิจบรกิารอสังหารมิทรพัย ์และกลุม่ธุรกิจ 
การลงทุน และจดทะเบียนบรษัิทในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยโดยใชช้ื่อ SIRI 

แสนสิรมิกีารด�าเนินงานท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยในป ี2563 แสนสิรไิด้ยา้ยส�านกังาน
ใหญ่จากเดิมต้ังอยูท่ี่ 475 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
10400 เป็นท่ี 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
10110 และมีส�านักงานขายต้ังอยู่ในประเทศอังกฤษ ประเทศจนี และประเทศสิงคโปร์

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ กลุ่มธุรกิจการลงทุนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

เพ่ือขาย - ครอบคลุมโครงการบ้านเด่ียว  
โครงการทาวน์เฮาส์ และโครงการคอนโดมิเนียม
เพ่ือเชา่ - ครอบคลุมโครงการอาคารพาณิชย ์

ในรูปแบบการขายสิทธกิารเชา่ใหแ้ก่ลูกค้า  
และธุรกิจคอมมูนิต้ี รเีทล ภายใต้ชื่อ ฮาบิโตะ มอลล์

เน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการใชช้วิีตในอนาคต 
ครอบคลุมท้ังแนวทางการด�าเนินชวิีต การท�างาน  

การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลย ี
และส่ือรูปแบบใหม่

กลุ่มธุรกิจบรกิารอสังหารมิทรพัย ์
(ด�าเนินงานโดยบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด)

การศึกษา - โรงเรยีนสาธติพัฒนา
โรงแรม - โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น หวัหนิ เขาใหญ่ และเชยีงใหม่

ท่ีปรกึษา - ด้านไลฟส์ไตล์ส�าหรบับุคคลและลูกค้าองค์กร(Quintessentially Lifestyle)
การจดัการกิจกรรมพิเศษ (Events Management) -

งานวิวาหค์รบวงจรท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ (Quintessentially Event and Wedding)
(ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ภาพรวมผลการด�าเนินธุรกิจ
ของแสนสิริ

พนักงานรวม
4,246 คน

พนักงานประจ�า
3,265 คน

พนักงานชั่วคราว
981 คน

เพศชาย 2,321 คน
เพศหญิง 1,925 คน

ภาษีท่ีจา่ยใหร้ฐับาล
รวม 839 ล้านบาท

ลงทุนกิจกรรมเพ่ือสังคม
รวม 560 ล้านบาท

ยอดขาย
(Presales) รวม
20,535 ล้านบาท

ผลประโยชน์
พนักงาน

รวม 2,489 ล้านบาท

เงนิปันผล
ส�าหรบัผู้ถือหุน้

รวม 1,432 ล้านบาท

ส่งมอบ 3,721 ยูนติ
จาก 100 โครงการภายใต้

ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์
คิดเปน็ยอดโอนกรรมสิทธิ์

รวม 31,308 ล้านบาท 
(รวมโครงการรว่มทนุกับ
บรษัิท บทีีเอส กรุป๊ จ�ากัด 

(มหาชน))

รายได้รวม 
26,291 ล้านบาท

ค่าใชจ้า่ยในการ
ด�าเนินงาน

รวม 4,644 ล้านบาท

ในปี 2562 มีโครงการเปิดใหม่
จ�านวน 20 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม 

31,286 ล้านบาท
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หว่งโซคุ่ณค่าของแสนสิร ิ

การจดัหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพ 
ส�าหรบัการพัฒนาโครงการ 

• การศึกษาความเป็นไปได้ในการ 
 พัฒนาโครงการ 
• การก�าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
 และการวิเคราะหค์ู่แข่ง
• การวิเคราะหค์วามเส่ียง และประเด็น 
 ส�าคัญทางด้านกฎหมาย และ 
 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

• การออกแบบแนวคิดโครงการ  
 และ พั ฒนาแบบส� าหรับ ใช้ ใน 
 วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
• การคัดเลือกวัสดุท่ีใช้ในโครงการ 
• การขออนุญาตจากหน่วยงาน 
 ท่ีเก่ียวข้อง 
• การจดัเตรยีมเงนิทนุ ส�าหรบัพัฒนา 
 โครงการ 

• การก�าหนดแผนการขาย และ 
 กิจกรรมทางการตลาด
• การคัดเลือกเครื่ องมือในการ 
 ขาย และส่ือทางการตลาด 
• ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง บ้ า น 
 ตัวอย่าง

การออกแบบและ
การเตรยีมพัฒนาโครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

• การคัดเลือกผู้รับเหมา ท่ีปรึกษา  
 ควบคมุงานก่อสรา้งของโครงการ  
 และท่ีปรกึษาด้านส่ิงแวดล้อม 
• การก่อสรา้งสาธารณปูโภค ส่วนกลาง  
 การผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป  
 และขนส่งมาติดต้ังยังโครงการ 
 และการก่อสรา้งบา้น/ หอ้งชดุ
• การบรหิารจดัการต้นทนุของ โครงการ 
• การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพ 
 งานก่อสรา้ง

• การอ�านวยความสะดวกในเรื่ อง 
 การขอสินเชื่ อกับทางธนาคาร 
• การตรวจรบัมอบบา้น/ หอ้งชดุ และ 
 การแก้ไขงาน 
• การโอนกรรมสิทธิ์ 

• การบริหารความสัมพันธกั์บลูกค้า 
• การรบัประกันคณุภาพบา้น / หอ้งชดุ 
• การแจง้ซ่อม 
• การจดัต้ังนิติบุคคลส�าหรบับรหิาร 
 อาคารท่ีพักอาศัย 

การก่อสรา้งของ
โครงการ

การส่งมอบ บ้าน/หอ้งชุด
ใหกั้บลูกค้า

บรกิารหลังการโอน
กรรมสิทธิ์

(ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในบทผลด�าเนินงานด้านความยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2562 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

จ�านวนโครงการท่ี 
แสนสิรพัิฒนาท้ังหมด

จ�านวนโครงการท่ี 
อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน 

(Project on Hand) 

โครงการ
บ้านเด่ียว

โครงการ
ทาวน์เฮาส์

โครงการ
คอนโดมิเนียม

โครงการ
มิกซ์

112 177

42 36

82 3

19 3

โรงแรม เอสเคป หวัหนิ
และเขาใหญ่

จ�านวนผู้เข้าใชบ้รกิาร
53,382 คน 

รายได้ 95.78 ล้านบาท

ฮาบิโตะ มอลล์

จ�านวนผู้เข้าใชบ้รกิารเฉล่ีย 
789,000 คน/ปี

รายได้ 30 ล้านบาท/ปี

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี
ส�าเรจ็รูป

ปรมิาณแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป
ท่ีผลิตได้ 289,000 ตัน 
มูลค่า 1,350  ล้านบาท
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เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาส์ 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพผ่านการเปิดตัวโครงการ 

เชน่ โครงการสิรเิพลส 

มุ่งเจาะตลาดต่างประเทศ 
ผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูง

ผสมผสานกลยุทธด้์านดิจทัิล 
เพ่ือน�าเสนอประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกค้า  
รวมถึงพัฒนารากฐานทางธุรกิจใหแ้ข็งแกรง่

ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�าตลาดโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีส่งเสรมิด้านสุขภาพ  

และรองรบัตลาดท่ีก�าลังเติบโต

ใชส่ิ้งท่ีแสนสิรวิางรากฐานอย่างมั่นคงแล้วให้
เกิดประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย

มุ่งเน้นการสรา้งความสมดุลระหว่างคุณภาพของ
งานและคุณภาพชวิีต รวมถึงพัฒนา 

ความสามารถตลอดอายุงาน เพ่ือสรา้ง 
ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรใหม้ากขึ้น

ด�าเนินโครงการ Sansiri Green Mission  
เพ่ือส่งเสรมิความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของแสนสิริรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 11 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร จ�านวน 6 ท่าน (เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ จ�านวน 4 ท่าน 
ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ เปน็ไปตามขอ้ก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต.) และกรรมการ
ท่ีเป็นผู้บรหิาร จ�านวน 5 ท่าน  

(ดูรายละเอียดโครงสรา้งการก�ากับดูแลเพ่ิมเติมในรายงานประจ�าปี 2562 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com) 

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน

การก�ากับดแูลกิจการ

แสนสิรคิ�านงึถึงความส�าคัญของก�ากับดแูลกิจการท่ีดี เนื่องจากเปน็การสนับสนุนใหธุ้รกิจด�าเนินงาน 
ได้อยา่งถกูต้อง มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม และเปน็ธรรมกับผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย และเปน็การคงความ
สามารถในแขง่ขนัเพ่ือรกัษาเงนิทนุและเพ่ิมคณุค่าขององค์กรตามหลักการพัฒนาอยา่งยั่งยนื แสนสิร ิ
ก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการโดยด�าเนินงานตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ พรอ้มก�าหนด 
โครงสรา้งการก�ากับดแูลองค์กรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารองค์กรได้อยา่งเหมาะสม

โครงสรา้งคณะกรรมการ 
โครงสรา้งคณะกรรมการของแสนสิรปิระกอบด้วยคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย
รวม 7 คณะ

กลยุทธท์างธุรกิจของแสนสิริ
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and 
Compensation Committee)

คณะกรรมการความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social 
Responsibility Committee)

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
(Risk Management Committee)

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance 
Committee)

คณะกรรมการบรหิาร 
(Executive Committee)

คณะกรรมการลงทุน 
(Investment Committee)

สนับสนนุคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกับรายงานทางการเงนิ 
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

สรรหาและแต่งต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 
ครอบคลุมจรรยาบรรณ ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์

พิจารณานโยบายและก�ากับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม รวมถึงแต่งต้ังคณะท�างาน
เพ่ือท�าหน้าท่ีสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมุ่งปรบัปรุงและพัฒนา
ธุรกิจ เพ่ือควบคมุผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังมุง่พัฒนา
กระบวนการธุรกิจใหม้มีาตรฐานตามขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

พิจารณานโยบาย กลยุทธ ์และมาตรการเก่ียวกับการบรหิาร 
ความเส่ียงขององค์กร รวมท้ังก�ากับดแูล ติดตาม ตรวจ
สอบ  และแลกเปล่ียนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงหนว่ยงานตรวจสอบภายในองค์กร และทบทวนการ
ด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิาร

ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและด้านการพัฒนา
อยา่งยั่งยนื ก�ากับดแูลการด�าเนนิงานใหส้อดคล้องกับหลัก
การดังกล่าวรวมถึงจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือ
ความสอดคล้องกับแนวปฏิบติัของหน่วยงานก�ากับดแูล

ก�าหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธแ์ละโครงสรา้งองค์กร
และการบริหารงานหลัก ควบคุมดูแลกิจการรายวัน 
ตามแนวนโยบายและงบประมาณท่ีได้รบัจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามแผนธุรกิจท่ีได้รับ
อนุมัติ ตลอดจนกล่ันกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอเข้าสู่ 
คณะกรรมการบรษัิท

ก�าหนดและพิจารณาแผนการลงทุนในบริษัทท่ีมีศักยภาพ
เติบโตสูง กิจการรว่มลงทนุ หรอื ลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเทคโนโลยีการใหบ้ริการด้านอสังหาริมทรัพย์ท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์
องค์กร และความสามารถในการขยายธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม
ทิศทางและเป้าหมายของคณะกรรมการบรษัิท

กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดเกณฑ์พิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการของแสนสิร ิจากประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ 
และความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของแสนสิริ วิสัยทัศน์ ภาวะ 
ความเป็นผู้น�า โดยไม่ค�านึงถึงเรื่องเพศ สัญชาติ ศาสนา เพ่ือใหเ้กิด 
ความเสมอภาค ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์อย่างสูงสุดต่อบริษัท โดยใน 
ปี 2562 ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังและ
ด�ารงต�าแหน่ง แสดงตามตารางประสบการณ์ (Skill Matrix) ดังนี้
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1. นายอภิชาติ จูตระกูล • • • • • • • • • •
2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์ • • • • • • • • • •
3. นายเศรษฐา ทวีสิน • • • • • • • •
4. นายวันจกัร์ บุรณศิริ • • • • • • • • • • • •
5. นายธงชัย จริอลงกรณ์ • • • • •
6. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • • • •
7. นายศุภนิจ จยัวัฒน์ • • • • • • • • • •
8. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ • • • • • • • • • • • •
9. นายวิชญา จาติกวณิช • • • • • •
10. นายอุทัย อุทัยแสงสุข • • • • • • •
11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ • • • • • • • •

ตารางประสบการณ์ (Skill Matrix)   
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กระบวนการและหลักเกณฑ์
ประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของแสนสิริท�าหน้าท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์และด�าเนิน
การประเมนิคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพและหาแนวทางปรบัปรุงหลักเกณฑ์การประเมนิ
อย่างต่อเน่ือง อ้างอิงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี 2562 แสนสิรใิชวิ้ธปีระเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็น
รอ้ยละจากคะแนนเต็ม คือ คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 75 = ดีมาก 
คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 50 = พอใช ้และคะแนนต�ากว่า/เท่ากับรอ้ย
ละ 50 = ควรปรบัปรุง

เฉล่ียผลการประเมินของ
คณะกรรมการ

รอ้ยละ 96.36 

คณะกรรมการความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

รอ้ยละ 100

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

รอ้ยละ 99.33 

คณะกรรมการ
ลงทุน

รอ้ยละ 92.85 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รอ้ยละ 100 

คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง

รอ้ยละ 99.4 

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

รอ้ยละ 97.65

แนวทางการประเมินผลของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

ผลการประเมินของคณะกรรมการภายในแสนสิริ

คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติ

งานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

รว่มกันพิจารณาผลงานและปัญหา 
เพ่ือการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยควร
ก�าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบ
กับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการควรประเมินท้ังคณะ 

และรายบุคคล รวมท้ังเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผล

การประเมินในภาพรวม
ไว้ในรายงานประจ�าปี

บรษัิทควรจดัใหม้ีท่ีปรกึษาภายนอก
มาชว่ยในการก�าหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผย

การด�าเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจ�าปี

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

แสนสิริก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือวางกรอบการ
ก�ากับดูแลองค์กรใหเ้ป็นเลิศและสอดคล้องตามเกณฑ์การก�ากับดูแล
กิจการของบรษัิทจดทะเบียนท่ีตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
และสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) เป็นผู้ก�าหนด

การสนับสนนุด้านความรบัผดิชอบ 
ของทางคณะกรรมการตามหนา้ท่ี 
เพ่ือสรา้งความได้เปรยีบทางธุรกิจ 

และรกัษาเงนิทนุของบรษัิท

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ตามท่ีก�าหนดไว้ใน 

จรรยาบรรณธุรกิจ  
และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

การเพ่ิมคุณค่าใหผู้้ถือหุน้ 
ในระยะยาวภายใต้กรอบจรยิธรรม

ธุรกิจท่ีดี

ก�าหนดกระบวนการท่ีค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน

และผู้บรหิารของบรษัิท บรษัิทย่อย  
ผู้ถือหุน้ ลูกค้า คู่แข่ง และคู่ค้าทาง
ธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาความยั่งยืน

ขององค์กร

การต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั  
และการไมร่บัของขวัญ 

ของบรษัิท

ก�าหนดใหบุ้คลากรทุกคน 
ด�าเนินงานตามคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct)

การใหสิ้ทธขิองผู้ถือหุน้และ 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน

การเปดิเผยขอ้มูลส�าคัญอยา่งเปน็ธรรม  
มคีวามโปรง่ใส ทันเวลา

ดูรายละเอียดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรายงานประจ�าปี 2562 
และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/02-corporate-governance-and-code-of-conduct-TH.pdf 
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(ดูรายละเอียดผลการก�ากับดูแลกิจการเพ่ิมเติมในรายงานประจ�าปี 2562) 

ประสิทธผิล
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

การก�ากับดแูลกิจการท่ีดีขององค์กรสามารถสรา้งศักยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจได้ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธภิาพ
การท�างานของคณะกรรมการ ในปี 2562 คณะกรรมการของแสนสิรมิีอัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการท่ีรอ้ย
ละ 93 ซึ่งแสนสิรมิีการจดัประชุมคณะกรรมการบรษัิทท้ังส้ิน 15 ครั้ง 

รางวัลด้านการก�ากับดแูลองค์กร
ของแสนสิริ

ผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บรษัิทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2562

 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2019) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

โครงการการประเมินคุณภาพ
การจดัประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ�าปี 2562 

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การบรหิารจดัความเส่ียง

นโยบายการบรหิารความเส่ียง

การบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงเหตุการณ์ไม่ปกติเป็นกระบวนส�าคัญเพ่ือใหอ้งค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
และกลยุทธท่ี์ต้ังไว้ รวมถึงประสิทธภิาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แสนสิริจงึก�าหนดนโยบายและ
โครงสร้างการบริหารจดัการเพ่ือด�าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมการวิเคราะห ์ การ
ก�าหนดมาตรการความเส่ียงในระดับองค์กรและระดับฝ่าย และการทบทวนประเด็นความเส่ียงอยา่งต่อเนื่อง รวม
ท้ังประเมินความเส่ียงใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าและแนว
โน้มของโลก

แสนสิรกิ�าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงเพ่ือเปน็กรอบในการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาการบรหิารความเส่ียง
องค์กรทุกระดับ ครอบคลุมการทบทวน เฝ้าติดตาม และการก�าหนดมาตรการเพ่ือจดัการความเส่ียง

ส่งเสรมิการบรหิารจดัการความเส่ียง
ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับ

ดูแลกิจการ การวางแผน 
และกระบวนการรายงาน ท้ังในระดับ

การด�าเนินงานและระดับกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง

ก�าหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุม

จดัการความไม่แน่นอน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสรบัผลตอบแทน

หรอืลดโอกาสความสูญเสีย

ก�าหนดใหร้ะบบการบรหิารความเส่ียง
ได้มาตรฐานท้ังองค์กร มีการทบทวน 

เฝ้าติดตาม และก�าหนดมาตรการ
จดัการความเส่ียงท้ังท่ีเกิดขึ้นใหม่
หรอืท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเจา้ของ

ความเส่ียง (Risk Owner)  
ต้องมีส่วนรว่มในกระบวนการ

พิจารณาความเส่ียง

(ศึกษารายละเอียดการบรหิารจดัการความเส่ียงของแสนสิรใินรายงานประจ�าปี 2562 และเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

โครงสรา้งการบรหิาร
จดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของแสนสิรทิ�าหน้าท่ีก�าหนดกลยุทธ ์ นโยบาย และแนวทางบรหิารจดัการความ
เส่ียง เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบัติส�าหรับหน่วยงานภายในแสนสิริ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีและ
แสดงความคิดเหน็ได้อย่างอิสระเป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบภายใน 

(ดูรายละเอียดโครงสรา้งการก�ากับดูแลเพ่ิมเติมในรายงานประจ�าปี 2562 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com) 

คณะกรรมการบรษัิท

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
 - ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 4 ท่าน

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงชุดย่อย
 - ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
 - เจา้หน้าท่ีประเมินความเส่ียง

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - หวัหน้างานตรวจสอบภายใน
 - เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงก�าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนอง
นโยบายการบรหิารความเส่ียงอย่างมีประสิทธภิาพ ประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและอนุมัติแผน
ปฏิบัติงานด้านความเส่ียง คณะกรรมการชุดย่อยบริหารความเส่ียง
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลประเด็นความเส่ียงขององค์กร และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ืออนุมัติ ท้ังนี้แนวปฏิบัติดังกล่าว
จะสอดคล้องตามแนวทางการป้องกัน 3 ชั้น นอกจากนี้แสนสิรมิีแผน
พัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนของการก�าหนดกลไกการประเมินประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการ โดยอาศัยตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk 
Indicators) เป็นเครื่องมือเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

กระบวนการบรหิารความเส่ียง
ของแสนสิร ิ

กระบวนการบริหารความเส่ียงของแสนสิริสอดคล้องตามมาตรฐาน
การบริหารความเส่ียง COSO-ERM ซึ่งเริ่มจากการพิจารณาสภาพ
แวดล้อมภายในองค์กร เชน่ นโยบายของผู้บรหิาร บุคลากร กระบวน
การท�างาน ระบบ เป็นต้น เพ่ือก�าหนดวัตถปุระสงค์ของการบรหิารความ
เส่ียง ใหม้ีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และระดับความเส่ียงท่ีองค์กร
ยอมรับได้ ก่อนท�าการระบุความเส่ียงโดยรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงภายในและภายนอก และ
ท�าการพิจารณาก�าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความ
เส่ียงดังกล่าว ต่อมาแสนสิริได้ประเมินและจดัล�าดับความส�าคัญของ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการการตอบสนองต่อความ
เส่ียงนั้น ครอบคลุมกิจกรรมควบคุมและระบบการติดตาม และแสน
สิริจะส่ือสารกระบวนการท้ังหมดผ่านการใช้ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารภายในองค์กร

แสนสิริประเมินความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจ�าแนก
ปัจจยัเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีส�าคัญ โดยจะพิจารณาปรบั
เปล่ียนกลยุทธ์หรือมาตรการหากปัจจัยเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงของ
ประเด็นหรือระดับความเส่ียง เพ่ือด�าเนินการใหม้าตรการการป้องกัน
สามารถลดผลกระทบใหร้ะดับความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรบัได้

ปัจจยัความเส่ียง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น นโยบาย/แนวทางแก้ไข

การไม่สามารถหาท่ีดินมาพัฒนาโครงการได้ 
เพียงพอกับเป้าหมาย เนื่องจากราคาท่ีดินท่ีปรบัตัว 
สูงขึ้น การขาดแคลนท่ีดินในท�าเลยา่นธุรกิจ และ
การแขง่ขนัท่ีสูงขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการ

• สรา้งความสัมพันธอั์นดีกับผู้รบัเหมา 
• ก่อสรา้งผนังและชิน้งานส�าเรจ็รูป (Precast Construction)  
 เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานและผูร้บัเหมารายยอ่ย ส่งผลใหเ้กิด 
 ความยดืหยุน่และสามารถปรบัเปล่ียนแผนการด�าเนินงาน 
 สอดคล้องตามการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ได้ทันท่วงที

• ลดความเส่ียงของสินค้าคงเหลือโดยบรหิารสินค้าคงเหลือ 
 ใหม้ปีระสิทธภิาพมาก 
• เนน้การพัฒนาโครงการบา้นเด่ียวและทาวนเ์ฮาส์เปน็รายเฟส 
• เน้นการท�าวิจยัเชงิลึก เพ่ือพัฒนารูปแบบของโครงการ 
 คอนโดมเินียมใหต้รงกับความต้องการของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

• ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ ในผู้ประกอบการรายใหญ่ ท่ีม ี
 ผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเปา้หมายอันเปน็ 
 การสรา้งความนา่เชื่อถือใหกั้บธนาคาร ส่งผลใหไ้ด้รบัการ 
 สนับสนุนแหล่งเงนิทนุจากธนาคารเป็นอยา่งดีตลอดมา

• ด�าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในรายงานการวิเคราะห ์
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทกุประการ
• จดัท�าข้อก�าหนดเก่ียวกับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ 
 ส่ิงแวดล้อมใน TOR และตกลงกับผู้รบัเหมาใหด้�าเนินการ 
 ก่อสรา้งตามรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 อยา่งเครง่ครดั 
• ติดตามสอบถามความคืบหนา้อยา่งใกล้ชดิและคาดการณ์ว่า 
 ทกุโครงการดังกล่าวจะได้รบัอนุมติัภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

• เตรยีมขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าชาวเกาหลีใต้ เวียดนาม  
 ลาว พม่า และอินโดนีเซียเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือกระจาย 
 ความเส่ียงต่อยอดขายจากการชะลอตัวของสภาพ 
 เศรษฐกิจของประเทศลกูค้าต่างชาติ

• ก�าหนดนโยบายซื้อท่ีดินเก็บส�าหรับท่ีดินท่ีมีแนวโน้มจะ 
 ปรบัราคาขึ้นอยา่งรวดเรว็ 
• สร้างเครือข่ายนายหน้าสรรหาท่ีดินเพ่ือเปิดโอกาสให ้
 นายหน้าและผู้ประสงค์จะขายท่ีดินสามารถติดต่อกับ 
 แสนสิรไิด้โดยตรง

• ก�าหนดการประกวดราคาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ 
 และราคาท่ีเหมาะสม 
• ก�าหนดราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าเพ่ือลด 
 ความเส่ียงจากราคาวัสดกุ่อสรา้งท่ีสูงขึ้น 
• หาพันธมติรทางการค้า
• จดัหน่วยงานดแูลและติดตามการเปล่ียนแปลงของราคา 
 วัสดกุ่อสรา้งในหมวดส�าคัญอยา่งใกล้ชดิ

ความเส่ียงจากการ
จดัหาท่ีดิน

แสนสิรแิละบรษัิทในเครอืมโีครงการท่ีอยูร่ะหว่าง
การด�าเนินการก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจ
มีความเส่ียงต่อการไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมา
มาด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก�าหนด 

ความเส่ียงของการ
ขาดแคลนผู้รบัเหมา

ยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามประมาณการและจ�านวน 
ยูนติท่ีสรา้งเสรจ็เหลือขาย เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีไมเ่อ้ืออ�านวย

ความเส่ียงจากการ
มีสินค้าคงเหลือ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ิมสูงขึ้นเนื่ องจาก 
ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย ส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือกับธนาคารและการพิจารณา 
กู้เงนิทนุในอนาคตเป็นไปได้ยาก

หลายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิร ิ
เขา้ขา่ยต้องจดัท�ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งอาจมีความเส่ียงในการไม่ได้รบั
อนุมัติจากส�านักวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

การด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศมีความเส่ียง 
เน่ืองจากต้องอาศัยเงนิทนุและการตลาดท่ีดี ชื่อเสียง 
เปน็ท่ียอมรบั และต้องสรา้งเครอืขา่ยในต่างประเทศ 
ผา่นพันธมติรทางการค้าท่ีน่าเชื่อถือ และท้ังภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีอาจ
ผันผวนไปตามสถานการณ์ในขณะนั้น

ความเส่ียงของการ
เพ่ิมอัตราดอกเบี้ย

เงนิกู้ยืมและการเข้าถึง
แหล่งเงนิทุน

ความเส่ียงจากการท่ีโครงการ
คอนโดมเินยีมจะไมไ่ด้รบั 
ความเหน็ชอบจากส�านกั 

วเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม

ความเส่ียงจากการ
ด�าเนินธุรกิจใน 

ต่างประเทศ

การเพ่ิมขึ้นและความผันผวนของราคาวัสดุ
ก่อสร้างท่ีสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ เน่ืองจากความ
ต้องการวัสดกุ่อสรา้งของตลาดมเีพ่ิมสูงขึ้นความเส่ียงจากการ

เพ่ิมขึ้นของราคา
วัสดกุ่อสรา้ง
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การประชุมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือประเมินความเส่ียง 

ฝ่ายบริหารความเส่ียงจดัประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ 
เพ่ือจดัท�าทะเบียนความเส่ียงและร่วมก�าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ือน�ามา
ปฏิบัติในการท�างานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรับรายละเอียดทะเบียนความเส่ียงระดับ
ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมอืควบคมุและติดตามประเด็นความเส่ียงภายใต้ 
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะพิจารณารายงาน
ทะเบียนความเส่ียงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) และระดับฝ่ายงาน (Departmental 
Risk Profile) เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานและอาจก�าหนดมาตรการเพ่ิมเติมใหเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ผลการรายงานพบว่าประเด็นความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) และด้านกลยุทธ ์
(Strategy Risk) มีจ�านวนสูงสุดตามล�าดับ ซึ่งแสนสิรกิ�าหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเส่ียง
จากประเด็นดังกล่าวโดยสนับสนุนความสมบูรณ์ของการถ่ายโอนข้อมูล การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน และการวางแผนงาน นอกจากน้ียังก�าหนดใหม้ีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการ
ควบคุมความเส่ียงระดับองค์กรและระดับฝ่ายงานในทุกไตรมาส โดยจัดประชุมร่วมกับคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงชุดย่อย 4 ครั้งต่อปีและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครั้งต่อ
ปี เพ่ือรายงานผลความคืบหน้าของการด�าเนินงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาก�าหนดทิศทางการ
จดัการความเส่ียงต่อไป 

แสนสิริตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน
ระดับโลก (Global Trends) และพฤติกรรมของผู้บรโิภค เนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิจหรอืจากปัจจยัอ่ืน เชน่ จ�านวนประชากรท่ีอพยพเข้าสู่
เมอืงหลวงมากขึ้น จ�านวนประชากรผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง 
แสนสิรดิ�าเนินการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม ่(Emerging Risks)  
ซึ่งสามารถเกิดจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและส่งผลต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของแสนสิรท้ัิงทางตรงและทางอ้อม จงึเตรยีมรบัมือกับ 
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธภิาพ

ความเส่ียงใหม่ท่ีเกิดขึ้นใหม่
ของแสนสิรปิี 2562 

ความเส่ียงจากการหยุดชะงกัทางเทคโนโลยี
และการรั่วไหลของข้อมูล 

แสนสิรคิ�านงึถึงสภาพแวดล้อมการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจเปน็ไปอยา่ง
รวดเรว็ โดยเฉพาะการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศใหมม่าใช้
เพ่ิมศักยภาพในปรบัปรุงผลิตภัณฑ์และบรกิารแก่ลูกค้า ระบบดังกล่าว
จงึเปน็โครงสรา้งพ้ืนฐานหลักท่ีใชร้องรบัการใหบ้รกิารของแสนสิร ิและ
ต้องได้รับการบริหารจัดการและควบคุมระบบใหม้ีประสิทธิภาพเพียง
พอ เพ่ืออุดชอ่งโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยและเพ่ือป้องกันภัย
คกุคามทางเทคโนโลยท่ีีมแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและมคีวามซบัซอ้นมากขึ้น 

แสนสิริจึงวางมาตรการควบคุม ต้ังแต่การจัดท�าร่างนโยบายตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Act B.E. 2562 (2019) หรอื PDPA) และมาตรการคุ้มครองความเป็น 
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป (General Data 
Protection Regulation หรอื GDPR) เพ่ือใหพ้นักงานมคีวามตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของการใชข้้อมูลในองค์กร รวมท้ังก�าหนดแนวทาง
เพ่ิมประสิทธภิาพการท�างานผ่านโมเดล “Devops” เพ่ือช่วยรับรอง
คุณภาพการปรับปรุงแอปพลิเคชันและการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหด้�าเนินการได้อยา่งอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
และคงความนา่เชื่อถือได้ พรอ้มท้ังยงัเปน็การรกัษาประสบการณใ์ชง้าน 
เชงิบวกส�าหรบัผู้ใชด้้วย

การเตรยีมพรอ้มส�าหรบัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม ่
(Emerging Risks) 
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การบรหิารจดัการ
เหตกุารณ์ไม่ปกติ 

แสนสิริก�าหนดกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น  
ข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกและภายใน สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเป็นผล
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสถานการณ์ความไม่สงบ ตลอดจน
สถานการณ์ท่ีส่ือมวลชนและสังคมใหค้วามสนใจ เพ่ือลดความรุนแรง
และป้องกันผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อต้นทุน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและ
ควบคุมไม่ใหย้กระดับเป็นเหตกุารณ์วิกฤติ รวมท้ังยังเป็นการสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ประเภทของเหตกุารณ์ไม่ปกติ

ประเภทของ
เหตกุารณ์

ไม่ปกติ

รายการท่ีมีแนวโน้ม
จะกลายเปน็ขอ้พิพาท 

(High
Coordination)

• Call Centre 
• Social Media  
 Committee

• Incident  
 Management  
 Team (IMT)

• Investigation  
 Committee

• Emergency  
 Response  
 Team (ERT)

• Crisis  
 Management  
 Team (CMT)

Code: Grey Code : Yellow Code: OrangeCode : Black Code : Red

เหตกุารณ์ 
“ขอ้พิพาท

กับบุคคลภายนอก” 
(External Incident)

เหตกุารณ์ 
“ขอ้พิพาท

ภายในองค์กร”
(Internal Incident)

เหตกุารณ ์“ฉกุเฉิน” 
(Emergency)

เหตกุารณ์ “วิกฤติ” 
(Crisis)

ระดับความ
รุนแรง

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ

น้อย มาก

จรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) 

แสนสิรกิ�าหนดนโยบายการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
รวมท้ังจดัท�าคู่มือก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีทบทวนโดยคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส�าหรับวางมาตรฐานการด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรมภายในองค์กร  
เพ่ือส่ือสารใหพ้นักงานเข้าใจและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 

(ศึกษารายละเอียดคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ี 
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/02-corporate-governance-and-code-of-conduct-TH.pdf)

จรรยาบรรณกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ  

และด�าเนินธุรกิจตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง  
รวมถึงทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ 

เป็นประจ�าทุกปี

การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม
ด�าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและ
ระเบยีบของหน่วยงานราชการ และเคารพใน
ขนบธรรมเนียมของพ้ืนท่ีท่ีเขา้ไปด�าเนนิธุรกิจ

สิทธมินุษยชน
ปฏิบติัต่อผู้มส่ีวนได้เสียภายใต้หลักสิทธ ิ

มนษุยชนสากล (Universal Declaration  
of Human Rights: UDHR) และ สิทธเิด็ก 

และหลักปฏิบติัทางธุรกิจ (Children’s  
Rights and Business Principle: CRBP)

การป้องกันการใชข้้อมูลภายใน 
ซื้อขายหลักทรพัย์

ป้องกันขอ้มูลภายในบรษัิทฯ มใิหถ้กูน�าไป
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบุคคล

ภายในบรษัิท

จรรยาบรรณผู้บรหิาร 
และพนักงาน

ปฏิบัติหน้าท่ีตามวิสัยทัศน์องค์กร  
เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มแสนสิร ิ

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่เข้าไปเก่ียวข้อง หรอืประกอบธุรกิจ

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับกลุ่มแสนสิริ

ส่ิงแวดล้อม อาชวีอนามัย
และความปลอดภัย

บรหิารจดัการธุรกิจ รวมถึงมุ่ง
ปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการธุรกิจ  
เพ่ือควบคุมผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  

อาชวีอนามัย และความปลอดภัย

ทรพัย์สินทางปัญญา
ปกป้อง และรกัษาทรพัย์สินทาง

ปัญญาขององค์กร ไม่ใหถู้กละเมิด  
หรอืน�าไปเผยแพรโ่ดยไม่ได้รบัอนุญาต

การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั
ครอบคลมุประเด็นการรบัส่ิงของหรอื 

ประโยชน์อ่ืนใด การบรจิาคหรอืใหเ้งนิสนับสนุน  
การชว่ยเหลือทางการเมอืง และความสัมพันธ์

ทางธุรกิจและการจดัซื้อจดัจา้ง

การปฏิบัติต่อลูกค้า
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม  

และบรหิารจดัเก็บข้อมูลในองค์กร  
เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจดัการข้อมูล
และระบบสารสนเทศ

บันทึก และรายงานข้อมูลใหต้รงตาม 
ข้อเท็จจรงิ รวมถึงจดัเก็บข้อมูล 
และเอกสารส�าคัญอย่างเป็นระบบ 

และมีความปลอดภัย 

การปฏิบัติต่อคู่สัญญา
คู่ค้าทุกรายต้องขึ้นทะเบียนคู่ค้า  

และด�าเนินการตามขั้นตอน 
ท่ีกลุ่มแสนสิรกิ�าหนด

จรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิร ิ
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นโยบายต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชนั

การพัฒนาธุรกิจใหม้ั่นคงและยั่งยนืต้องต้ังบนพ้ืนฐานของความโปรง่ใส มจีรยิธรรม และมแีนวทาง
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นภัยต่อองค์กร โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง 
และความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการของแสนสิริจงึถูกก�าหนดใหท้บทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือวางแนวทางการด�าเนินงานภายในองค์กรให้
เกิดความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงแนวปฏิบัติส�าหรบัพนักงานเพ่ือป้องกันความเสีย
หายจากกรณีทุจรติคอรร์ปัชนัต่อองค์กร

การรบัส่ิงของ
หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด

งดรบัส่ิงของหรอืผลประโยชน์อ่ืนใด 
จากผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เชน่  

การรบัของขวัญ การขอเล้ียงรบัรอง 
การรบัเงนิบรจิาค ท้ังน้ีอนุโลมให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 
สามารถรบัของช�ารว่ยท่ีมีมูลค่า 

ไม่เกิน 500 บาท ในชว่งเทศกาลอันเป็น
ประเพณีนิยมหรอืงานประชาสัมพันธ์

นโยบายชว่ยเหลือทางการเมือง
ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลาง

ทางการเมือง ไม่มีส่วนรว่ม 
และไม่ใชท้รพัยากรของบรษัิทสนับสนุน

นักการเมือง พรรคการเมือง  
หรอืผู้มีอ�านาจทางการเมือง  
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

การใหส่ิ้งของ
หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด

การใหส่ิ้งของหรอืผลประโยชน์อ่ืนใด 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีมูลค่า 

ไม่เกิน 3,000 บาท สามารถปฏิบัติได้ 
ในชว่งเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม 

และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยใหข้ออนุมัติ 

จากระดับผู้จดัการฝ่ายขึ้นไป 

ความสัมพันธท์างธุรกิจ
และการจดัซื้อจดัจา้ง

หา้มใหห้รอืรบัสินบนกับคู่ค้า คู่สัญญา 
หรอื หน่วยงานใด ๆ ท้ังภาครฐั 

และภาคเอกชน และใหด้�าเนินธุรกิจ 
อย่างโปรง่ใส และไม่ขัดต่อกฎหมาย

นโยบายเงนิบรจิาค
เพ่ือการกุศลหรอืเงนิสนับสนุน
การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค เงนิเรีย่ไร  

เงนิสนับสนุน ส่ิงของ หรอื เงนิอ่ืนใด
เพ่ือการกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจ 

ได้ว่าการด�าเนินการดังกล่าว 
ไม่ได้ถูกน�าไปใชเ้พ่ือเป็นข้ออ้าง 

ในการใหห้รอืรบัสินบน 

(ศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัของแสนสิรท่ีิ 
https://www.sansiri.com/pdf/sustainability/01-Sansiri-Anticorruption-Policy-TH.pdf )

กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ได้รบัอนุญาตใหเ้ข้ารว่มกระบวนการ
ตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องท่ีอาจมีการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ของบรษัิทและบุคคลเหล่านั้น

จัดกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใสเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยใหส้มเหต ุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจนว่า “ในการ
ปฏิบติังานและการตัดสินใจด�าเนนิการทางธุรกิจใด ๆ  คณะกรรมการ ผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคน ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริและผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องเป็นส�าคัญ ท้ังนี้ เพ่ือไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนบุคคล  
เข้ามามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจท่ีอาจน�ามาสู่ความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มแสนสิร”ิ

ก�าหนดนโยบายควบคมุการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมผีลต่อ
ราคาหลักทรัพย์และข้อมูลเชงิการแข่งขันเพ่ือความได้เปรียบในการด�าเนิน
ธุรกิจใหม้ั่นคงปลอดภยั โดยควบคมุใหเ้ขา้ถึงได้เฉพาะผู้ท่ีได้รบัอนุญาต และ
ทบทวนสิทธกิารเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือป้องกันและติดตาม
การใชป้ระโยชน์อันมคิวรในทรพัยสิ์น ขอ้มูล และโอกาสของบรษัิท

การอนุมัติด�าเนินงานของบริษัทตามขอบเขตอ�านาจท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด ต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีท�าใหค้ณะกรรมการหรือ
ผู้รบัมอบอ�านาจ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้  
มส่ีวนได้เสีย ท�ากับบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย เว้นแต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น
ธุรกิจปกติของบรษัิทท่ีมเีงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบ
ประมาณท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้อนุมติัไว้ชดัเจนแล้ว

การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของคณะกรรมการบรษัิท
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กระบวนการจดัการข้อรอ้งเรยีน
ด้านจรรยาบรรณและทุจรติคอรร์ปัชนั

ผู้รอ้งเรยีนแจง้เรื่องรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทาง การแจง้เบาะแสท่ีก�าหนด

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลประเมินประเภท
ข้อรอ้งเรยีนภายในระยะเวลา 30-60 วันตามความเหมาะสมของเรื่องรอ้งเรยีนน้ัน 

ก�าหนดมาตรการ แนวทางในการด�าเนินการ
และรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ

แสนสิรกิ�าหนดใหค้ณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการด�าเนินการด้านการ
ต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชนั ก�าหนดแนวทางปฏิบติังานใหส้อดคล้องตามนโยบาย รวมท้ังส่ือสารใหกั้บพนกังานในองค์กรรบัทราบและ
ปฎิบติัได้อยา่งถกูต้อง โดยก�าหนดใหติ้ดตามและประเมนิผลของมาตรการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั นอกจากนี้แสนสิรยิงัจดั
ใหม้โีครงการพัฒนาความตระหนักและความรบัรูข้องพนักงานในการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งต่อเนื่อง

แสนสิรติระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรด้านจรยิธรรม จงึก�าหนดแนวทางส่ือสาร
ถึงจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัแก่พนักงาน เพ่ือรบัทราบและลงนามยอมรบัการปฏิบติัตาม โดย
ในป ี2562 แสนสิรจิดัใหม้โีครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัภายในองค์กร ซึ่งมจี�านวนคณะกรรมการบรษัิท
เขา้รว่มรอ้ยละ 37.50 และพนักงานเขา้รว่มโครงการนี้คิดเป็นรอ้ยละ 52.00 ของพนักงานท้ังหมด 

การประเมินความเส่ียงด้านการทุจรติคอรร์ปัชนั 

การประเมนิความเส่ียงด้านการทจุรติคอรร์ปัชนัด�าเนินการโดยฝ่ายความเส่ียงภายในองค์กร เพ่ือระบุและน�าเสนอประเด็นความ
เส่ียงด้านทจุรติคอรร์ปัชนัรวมท้ังก�าหนดมาตรการปอ้งกัน ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพ่ือก�าหนดแนวทาง
การป้องกันความเส่ียงด้านทจุรติคอรร์ปัชนัขององค์กรท่ีได้รบัการระบุดังกล่าว ท้ังนี้ ในปี 2562 ผลประเมนิความเส่ียงด้านการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัของแสนสิร ิพบว่าไมม่หีน่วยธุรกิจท่ีมคีวามเส่ียงด้านทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีมนีัยส�าคัญ

การต่อต้านคอรร์ปัชนั

แสนสิริเข้าเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ ์ 2561 
เพ่ือเหน็ความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตของแสนสิริ พร้อมท้ังใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
ระดับของพนักงานในองค์กร เพ่ือสามารถด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ มีจรยิธรรม โปรง่ใส รบัผิดชอบต่อ
สังคม ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2562 แสนสิริยังคงยึดหลักปฏิบัติท่ีต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชนัตามท่ีประกาศเจตนารมณ์

ในป ี2562 แสนสิรจิดัอบรมเรื่องการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัภายในองค์กร โดยมพีนกังานเขา้อบรม มากกว่า 917 ราย

(ดูรายละเอียดโครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติท่ี http://www.thai-cac.com)

ผลการด�าเนินงานแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ

โครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัภายในองค์กร
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส และรบัฟงัความคิดเหน็ 
(Whistle Blower Channel)

อีเมล CG@sansiri.com

เว็บไซต์ www.sansiri.com/การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 จา่หน้าซองถึงผู้รบัแจง้เบาะแสท่านใดท่านหน่ึง ดังนี้
 • ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) หรอื
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) หรอื
 • ส�านักเลขานุการบรษัิท (ส�านักกฎหมาย)
  และตามด้วยท่ีอยู่ ดังนี้ 
  บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) 
  59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ไปรษณีย์

การรอ้งเรยีน
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

แสนสิรกิ�าหนดกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนท่ีใหค้วามเป็นธรรมและ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียนโดยเฉพาะด้านการละเมิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจในทกุกรณี และไม่ท�าการปรบัลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืด�าเนินการ
ท่ีใหผ้ลทางลบต่อพนักงานท่ีท�าการรอ้งเรยีน แม้การกระท�านั้นจะท�าให้
องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ท้ังน้ี แสนสิรเิปิดชอ่งทางการรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส หรอืแสดงความ
คิดเห็น ส�าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือน�าไปสู่การ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ การพัฒนาบุคลากร และการปรบัปรุงการบรหิาร
จดัการใหส้อดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั
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แสนสิริและ
ความยั่งยืน
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แสนสิรแิละความยั่งยืน

แสนสิรดิ�ำเนนิธุรกิจอสังหำรมิทรพัยด้์วยเปำ้หมำยกำรพัฒนำโครงกำรท่ีมคีณุภำพและตอบโจทยก์ำร
เปล่ียนแปลงของโลกรวมถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งดีท่ีสุด โดยคำดหวังว่ำกิจกรรมทำงธุรกิจ
ของ แสนสิรจิะเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำรมิทรพัยข์องประเทศไทยใหม้มีำตรฐำนเทียบ
เท่ำระดับสำกลและสอดคล้องตำมแนวทำงกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนื ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรบัธุรกิจ
ในกำรเติบโตอยำ่งมั่นคงในทกุมติิ ครอบคลมุด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม สอดคล้องตำม
แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของโลก (Global Trends) บรบิทด้ำนควำมยั่งยนืในอุตสำหกรรมพัฒนำ
อสังหำรมิทรพัย ์และควำมคำดหวังต่อผูม้ส่ีวนได้เสียของแสนสิรใินระดับท่ีแตกต่ำงกัน 

นโยบายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของแสนสิริ

นโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของแสนสิริก�ำหนดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกลยุทธ์ทำงธุรกิจ 
ครอบคลุมมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเติบโตของ
ธุรกิจใหม้คีวำมมั่นคง ในขณะเดียวกับกำรสรำ้งควำมชดัเจนในกำรจดักำรผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม สำมำรถรบัมอืกับกำรเปล่ียนแปลงแนวโน้มของโลกและสำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

นอกจำกนี้ แสนสิริยังก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนในระดับสำกล โดย
สอดคล้องกับหลักกำรสิทธเิด็กและหลักปฏิบติัทำงธุรกิจ (Children’s Right and Business Principle: 
CRBP) ท่ีพัฒนำโดยองค์กำรกองทนุเพ่ือเด็กแหง่สหประชำชำติ หรอื ยูนิเซฟ (UNICEF) ขอ้ตกลงโลก
แหง่สหประชำชำติ (UN Global Compact) และองค์กำรชว่ยเหลือเด็ก (Save the Children)

เพ่ือบรรษัทภิบาล
(Sansiri Governance)

ปลูกฝังจรรยำบรรณกำรด�ำเนิน
ธุรกิจท่ีโปรง่ใสและเป็นธรรมแก่
กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน
ในบรษัิท เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจรติ 

และเป็นต้นแบบท่ีดีในสังคมต่อไป

เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green Mission)

วิสัยทัศน์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำร
จดักำรพลังงำนอยำ่งยั่งยนื โดย
กำรปลกุจติส�ำนึกกำรอยูอ่ำศัย

ของคนในสังคมใหส้ำมำรถอยู ่และ
ใชท้รพัยำกรธรรมชำติท่ีมอียำ่ง

รูค้ณุค่ำ

เพ่ือเยาวชน
(Social Change)

เด็กและเยำวชน คือรำกฐำนสู่
อนำคตท่ีดีของสังคม โดยกำร
ใหค้วำมชว่ยเหลือ ส่งเสรมิ และ
พัฒนำควำมรู ้ด้วยกำรรว่มมือ

กับองค์กรภำยนอก เชน่ องค์กำร
ยูนิเซฟ ประเทศไทย

โครงสรา้งการบรหิารจดัการความยั่งยืน
แสนสิรกิ�ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรควำมยั่งยนืประกอบไปด้วยระดับกรรมกำรบรษัิทจนถึง
ระดับปฏิบัติกำร เพ่ือแสดงถึงควำมตระหนักในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน และเพ่ือขับเคล่ือนกำร
ด�ำเนินงำนใหบ้รรลวัุตถปุระสงค์กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยนืและเป็นไปอยำ่งมปีระสิทธภิำพ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดล้อม

 ก�ำกับดูแลภำพรวมกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน 

 ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม 
 ยั่งยนื

 ให้ค� ำปรึกษำและ ตัดสินใจในประ เ ด็นส� ำ คัญท่ี 
 เก่ียวข้องกับงำนพัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กร 
 ผ่ำนกำรน�ำเสนอโดยฝ่ำยวำงแผนองค์กรและ 
 พัฒนำควำมยั่งยืน 

คณะท�างานความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดล้อม ภายใต้ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
ส�านักกรรมการผู้จดัการใหญ ่

 ก�ำหนดกลยุทธก์ำรด�ำเนินงำนใหส่้วนงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เพ่ือประสิทธผิลของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 วำงแผน สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน ตรวจติดตำม และ 
 รวบรวมผลด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนภำพรวม 
 ระดับส่วนงำน เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
 ควำมรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

 น�ำเสนอแผนงำนและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
 ด้ำนควำมยั่งยืนต่อคณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี

 น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของ 
 แสนสิรผิ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ  เชน่ รำยงำนควำมยั่งยืน  
 หรอืเว็บไซต์องค์กร 

คณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมยังได้ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนิน
งำนภำยใต้ Social Change Framework ท่ีน�ำหลักกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคม 
(Social) และกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Governance) (ESG) มำปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพำะ
กำรสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีดีแก่เด็ก กำรรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และกำรปลุกจติส�ำนักด้ำนจริยธรรม
ใหแ้ก่คนในองค์กร
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ค่านิยมของแสนสิริ เป้าหมายความยั่งยืน 2565 ความคืบหน้าการด�าเนินงาน

รูจ้กั รูใ้จและเข้าใจลูกค้า 
(Customer Centric)

บรหิำรจดักำรควำมสัมพันธแ์ละ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำใหไ้ด้

รบัควำมพึงพอใจสูงสุด มีควำม
ปลอดภัย และควำมเป็นอยู่ท่ีดี

 อัตรำควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
 ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี

 กำรประเมินควำมพึงพอใจของ 
 ลูกค้ำในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 95  
 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ  
 94.87

ท้าทายส่ิงเดิม เริม่สรา้งส่ิงใหม่
(Challenge the Ordinary)

วิเครำะหแ์ละพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลง
ของโลกและพฤติกรรมของผู้บรโิภค

 โครงกำรสำมำรถรองรับควำม 
 ต้องกำรของสังคมผู้สูงอำยุและ 
 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง 
 สภำพภมูิอำกำศ

 พัฒนำนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ 
 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรใช้ทรัพยำกร 
 ท้ังหมดลดลงท่ีรอ้ยละ 10 เมื่อเทียบ 
 กับปีฐำน 2560

 แสนสิริ พัฒนำนวัตกรรมใหม ่
 ในกำรออกแบบโครงกำร ท้ั ง 
 แนวรำบและแนวสูง เช่น Cool  
 Living Designed Home รวมถึง 
 กำรใช้ติดต้ังแผงโซลำร์ เพ่ือลด 
 กำร ใช้พ ลังงำนในแสนสิริซึ่ ง 
 ปจัจุบนัด�ำเนนิกำรติดต้ังในโครงกำร 
 ของแสนสิริแล้ว 25 โครงกำร 
 รวมถึงกำรออกแบบท่ีค�ำนึงถึง 
 ผู้สูงอำยุในทกุโครงกำร

 ในป ี2562 แสนสิรสิำมำรถผลิตไฟฟำ้ 
 จำกพลังงำนทดแทนได้กว่ำ 523.29  
 เมกะวัตต์-ชั่วโมง จำกกำรติดต้ัง 
 แผงโซล่ำเซลล์ซึ่ งช่วยลดกำร 
 ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้แล้ว 
 กว่ำ 296 ตันคำรบ์อนไดออกไซด์ 
 เทียบเท่ำ นอกจำกนี้ แสนสิริยังม ี
 โครงกำรนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ 
 ส่ิงแวดล้อมและได้น�ำมำใชง้ำนจรงิ 
 แล้วอีกจ�ำนวน 8 โครงกำร

เป้าหมายความยั่งยืน

แสนสิรกิ�ำหนดเป้ำหมำยควำมยัง่ยนืถึงในป ี2565 เพ่ือเปน็แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยนื และ
เพ่ือส่ือสำรแนวทำงภำยในองค์กรในทกุภำคส่วนใหป้ฏิบติัตำม โดยครอบคลมุท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือสำมำรถตอบควำมคำดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสีย 
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มองทกุความส�าเรจ็ใหเ้ปน็
หนึง่เดียวกัน (Goal Synergy)

วิเครำะหแ์ละบรหิำรจดักำรควำม
เส่ียงใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ 

พรอ้มพัฒนำบุคลำกรใหม้ีศักยภำพ
ต่อกำรขับเคล่ือนองค์กรอย่ำง

ต่อเนื่อง

 ทุกควำมเส่ียงท่ีมีนัยส�ำคัญต่อ 
 องค์กรสำมำรถบริหำรจัดกำร 
 ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพ่ือ 
 ผลประโยชน์ส่วนรวม

 บุคลำกรของแสนสิริได้รับกำร 
 พัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ท่ีก�ำหนด

 แสนสิรจิดัต้ังคณะกรรมกำรบรหิำร 
 ควำมเส่ียง เพ่ือประเมนิควำมเส่ียงใน 
 ทุกด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนิน 
 ธุรกิจ รวมถึงมีกำรประเมินควำม 
 เส่ียงใหมอ่ยูต่ลอดเวลำ

 แสนสิรต้ัิงเป้ำใหพ้นักงำนมีชั่วโมง 
 กำรฝึกอบรมอยูท่ี่ 17 ชั่วโมงต่อคน 
 ต่อปี โดยในปี 2562 พนักงำนม ี
 ชัว่โมงฝึกอบรม 18.06 ชัว่โมงต่อคน 
 ต่อปี

คิดมุมใหม ่ใหผ้ลลัพธม์าก่อน
(Result Oriented)

ควบคมุคณุภำพตลอดกระบวนกำร 
พัฒนำโครงกำร

 ทุกโครงกำรท่ีส่งมอบให้ลูกค้ำ 
 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำน 
 คุณภำพ ส่ิงแวดล้อม และควำม 
 ปลอดภยั

 แสนสิริมีกำรต้ังเป้ำหมำยในกำร 
 ประเมินคุณภำพของโครกำรท่ีจะ 
 ส่งมอบให้กับลูกค้ำต้องมีคะแนน 
 ในกำรประเมนิไมต่�ำกว่ำรอ้ยละ 85  
 ในโครงกำรท่ัวไป และร้อยละ 87  
 ในโครงกำรมูลค่ำสูง โดยทกุโครงกำร 
 ของแสนสิริต้องด�ำเนินกำรผ่ำน 
 กำรมำตรฐำนคุณภำพและควำม 
 ปลอดภยั 

ซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
องค์กร (Integrity)

ก�ำกับดแูลองค์กรใหส้อดคล้องกับ
จรรยำบรรณธุรกิจ มกีำรบรหิำร
จดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำม

ปลอดภยัตลอดหว่งโซอุ่ปทำน

 พนักงำนทกุคนด�ำเนนิงำนสอดคล้อง 
 ตำมข้อก�ำหนดและจรรยำบรรณ 
 ธุรกิจ

 คู่ค้ำและผู้รับเหมำทุกรำย ด�ำเนิน 
 งำนสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดและ 
 จรรยำบรรณคู่ค้ำธุรกิจ

 ทุกหน่วยธุรกิจของแสนสิริไ ด้ 
 รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำน 
 ส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย

 พนักงำนของแสนสิริในทุกระดับ 
 ไ ด้ท� ำหน้ำ ท่ีตำมข้อก� ำหนดและ 
 จรรยำบรรณธุรกิจทุกคน โดย 
 แสนสิริมีกระบวนกำรร้องเรียน 
 เรื่องเก่ียวข้องกับจรรยำบรรณ 
 ธุรกิจในปี 2562 ไม่พบว่ำมีข้อ 
 รอ้งเรยีนด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจ

 แสนสิริด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำและ 
 ผู้รับเหมำโดยยึดหลักตำมจรรยำ 
 บรรณคู่ค้ำธุรกิจ

 แสนสิริมีกระบวนกำรตรวจสอบ 
 ด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย
 ในทุกหน่วยธุรกิจในทุกปี  เ พ่ือ 
 คุณภำพชีวิตของพนักงำนทุกคน 
 ภำยในองค์กร
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Input Business Model* Outcomes

For Sansiri

Financial Capital
• Revenue 26,291 MTHB
• EBITDA 3,832.69 MTHB

Manufactured Capital
• Depreciation 257,137.96 THB
• Amortization 174,600,285 THB

Human Capital
• Recordable work-related injuries
 0 case/200,000 hours

Intellectual Capital
• New R&D projects 8 projects
• Development of new technologies 6 projects

Social and Relationship Capital
• Customer satisfaction 90%
• Number of customers 93,805 customers

Natural Capital
• Cost saving from energy consumption  
 reduction 2,377,283 THB
• Cost saving from materials consumption 
 reduction 300 MTHB

For Stakeholders

Financial Capital
• Dividend (Investor) 0.06 THB/share
• Return on shareholder’s equity 7.74%

Manufactured Capital
• Continued to invest in environmental and 
 energy projects

Human Capital
• Employee training benefit 20 MTHB
• Training hours 18.06 hours/person-year

Intellectual Capital
• New project/technology for customer and 
 environment 8 projects

Social and Relationship Capital
• UNICEF performance 30.66 MTHB contribution
• Investment on partnership programs 561 MTHB
• Number of volunteers for community 227 persons
• Supplier spending 1,555 MTHB
• Contribution to community 49.2 MTHB
• Maintaining positive relations with stakeholders, 
 i.e. suppliers, customers, and society

Natural Capital
• The amount of energy consumption reduction 
 108.97 MWh/year
• GHG emission reduction 2,071.49 tCO2eq

Portfolio
Management
and Business

Synergy

Technology
and Business

Analytics

Customer
Engagement

Organization
Transformation

Our Output
Products
• 20 Projects of Property

Emission
• Total GHG emissions 
 5,816.70 tCO2eq
• Total waste disposal 
 2,764.52 tons

*Based on Sansiri Goals (4G) 

Financial Capital
• Cash flow generated 2,131,828,639 THB
• Assets 108,336.02 THB

Manufactured Capital
• Property development 3 Units
• Property services 3 Units

Human Capital
• Number of employees 4,246 persons
• Total employee training investment  
 20 MTHB
• Company culture

Intellectual Capital
• R&D Investment
• Technology
• Knowledge

Social and Relationship Capital
• Employee relationship
• Customer relationship
• Collaborative relationship (e.g. UNICEF)
• Shareholders confidence
• Community trust
• Corporate social investment

Natural Capital
• Energy 5,890.80 MWh
• Building materials 589,000 Tons
• Water consumption 200,556 m3
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การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า 
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ลูกค้าสัมพันธ์

แสนสิริถือว่าลูกค้าทุกคนมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของแสนสิริ ด้ังนั้นแสนสิริจงึมุ่งเน้น
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าทุกกลุ่ม และดูแลลูกค้าทุกรายต้ังแต่เข้าเยี่ยมชมโครงการ 
ไปจนถึงภายหลังเขา้พักอาศัย โดยในทกุขั้นตอนท่ีแสนสิรใิหบ้รกิารจะมกีารประเมนิความพึงพอใจ 
ของลูกค้าหรือลูกบ้านอย่างสม�าเสมอ เพ่ือให้การบริการหรือคุณภาพของโครงการเป็นไปตาม 
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จรงิ

แสนสิรใิหบ้รกิารตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 แก่ลกูค้าและลกูบา้นทกุจุดใหบ้รกิารในธุรกิจ  
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเริ่มต้ังแต่องค์กรส่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการหรือ 
บริการต่าง ๆ ไปจนถึงลูกค้าเข้าพักอาศัยหรือใช้บริการตลอดท่ีอยู่ภายในโครงการของแสนสิร ิ 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมฝ่ีายท่ีรบัผดิชอบดแูลเพ่ือใหก้ารด�าเนินการของลกูค้าหรอืลกูบา้นมคีวามสะดวก
มากท่ีสุด และได้ประสบการณ์ท่ีดีท่ีได้รบัจากแสนสิร ิ

แนวทางการสรา้งความสัมพันธกั์บลูกค้า

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดแูลลูกค้าและลูกบ้าน

Touchpoint 1

ฝ่ายขาย 
(Sale) 

แนะน�าการเข้าชมโครงการและใหข้้อมูล 
โครงการแก่ผู้ท่ีสนใจ พรอ้มท้ังสนับสนุน 

ขั้นตอนการท�าสัญญาซื้อขาย 

Touchpoint 3

ฝ่ายวิจยัและพัฒนากลยุทธ ์ 
(Research and Property Strategy) 

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
หลังการเข้าอยู ่

Special Touchpoint 1

ฝ่ายโฮมแคร ์ 
(Home Care) 

รบัผิดชอบการบรกิาร และการซ่อมบ้าน
หรอืหอ้งชุดภายในระยะเวลา

รบัประกันหลังการโอนกรรมสิทธิ ์

Touchpoint 4

ฝ่ายบรหิารอาคารท่ีพักอาศัย  
(Property Management Resident: PMR) 

บรหิารจดัการคุณภาพท่ีพักอาศัย
ของโครงการ

Special Touchpoint 3

ฝ่ายคอลเซน็เตอร ์
(Call Centre) 

ใหบ้รกิารด้านข้อมูลทุกเรื่องท่ีลูกค้า
และลูกบ้านมีข้อสงสัย รวมท้ัง 

ประสานงานติดตามงานกับส่วนงาน 
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

Touchpoint 2

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์
(Customer Relation) 

อ�านวยความสะดวกการตรวจ 
รบัมอบบา้นหรอืหอ้งชุดใหแ้ก่ลูกค้า  

และติดตามผลการแก้ไขงาน 
จุดบกพรอ่งท่ีรบัมอบ

ท้ังนี้ แสนสิรกิ�าหนดใหม้ีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและลูกบ้าน (Voice of Customer) 
ในแต่ละจุดใหบ้รกิาร (Touchpoint) ซึ่งรบัผิดชอบโดยฝ่ายต่าง ๆ การบรกิารทุกจุดจะถูกวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและลูกบ้านท่ีมีต่อโครงการและการใหบ้รกิาร เพ่ือน�าผลการประเมิน
ท่ีได้รบัไปพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง

รอ้ยละ 895,443

รอ้ยละ 8610,360 

รอ้ยละ 851,297 

รอ้ยละ 923,047 

รอ้ยละ 822,054 

รอ้ยละ 963,390

จุดใหบ้รกิาร คะแนนความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการใหบ้รกิาร ปี 2562 

จ�านวนผู้เข้าใชบ้รกิาร
(คน)

Touchpoint 1

Special
Touchpoint 1

Special
Touchpoint 3

Touchpoint 2

Touchpoint 3

Touchpoint 4

คะแนนความพึงพอในภาพรวม
ของลูกค้าและลูกบ้านจากทุกจุดใหบ้รกิาร เมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีรอ้ยละ 85

รอ้ยละ 90

ผลการด�าเนินงานด้านการใหบ้รกิารโดยใชค้ะแนนความพึงพอใจ ปี 2562
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การสรา้งความสัมพันธ์
กับลูกค้าภายในโครงการของแสนสิริ

แสนสิรสิรา้งความสัมพันธกั์บลกูค้าและลกูบา้นในทกุโครงการของแสนสิร ิโดยมุง่เนน้การพัฒนาโครงการ
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ท้ังในด้านความสะดวกสบาย รวมถึงสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้า ตลอดจนรบัฟงัข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากลูกค้าและลูกบ้านเพ่ือมาพัฒนา
และปรบัปรุงสินค้าและบรกิารของแสนสิร ิ

Sansiri Home Service 
Application

แสนสิริจดัท�าแอปพลิเคชันเพ่ืออ�านวยความสะดวกใหกั้บลูกบ้านท่ีอาศัยภายในโครงการต่าง ๆ รวมถึง 
เป็นการดูแลลูกบ้านได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธกั์บลูกบ้าน โดย
แอปพลิเคชันท่ีแสนสิริจัดท�าขึ้นเน้นการบริการส�าหรับดูแลท่ีพักอาศัย รวมถึงการแจ้งเตือนสภาพ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายต่อลกูบา้น อีกท้ังยงัสามารถท�าธุรกรรมการเงนิท่ีเก่ียวขอ้งกับอสังหารมิทรพัย์
ของแสนสิรภิายในแอปพลิเคชนัเดียว

แสนสิรจิดัท�าโครงการ กิจกรรม และชอ่งทางท่ีหลากหลายในการสรา้งความสัมพันธกั์บลูกค้าและลูกบ้าน 
โดยในปี 2563 โครงการท่ีโดดเด่น อาทิ

 • Lifestyle Hub ซึ่งเป็นสถานท่ีใหบ้รกิารและแบ่งปันประสบการณ์การใชช้วิีตแนวใหม่ในรูปแบบ 
  ท่ีแตกต่าง โดยปัจจุบันแสนสิรไิด้จดัใหม้ี Lifestyle Hub ใน 5 แหง่ ได้แก่ 
  - The Cloud at Siam Paragon ส�าหรบัคนรกับ้านและรกัสุขภาพ 
  - Sansiri Backyard Bangkok และ Sansiri Backyard HuaHin ส�าหรบัคนรกัสุขภาพ
   และส่ิงแวดล้อม 
  - SIRI House Bangkok และ SIRI House Singapore ส�าหรบัผู้ต้องการเปล่ียนบรรยากาศ  
   เพ่ือหลีกหนีความวุ่นวายและตารางชวิีตอันยุง่เหยงิ
 • งาน Sansiri Winter Market Festival ท่ีจดัในไตรมาสท่ี 4 ของทกุป ีซึ่งมคีนเขา้รว่มงานมากกว่า  
  50,000 คน 

นอกจากน้ี แสนสิร ิยังมีสิทธพิิเศษ (Privilege) ต่าง ๆ  ใหกั้บลูกบ้าน เชน่ แคมเปญ Move-in Experience 
ท่ีบรกิารดูแลในเรื่องการขนย้าย การท�าความสะอาด และการตกแต่งหอ้ง สิทธพิิเศษ Easy Living ท่ีรวม
ส่วนลดในการใชช้วิีตในด้านต่าง ๆ ใหลู้กบ้านสะดวกสบายมากขึ้น

คุณสมบัติใหม่ในปี 2562

Samitivej Virtual Hospital 
แสนสิริร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวชในการท�าฟีเจอร ์ 
Samitivej Virtual Hospital บริการให้ค�าปรึกษาทาง 
การแพทย์แบบ Real-Time Video Call ตลอด 24 ชั่วโมง 

AQI: เชค็อากาศ ความชื้นและค่าฝุ่น PM 2.5 
ลกูบา้นแสนสิรสิามารถเชค็อากาศ ความชื้น และค่าฝุ่น PM 2.5  
โดยรายงานผลตามเวลาจริงผ่านแอปพลิเคชัน Sansiri 
Home Service

ฟนิแก๊ส 
ลูกบ้านของแสนสิริสามารถส่ังแก๊สผ่านแอปพลิเคชัน 
Sansiri Home Service ซึ่งมีการจดัส่งท่ีรวดเรว็ ถูกต้อง 
ปลอดภัย อีกท้ังมีประกันภัยทุกการส่ังซื้อ

SB Furniture Package 
แสนสิรริว่มกับ SB Furniture เพ่ือใหลู้กบ้านตกแต่งบ้าน/
อาคารได้ตามรูปแบบท่ีต้องการ ท้ังนี้ เฟอรนิ์เจอรท่ี์ใชใ้นการ 
ตกแต่งได้รับการออกแบบใหส้ามารถใช้ส�าหรับขนาดของ 
โครงการของแสนสิรเิท่าน้ัน ซึ่งถือเปน็แพ็คเกจเฉพาะส�าหรบั
ลูกบ้านของแสนสิริ

My Account  
แสนสิริ ร่วม กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ เ ปิดฟี เจอร์ ใน
แอปพลิเคชนั Sansiri Home Service ใหส้ามารถจา่ยค่าน�า 
ค่าส่วนกลาง และค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ  ผา่นในแอปพลิเคชนัดังกล่าว
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จ�านวนเรื่องรอ้งเรยีนเก่ียวกับ
การบรกิาร

20 เรื่อง 

ข้อรอ้งเรยีนเก่ียวข้องกับลูกค้าสัมพันธ์

การร้องเรียนเก่ียวกับการบริการหรือดูแลลูกค้าของแสนสิริ สามารถกระท�าโดยร้องเรียนผ่าน 
ในแต่ละจุดใหบ้รกิาร (Touchpoint) โดยแสนสิรมิกีระบวนดแูลขอ้รอ้งเรยีนท่ีได้รบั และรบีด�าเนนิการ 
แก้ไขอยา่งเปน็ระบบโดยเรว็ท่ีสุด และน�าขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะท่ีได้รบัมาพัฒนาและปรบัปรุง
สินค้าและบรกิารใหดี้ยิ่งขึ้น ซึ่งแสนสิรไิม่หยุดท่ีจะพัฒนาการใหบ้รกิารท่ีสมบูรณ์แบบในทุกด้าน

ข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการบรกิารในปี 2562 

จ�านวนเรื่องรอ้งเรยีนท่ีได้รบั
การแก้ไขแล้ว 

20 เรื่อง

จ�านวนเรื่องรอ้งเรยีนท่ีอยู่ระหว่าง
การแก้ไข 

0 เรื่อง 

แสนสิรติระหนกัถึงสวัสดิภาพและความปลอดภยัของลกูบา้นและผูท่ี้เขา้มาใชบ้รกิารทกุคน เนื่องจาก
ความปลอดภัยเป็นส่ิงส�าคัญท่ีลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อโครงการของแสนสิริ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกแบบท่ีเอ้ืออ�านวยกับผูพิ้การและผูสู้งอายุท่ีต้องการเขา้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้นแสนสิร ิ
จงึใส่ใจในทกุกระบวนการพัฒนาโครงการ ต้ังแต่กระบวนการออกแบบโครงสรา้งอาคาร การจดัซื้อ 
สินค้าเพ่ือใชใ้นโครงการ การบรกิาร และการจดัการสภาพแวดล้อมโครงการ เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

แสนสิรกิ�าหนดใหฝ่้ายควบคมุคณุภาพ ฝ่ายจดัซื้อส่วนโครงการ และฝ่ายพัฒนาโครงการ มหีนา้ท่ีรบัผดิชอบในการจดัซื้อ 
สินค้าและพัฒนาใหทุ้กโครงการของแสนสิริผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เพ่ือใหลู้กบ้านมั่นใจว่าสินค้าและบริการจะ
ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการด�าเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แสนสิรใิหค้วามส�าคัญในการออกแบบ พัฒนา และดแูลโครงการใหป้ลอดภยัต่อผูอ้ยูอ่าศัยทกุคน โดย
ก�าหนดใหฝ่้ายควบคมุคณุภาพ ฝ่ายจดัซื้อส่วนโครงการ และฝ่ายพัฒนาโครงการ เป็นผู้รบัผิดชอบ 
ในการพัฒนาโครงการใหม้ีความปลอดภัย ท้ังนี้ ภายหลังด�าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ในชว่งหลังการโอนกรรมสิทธิ ์ ส่วนฝ่ายบรหิารท่ีพักอาศัยภายใต้บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด  
จะท�าหน้าท่ีรับผิดชอบระบบความปลอดภัยของโครงการตามนโยบายด้านความปลอดภัย รวมถึง
ก�าหนดหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัยท�าหน้าท่ีฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ท่ีรบัผิดชอบในพ้ืนท่ีโครงการ

แนวทางการพัฒนาโครงการและความปลอดภัย

การพัฒนาโครงการอย่างปลอดภัย

รบัผิดชอบจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีครอบคลุมมาตรการ
ด้านความปลอดภัยใหไ้ด้รับการอนุมัติในทุก
โครงการ

อนุมติัแบบโครงการ รวมถึงตรวจสอบคณุภาพ 
และความปลอดภยัของสินค้าก่อนการจดัซื้อ 
เพ่ือใชใ้นโครงการ

ทดลองใช้อาคารเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 
และความปลอดภัยของสินค้าและโครงการ 
ตามมาตรฐานของแสนสิรก่ิอนส่งมอบใหล้กูค้า

ออกแบบโครงสรา้ง พ้ืนท่ีส่วนกลาง และเขตรัว้ 
โครงการอย่างค�านึงถึงความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว

ก่อสรา้งโครงการตามมาตรการควบคมุคณุภาพ 
รวมถึงการตรวจประเมนิและติดตามผลด�าเนนิ
งานด้านคณุภาพและความปลอดภยัในทกุพ้ืนท่ี
พัฒนาโครงการเปน็รายเดือน

กรณเีกิดปญัหาด้านคณุภาพหรอืความปลอดภยั 
หลังการส่งมอบใหล้กูค้า ฝ่ายควบคมุคณุภาพ
จะสนับสนุนข้อมูล เพ่ือสรุปและหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา

แสนสิรบิรหิารจดัการความปลอดภยัโครงการต่าง ๆ  ตามนโยบายความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร 

นโยบายความปลอดภัยฝ่ายบรหิารอาคารท่ีพักอาศัย

พัฒนาระบบความปลอดภัย
ในการท�างาน 

เพ่ือสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย
ใหท่ั้วท้ังองค์กร

ก�าหนดมาตรการ
ควบคุมความสูญเสีย 

จากอุบัติเหตุและอันตราย 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ด�าเนินงานตามรายละเอียดของ  
คู่มือความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อม 

สนับสนุนพนักงาน
และผู้รบัเหมา 

โดยจดัอบรมและใหค้วามรู ้
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน  

เพ่ือบรรลุการปฏิบัติตามแผนฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยท้ังหมด

ด�าเนินระบบป้องกัน 
และแก้ไขความเส่ียง 

อย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ือบรรล ุ
แผนงานความปลอดภัยท้ังหมด

จดัสรรทรพัยากร
อย่างเหมาะสม 

เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการ 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

มีประสิทธภิาพสูงสุด
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เทคโนโลยีจดัการระบบวิศวกรรม 
(IOT Facility Management)

เทคโนโลยีจดัการระบบวิศวกรรมส่วนกลาง

เทคโนโลยีจดัการระบบวิศวกรรมส่วนท่ีพักอาศัย

Preventive Maintenance
ตรวจสอบระยะการใชง้าน 

และระยะเวลาในการซ่อมแซม 
อุปกรณ์ต่าง ๆ

Building Engineering System
แจง้เตือนเหตุขัดข้อง 

ในระบบวิศวกรรมในอาคาร 
เชน่ ปั๊ มน�าไม่ท�างาน ไฟฟา้ดับ  

ลิฟต์ค้าง เป็นต้น

Fire Alarm
แจง้เตือนไปยัง LIV-24  

เมื่อพบสัญญาณแจง้เตือน
เหตอัุคคีภยั โดยทีมงานจะท�าการ

ตรวจสอบและประสานไปยังโครงการ

Smart Meter (Water/ Electric)
แจง้เตือนเมื่อเกิดน�ารั่วหรอืมีอัตราการไหลของน�าท่ีผิดปกติ และแจง้เตือน 

เมื่อมีแรงดันไฟฟา้สูงหรอืต�ากว่าค่าปกติ เชน่ ไฟรั่ว ไฟเกิน เป็นต้น

ส�าหรบัคอนโดมิเนียม

โครงการคอนโดมิเนียม (แผนเชื่อมต่อในอนาคต)

เทคโนโลยีจดัการระบบวิศวกรรมส่วนกลาง

High Voltage 
 Supply 

Monitoring 
ติดตามและแจง้เตือนค่า

ไฟฟา้ในโครงการ

Lubhouse  
Air-Con Status 

Monitoring
ติดตามและแจง้เตือน

สถานะการท�างานของเครื่องปรบั
อากาศในหอ้งสโมสร

ของโครงการ

Clubhouse  
Water Flow 
Monitoring  

ติดตามและแจง้เตือน 
การใชน้�าส่วนกลาง

Swimming Pool Pump 
Monitoring, Water 
Quality Monitoring    

ติดตามและแจง้เตือน 
สถานะการท�างานของปั๊ มน�า 
และคุณภาพน�าในสระว่ายน�า

ในโครงการ

ส�าหรบัโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์โฮม

ท้ังน้ี แสนสิริ ได้ร่วมมือกับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด บริหารจัดการความปลอดภัย 
ในโครงการต่าง ๆ  ของแสนสิร ิโดยน�าเทคโนโลยมีาใชใ้นระบบรกัษาความปลอดภยัและบรหิารจดัการ
ระบบวิศวกรรมโครงการ เพ่ือมอบบริการท่ีสะดวกสบายและสร้างความมั่นใจใหกั้บลูกบ้านในการ 
อยู่อาศัยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง กับการอยู่อาศัยในทุกชว่งเวลา ซึ่งระบบการบริหาร
จดัการความปลอดภัยของแสนสิรคืิอ LIV-24 แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

การสังเกตการณ์ระบบรกัษาความปลอดภัย
(Security Monitoring)

เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรกัษาความปลอดภัยรอบโครงการ

เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรกัษาความปลอดภัยส่วนท่ีพักอาศัย

CCTV - Video Analytics
ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหว 
ท่ีผิดปกติของเหตุการณ์ต่าง ๆ

Digital Fence
ระบบรั้วอัจฉรยิะ สามารถส่งสัญญาณ
เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในบรเิวณโครงการ 

และแจง้เตือนทันที

Intrusion Alarm
แจง้เตือนเมื่อมีการบุกรุกเข้าในตัวบ้าน โดยเชื่อมต่อสัญญาณ

เตือนอุปกรณ์กันขโมยต่าง ๆ ภายในตัวบ้านมายัง LIV–24

Visitor Management System (VMS)
ระบบคัดกรองผู้มาติดต่อ 

ก่อนเข้าโครงการ 

Face Recognition
ระบบตรวจสอบผู้รบัเหมาและผู้ใหบ้รกิาร

ต่างๆ เชน่ ผู้ใหบ้รกิารรกัษาความปลอดภัย
และการบรกิารรกัษาความสะอาด เป็นต้น

Real-Time Guard Tour
ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตามจุด 

ของเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย 
แบบ Real – Time

ส�าหรบัโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์โฮม (แผนเชื่อมต่อในอนาคต)
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ความรบัผิดชอบ
ของฝ่ายบรหิารอาคารท่ีพักอาศัย

จดักิจกรรมสนับสนุน 
ความปลอดภัยของลูกบ้าน เชน่  

การจดัซ้อมหนีไฟและจดัซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้นประจ�าปี เป็นต้น

ดูแลความเรยีบรอ้ย 
ของสภาพแวดล้อมของส่วนกลาง  

เชน่ สระว่ายน�า ถนนภายในโครงการ 
เป็นต้น

ก�ากับดูแลระบบส่วนกลาง เชน่  
ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟา้และแสงสว่าง 

ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผังจุดต้ัง
ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิง และจุดรวมพล 

กรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

ท้ังน้ี หลังจากปแีรกท่ีโอนกรรมสิทธิ ์แสนสิรยิงัก�าหนดใหฝ่้ายบรหิารอาคารท่ีพักอาศัย
บรหิารจดัการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบของทุกโครงการ ดังนี้

การออกแบบโครงการ
เพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัย

แสนสิรใิส่ใจในทกุรายละเอียดในการออกแบบทกุโครงการ โดยค�านึงถึงความสะดวกสบาย 
แก่ผู้พักอาศัย ความปลอดภัยใหกั้บลูกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการและผู้สูงอายุ 
ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ ท้ังนี้ แสนสิริก�าหนดใหทุ้กโครงการ 
(ร้อยละ 100) ต้องมีการออกแบบใหไ้ด้มีตามมาตรฐานการออกแบบของแสนสิริ
และมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก�าหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถัมภ ์(วสท.) แสนสิรใิส่ใจในทกุรายละเอียดในการออกแบบทกุโครงการ  
โดยค�านึงถึงความสะดวกสบายแก่ผูพั้กอาศัย ความปลอดภยัใหกั้บลกูบา้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้พิการและผู้สูงอายุ ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ ท้ังน้ี 
แสนสิรกิ�าหนดใหท้กุโครงการ (รอ้ยละ 100) ต้องมกีารออกแบบใหไ้ด้มตีามมาตรฐาน
การออกแบบของแสนสิรแิละมาตรฐานความปลอดภยัตามขอ้ก�าหนดของวิศวกรรม
สถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

Endless Pool   
แสนสิริค�านึงถึงการออกแบบพ้ืนท่ีสระน�าของ
โครงการท่ีมีอยู่จ�ากัดจงึออกแบบสระว่ายน�าโดย
น�าเอาเทคโนโลย ีEndless Pool ซึ่งใชห้ลักการโดย
สร้างแรงดันน�าท�าใหร้่างกายต้องว่ายทวนน�าอยู่
ตลอด ดังน้ัน สระว่ายน�าแบบ Endless Pool จงึ
ใชพ้ื้นท่ีน้อยแต่ใหป้ระสิทธภิาพอย่างเต็มท่ี

Aqua Treadmill   
แสนสิริน�าเอาเทคโนโลยีลู่ ว่ิงในน�ามาใช้ร่วมกับ
การออกแบบสระว่ายน�า เพ่ือเพ่ิมทางเลือกส�าหรบั 
การออกก�าลังกายของลกูบา้น โดยลูว่ิ่งในน�าสามารถ 
รองรบัการออกก�าลังกายได้ทุกเพศทุกวัย

การออกแบบโครงการเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

Educational Playground
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาการของเด็ก ๆ  เปน็อีกหนึ่งส่ิงส�าคัญท่ีแสนสิรใิส่ใจ ดังนัน้แสนสิรจิงึออกแบบสนามเด็กเล่น 
ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนการเรยีนรูค้วบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะรอบด้านของเด็ก ๆ ท้ังด้านรา่งกาย อารมณ์ 
และสังคม รวมถึงความคิดและสติปัญญา พร้อมท้ังสนุกสนานไปกับธรรมชาติ แต่มีความปลอดภัยและ 
ผู้ปกครองสามารถดแูลได้อยา่งท่ัวถึง ตลอดจนใหเ้ป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมส�าหรบัทกุสมาชกิในครอบครวั 
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Multi Sports Field
โครงการแนวสูงส่วนใหญ่ของแสนสิริต้ังอยู่ใน 
พ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตเมือง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
อยา่งจ�ากัด ดังนั้น แสนสิรจิงึได้ออกแบบสนามกีฬา 
รูปแบบ Multi Sports Field ซึ่งสามารถปรบัเปล่ียน 
ใหส้อดของกับกีฬาหรือกิจกรรมโดยใช้ไฟ LED  
ในการปรบัเปล่ียนรูปแบบ ท�าใหส้ามารถใชป้ระโยชน ์
ในพ้ืนท่ีท่ีจ�ากัดได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและส่งเสรมิ
ใหลู้กบ้านของแสนสิรมิีคุณภาพชวิีตท่ีดี

แสนสิรอิอกแบบบ้านและพ้ืนท่ีส่วนกลางใหร้องรบัต่อการใชง้านของผู้สูงอายุ โดยมีการออกแบบ
พ้ืนท่ีในบ้านท่ีขยายพ้ืนท่ีพิเศษ และลดพ้ืนท่ีต่างระดับ เพ่ือรองรับส�าหรับการใช้รถเข็น ต้ังแต่
ประตูทางเข้าหอ้งนอน พ้ืนท่ีในหอ้งนอน จนถึงพ้ืนท่ีในหอ้งน�า ท้ังนี้ แสนสิริเลือกใชป้ระตูหอ้งน�า 
แบบบานเล่ือนเพ่ือให้ง่ายส�าหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ และเลือกใช้พ้ืนท่ีสามารถรองรับ 
แรงกระแทก (Absorption Floor) ท่ีมีพ้ืนผิวเป็นเสมือนไม้ นอกจากนี้ แสนสิรยิังได้ออกแบบพ้ืนท่ี
ส่วนกลางใหอ้�านวยความสะดวกและความปลอดภยัใหกั้บลกูบา้นในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีส่วนกลางต่าง ๆ   
ในโครงการแสนสิริ

การออกแบบเพ่ือคนผู้สูงอายุ 
(Elderly Care Design Solution)

แสนสิร ิมุง่เน้นการออกแบบโครงการท่ีส่งเสรมิ
ให้ทุกคนในครอบครัวสามารถด�าเนินกิจวัตร
ประจ�าวันได้สะดวกสบาย และลดการพ่ึงพาผู้
อ่ืน จงึน�าหลักการออกแบบอย่าง Universal 
Design ท่ีทุกคนสามารถใช้สอยได้อย่างเสมอ
ภาคกัน โดยท่ีไม่ต้องปรับแต่ง ดัดแปลง หรือ
ออกแบบใหม่

การออกแบบเพ่ือคนทุกกลุ่มทุกวัย 
(Universal Design)

แสนสิรคิ�านงึถึงความปลอดภยัของลกูค้าตลอดเวลาท่ีอยูภ่ายในโครงการ จงึก�าหนดใหท้กุโครงการ
ต้องมหีน่วยรกัษาความปลอดภยัประจ�าโครงการ เพ่ือดแูลและรบัมอืกับเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้น 
โดยแสนสิริมีการจดัอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของชุดรกัษาความปลอดภัยและใหเ้ป็นท่ีไว้วางใจกับลูกค้าท่ีเข้ามาพักอาศัยหรอืใชบ้รกิาร

การดแูลรกัษาความปลอดภัย
ใหกั้บลูกค้า  

แสนสิรจิดัชดุครูฝึกหน่วยงานมาตรฐานรกัษาความปลอดภยั (Sansiri Security Inspection: SSI) 
ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในโครงการใหม้ีความช�านาญในงานรกัษาความปลอดภัยในชวิีตและทรพัย์สินของลูกบ้าน รวมถึง 
การฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงขั้นต้น  
การปฐมพยาบาล การแก้ไขสถานการณ์ เป็นต้น ท้ังนี้ พนักงานรกัษาความปลอดภัยของโครงการ
มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบหลัก ดังนี้

ตรวจสอบบุคคล
และรถท่ีผ่านเข้า-ออก

โครงการ

ส�ารวจจุดเส่ียง-จุดล่อแหลม 
ภายในโครงการ เพ่ือรายงาน

และด�าเนินการแก้ไข

ยืนยันบุคคล
ท่ีเข้า-ออกโครงการ

ท�าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย
อ่ืน ๆ ตามมาตรฐาน 
อย่างเป็นมืออาชพี

ความรบัผิดชอบของเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย
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แสนสิรติิดตามการด�าเนินงานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภยัของลูกค้า ในรูปแบบข้อรอ้งเรยีน
ท่ีเก่ียวข้องกับด้านความปลอดภัยหรอืประเด็นด้านความเป็นอยู่ท่ีดีอ่ืน ๆ โดยประเด็นข้อรอ้งเรยีน
จะถูกน�ามาปรบัปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือป้องกันไม่ใหป้ระเด็นข้อรอ้งเรยีนเกิดขึ้นซ�า และ
สรา้งความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกบ้าน

86 รายการข้อร้องเรียนด้านสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้าในพ้ืนท่ีในโครงการ
ท่ีได้รับการยืนยัน อาทิ บริการของเจ้าหน้าท่ี 
การป้องกันความปลอดภัยของลูกบ้าน และ
การป้องกันการลักทรัพย์ จากข้อร้องเรียน
ท้ังหมด 259 รายการ

ร้อยละ 100 ของประเด็นข้อร้องเรียน ได้รับ
การตรวจสอบเพ่ือด�าเนินการแก้ไขและชดเชย
ความเสียหาย พรอ้มท้ังส่ือสารผลการปรบัปรุง
การด�าเนินงานอยา่งต่อเนื่องใหแ้ก่ผู้รอ้งเรยีน 

ผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในโครงการ

การฝึกอบรมด้านการรกัษาความปลอดภัย

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยในปี 2562

 
หลักสูตรธรรมดา 86 ชม./คน-ปี (6 หลักสูตร)  
หลักสูตรขั้นสูง 120 ชม./คน-ปี (1 หลักสูตร)

จ�านวนพนักงาน
รกัษาความปลอดภัย

ท้ังหมด 1,283 คน

จ�านวนหลักสูตรการการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย

7 หลักสูตร

งบประมาณ ท่ีได้ในการฝึกอบรม
ด้านความ ปลอดภัย ในปี 2562

จ�านวน 198,500 บาท
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การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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กลยุทธค์วามยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
“แสนสิร ิกรนี มิชชั่น (Sansiri Green Mission)”

แสนสิริประกาศกลยุทธค์วามยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมปี 2561-2565 หรือ “แสนสิริ กรีน มิชชั่น (Sansiri Green 
Mission)” ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานการด�าเนินงานสีเขียว (Green Platform) โดยประกอบด้วย การด�าเนินงานท่ีส่งเสรมิ
และอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 5 ด้าน ได้แก่ การจดัการของเสีย การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การจดัการพลังงาน การออกแบบ
อาคาร และการขนส่ง ซึ่งกลยุทธดั์งกล่าว อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท่ีผสานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการใชท้รพัยากร โดยกลยุทธดั์งกล่าวครอบคลุม 
การด�าเนินงานภายในองค์กร (Corporate Boundaries) กระบวนการทางธุรกิจ (Operation Boundaries) ไปจนถึง 
โครงการและบรกิารด้านการพัฒนาสินค้าและบรกิาร (Product and Service) ส�าหรบัลูกค้าและลูกบ้าน 

50 ล้านบาท รอ้ยละ 10

ส�าหรบังบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564  
เพ่ือเสรมิสรา้งความเปน็เลิศสู่ความยั่งยนืด้านพลังงาน 

และการก�าจดัของเสีย

แสนสิรต้ัิงเป้าหมายการลดปรมิาณการใชพ้ลังงาน  
น�า และการก่อเกิดขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม 

ลงรอ้ยละ10 ภายในปี 2565 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2560

การบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม
แสนสิริพัฒนาธุรกิจและหน่วยงานในเครือให้เป็นเป็นธุรกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้การด�าเนินธุรกิจ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมใหน้้อยท่ีสุด เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้ังแต่เริ่มคิดพัฒนา
โครงการจนไปถึงการใชวั้สดท่ีุเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ แสนสิรยิงัส่งเสรมิและสรา้งจติส�านึกใหกั้บพนักงานทกุระดับ
เกิดความตระหนักรกัษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

แสนสิรกิ�าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการ
บรหิารจดัการของแสนสิรคิรอบคลมุอาคารส�านกังานใหญ่แสนสิร ิส�านกังานใหญ่บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิตแผน่
คอนกรตีส�าเรจ็รูป โรงแรม เอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น ท้ังหวัหนิและเขาใหญ ่ฮาบโิตะ มอลล์ และพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ

การบรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมในแสนสิร ิ

คณะกรรมการก�ากับ 
ดแูลกิจการ

• ก�าหนดและอนุมัตินโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และก�ากับดูแลการด�าเนินงานให ้
 สอดคล้องกับหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี
• ทบทวนผลการด�าเนนิงานตามแนวทางการด�าเนนิโครงการท่ีเปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อมของ 
 ฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบเพ่ือความยั่งยนื และฝ่ายพัฒนาความยั่งยนื เป็นประจ�าทกุปี

ฝ่ายนวัตกรรม 
และออกแบบ 

เพ่ือความยั่งยืน

• ด�าเนนิงานรว่มกับองค์กรพันธมติรชั้นน�าระดับโลก เพ่ือพัฒนาและแลกเปล่ียนองค์ความรู ้
 ด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและจดัการพลังงานอยา่ง 
 ยั่งยนื

ฝ่ายพัฒนา
ความยั่งยืน 

• ติดตามประเมนิผลการด�าเนินการด้านความยั่งยนืขององค์กร 
• วางแผนและรายงานผลการด�าเนนิงานด้านความยั่งยนืเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับ 
 ดแูลกิจการเป็นประจ�าทกุปี
• รายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านรายงานความ 
 ยั่งยนืประจ�าปี 

คณะท�างาน 
ด้านการจดัการพลังงาน  

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร
อาคารและวิศวกรรม

• บริหารจัดการการใช้พลังงานของส�านักงานแสนสิริให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ซึ่งคณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
• รวบรวมขอ้มูลด้านการใชพ้ลังงานและตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลังงานในปัจจุบนั 
• ประสานงานกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
 และขอ้ก�าหนดตาม พรบ.การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์
และบรหิารส�านักงาน

• รว่มมอืกับฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการสรา้งความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม 
 ใหแ้ก่พนักงาน เชน่ การแยกขยะและการน�าขยะมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เป็นต้น

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

• วางแผนการพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  
 และควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม
• ด�าเนินการออกแบบและพัฒนาท้ังโครงการแนวราบและโครงการแนวสูงท่ีเป็นมิตร 
 กับส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
• รว่มจดัท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับบรษัิทท่ีปรกึษาด้านส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาโครงการของแสนสิริท้ังโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง เช่น บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ อาคารชุดพักอาศัย 
(คอนโดมิเนียม) เป็นต้น อาจเข้าข่ายข้อก�าหนดท่ีต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ดังน้ันแสนสิริจงึก�าหนดใหฝ่้ายพัฒนาโครงการท�าหน้าท่ีรับผิดชอบพัฒนาโครงการ
และด�าเนินงานร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือจดัท�ารายงาน EIA รวมท้ังต้องรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ 
เพ่ือควบคุมผลกระทบดังกล่าวโดยเฉพาะต่อชุนชนรอบพ้ืนท่ีโครงการท้ังในระยะก่อสรา้งและระยะด�าเนินโครงการใหห้น่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบพิจารณา รวมถึงรายงานความคืบหน้าโครงการใหกั้บคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือรบัทราบต่อไป

การด�าเนินงานก่อนพัฒนาโครงการ
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ขั้นตอนการพัฒนา
โครงการของแสนสิริ

ข้อหว่งกังวลและเรื่องรอ้งเรยีนจากการพัฒนาโครงการ

แสนสิรวิางแผน
พัฒนาโครงการ

ขั้นตอน
การออกแบบโดยฝ่าย

พัฒนาโครงการ

เริม่ศึกษาผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมรว่มกับ

ด้านสังคม

ด�าเนินการ 
มีส่วนรว่มกับชุมชน

ครั้งท่ี 1

น�าความคิดเหน็ 
และข้อหว่งกังวล 

มาปรบัปรุงโครงการ

ด�าเนินการ
มีส่วนรว่มกับชุมชน

ครั้งท่ี 2

จดัท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์
กับชุมชนโดยรอบ

ก่อนก่อสรา้ง

สรา้งความสัมพันธ์
กับชุมชน

โดยรอบโครงการ

เริม่ด�าเนินการ
ก่อสรา้งตามแผนการ

พัฒนาโครงการ

จดัต้ังศูนย์
รบัเรื่องรอ้งเรยีน
โดยนิติบุคคลของ

โครงการ

จดัต้ังศูนย์รบัเรื่อง
รอ้งเรยีนระหว่าง
ก่อสรา้งโครงการ

โครงการแล้วเสรจ็
และเปิดใชโ้ครงการ

ส่งรายงานให้
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

พิจารณา

ขออนุญาต
หน่วยงานท้องถ่ิน

เพ่ือก่อสรา้ง
โครงการ

หากไม่ผ่านการพิจารณา

แสนสิริด�าเนินการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือรับฟงัความคิดเหน็ในช่วงระหว่างการจดัท�ารายงาน EIA ด้วยวิธี
การท�าแบบสอบถามหรือการจัดประชุมร่วมกับชุมชน ส�าหรับข้อห่วงกังวลหรือเรื่องร้องเรียนท่ีอาจได้รับระหว่างช่วงการ
ก่อสรา้งโครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการของแสนสิรจิะน�ามาพิจารณาเพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 พรอ้มแจง้กลับใหชุ้มชนรบัทราบถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 

ตัวอย่างข้อหว่งกังวลและเรื่องรอ้งเรยีนของชุมชน

ฝุ่นละอองระหว่างการพัฒนาโครงการ 
ท่ีเกิดจาก การก่อสร้าง การขนส่ง และการเผาไหม ้
ในพ้ืนท่ีโล่ง ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ อาทิ ก�าหนดใหติ้ดต้ังก�าแพงสูง ใชผ้้าคลุม
ปิดรถบรรทุกขนส่ง ห้ามไม่ให้มีการเผาขยะในพ้ืนท่ี
ก่อสรา้ง

เสียงรบกวนจากการก่อสรา้งท่ี 
ท่ีเกิดจากการท�างานของเครื่องจกัร และการตัดหรอื
เจาะวัสดุก่อสรา้ง ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ อาทิ ก�าหนดใหม้กีารติดต้ังก�าแพงสูง 
ใชแ้ผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูปในการก่อสรา้ง ก�าหนดเวลา
ท�างานก่อสรา้งเฉพาะกลางวันเท่าน้ัน

แรงส่ันสะเทือนจากการใชเ้ครื่องจกัร
ตอกเสาเข็ม

ระหว่างการก่อสรา้ง ท้ังนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบ อาทิ พยายามลดการตอกเสาเข็ม 
ด้วยปั่ นจัน่และใชวิ้ธกีารขุดเพ่ือฝ่ังเสาเขม็แทน การท�าค ู
โดยรอบพ้ืนท่ีบางโครงการ เพ่ือลดแรงส่ันสะเทือน 
ท่ีไปยังชุมชนข้างเคียง

การจราจรติดขัดจากการขนส่งวัสดกุ่อสรา้ง
และการเพ่ิมขึ้นของปรมิาณรถยนต์ 

เมื่อเปดิใชโ้ครงการ ท้ังน้ี ตัวอยา่งแนวทางปอ้งกันและ
แก้ไขผลกระทบ อาทิ ก�าหนดใหก้ารขนส่งวัสดอุุปกรณ์
ก่อสร้างอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน จดัใหม้ีพนักงาน 
จราจรคอยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใชร้ถยนต์ในการ
เข้า-ออกโครงการเมื่อเปิดใชโ้ครงการ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสรา้ง
และเมื่อเริม่เปิดใชโ้ครงการ 

ท้ังน้ี ตัวอย่างแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
อาทิ จัดสถานท่ีหรือหอ้งส�าหรับท้ิงขยะเพ่ือป้องกัน
การเกิดกล่ินรบกวน เพ่ือรอรถขนส่งขยะมูลฝอยของ 
หนว่ยงานท้องถ่ินมารบัไปก�าจดัตามกระบวนการต่อไป

กรณีน�าท่วมจากการระบายน�าของโครงการ 
ท้ังนี้ตัวอย่างแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
อาทิ ออกแบบระบบระบายน�าใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทาง 
วิศวกรรม โดยรวบรวมน�าท้ิงไว้ในบอ่พักและปล่อยออก 
สู่ระบบระบายน�าสาธารณะ ซึ่งอัตราการปล่อยน�าท้ิง 
จะต้องไมเ่กินกว่าความสามารถรองรบัน�าท้ิงของระบบ
ระบายน�าสาธารณะ เพ่ือป้องกันการเกิดน�าท่วมชุมชน
โดยรอบ
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แสนสิริก�าหนดใหม้ีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงการก่อสร้างโครงการ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ หรือ Call Centre 1685 โดยเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับผู้ควบคุมงานในพ้ืนท่ีก่อสร้างจะพิจารณาและด�าเนินการแก้ไข
ทันที หากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีผู้ควบคุมงานไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีจะถูกส่งต่อใหกั้บฝ่ายพัฒนาโครงการ 
ท่ีส�านักงานใหญ่พิจารณาเพ่ือก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาใหกั้บผู้รอ้งเรยีนต่อไป

โรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูปของแสนสิรดิ�าเนินการผลิตแผน่คอนกรตีเพ่ือส่งมอบใหกั้บโครงการต่าง ๆ  ภายในการพัฒนา 
ของแสนสิริ โดยน�าเอาวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลกลับเข้ามาในกระบวนการผลิตเพ่ือเป็นลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกและ 
ลดปรมิาณของเสียท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงชว่ยลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการอีกด้วย 

พลังงานไฟฟา้ถือเป็นทรัพยากรหนึ่งท่ีมีความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของแสนสิริ โดยทุกหน่วยธุรกิจของแสนสิริจ�าเป็น
ต้องมีพลังงานไฟฟา้เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการธุรกิจใหส้ามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธภิาพ แสนสิริจงึมุ่งมั่น 
หาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดการใชพ้ลังงานในองค์กรอันน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ท้ังนี้ แสนสิร ิ
ต้ังเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานใหไ้ด้ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 เทียบกับปีฐาน 2560 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวครอบคลุม 
การด�าเนินงานของส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป  
โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นท้ังเขาใหญ่และหวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์

การบรหิารจดัการทรพัยากร

การบรหิารจดัการพลังงาน

การใชท้รพัยากรในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของแสนสิร ิ

ปรมิาณการใชวั้สดุท่ีจดัซื้อ
ในปี 2562

300,000 ตัน

ปรมิาณการน�าวัสดุรไีซเคิล
มาใชใ้นกระบวนการผลิต 

แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป 158 ตัน

ปรมิาณแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป
ท่ีผลิตได้ในปี 2562 289,000 ตัน

มูลค่าของแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป
ท่ีผลิตได้ 1,350 ล้านบาท

งบประมาณท่ีใชใ้นกระบวนการ
จดัชื้อทรพัยากร 400 ล้านบาท

หน่วยธุรกิจ

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้
(เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี)

รอ้ยละ
ของการใชพ้ลังงานท้ังหมด

2560 2561 2562 2560 2561 2562

ส�านักงานใหญ่แสนสิริ 639.94 689.22 594.09 11.29 11.49 10.09

ส�านักงานใหญ่
บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์

277.71 244.28 370.50 4.90 4.07 6.29

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี
ส�าเรจ็รูป

1,419.54 1,814.51 1,913.64 25.03 30.24 32.49

โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิ
โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่

940.32 976.00 958.44 16.58 16.27 16.27

โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิ
โฮเทล คอลเลคชั่น หวัหนิ

464.98 484.75 466.13 8.20 8.08 7.91

ฮาบิโตะ มอลล์ 1,928.00 1,791.00 1,588.00 34.00 29.85 26.96

ปรมิาณการใชพ้ลังงาน
ท้ังหมดของแสนสิริ

5,670.49 5,999.76 5,890.80 100 100 100

รอ้ยละ 91.12
สัดส่วนการซื้อพลังงาน 
ปี 2562

รอ้ยละ 8.88
สัดส่วนการใชพ้ลังงาน

จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ในปี 2562

สามารถประหยัดค่าใชจ้า่ย
ในการซื้อพลังงานในปี 2562

2,377,283 บาท

รอ้ยละ 10
เป้าหมายการลดการใชไ้ฟฟา้

ภายในปี 2565

หมายเหตุ:
 - เป้าหมายการลดความเข้มข้นการใชไ้ฟฟา้ของแสนสิรคิรอบคลุมส�านักงานใหญ่แสนสิร ิส�านักงานใหญ่บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป  
  โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นท้ังเขาใหญ่และหวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์
 - ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของแสนสิรพิิจารณาจากใบแจง้ค่าไฟฟา้ในแต่ละพ้ืนท่ีด�าเนินงาน
 - แสนสิรขิยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในปี 2562 โดยครอบคลุมโรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นท้ังเขาใหญ่และหวัหนิและฮาบิโตะ มอลล์ จากปี 2560  
  ท่ีครอบคลุมเฉพาะส�านักงานใหญ่แสนสิร ิส�านักงานใหญ่บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป 

ผลการด�าเนินงานก่อนพัฒนาโครงการ

โครงการอสังหารมิทรพัยข์องแสนสิรท่ีิต้อง 
มีการจดัท�ารายงาน EIA ในปี 2562 จ�านวน 
9 โครงการ หรอืรอ้ยละ 56 ของโครงการ 
อสังหารมิทรพัยท้ั์งหมดตามแผนการก่อสรา้ง 
ในปี 2562 

โครงการอสังหารมิทรพัยข์องแสนสิรท่ีิจดัท�า 
รายงาน EIA ท้ังหมด มกีารด�าเนนิงานโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็
ทุกโครงการ (รอ้ยละ 100)

โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการ
จดัท�ารายงาน EIA จ�านวน 5 โครงการ หรอื
ร้อยละ 56 ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของแสนสิริท่ีต้องมีการจดัท�ารายงาน EIA 
ในปี 2562

โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดท�ารายงาน 
EIA แล้วเสร็จ จ�านวน 4 โครงการ หรือ
ร้อยละ 44 ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของแสนสิริท่ีต้องมีการจดัท�ารายงาน EIA 
ในปี 2562
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แสนสิรไิด้ด�าเนนิการติดต้ังแผงโซล่ารใ์นพ้ืนท่ีโครงการฮาบโิตะ มอลล์ ตามนโยบายแสนสิรกิรนีมชิชั่น 
ท่ีต้ังเป้าหมายลดการใชพ้ลังงานใหไ้ด้รอ้ยละ 10 ภายในปี 2565 และเพ่ิมการใชพ้ลังงานหมุนเวียน
หรอืพลังงานทดแทน ซึ่งชว่งลดสัดส่วนการซื้อไฟฟา้จากหน่วยงานภายนอกในอนาคต

โครงการติดต้ังแผงโซล่ารใ์นโครงการฮาบิโตะ มอลล์

การใช้พลังงานไฟฟา้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนเป็นหนึ่งในแนวทางท่ีแสนสิริใช้ในการ
พัฒนาประสิทธภิาพการใชพ้ลังงานขององค์กร ในปี 2562 โดยแสนสิรไิด้ท�าการติดต้ังแผงโซล่ารใ์นพ้ืนท่ีหน่วย
ธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลังงานหมุนเวียนแทนการซื้อพลังงานจากภายนอก

ทรพัยากรน�าถือเปน็หนึ่งในปจัจยัท่ีสนบัสนนุการด�าเนนิธุรกิจของแสนสิร ิเนื่องจากทกุหนว่ยธุรกิจมกีารใชน้�าเพ่ือ
ท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ีธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูปท่ีมกีารใชน้�าในกระบวนการ
ผลิตเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรน�าของแสนสิริไม่ได้พิจารณาเพียงแต่ความเพียงพอ
ของการใชน้�า แต่ยงัค�านึงถึงแหล่งท่ีมาของน�าไมใ่หก้ระทบต่อการใชน้�าของชมุชนโดยรอบ ท้ังน้ี แสนสิรไิด้ก�าหนด
เป้าหมายการบรหิารจดัการน�า โดยลดปรมิาณการใชน้�าต่อตารางเมตรในพ้ืนท่ีปฏิบัติการลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 
2565 ตามนโยบายความยั่งยืนของแสนสิริ ครอบคลุมพ้ืนท่ีส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส 
พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นท้ังเขาใหญ่และ
หวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์ 

523,292 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรมิาณกระแสไฟฟา้ท่ีแผงโซล่ารจ์ะผลิตได้ในองค์กรท้ังหมด

ปรมิาณกระแสไฟฟา้จากแผงโซล่าร ์
ของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี

ส�าเรจ็รูป ผลิตได้ 
354,675 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

รอ้ยละ 18.53 

ของการใชพ้ลังงานไฟฟา้
ท้ังหมดของโรงงาน

ปรมิาณกระแสไฟฟา้จากแผงโซล่าร์
ของฮาบิโตะ มอลล์

ผลิตได้
79,038 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

รอ้ยละ 4.98

ของการใชพ้ลังงานไฟฟา้
ท้ังหมดของฮาบิโตะ มอลล์

ปรมิาณกระแสไฟฟา้จากแผงโซล่าร์
ของโรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล 

คอลเลคชั่น เขาใหญ่ผลิตได้
89,579 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

รอ้ยละ 9.35

ของการใชพ้ลังงานไฟฟา้
ท้ังหมดของโรงแรม

การพัฒนาประสิทธภิาพการใชไ้ฟฟา้ในองค์กร การบรหิารจดัการการใชน้�า

หน่วยธุรกิจ

ปรมิาณการใชน้�า
(ลูกบาศก์เมตร)

ความเข้มข้นการใชน้�า 
(ลูกบาศก์เมตรต่อตา

รางเมตร)

รอ้ยละ
ของการใชน้�าเทียบกับ

พ้ืนท่ีด�าเนินการท้ังหมด

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ส�านักงานใหญ่แสนสิริ 36,321 40,628 40,846 3.08 3.39 3.92 31.09 26.95 20.37

ส�านักงานใหญ ่
บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี
ส�าเรจ็รูป

34,189 50,246 107,316 0.38 1.09 1.10 29.27 33.33 53.51

โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิ 
โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่

16,902 23,694 22,577 1.73 2.43 2.31 14.47 15.72 11.26

โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิ
โฮเทล คอลเลคชั่น หวัหนิ

9,902 18,448 14,074 1.77 3.29 2.51 8.48 12.24 7.02

ฮาบิโตะ มอลล์ 19,494 17,754 15,743 1.67 1.52 1.35 16.69 11.78 7.85

รวมปรมิาณการใชน้�า
ท้ังหมดของแสนสิริ

116,808 150,770 200,556 0.92 1.18 1.59 100 100 100

รอ้ยละ 10
เป้าหมายการลดปรมิาณการใชน้�าต่อตารางเมตรภายในปี 2565

ปรมิาณการใชน้�าของแสนสิริ

หมายเหตุ:
 - ปรมิาณการใชน้�าของแสนสิรพิิจารณาจากมิเตอร/์ใบแจง้ค่าน�าในแต่ละพ้ืนท่ีด�าเนินงาน
 - แสนสิรขิยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในปี 2562 โดยครอบคลุมโรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นท้ังเขาใหญ่และหวัหนิและฮาบิโตะ มอลล์  
  จากปี 2560 ท่ีครอบคลุมเฉพาะส�านักงานใหญ่แสนสิร ิและโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป   
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การประเมินพ้ืนท่ีขาดแคลนน�า

แสนสิริได้ประเมินความเส่ียงของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป พบว่าท่ีต้ังของโรงงานอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี
ขาดแคลนน�าในระดับสูง แสนสิริจงึได้วางแผนและก�าหนดมาตรการเพ่ือเตรียมรับมือในกรณีท่ีโรงงานไม่มีน�า
มาใชใ้นกระบวนการผลิตคอนกรตีส�าเรจ็รูป เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจ

หน่วยธุรกิจของแสนสิริท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน มีการใช้แหล่งน�าจากหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีขีด
ความสามารถในการจา่ยน�าใหห้น่วยธุรกิจใช้ได้อยู่ตลอด ส�าหรับการใช้น�าของโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรตีส�าเรจ็รูป พบว่ามีปรมิาณการใชน้�าท่ีสูงเนื่องจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ดังน้ัน 
แสนสิรจิงึได้ท�าการประเมนิความเส่ียงการขาดแคลนน�าของโรงงานผ่านทางเว็บไซต์ AQUEDUCT 
ของ World Resources Institute ซึ่งเป็นองค์กรสากลท่ีท�าการรวบรวมข้อมูลความเส่ียงเชิง
พ้ืนท่ีในด้านต่าง ๆ เชน่ พ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนอาหาร พ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน�า เป็นต้น ซึ่งผลจากการ
ประเมิน พบว่า ท่ีต้ังของโรงงานอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน�าในระดับสูง (High Level: 3-4) โดยแสน
สิรไิด้ก�าหนดมาตรการรองรบักรณีไม่มีทรพัยากรน�า (ขาดแคลนน�า) มาใชใ้นกระบวนการผลิตของ
โรงงานเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

การใชท้รัพยากรน�าในการด�าเนินธุรกิจของแสนสิริอาจก่อใหเ้กิดน�าเสียขึ้น แสนสิริจงึก�าหนดใหม้ี
การบรหิารจดัการน�าเสียท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีก�าหนด เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน นอกจากน้ี แสนสิรยิังได้น�าน�าเสียท่ีผ่านการบ�าบัดบางส่วนกลับมาใชใ้น
พ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน�าของหน่วยธุรกิจในอีกทางหน่ึงและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินความเส่ียงพ้ืนท่ีขาดแคลนน�า การบรหิารจดัการน�าเสีย

ส�านักงานใหญ่ท้ัง 2 แหง่ต้ังอยู่ในอาคารส�านักงาน
ท่ีมีการออกแบบระบบบ�าบัดน�าเสียรวมท่ีเกิดจาก
ส�านักงานต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยน�าเสียจะถูก
บ�าบัดใหไ้ด้มาตรฐานน�าท้ิงของกรมควบคุมมลพิษ
ก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน�าสาธารณะ ซึ่งมี
ฝ่ายอาคารของอาคารส่วนกลางรบัผิดชอบควบคมุ
ดูแลการบ�าบัดน�าเสีย 

ส�านักงานใหญ่แสนสิร ิและส�านักงานใหญ ่
บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปมีการติดต้ัง
ระบบบ�าบัดน�าเสียอุตสาหกรรม เพ่ือบ�าบัดน�าเสีย
ใหไ้ด้ตามมาตรฐานน�าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยน�าท้ิงบางส่วนท่ีได้
รับบ�าบัดแล้วจะถูกน�ากลับมาหมุนเวียนใช้ในพ้ืนท่ี
โรงงาน

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขา
ใหญ่ และหัวหิน มีการเปิดให้บริการท่ีพักแก่นัก
ท่องเท่ียว ซึ่งโรงแรมได้ติดต้ังระบบบ�าบัดน�าเสีย
ใหส้ามารถรองรับปริมาณน�าเสียท่ีเกิดจากผู้เข้ามา
ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบ�าบัดน�าเสีย
จะบ�าบดัน�าเสียใหไ้ด้มาตรคณุภาพน�าท้ิงอาคารของ
กรมควบคมุมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน�า
สาธารณะ ส�าหรับน�าท้ิงบางส่วนท่ีได้รับการบ�าบัด
แล้วจะถกูน�ากลับมาใช ้เชน่ น�ามารดน�าต้นไม ้เปน็ต้น

โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น  
เขาใหญ่ และหวัหนิ

ฮาบโิตะ มอลล์ เปน็คอมมูนต้ีิมอลล์ ซึ่งมรีา้นค้าต่าง ๆ   
และผู้เข้าใช้บริการในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้
มีน�าเสียเกิดขึ้น โดยอาคารได้ออกแบบและติดต้ัง
ระบบบ�าบดัน�าเสียท่ีเกิดจากรา้นค้าต่าง ๆ  และผู้เขา้ใช ้
บริการใหส้ามารถรองรับการบ�าบัดปริมาณน�าเสีย
อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานน�าท้ิง
อาคารของกรมควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่
ระบบระบายน�าสาธารณะ 

ฮาบิโตะ มอลล์

กระบวนการจดัการน�าเสีย
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รอ้ยละ 10

เป้าหมายการลดปรมิาณของเสียในอาคาร
ส�านักงาน ภายในปี 2562 เทียบกับปีฐาน 2561

รอ้ยละ 20

เป้าหมายอัตราการรไีซเคิล (Recycle Rate)  
ขององค์กร ภายในปี 2562 เทียบกับปีฐาน 2561

รอ้ยละ 82.14

อัตราการรไีซเคิลของปรมิาณของเสียในอาคารส�านักงานใหญ่ของแสนสิร ิโดยแบ่งออกเป็น  
ขยะประเภท กระดาษ พลาสติก ขยะอินทรยี์ แก้ว และโลหะ ปรมิาณรวมท้ังส้ิน 10,565 กิโลกรมั ในปี 2562

การด�าเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของแสนสิรก่ิอใหเ้กิดของเสียหรอืขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ  โดยแสนสิรไิด้ใหค้วาม
ส�าคัญต่อการบรหิารจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้นเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ท้ังนี้ แสนสิรไิด้ก�าหนดเป้าหมายการ
ลดปรมิาณขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 2565 ตามนโยบายแสนสิรกิรนีมิชชั่น

 การบรหิารจดัการของเสีย

ภายในพ้ืนท่ีส�านักงานใหญ่ของแสนสิร ิและบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด มีแนวทางใหเ้ริม่การคัดแยกขยะและลดการผลิต
ขยะมูลฝอยในอาคาร อาทิ รณรงค์ยกเลิกการใช้ขวดน�าด่ืมพลาสติกในส�านักงานใหญ่และส�านักงานขายของแสนสิริ ติดต้ัง
เครื่องยอ่ยเศษอาหารท่ีครวัเพ่ือใชเ้ป็นสารปรบัปรุงดิน การน�าส่งขยะพลาสติกและกระดาษไปรไีซเคิล และการบรจิาคขยะหลอด
พลาสติกเพ่ือท�าเป็นหมอนใหผู้้ป่วย เป็นต้น

แสนสิรบิรหิารจดัการของเสียจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป อาทิ เศษคอนกรตีสด เศษแผ่นคอนกรตี 
โดยการประมูลหาผู้รบัซื้อเพ่ือน�าออกไปนอกพ้ืนท่ีโรงงานด้วยวิธกีารฝังกลบ ท้ังนี้ แสนสิรไิด้ต้ังเป้าหมายในการ
ลดของเสียท่ีน�าไปฝังกลบ และเป้าหมายการน�าของเสียไปรไีซเคิลในกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นการชว่ยลดต้นทนุ
ในกระบวนการผลิต

ในปี 2562 แสนสิรไิด้รว่มมือกับผู้รบัเหมาก่อสรา้งโครงการในการสนับสนุนใหค้นงานก่อสรา้งเข้ารว่มโครงการ
แยกขยะเพ่ือน�าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยจดัต้ังโครงการต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการจดัการของเสียในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 
ได้แก่ โครงการขยะแลกคูปองโดยน�าขยะท่ีคัดแยกมาแลกคูปองส�าหรับใช้แลกอาหารหรือเครื่องด่ืม โครงการ
ผลิตภณัฑ์จากวัสดเุหลือใชท่ี้ท�าจากเศษเหล็กและไมอั้ด ท้ังน้ี ขยะท่ีได้รบัการคัดแยกจะถกูน�าไปขายและน�าเงนิกลับ
มาหมุนเวียนในโครงการดังกล่าว และถือเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนการรไีซเคิลและลดการฝังกลบของเสียท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของพ้ืนท่ีก่อสรา้งอีกด้วย 

การจดัการของเสียในอาคารส�านักงาน

การจดัการของเสียจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

การบรหิารจดัของเสียในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

หมายเหตุ:
 - ปัจจุบันแสนสิรมุิ่งเน้นรไีซเคิลขยะประเภทกระดาษและพลาสติกท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีด�าเนินการของส�านักงานใหญ่ของแสนสิร ิ
  และบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

8180



การส่งเสรมิลูกบ้านในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง
แสนสิริร่วมมือกับองค์กรสตาร์ทอัพ Go Greens 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
การคัดแยกขยะแก่ลูกบ้าน อีกท้ังยังจดักิจกรรมคัด
แยกขยะใหแ้ก่ลูกบ้านของแสนสิริ เพ่ือรณรงค์การ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นขยะอนินทรีย ์
ท่ีสามารถน�ากลับมารีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ แก้ว
พลาสติก และโลหะ 

การก�าจดัขยะจากการบรโิภคของลูกบ้าน
แสนสิรติิดต้ังเครื่องยอ่ยเศษอาหาร ซึ่งเปน็นวัตกรรม 
เปล่ียนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นสารปรับปรุงดิน 
จ�านวน 10 เครื่อง บริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางของทุก
โครงการแนวสูงท่ีพัฒนาต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนด้านส่ิงแวดล้อม

ผลการจดัการข้อรอ้งเรยีนด้านส่ิงแวดล้อมในปี 2562

Call Centre

Instagram

Facebook

Website

Twitter

Complaint Channels

Tel. 1685

instagram.com/sansiriplc

@SansiriPLC

sansiri.com/thai/การก�ากับ 
ดูแลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ

facebook.com/sansirifamily

sansiri.com

0 รายการ
การร้องเรียนท่ีเก่ียวกับข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมและสภาพ
แวดล้อมบริเวณโครงการ เก่ียวกับการจราจรในโครงการ ความเสีย
หายต่อชมุชนและส่ิงแวดล้อมรอบโครงการ และมลภาวะทางเสียง และ
ไม่มีกรณีรอ้งเรยีนท่ีขัดต่อกฎหมายส่ิงแวดล้อม

7 รายการ
ขอ้รอ้งเรยีนด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกับฝุน่ละออง เสียง ความสะอาด 
บรเิวณโครงการ และแรงส่ันสะเทือน

ทุกรายการ
ได้รบัการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบกับผู้รอ้งเรยีนท้ังหมดในปี 2562

แสนสิรจิดัการขยะใหกั้บลูกบ้าน โดยการคัดแยกและลดขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการต่าง ๆ รวม
ท้ังสนับสนุนและรับฟงัความคิดเหน็ของลูกบ้านในการจดัการขยะผ่านโครงการท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ 
แสนสิรยิงัได้น�านวัตกรรมมาใชใ้นการจดัการขยะท่ีเกิดขึ้น อาทิ แอปพลิเคชนับนัทึกการเก็บขยะและจดัการ
ขยะรีไซเคิล การจดัการขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยไฟฟา้ การจดัการขยะอินทรีย์ด้วยถังหมุนชวีภาพ 
“กลมกล้ิง” เป็นต้น

แสนสิริก�าหนดช่องทางการร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมหลายช่องทาง เพ่ือใหผู้้ได้รับผลกระทบสามารถ 
รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางท่ีสะดวกท่ีสุด และจดัใหม้หีนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งท�าหนา้ท่ีตรวจสอบสาเหตแุละจดัการ
ข้อรอ้งเรยีน เพ่ือวิเคราะหแ์ละจดัการแก้ไขประเด็นข้อรอ้งเรยีนเหล่านั้น ตลอดจนส่ือสารผลการจดัการ
ข้อรอ้งเรยีนกลับไปยังผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

นอกจากนี้แสนสิร ิ ยังจดักิจกรรม Recycling Day 
for Village โดยการแจกถุงส�าหรับใส่ขยะรีไซเคิล
ใหแ้ก่ลูกบ้าน เพ่ือเตรียมส่งใหแ้ก่ผู้รับก�าจดั โดยลูก
บา้นจะได้รบัค่ารไีซเคิลขยะและคะแนนสะสมในการรว่ม
โครงการ

การจดัการขยะมูลฝอย
ส�าหรบัลูกบ้านในโครงการของแสนสิริ

ข้อรอ้งเรยีนด้านส่ิงแวดล้อม
จากการด�าเนินงานของแสนสิริ
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ปฏิบัติตามมาตรการ
รกัษาความปลอดภัย 

และแผนฉุกเฉิน

จ�ากัดบุคคลท่ีเข้าพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน

สนับสนุนและส่งเสรมิสุขอนามัย
ท่ีดีใหแ้ก่พนักงาน

จดัอบรมด้านความปลอดภัย
โดยผู้เชีย่วชาญ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างระมัดระวัง
และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

รอบข้างหรอืส่ิงแวดล้อม

สอดส่องจุดบกพรอ่ง 
เพ่ือลดความเส่ียง 
ในการเกิดอุบัติภัย

ก�ากับดูแลผลด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยระดับองค์กรรว่มกับ

หน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ ท้ังหมด

ก�าหนดสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุน
ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานใน 

แต่ละพ้ืนท่ี

ประสานงานและส่ือสารข้อมูลระบบ
การจดัการด้านความปลอดภัย
กลางของอาคารท่ีด�าเนินการ

สนับสนุนการส่ือสารและความสัมพันธร์ะหว่างพนักงานประจ�าส�านักงานใหญ่ 
และพนักงานประจ�าโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป หรอืโครงการท่ีก�าลัง

ก่อสรา้งอ่ืน ๆ รวมถึงโครงการท่ีรบับรหิารในปัจจุบัน

รว่มฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย 
อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี

แสนสิรปิระกอบธุรกิจท่ีต้ังอยูบ่นความปลอดภยัในการท�างานอยูเ่สมอ บรษัิทจงึได้มุง่เน้นการบรหิารด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัยขององค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ ซึ่งการปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง แสดงใหเ้หน็ถึงศักยภาพ
องค์กรในการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยั ประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน และชื่อเสียงขององค์กร รวมท้ังแสดง
ใหเ้หน็ถึงความรบัผิดชอบขององค์กรต่อพนักงาน ท้ังนี้ แสนสิรไิด้ก�าหนดกรอบด�าเนินงานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ใหส้อดคล้องกับขอ้ก�าหนดและมาตรฐานด้านอาชวีอนามยัในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบท้ังในโครงการ โรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป 
และอาคารส�านักงาน รวมท้ังการด�าเนินการตรวจติดตามผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กรอย่างต่อเนื่อง

แสนสิริก�าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�านักงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคาร
ส�านักงานส�านักงานใหญ่ของแสนสิร ิและบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ รวมท้ังความปลอดภยัภายในโรงแรมเอสเคปท้ังหวัหนิและ
เขาใหญ่ ตลอดจนพนักงานท่ีปฏิบัติงานในฮาบิโตะ มอลล์ นอกจากนี้ แสนสิรยิังท�าหน้าท่ีในการก�าหนดสวัสดิการของพนักงาน
และจดัใหม้ีกิจกรรมด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน

แสนสิริก�าหนดความรับผิดชอบการด�าเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยท่ีระบุในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิร ิเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน มุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจดัการด้าน
ความปลอดภัยใหบ้รรลุเป้าหมายการด�าเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านความปลอดภัย

แสนสิรจิดัต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมความปลอดภัยของบรษัิท พลัส 
พรอ็พเพอรต้ี์ และคณะกรรมความปลอดภัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป รวมท้ังมีหน่วยงานท่ีดูแล
ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานท่ีส�านักงานใหญ่ ซึ่งรบัผิดชอบความปลอดภัยของพนักงานทุก
คน ครอบคลุมความปลอดภัยในอาคารส�านักงานและพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานสวัสดิการของ
แสนสิรยิงัมหีนา้ท่ีรบัฟงัขอ้คิดเหน็ของพนกังานรว่มกับฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการก�าหนดมาตรการปอ้งกันด้านความ
ปลอดภยัท่ีอาจเกิดเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้รบัเหมา และใหก้ารเยยีวยาและชว่ยเหลือพนักงานกรณีเกิดอุบัติเหต ุ
อาทิ การจา่ยค่ารกัษาพยาบาลพนักงานท่ีประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และบรหิารส�านักงานประจ�าส�านักงานใหญ่บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด โรงแรมเอสเคป และฮาบิโตะ 
มอลล์ ได้ด�าเนินการติดตามและบรหิารด้านความปลอดภัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัย การฝึก
อบรมด้านความปลอดภัย รวมถึงเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยเพ่ือรวบรวมเป็นรายงาน อีกท้ังประสานงานกับฝ่ายทรพัยากร
มนุษย์และบรหิารส�านักงานประจ�าส�านักงานใหญ่ และรบัทราบทิศทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กร 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยในอาคารส�านักงาน

การบรหิารจดัการด้านชวีอนามัยและความปลอดภัย

แนวทางการด�าเนินงานด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย

ความรบัผิดชอบด้านความปลอดภัย 
ของฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และบรหิารส�านักงาน 

โครงสรา้งการจดัการและคณะกรรมการความปลอดภัยของแสนสิริ

ความรบัผิดชอบด้านความปลอดภัยในโครงการท่ีแสนสิรบิรหิารในปัจจุบัน

ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ
แสนสิรจิดัใหม้ีการประเมินและวิเคราะหค์วามเส่ียงใน
การท�างาน (Job Safety Analysis: JSA) และตรวจ
สอบความปลอดภัยในการท�างานภายในส�านักงาน 
รวมถึงการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน 
อาคารรชัต์ภาคยแ์ละระบบความปลอดภยัของผู้รบัเหมา  
(Work Permit)

การจดัฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ/์
การจดักิจกรรมด้านความปลอดภัยหลักสูตร

แสนสิริจัดให้มีการส่ือสารด้านความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึง 
การฝึกอบรมหลักสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยท้ังใน
ระดับบรหิารและระดับหวัหนา้งาน และจดัท�าจดหมายขา่ว 
ความปลอดภยั
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แสนสิริจดัใหม้ีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปีส�าหรับพนักงานทุกระดับ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารส�านักงาน รวมถึงวิธกีารดับเพลิงเบื้องต้นเพ่ือควบคุมเพลิงไหม้ไม่ใหลุ้กลามไปยัง
บรเิวณอ่ืนจนไม่สามารถควบคุมได้

การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟและดับเพลิงเบื้องต้น

การปฏิบัติงานในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปมีความเส่ียง
สูงท่ีอาจก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย แสนสิริจึงได้จัดต้ังคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน และฝ่ายส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายใต้
ฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป เพ่ือรับผิดชอบก�ากับดูแล
และบริหารงานด้านความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป รวมถึงจัดให้มีโครงการฝึก
อบรมและสนับสนุนด้านความปลอดภยั ซึ่งผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปจะถูกรายงานต่อฝ่าย
ทรพัยากรมนุษย์และบรหิารส�านักงานประจ�าส�านักงานใหญ่

ความปลอดภัยในโรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และฝ่ายส่ิงแวดล้อม  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและตรวจติดตามการด�าเนินงานด้าน 
ความปลอดภยั ต้ังแต่กระบวนการผลิต การขนส่งไปพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ ตลอดจนกระบวนการ 
ติดต้ังแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปในพ้ืนท่ีก่อสร้างก่อนการส่งมอบงานใหแ้ก่ผู้รับเหมา และฝ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด�าเนินงานก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม

พิจารณานโยบายและแผนงาน 
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ควบคุมและป้องกันอันตราย 
จากการปฏิบัติงาน รวมถึง 

วางระบบการรายงานสภาพการ
ท�างานท่ีไม่ปลอดภัย ใหเ้ป็นหน้าท่ี
ของลูกจา้งทุกระดับต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
ในการท�างานอ่ืน  

ตามท่ีนายจา้งมอบหมาย

พิจารณาคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการท�างาน  

และเสนอแนะมาตรการ เพ่ือความ
สอดคล้องตามข้อก�าหนด

รวบรวมสถิติผลด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย 

ในสถานประกอบกิจการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ 

ความปลอดภัยฯ ประจ�าปี

สนับสนุนกิจกรรม หรอืการฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
อาทิ การใชอุ้ปกรณ์ป้องกันภัย 

ส่วนบุคคล

ประเมินผลการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ของสถานประกอบกิจการ

ติดตาม ทบทวน ปรบัปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือลดผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ความรบัผิดชอบด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป
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แสนสิรจิดัใหม้กีารฝึกอบรมด้านความปลอดภยัใหกั้บพนักงานและผู้รบัเหมาท่ีท�างานในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป 
โดยพนักงานทกุคนต้องผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภยั และสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจด้านความปลอดภยั
และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานและผู้รบัเหมาเข้ารว่มฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกว่า 750 คน 

การฝึกอบรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

ความปลอดภัยในการท�างาน 
ส�าหรบัพนักงานใหม ่

พนักงานทุกคนต้องได้รบั
การอบรมด้านความปลอดภัย 

การจดักิจกรรม Safety Talk รายสัปดาห ์
และกิจกรรมใหค้วามรูด้้านความปลอดภยั

ท่ีโครงการก่อสรา้งของบรษัิท

การป้องกันอุบัติเหตุในการจดัส่ง
สินค้า ผ่านการตรวจวัดปรมิาณ

แอลกอฮอล์ของคนขับรถ

ความปลอดภัยส�าหรบั 
คณะกรรมการความปลอดภัย

ก�าหนดและทบทวนนโยบาย 
ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

เป็นประจ�าทุกปี

การเฝ้าระวังป้องกัน 
การระบาดของยาเสพติด 

ภายในบรษัิท

การตรวจสอบความปลอดภัย 
ในการใชง้านอาคารประจ�าปี

การควบคุมงานท่ีมีความเส่ียง 
อาทิ งานบนท่ีสูง

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 
และการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี

การใชง้านปั้ นจั่น
อย่างปลอดภัย

การด�าเนินงานในพ้ืนท่ีก่อสร้างและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ มีการท�างานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุ โดยลักษณะการด�าเนินงานก่อสร้างของแสนสิริประกอบด้วย การติดต้ัง
โครงสรา้งจากแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูปท่ีขนส่งมาจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูปซึ่งก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยฝ่าย
ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และชวีอนามัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป จากนั้นจะส่งมอบใหฝ่้ายพัฒนาโครงการ
และผู้บรหิารงานก่อสรา้งรบัชว่งการด�าเนนิงานต่อ เพ่ือท�าหนา้ท่ีก�ากับดแูลขั้นตอนการก่อสรา้งโครงการตามแบบสถาปตัยกรรม 
พรอ้มติดตามการด�าเนินงานของผู้รบัเหมาก่อสรา้งใหส้อดคล้องตามรายละเอียดคู่มือความปลอดภัยจนกว่าโครงการจะแล้ว
เสรจ็ตามแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้

ฝ่ายส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานใหป้ลอดภัยต้ังแต่กระบวนการขนส่งแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูปจากโรงงานมายังพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ และกระบวนการขึ้น
โครงสรา้งคอนกรตีส�าเรจ็รูป ก่อนส่งมอบงานก่อสรา้งใหฝ่้ายพัฒนาโครงการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง
และพัฒนาโครงการ

การติดต้ังโครงสรา้งแผ่นคอนกรตี
ส�าเรจ็รูปอย่างปลอดภัย

ก�ากับดแูลการขนส่ง

แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูปจากโรงงานอย่างปลอดภัย 
และส่งผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด

ควบคมุกระบวนการติดต้ังแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป
 

ของโครงการใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานท่ีก�าหนด

ก�าหนดวิศวกร
และเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย 

เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมงานติดต้ัง 
พนักงานผู้รบัเหมา และพนักงานขับรถปั้ นจั่น  
ตามคู่มือการติดต้ังแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

ตรวจสอบและก�ากับดแูลพนกังานและผูร้บัเหมาให้
ได้รบัการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 

อาทิ การใชป้ั้ นจั่น การใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
และปฏิบติัตามคู่มอืการติดต้ังโครงสรา้งผนัง 

คอนกรตีส�าเรจ็รูป รวมถึงตรวจสอบเครื่องมอื  
และความพรอ้มของพ้ืนท่ีด�าเนินงาน 
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แสนสิริวัดผลการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา ตามแนวปฏิบัติการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

ประสิทธภิาพการด�าเนินงานด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย

สถิติความปลอดภัยในพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการปี 2562

ประเภทสถิติความปลอดภัย
ผลด�าเนินงาน 

(จ�านวนกรณีต่อ 
200,000 ชั่วโมง)

เป้าหมายท่ีก�าหนด 
(จ�านวนกรณีต่อ 

200,000 ชั่วโมง)

พนักงานของแสนสิริ

อัตราการบาดเจบ็แต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน 
(Work-related injury)

1 0

อัตราการบาดเจบ็รุนแรง ไม่สามารถกลับมาท�างานได้
ภายใน 6 เดือน  
(High-consequence work-related injuries)

1 0

อัตราการบาดเจบ็รุนแรงจนพิการ หรอืเสียชวิีต
(Recordable work-related injuries)

0 0

ผู้รบัเหมาภายในพ้ืนท่ี

อัตราการบาดเจบ็แต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน 
(Work-related injury)

1 0

อัตราการบาดเจบ็รุนแรง ไม่สามารถกลับมาท�างานได้
ภายใน 6 เดือน (High-consequence work-related 
injuries)

0 0

อัตราการบาดเจบ็รุนแรงจนพิการ หรอืเสียชวิีต
(Recordable work-related injuries)

0 0

ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยท่ีมีผู้เสียชวิีต ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนด

หมายเหตุ:
 - หน่วยของสถิติความปลอดภัยในพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ คือ จ�านวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง ครอบคลุมพนักงานและผู้รบัเหมาท่ีโครงการแนวสูงและพนักงานแสนสิร ิ
  โครงการแนวราบ ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป อาคารสิรภิิญโญ ส�านักงานใหญ่ อาคารรชัต์ภาตย์ โรงแรมเอสเคปหวัหนิ 
  และเขาใหญ่ และฮาบิโตะ มอลล์

ฝ่ายพัฒนาโครงการและผู้บริหารงานก่อสร้างท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลผู้รับเหมาในกระบวนการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม 
ภายหลังการติดต้ังแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องตามข้อก�าหนดและ 
รายละเอียดการด�าเนินงานท่ีระบุในสัญญาจา้ง รวมถึงคู่มือความปลอดภัยในการท�างานก่อสรา้งส�าหรบัผู้คุมงาน 

การก่อสรา้งอย่างปลอดภัย
ตามแบบสถาปัตยกรรม

ใหค้�าแนะน�า พิจารณา 
และตรวจติดตามแผนรกัษาความปลอดภัย

และป้องกันอุบัติเหตุของผู้รบัเหมาตลอด 
การพัฒนาโครงการ

ส�ารวจความปลอดภัย
ประจ�าวัน

และจดัประชุมรายสัปดาห ์รว่มกับฝ่ายพัฒนา
โครงการ เพ่ือหารอืประเด็นด้านความปลอดภัย

ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย

และป้องกันอุบัติเหตุ เพ่ือลดความสูญเสีย

ก�ากับดแูลและส่ือสาร
ด้านความปลอดภัยก่อนเริม่ด�าเนินงาน

อาทิ Morning Safety Talk

ใชม้าตรการ
หยุดช�าระค่าด�าเนินงาน

กรณีท่ีผู้รบัเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย

รว่มกับผู้รบัเหมา
บรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว

อาทิ น�าใช ้ไฟฟา้ ท่ีเก็บขยะมูลฝอย  
เพ่ือความเรยีบรอ้ยในโครงการ

9190



การพัฒนาบุคลากร 

93



การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแสนสิร ิ

แผนพัฒนาบุคลากรของแสนสิร ิ(Sansiri Development Roadmap)

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถถือเป็นทรัพยากรส�าคัญและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือน
ธุรกิจใหเ้ติบโตได้อย่างมีประสิทธภิาพ ประสบความส�าเรจ็ตามกลยุทธท่ี์องค์กรก�าหนด และยังคง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ แสนสิรจิงึก�าหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ทุกระดับใหม้ีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้องานและหน้าท่ีของตนเองภายใต้สถานการณ์แนวโน้ม
ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยเปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปล่ียนและประยุกต์
ใชอ้งค์ความรูใ้หม่ในการท�างาน รวมถึงมีการประเมินศักยภาพของพนักงานในทุกด้านท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือระบุแนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบการท�างานและ
เติบโตในสายงานของตนเองอย่างยั่งยืน

แสนสิรมิอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยแ์ละบรหิารส�านกังานด�าเนนิการพัฒนาศักยภาพของพนกังาน 
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดการท�างานขององค์กรเพ่ือใหส้ามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุนการท�างานใหเ้กิดประสิทธภิาพ โดยได้ก�าหนดกลยุทธแ์ละแผนพัฒนา
บุคลากร รวมถึงโครงการรกัษาพนักงานท่ีมศัีกยภาพใหอ้ยูร่ว่มงานกับองค์กรในระยะยาว 

แสนสิรใิหค้วามส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน เพ่ือสรา้งความสามารถในการ
แข่งขันและเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
พนักงานใหม่ทุกระดับจะได้เข้าร่วมโครงการ 
On Boarding Program เพ่ือเรยีนรูทั้กษะใน
การปรับตัวเข้ากับองค์กร ส่วนพนักงานท่ีได้
รับการเล่ือนต�าแหน่งจะได้เข้าร่วมโครงการ 
New to Role Program เพ่ือชว่ยใหพ้นักงาน
สามารถปรับตัวกับบทบาทหน้าท่ีใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานปัจจุบัน
ยังสามารถเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพ (Effective Individual 
Development) เพ่ิมขึ้น อาทิ โครงการพัฒนา
ภาวะผู้น�า (Leadership Development) 
โครงการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ 
(Functional Development) โครงการ
พัฒนาพนักงานประสิทธิภาพสูง (Talent 
Development) รวมถึงโครงการ Sansiri 
Culture ท่ีส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ
เขา้ใจและมพีฤติกรรมการท�างานท่ีสอดรบักับ
วัฒนธรรมองค์กร
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จุดประสงค์ตามแผนพัฒนาพนักงานของแสนสิริ

Sansiri Culture
หลักสูตรส่งเสรมิพฤติกรรม

ใหเ้ปน็ไปตามวฒันธรรม
องค์กร

ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ รูจ้กั รูใ้จ และ
เขา้ใจลกูค้า ความท้าทายต่อส่ิงเดิม 
เริม่ส่ิงใหม ่มองทกุความส�าเรจ็ใหเ้ปน็ 
หนึ่งเดียวกัน คิดมุมใหม่ใหผ้ลลัพธ์
มาก่อน ซื่อตรง ซื่อสัตย ์ต่อตนเอง
และองค์กร

Functional Development
หลักสูตรพัฒนาพนักงานตาม

สายอาชพี

หลักสูตรพัฒนาอาชพีตามสายงาน
ต่าง ๆ  เชน่ สายงานบญัชแีละการเงนิ  
สายงานก่อสรา้ง สายงานการขาย  
สายงานทรพัยากรบุคคล สายงาน 
 การตลาด เปน็ต้น

Great Leader
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า

หลักสูตรท่ีส่งเสรมิคณุสมบัติท้ัง 3 
ประการส�าหรับผู้น�าแสนสิริ ได้แก่ 
การเป็นผู้น�าในการสร้างวิสัยทัศน์
องค์กร การสร้างความผูกพันกับ
พนักงาน และการสร้างผลก�าไรให้
กับบรษัิท

Talent Development
หลักสูตรพนกังานท่ีมศัีกยภาพสูง

หลักสูตรการพัฒนาส�าหรบัพนกังานท่ี
ได้รบัเลือก เพ่ือเสรมิสรา้งและเพ่ิมพูน  
mindset tool set และ skill set

Effective Individual
หลักสูตรเสรมิสรา้ง

ประสิทธภิาพในการท�างาน

หลักสูตรพัฒนาพ้ืนฐานเพ่ือให้
พนักงานแต่ละคนท�างานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ดังนี้
- หลักสูตรพัฒนาทักษะท่ัวไป เช่น  
 การส่ือสาร การแก้ปัญหา
 การวางแผน
- ทักษะส�าหรบัอนาคต เชน่
 การวิเคราะหข์อ้มูล
- หลักสูตรพัฒนาทางด้านธุรกิจ เชน่
 การพัฒนาธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
 การเงนิเบื้องต้นส�าหรบัพนักงาน

Onboarding and New Roles
หลักสูตรปฐมนเิทศพนกังานใหม่

หลักสูตรการเตรยีมความพรอ้มและ
ความมั่นใจในการท�างาน 

พนักงานทุกคนของแสนสิริจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรมการพัฒนา
ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหพ้นักงานมีความพร้อมตอบโจทย์ธุรกิจท่ีท้าทายท้ังในปัจจุบันและอนาคตโดย
รว่มเติบโตไปพรอ้มกับองค์กร

หมวดการพัฒนาตามแผน
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กลยุทธใ์นการด�าเนินงาน (Strategic Content) หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมเด่น

หลักสูตร Game Changer 2019กลยุทธใ์นการพัฒนาบุคลากรของแสนสิร ิมีการด�าเนินการอยู่ 4 ประการ ดังนี้

1. การออกแบบโปรแกรมการเรยีนรูด้้วย Model 10:20:70 เพ่ือใหม้รูีปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
 ตามวัตถปุระสงค์การพัฒนาบุคลากร อาทิ การเรยีนในหอ้งเรยีน การเรยีนออนไลน ์การใหค้�าแนะน�า  
 (Coaching) การมอบหมายงานพิเศษใหท้�า (Special Assignment)
2. การก�าหนดเนื้อหาหลักสูตรท่ีตอบโจทยธุ์รกิจและสามารถใชง้านได้จรงิ โดยท�างานกับผูเ้ชีย่วชาญ 
 ด้านต่าง ๆ  ในองค์กร (Subject Matter Expert: SME) เพ่ือรว่มถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณต่์าง ๆ   
 และน�ามาพัฒนาหลักสูตรใหต้อบโจทย์ธุรกิจ
3. การวัดผลการเรยีนรู ้เพ่ือน�ามาพัฒนาโปรแกรมใหเ้กิดประโยชนกั์บพนกังานและองค์กรมากท่ีสุด  
 โดยแบ่งการวัดผลการเรยีนรูอ้อกเป็น 4 ระดับ (ด้าน)
  ระดับ 1 : การวัดความพึงพอใจ (ด�าเนินการวัด รอ้ยละ 100)
  ระดับ 2 : การวัดความรูค้วามเข้าใจ (ด�าเนินการวัด รอ้ยละ 100)
  ระดับ 3 : การวัดการน�าไปใชง้านหรอืมกีารปรบัเปล่ียนพฤติกรรมหลังการอบรม (ด�าเนนิการวัด  
      รอ้ยละ 60)
  ระดับ 4 : การวัดผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ (Result) (ด�าเนินการวัด รอ้ยละ 30)
4. การก�าหนดรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย (Learning Platform) ท่ีสามารถเข้าถึงการเรียนรู ้
 ได้งา่ยทุกท่ีทุกเวลา (Intermediate) โดยสรา้งรูปแบบการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้น 
 ใหพ้นักงานได้พัฒนาตนเองภายใต้การสนับสนุนจากหวัหน้า

แสนสิริจัดโครงการอบรมหลักสูตร Game Changer 2019 ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในระยะเวลาส้ัน (Hackathon) ส�าหรบักลุ่มพนักงานท่ีรบัผิดชอบโครงการแนวสูง ซึ่งเน้น 
การออกแบบผลิตภณัฑ์และโครงการของแสนสิรใิหส้ามารถตอบโจทยค์วามต้องการของผู้บรโิภค 
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรน้ียังเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ส�าหรับพัฒนาโครงการ
ประเภทธุรกิจใหม่ (Start up) ภายใต้ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธท่ี์ดีระหว่างเพ่ือนรว่มงานท่ีได้เข้ารว่มโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ�านวน 50 คน

ตัวอย่างโครงการท่ีพัฒนาจากแนวคิดของพนักงานภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Game 
Changer 2019

ชื่อโครงการ รายละเอียด

Complete Use เป็นคอนโดมิเนียมท่ีใช้แนวคิด “Living and investing together” โดยห้อง 
ท่ีได้รบัการจดทะเบยีนสามารถปล่อยเชา่ในรูปแบบรายวันและรายเดือนได้อยา่งถกู
กฎหมาย โดยเปน็หอ้งประเภท Duplex ท่ีแยกส่วนการบรกิารระหว่างผูอ้ยูอ่าศัยหลัก 
และผู้เชา่ชั่วคราวได้

Together เป็นแนวคิดการใชพ้ื้นท่ีส่วนกลางในคอนโดมิเนียมใหเ้ป็นศูนย์กลางในการอ�านวย
ความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การจดังานสังสรรค์หรือการสานสัมพันธใ์หแ้ก่ลูกบ้าน 
ท่ีอยู่อาศัยภายในโครงการ

Con [do] rm เป็นโครงการท่ีใชแ้นวคิด “Compact fast profit condo with like minded 
community” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีสถาน
ศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของนักศึกษาในพ้ืนท่ี โดยมี 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกและร้านค้าสะดวกซื้อท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตภายในคอนโด 
มีความสะดวกสบายและสามารถอยู่รว่มกับเป็นชุมชนได้อย่างดี

Siri Lay GO เป็นโครงการท่ีใชแ้นวคิด “ Taylor your Dream Home” ซึ่งเป็นโครงการท่ีชว่ยให ้
ลกูค้าสามารถคัดเลือกและจดัสรรส่ิงท่ีต้องการภายในท่ีอยูอ่าศัยของตนได้ภายใต้ 
งบประมาณจ�ากัด โดยสามารถหลีกเล่ียงการใชง้บประมาณท่ีไมจ่�าเปน็และชว่ยตอบสนอง 
ความต้องการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
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“ประโยชนท่ี์ได้รบัจากโครงการ PL Mission คือ ชว่ยใหเ้ขา้ใจถึงเปา้หมายขององค์กร
อยา่งชดัเจนและท�างานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลใหพ้นักงานสามารถปฏิบติังาน
ได้ตามเปา้หมายท่ีก�าหนดไว้ ตลอดจนชว่ยใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึงแนวคิดใน
การเปน็ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) การท�างานเชงิรุก (Proactive) และจรยิธรรม
ในการประกอบธุรกิจ (Integrity) รวมถึงท�าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการท�างาน นอกจาก
นี ้โครงการน้ี ยงัชว่ยใหพ้นกังานรูจ้กักันมากขึน้ มกีารเรยีนรูผ้า่นวิทยากรท้ังภายนอก
และภายใน รวมถึงกรณศึีกษา (Case study) ต่าง ๆ ในอดีต ส่งผลใหพ้นกังานมกีาร
ด�าเนนิการในทิศทางเดียวกัน โดยส่ิงส�าคัญท่ีได้รบัจากโครงการนี ้ คือชว่ยใหที้มงาน
มคีวามเขม้แขง็มากขึ้น”

คณุอาณติั กิตติกลุเมธี
รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

“ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการเขา้รว่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Game Changer 2019  
คือ สามารถน�าเอาความคิดสรา้งสรรค์มาสรา้งความเปล่ียนแปลงและความแตกต่าง 
ใหกั้บตลาดอสังหารมิทรพัย ์โดยในการเขา้รว่มกิจกรรมน้ี ได้เหน็การรว่มแรงรว่มใจ 
ความมุง่มั่น และความชว่ยเหลือจากทกุ ๆ คนเพ่ือสรา้งโครงการใหเ้กิดขึ้น”

คณุภมูพัิฒน ์ฤทธธิาดา
ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารโครงการ

หลักสูตร PL MISSION 2019
แสนสิรจิดัโครงการอบรมหลักสูตร PL MISSION 2019 ใหแ้ก่พนกังานกลุ่มฝ่ายบรหิารโครงการแนวราบ Project 
Development Division (Low Rise) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการบรหิารต้นทุนการพัฒนาโครงการ เพ่ือปลูกฝัง
แนวคิดการเป็นเจา้ของธุรกิจใน 3 ด้าน ได้แก่ ระบบความคิดแบบเจา้ของกิจการ (Entrepreneurship Mindset) 
ความคิดเชงิรุก (Proactive) และจรยิธรรม (Integrity) โดยพนักงานท่ีเข้ารว่มโครงการดังกล่าวจะได้รบัทราบ
ถึงมุมมองของลกูจา้ง การท�าธุรกิจ และการบรหิารจดัการต้นทนุโครงการ ซึ่งผู้เขา้รว่มยงัได้ทราบความสามารถ
ของตนเองจากการประเมนิผลงาน โครงการนี้ยงัมกิีจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท�างานใหแ้ก่พนักงาน
อ่ืน ผ่านการใชเ้ครื่องมอืท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ COO’s Perspective หรอื FN’s Perspective ซึ่งเป็นเครื่องมอืส�าหรบั
การพัฒนาโครงการต่อในอนาคต

แสนสิรจิดัโครงการ SANSIRI AWARDS ซึ่งเปน็โครงการใหร้างวัลแก่พนกังานท่ีมพีฤติกรรมการท�างานท่ีสามารถต่อ 
ยอดธุรกิจองค์กรได้โดยการยกระดับศักยภาพและความสามารถของพนกังาน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงาน
เกิดพฤติกรรมตามท่ีองค์กรคาดหวัง โครงการดังกล่าวแบง่รางวัลออกเปน็ 3 ประเภท เพ่ือใหค้รอบคลมุในทกุกลุม่และ
ระดับภายในบรษัิทฯ อาทิ รางวัลระดับองค์กร (Corporate Award ) รางวัลระดับสายงาน (Functional Award) และ
รางวัลระดับบุคคล (Individual Award) โดยในป ี2562 มผีูไ้ด้รบัรางวัลท้ังหมดจ�านวน 400 รางวัล 

รางวัล Masterpiece Award

ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานท่ี
มุ่งปรับปรุงสินค้าและบริการใน 2 
ด้าน คือ ประสิทธภิาพ (Efficiency) 
และการเ พ่ิมรายได้ ท่ี ส่งผลต่อ
การเพ่ิมก�าไรและผลประกอบการ 
(Profitability)

รางวัล Excellence Award

ส่งเสริมให้เ กิดแรงกระตุ้นการ
ท�างานท่ีส่งผลลัพธ์ต่อการด�าเนิน
ง า น ใ ห้มี ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ สู ง ก ว่ า
มาตรฐานท่ีก�าหนด

รางวัล Culture Award

ผลักดันพฤติกรรมการท� างาน
ของพนักงานให้สอดคล้องตาม
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีของแสนสิร ิ
ซึ่งสามารถส่งผลเชงิบวกต่อลูกค้า 
ผู้ถือหุน้ สังคม และพนักงานภายใน

หลักสูตร PL MISSION 2019

SANSIRI AWARD 2019
FROM OUR CULTURE TO PROUDNESS

1
MASTERPIECE

2
THE EXCELLENCE

3
CULTURE AWARD
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บทสัมภาษณ์พนักงานท่ีได้รบัรางวัล Culture Award 

เป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรม
17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

20 ล้านบาท
งบประมาณท้ังหมดส�าหรบั
โครงการฝึกอบรมพนักงาน

19.34 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉล่ีย

ของพนักงานเพศชาย

16.78 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉล่ีย
ของพนักงานเพศหญิง

18.06 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉล่ียของพนักงานในปี 2562

ผลการฝึกอบรมพนักงาน ปี 2562
 

แสนสิรกิ�าหนดแนวทางและโครงการฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานประจ�าทุกคนในทุกต�าแหน่งและทุกสายงาน 
และติดตามผลด�าเนินงานด้านการฝึกอบรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

คณุจกัรพงษ์ สวา่งศรี
Human Resources and
Office Management
ได้รบัรางวัลด้าน
Challenge The Ordinary

“เหตุผลท่ีคิดว่าท�าใหไ้ด้รบัรางวลั 
คือ ส่วนตัวเป็นคนชอบลองและ
ท้าทายตัวเองและทีมงานด้วยวิธกีาร
หรอืขั้นตอนการท�างานใหม่ และไม่
กลัวการเปล่ียนแปลง เพราะคิดว่าเป็น
เรื่องท่ีสนุกและท้าทาย โดยสุดท้ายผม
เชื่อว่าความท้าทายจะมอบโอกาสท่ีดี
กับเรา เพ่ือใหไ้ด้แสดงความสามารถ
และศักยภาพท่ีมอีอกมาอยา่งเต็มท่ี”

คุณอุเทน ฮะลูน
Property Management
Residential–Hua Hin  
ได้รบัรางวัลด้าน
Result Oriented

“ทุกครั้ ง ท่ี ได้รับการมอบหมาย
งานคือโอกาสส่งมอบผลงานท่ีดี
ท่ีสุด ดังนั้นเทคนิคในการท�างาน
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ คือเราต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าเรามีส่วนท�าให้
องค์กรประสบความส�าเร็จ ความ
ทุ่มเทและใส่ใจทกุขั้นตอน คือ หวัใจ
ส�าคัญ ผมใช้วิธีสังเกตและศึกษา
การท�างานอยู่ตลอด จนเป็นส่วน
หนี่งและรักในงานชิ้นนั้น จงึกลาย
เป็นแรงผลักดันใหเ้ราตัองพัฒนา
งานเพ่ือใหเ้กิดผลลัพธท่ี์ดีท่ีสุด”

คุณศิรลัิกษณ์ จ�าปาวงษ์
Property Management
Residencial-Hatyai  
ได้รบัรางวัลด้าน
Customer Centric

“ลูกค้าคือคนส�าคัญและเป็นแรง
ผลักดันสู่การบริการท่ีดี เราต้ังใจ
ท่ีจะบริการให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้ลูกค้า
พึงพอใจหรือกล่าวค�าขอบคุณ
มาซึ่งท�าให้เรามีก�าลังใจ และส่วน
ตัวมีหัวหน้าท่ีดีเป็นแบบอย่างใน
การท�างานและการบริการท่ีเป็น
มาตรฐาน”

“คุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ถือว่ามีความส�าคัญในทุก
งาน โดยเฉพาะงานด้านจดัซื้อและเป็นหลักในการยึดถือ
ในการท�างาน เราควรปฏิบติังานตามกฎระเบยีบและความ
ถูกต้องของบรษัิท มองผลประโยชน์ขององค์กรมาก่อน 
ยึดความโปร่งใสมีมาตรฐานท่ีชัดเจน และตรวจสอบได้ 
นอกจากจะท�างานได้อย่างมีระบบแล้วยังสร้างความน่า
เชื่อถือใหกั้บตัวเราด้วย”

คุณมลฤดี พงศวิรตัน์
Project Procurement
ได้รบัรางวัลด้าน Integrity

“การท�างานเปน็ทีมต้องอาศัยความรว่มมอืของทกุคนถึง
จะส�าเร็จ ต้องขอบคุณทุกคนท่ีเก่ียวข้องท่ีท�างานระบบ
ของโครงการแนวราบท่ีผมมีส่วนดูแล ส�าหรับแนวทาง
ในการท�างานร่วมกัน เราต้องรับฟงัและช่วยเหลือกัน 
คิดว่าเราคนเดียวไม่สามารถท�าส�าเร็จได้ มองเป้าหมาย
เดียวกันว่าเราต้องการจะท�าส่ิงใดแล้วทุกคนก็ท�างานท่ี
รบัผิดชอบใหดี้ท่ีสุด งานทุกงานก็จะส�าเรจ็”

คณุชยัมงคล คุม้กัน 
Project Development
Department (Low Rise)
ได้รบัรางวัลด้าน Goal Synergy

การจูงใจและรกัษาพนักงาน

การสรรหาพนักงานท่ีมีศักยภาพและการรกัษาพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาองค์กรใหส้ามารถเติบโตและ
คงความสามารถในการแขง่ขันทางธุรกิจได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและยั่งยนื ท้ังน้ี พนักงานท่ีมศัีกยภาพจะสามารถ
ร่วมพัฒนาองค์กรใหส้ามารถตอบสนองความต้องการในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนใหแ้สนสิริ
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรท่ีน่าท�างานท่ีสุด (Dream Place of Work) ภายในปี 2564 เพ่ือสรา้งแรง
จูงใจและรกัษาพนักงานท่ีมีศักยภาพใหท้�างานในองค์กรได้อย่างเต็มท่ี

แนวทางการสรรหาพนักงาน

หน่วยงานสรรหาบุคคลภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�านักงานของแสนสิริ ท�าหน้าท่ีสรรหาพนักงาน 
เพ่ือเพ่ิมอัตราการจา้งพนักงานท่ีมศัีกยภาพและใหเ้กิดความหลากหลายในองค์กร ไมว่่าจะเปน็ เพศ สัญชาติ หรอื 
เชื้อชาติ ซึ่งการจะรบับุคคลเขา้ท�างานแสนสิรจิะพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถการท�างานรว่มกันภายใน
องค์กร นอกจากนีแ้สนสิรยิงัจดัท�าขอ้มูลเก่ียวกับทัศนคติของบุคคลภายนอกเพ่ือพัฒนาองค์กรใหน้า่ท�างานท่ีสุด
และเพ่ือสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรในขณะเดียวกัน 
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การสรรหาพนักงาน

แสนสิรสิรรหาพนกังานท่ีมศัีกยภาพผา่นโครงการประชาสัมพันธซ์ึ่งถือเปน็ชอ่งทางการติดต่อกับบุคคลท่ีต้องการ
รว่มงานกับแสนสิร ิรวมถึงจดัใหม้ชีอ่งทางออนไลนใ์นการสรรหาพนกังาน นอกจากนี ้ยงัรว่มมอืกับสถาบนัการศึกษา
เพ่ือสรา้งการรบัรูใ้นกลุม่คนรุน่ใหมท่ี่มศัีกยภาพเปน็ผูส้มคัรงานหรอืลกูค้าในอนาคตด้วย

โครงการน�าเสนอภาพลักษณอ์งค์กร 

แสนสิรนิ�าเสนอภาพลักษณอ์งค์กรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล อาทิ วัฒนธรรมองค์กรหรอืบรรยากาศในการ
ท�างาน ผ่านหลายโครงการ เชน่ University Road 
Show การรว่มงาน Job Fair ในระดับประเทศ ระดับ
จงัหวัด ระดับสถาบนัการศึกษา ฯลฯ เพ่ือใหผู้้ท่ีสนใจ
รว่มงานกับแสนสิรไิด้รบัทราบขอ้มูลองค์กรอยา่งถกู
ต้อง และสามารถติดต่อกับแสนสิรไิด้โดยตรง

โครงการ Sansiri Internship Program

แสนสิริร่วมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือสรรหานิสิต 
นกัศึกษาจ�านวน 38 คนจากหลากหลายสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัย เขา้โครงการฝึกอบรมวิชาชพีท่ีออกแบบ
มาเพ่ือพัฒนานสิิต นกัศึกษาในด้านภาวะผูน้�า ความรู้
ทางธุรกิจ และความรบัผดิชอบต่อสังคม โดยมพ่ีีเล้ียง
ดแูลและสอนงานอยา่งใกล้ชดิ ศึกษาดงูานและลงมอื
ปฏิบติังานจรงิเพ่ือบูรณาการความรูแ้ละทักษะออกมา
เปน็ผลงานท่ีน�าไปใชไ้ด้จรงิ

โครงการ Looking into the Future

แสนสิรใิหค้วามส�าคัญกับคนรุน่ใหมผ่า่นการสรา้งความ
รว่มมอืทางวิชาการกับ 5 สาขาวิชา จาก 4 มหาวิทยาลัย
ใน 4 ระดับความร่วมมือ ได้แก่ การรับนักศึกษาฝึก
อบรมวิชาชพี การแลกเปล่ียนความรูท้างวิชาการ การ
รว่มวิพากษ์หลักสูตร รวมถึงการวิจยัและพัฒนา เพ่ือ
ขยายช่องทางการสร้างการรับรู้แบรนด์แสนสิริใน
คนรุน่ใหมท่ี่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเป็นพนักงานและ
ลกูค้าในอนาคต

การประชาสัมพันธต์�าแหนง่งานวา่ง

แสนสิรไิด้ประชาสัมพันธต์�าแหนง่งานว่างผา่นชอ่งทาง
ส่ือสังคมออนไลน ์อาทิ Facebook LinkedIn เว็บไซต์
ประกาศรับสมัครงาน พร้อมท้ังปรับรูปแบบเว็บไซต์
สมัครงานของแสนสิริใหทั้นสมัยและมีความสะดวก
ยิง่ขึ้น  

“แสนสิรจิะเปน็ผู้ก�าหนดทิศทางตลาดเพ่ือคณุภาพชวิีตและความเปน็อยูท่ี่ดีขึ้น จาก
วิสัยทัศน์องค์กรส่งผ่านมายังพนักงานทุกคน ผมรูสึ้กภมูิใจท่ีมีโอกาสได้ท�างาน
สนับสนนุองค์กรไปสู่เปา้หมายด้วยการส่ือสารแบรนด์แสนสิรไิปยงักลุ่มเปา้หมาย
ผ่านชอ่งทางท่ีหลากหลาย เพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละเพ่ิมโอกาสในการสรรหาบุคลากร 
รุน่ใหมท่ี่มศัีกยภาพและมโีอกาสเปน็ลกูค้าแสนสิรใินอนาคตครบั”

นายสรพงศ์ ตลุยากรณ์
ต�าแหนง่ ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนษุยแ์ละบรหิารส�านักงาน

สถิติการจา้งพนักงานใหม่ ปี 2562 

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ของแสนสิริจ�าแนกตามเพศและอายุ เพ่ือแสดงภาพรวมและแนวโน้ม
การจา้งงานเป็นรายปี

อัตราการจา้งงานพนักงานใหม่ในปี 2562
1,043 คน หรอื รอ้ยละ 24.56 

ชว่งอายุต�ากว่า 30 ปี
574 คน (รอ้ยละ 13.5)

เพศชาย รอ้ยละ 63.07

เพศหญิง รอ้ยละ 36.93

ชว่งอายุ 30-50 ปี
452 คน (รอ้ยละ 10.6)

เพศชาย รอ้ยละ 58.63

เพศหญิง รอ้ยละ 41.37

ชว่งอายุมากกว่า 50 ปี
17 คน (รอ้ยละ 0.4)

เพศชาย รอ้ยละ 70.59

เพศหญิง รอ้ยละ 29.41
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aการรกัษาพนักงานและ
สรา้งความผูกพันกับองค์กร 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และบรหิารส�านักงานรบัผิดชอบก�าหนดแนวทางรกัษาพนักงาน เพ่ือใหธุ้รกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองจากการรว่มมือของพนักงานท่ีมีศักยภาพและเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรของแสนสิริ โดยก�าหนดการประเมินผลการด�าเนินงานท่ีโปร่งใส ปรับแนวทางการด�าเนิน
งานใหเ้อ้ือประสิทธภิาพการท�างานของพนักงาน รวมถึงการก�าหนดโครงการและสวัสดิการเพ่ือ
สรา้งแรงจูงใจและสะท้อนถึงความใส่ใจของแสนสิรต่ิอพนักงาน และติดตามผลจากสถิติการออก
จากงานเป็นรายปี

การประเมินผลการด�าเนินงานของพนักงาน 

ในปี 2562 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�านักงานใชร้ะบบการจดัการประสิทธภิาพการท�างาน 
(Performance Management System) เพ่ือก�าหนดตัวชีวั้ดในการท�างาน (Key Performance 
Indicator: KPI) วางแผนการก้าวหน้าในสายอาชีพ และส่งเสริมพฤติกรรมท่ีสอดคล้องต่อ
วัฒนธรรมขององค์กร

วิธกีารประเมิน
ผลการด�าเนินงาน

ประกอบไปด้วย การเทียบกับ KPI 
และความคิดเหน็จากเพ่ือนรว่มงาน

(วิธ ี360 องศา)

การปรบัต�าแหน่งและเงนิเดือน
สอดคล้องตามระดับความสามารถ
ของพนักงานและผลการประเมิน

การด�าเนินงาน

พนักงานประจ�าทุกคน
(รอ้ยละ 100)

เข้ารบัการประเมินผลการด�าเนินงาน
2 ครั้งต่อปี

ผลการด�าเนินงาน
จะเทียบกับ KPI

ท่ีได้ปรกึษาและตกลงกันระหว่าง
พนักงานและผู้บังคับบัญชา

เอจาวล์ วิธกีารท�างานเพ่ือพนักงานยุคใหม่
แสนสิรต้ัิงเป้าหมายเป็นองค์กรท่ีน่าท�างานท่ีสุดภายในปี 2564 โดยปรบัวิธกีารท�างานในองค์กรให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพมากขึ้นเรียกว่า “เอจาวล์” (Agile) ระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการ
ท�างานแบบประสานงานข้ามสายงาน (Cross function) โดยการน�าพนักงานท่ีมีความเชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน ในแต่ละแผนกมาพัฒนาโครงการใหเ้รว็ขึ้น หรอืเรยีกว่าทีม Squad ชว่ยใหก้ารท�างาน
คล่องตัว โชว์ศักยภาพเต็มท่ี มอี�านาจการตัดสินใจ ท�าใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพพนกังานใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าได้รวดเรว็ขึ้น และสรา้งทัศนคติท่ีดีของพนักงานเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นักงาน
ได้คิดค้นและขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ในปี 2562 วิธีการท�างานแบบเอจาวล์ท�าให้เกิด
การประสานงานได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น และเป็นการลดช่อง
ว่างระหว่างการส่ือสารของแต่ละแผนกงานท่ี
เก่ียวข้อง เน่ืองจากมีการน�าเอาผู้เชีย่วชาญของ
แต่ละแผนกมาท�างานในโครงการรว่มกัน รวมถึง 
แสนสิริได้น�าระบบเอจาวล์ มาใช้กับโครงการ 
Sansiri Internship Program ท�าใหนั้กศึกษาท่ี
ได้เข้ามาร่วมฝึกงานกับแสนสิริ ได้รับมอบหมาย
โจทย์ในการเรียนรู้ท่ีท้าทายมากขึ้น โดยการให้
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงเรียน
รู้และน�าแนวทางการท�างานแบบเอจาวล์ มาใช้ใน
การฝึกงานด้านต่าง ๆ ด้วย
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a

การท�างานจากท่ีบ้าน (Work from home)

แสนสิริตระหนักและใหค้วามส�าคัญถึงประสิทธภิาพการท�างานท่ีไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นในส�านักงาน
เท่าน้ัน รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมใหเ้หมาะสมแก่การท�างานส�าหรับแต่ละตัวบุคคล ดังนั้น 
แสนสิรจิงึก�าหนดใหพ้นักงานสามารถท�างานจากนอกส�านักงานได้ ซึ่งคาดว่าสามารถเพ่ิมศักยภาพ
ในการท�างานและลดการใช้พลังงานในส�านักงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 
รกัษาส่ิงแวดล้อมจากการลดการใชเ้ชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย 

“มีประสิทธภิาพในการท�างานและผลงานดีขึ้น การท�างานในรูปแบบนี้ชว่ยใหเ้รา
สามารถก�าหนดงานท่ีจะท�าได้ และชว่ยใหเ้รามคีวามมุง่มั่นใหง้านนั้นส�าเรจ็ตามแผนท่ี
วางไว้ นอกจากนี ้ยงัไมม่งีานอ่ืน ๆ แทรกเขา้มา ท�าใหม้สีมาธใินการท�างานมากขึ้น 
มขีอ้ผดิพลาดน้อยลงและมคีวามต่อเน่ืองในการท�างาน”

คณุชนิพัีนธ ์ธติยารกัษ์
ผูอ้�านวยการฝ่ายลกูค้าสัมพันธแ์นวราบ

“What makes us different makes us BEAUTIFUL. Glorify to the community 
diversity and equality! Come to T77 and snap your shot with our rainbow 
crosswalks and share your love forward.”

คณุทศพร กรกิจ
ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายบรหิารสินทรพัย์

#SansiriPride จุดประกายความเข้าใจ ในความหลากหลายอย่างเท่าเทียม

แสนสิรไิด้รว่มฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายน 2562 ผ่าน #SansiriPride เพ่ือส่งเสรมิความเท่าเทียมของ
มนุษย์ โดยไม่ค�านึงถึงข้อจ�ากัดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ ฐานะทางสังคม หรอืเชื้อชาติ

แสนสิริยอมรับความหลากหลายจากภายในสู่สังคมภายนอก ต้ังแต่การปรับเปล่ียนโลโก้จากสีน�าเงนิกรมท่าซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของแสนสิริเป็นสีรุ้ง โดยเปรียบเหมือนการประดับธงท่ีส่ือถึงความหลากหลายและสามารถอยู่
รว่มกันได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ แสนสิริยังมีการจดัแสดงงานศิลปะท่ัวกรุงเทพฯ ต้ังแต่ท่ีอาคารสิริภิญโญ ส�านักงานใหญ่ของแสน
สิรท่ีิมีการติดต้ังกระจกโทนสีรุง้ท่ีต้ังสะท้อนแสงเงาหลากสีสัน พรอ้มใหผู้้คนได้มาถ่ายภาพรว่มกัน และได้ขยาย
พ้ืนท่ีไปยังโครงการอ่ืน ๆ  ของแสนสิรอีิกท่ัวเมือง อาทิ XT EKKAMAI The LINE Phahonyothin Park และ OKA 
HAUS รวมถึง “ทางมา้ลายสายรุง้ (Rainbow Crosswalk)” ท่ีฮาบโิตะ มอลล์ ซึ่งเปน็คอมมูนต้ีิมอลท่ีโครงการ T77 
แสนสิรยิงัได้จดัแสดงภาพยนตรน์อกกระแสท่ี SIRI HOUSE ซึ่งพ้ืนท่ีจดัแสดงชั่วคราวส�าหรบัจดัแสดงภาพยนตร ์
เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 โดยได้รว่มมือกับ Bangkok Screening Room เพ่ือฉายภาพยนตรน์อกกระแสเรื่อง 
The Gospel According to André ท่ีเล่าถึงการบรรลุเป้าหมายชวิีตของ แอนเดร ลีออน ทัลลี (André Leon 
Tally) ผู้ทรงอิทธพิลในวงการส่ือแฟชั่นอเมริกัน จากหนุ่มเกย์ผิวด�าผู้เติบโตในรัฐนอร์ธแคโรไลนาทางตอนใต้
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเต็มไปด้วยการแบ่งแยกทางเพศและสีผิว แต่ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หว่ันเกรงต่อ
อุปสรรคใด ๆ  ท�าใหเ้ขาประสบความส�าเรจ็จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบรรณาธกิาร (editor-at-large) ของนิตยสาร 
โว้กได้ในท่ีสุด
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สวัสดิการส�าหรบัพนักงาน

โครงการวางแผนทางด้านการเงนิ 

แสนสิรมิอบสวัสดิการทางการเงนิแก่พนักงาน ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษผ่านเครอืขา่ยผู้ใหบ้รกิาร
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการบรหิารด้านการเงนิของพนักงาน อันน�าไปสู่ชวิีตความเป็นอยู่ท่ีดี

สิทธวิันลาส�าหรบัพนักงานท่ีคลอดบุตร

โครงการ Wellness Fiesta

โครงการตรวจสุขภาพรว่มกับโรงพยาบาล

โครงการ Virtual Hospital

สวัสดิการส่วนลดสถานท่ีออกก�าลังกาย

แสนสิรส่ิงเสรมิและสนับสนนุสถาบนัครอบครวัโดยใหสิ้ทธพินักงานหญงิสามารถลาคลอดบุตรได้ 98 
วัน โดยบรษัิทไมห่กัค่าตอบแทนเปน็ระยะเวลา 53 วัน และประกันสังคมจา่ยอีก 45 วัน ส่วนพนกังานชาย  
สามารถลาเพ่ือดูแลภรรยาในชว่งคลอดบุตรได้ 14 วัน โดยไม่หกัค่าตอบแทน

แสนสิริส่งเสริมการมีสุขภาพดีของพนักงานท้ังทางกายและจิตใจ ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม  
และความสามัคคีในทีม ซึ่งได้จดักิจกรรมทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย กิจกรรมใหค้วามรู ้
ด้านโภชนาการ และกิจกรรมแนะน�าสุขภาพผ่านเทคโนโลยดิีจทัิล (แอปพลิเคชนัมือถือ) ท่ีชว่ยดแูล 
คณุภาพชวิีต รวมถึงแนะน�าการกินอาหาร ด่ืมน�า และพักผอ่นใหเ้พียงพอ

พนักงานของแสนสิริสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามความต้องการ และสามารถ 
เบิกค่าตรวจสุขภาพได้ตามวงเงินท่ีก�าหนด รวมถึงส่วนลดรายการตรวจเพ่ิมเติม ซึ่งสิทธินี้
ครอบคลุมถึงครอบครวัพนักงานด้วยเชน่กัน

แสนสิริส่งเสริมให้พนักงานมีประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชจัดห้อง 
Virtual Hospital ชั้น 17 ท่ีมีเครื่องมือแพทย์บริการ อาทิ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดัน  
เครื่องคอมพิวเตอร ์รวมถึงใหพ้นักงานสามารถรบับรกิารกับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง และ
พนักงานสามารถน�าเอกสารมาเบิกค่าบรกิารคืนได้ 

แสนสิริจัดหาสถานท่ีออกก�าลังกายให้แก่พนักงาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเป็นการสนับสนุน
ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน โดยในปี 2562 แสนสิรไิด้รว่มมือกับสถานออกก�าลังภายนอกใหแ้ก่
พนักงาน อาทิ โรงแรมปทุมวัน ปริน๊เซส โรงแรมแบงค็อก แมรอิอท มารคี์ส์ ควีนส์ปารค์ และ ฟติดี  
ฟติเนส พญาไท 

สถิติการออกจากงานของพนักงาน ปี 2562 

แสนสิริติดตามสถิติการออกจากงานของพนักงานท่ีจ�าแนกตามเพศและอายุ เพ่ือติดตามและประเมินศักยภาพ
ขององค์กรในการรักษาพนักงาน โดยสาเหตุหลักของการออกจากงานเป็นประเด็นด้านครอบครัว ซึ่งแสนสิริ
วางแผนจดัการประเด็นดังกล่าวบรษัิทมีนโยบายการท�างานแบบ Flexible time ใหกั้บพนักงาน เพ่ือสรา้งสมดุล
การท�างาน และชวิีตส่วนตัว  

อัตราการออกจากงาน 
ของพนักงานในปี 2562 

946 คน หรอืรอ้ยละ 22.28
โดยลดลงรอ้ยละ 1.11 เทียบกับปี 2561

409 คน ชว่งอายุต�ากว่า 30 ปี
(รอ้ยละ 9.6)

เพศชาย รอ้ยละ 10.3

เพศหญิง รอ้ยละ 8.8

512 คน ชว่งอายุ 30-50 ปี
(รอ้ยละ 12.1)

เพศชาย รอ้ยละ 12.2

เพศหญิง รอ้ยละ 11.8

25 คน ชว่งอายุมากกว่า 50 ปี
(รอ้ยละ 0.6)

เพศชาย รอ้ยละ 0.7

เพศหญิง รอ้ยละ 0.4

การลงทุนเพ่ือสังคม

การบรหิารจดัการการลงทุนเพ่ือสังคม

แสนสิริตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจตลอด
หว่งโซ่คุณค่าขององค์กร โดยเฉพาะสิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต ท้ังนี้ แสนสิริต้ังเป้าหมายการท�าธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนร่วม
กับแนวร่วมทางธุรกิจและองค์กรต่างประเทศท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร เพ่ือด�าเนินนโยบายส่งเสริม
คุณภาพชวิีตและรกัษาสิทธขิองเด็กและเยาวชนในสังคม

แสนสิรจิดัต้ังคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพ่ือก�าหนดนโยบาย
และแนวทางการท�างานในด้านการลงทุนเพ่ือสังคมหรือ โซเซียล เชน้จ ์ (SOCIAL CHANGE) ให้
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรท่ีมุ่งชว่ยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีขาดโอกาสใน
สังคมใหไ้ด้รบัสิทธพ้ืินฐานท่ีควรได้รบัตามหลักสิทธมินุษยชน เมื่อเด็กและเยาวชนได้รบัการพัฒนา
ใหม้ีศักยภาพจะกลายเป็นก�าลังส�าคัญต่อสังคมและประเทศใหพั้ฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสนสิริคาดหวังท่ีจะผลักดันใหเ้กิดขึ้นภายหลังได้ด�าเนินโครงการ นอกเหนือจากการ
สรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีใหกั้บองค์กร 
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โครงสรา้งการบรหิารจดัการการลงทุนเพ่ือสังคม 

คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

(คณะกรรมการ CSR)

รบัผิดชอบก�าหนดและทบทวนแนวทางการลงทุน
และการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นประจ�าทุกปี

คณะท�างานความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม ส่วนงานกิจกรรมเพ่ือสังคม ภายใต้

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

รบัผิดชอบด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมใหส้อดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร และรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ
ต่อกรรมการผู้จดัการและรายงานผลการด�าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการ CSR เป็นประจ�าปีละ 4 ครั้ง

แนวทางการด�าเนินงานด้าน
ความรบัผิดชอบต่อสังคม - โซเซยีล เชน้จ ์(SOCIAL CHANGE)

แสนสิรริว่มมอืกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเขา้รว่มเปน็พันธมติรกับองค์การยูนเิซฟประเทศไทย ใน
การก�าหนดแนวทาง โซเซยีล เชน้จ ์ไว้ 4 ประเภทโครงการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง
ยั่งยนืโดยครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา กีฬา และสุขภาพ ท้ังในและนอกกระบวนการทางธุรกิจ 

49.2 ล้านบาท
มูลค่าการสนับสนุน โซเซยีล เชน้จ ์ในปี 2562

สิทธเิด็กในองค์กร 
(Good Place)

พัฒนาสถานประกอบการใหเ้ป็นมติรต่อเด็กและผูป้กครอง

ต่อยอดความชว่ยเหลือสู่สังคมวงกวา้ง
(Good Community)

สรา้งคุณภาพชวิีตท่ีดีแก่เด็กและ
เยาวชนในสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการในกระบวนการทางธุรกิจ

พ้ืนท่ีปลอดภยัส�าหรบัเด็ก
(Good Space)

สนับสนุนการไม่ละเมิดสิทธเิด็กในสถานท่ีก่อสรา้ง

ส่งต่อความชว่ยเหลือไปยังเด็กท่ัวโลก
(Good Global Citizen)

สมทบเงนิเข้ากองทุนเพ่ือชว่ยเหลือเด็ก
ในภาวะฉุกเฉินท่ัวโลกขององค์การยูนิเซฟ 

โครงการนอกเหนอืกระบวนการทางธุรกิจ

โครงการสนับสนุนสิทธเิด็กในองค์กร (Good Place)  
แสนสิริจดัใหม้ีโครงการหอ้งนมแม่ หรือหอ้งใหน้มบุตร (Breastfeeding Room) ท่ีส�านักงานใหญ่ อาคารสิริ
ภิญโญ อาคารรชัต์ภาคย์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป และฮาบิโตะ มอลล์ เพ่ือใหพ้นักงานสามารถเล้ียง
และใหน้มบุตรในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

หอ้งนมแม่

แสนสิริสนับสนุนนโยบาย โดยส่งเสริมใหส้ถานท่ี
ท�างานเป็นมิตรต่อครอบครัว (Family-friendly 
workplace) จัดห้องนมแม่ท่ีอาคารสิริภิญโญ  
อาคารรชัต์ภาคย ์โรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป  
และฮาบโิตะ มอลล์ เพ่ือสนบัสนนุใหพ้นกังานหญงิ
ภายหลังคลอดบุตรได้เล้ียงดบุูตรด้วยนมแมเ่พียง
อยา่งเดียวในชว่ง 6 เดือนแรก 

สวสัดิการเพ่ือดแูลครอบครวั

แสนสิริก�าหนดสวัสดิการวันลาเพ่ิมเติมส�าหรับ
พนักงานหญิงท่ีลาคลอดต่อเน่ืองรวมกันถึง 
98 วัน และพนักงานชายท่ีลาเพ่ือดูแลภรรยา
และบุตรหลังคลอดรวมกันถึง 7 วัน ท้ังน้ี ในปี 
2562 มีพนักงานหญิงใชสิ้ทธิล์าท้ังหมด 54 คน 
และพนักงานชายใช้สิทธิล์าท้ังหมด 43 คน โดย
ครอบคลุมพนักงานของแสนสิริในส�านักงาน
ใหญ่และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป และ
พนักงานของบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ (จ�ากัด) 

“ถ้าเราเชื่อว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ก็ต้องสรา้งเด็กใหเ้ติบโตอย่างมีศักยภาพ 
เริม่ต้นจากนมแม ่อาหารท่ีดีท่ีสุดของลกู ส่ิงท่ีได้จากหอ้งนมแม ่อาจจบัต้องหรอื
ประเมนิออกมาเป็นรูปธรรมไมไ่ด้ แต่จากส่ิงท่ีเราท�ามาโดยตลอดพิสูจน์ใหเ้หน็ว่า
ส่ิงท่ีได้กลับมามคีณุค่าสูงเกินกว่าการตีเปน็ตัวเลขจ�านวนเงนิได้ ขอใหท้กุองค์กร
เริม่ลงมอืต้ังแต่วันนี ้เพ่ือรว่มสรา้งอนาคตของชาติไปด้วยกันครบั”

คณุอุทัย อุทัยแสงสุข
ประธานผู้บรหิารสายงานปฏิบติัการ
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พ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรบัเด็ก (Good Space)
แสนสิริร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสร้างคุณภาพชวิีตท่ีดีส�าหรับเด็กและเยาวชน โดยก�าหนดนโยบายไม่
ใชแ้รงงานเด็กในสถานท่ีก่อสรา้งและก�าหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรบัเด็กหรอื เดอะ กู้ด สเปซ (The Good Space) 
เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีเป็นบุตรของแรงงานได้มีความปลอดภัยและคุณภาพชวิีตท่ีดีขึ้น 

นโยบายไมใ่ชแ้รงงานเด็กในสถานท่ีก่อสรา้ง

แสนสิริตระหนักถึงการว่าจ้างท่ีเป็นธรรม เพ่ือ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กใน
กระบวนการทางธุรกิจ จงึก�าหนดใหคู้่ค้าธุรกิจทกุ
รายของแสนสิรท่ีิด�าเนินงานก่อสรา้งและการผลิต
สินค้าได้ลงนามใน “ข้อสัญญาคุ้มครองแรงงาน
เด็ก” ว่าด้วยการใชแ้รงงานเด็กทกุรูปแบบจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย
แรงงาน ภายใต้พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 หมวด 4 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก 
หากพบว่ามีคู่ค้าหรือผู้รับเหมาละเมิดข้อสัญญา 
แสนสิริจะยกเลิกการท�าธุรกิจร่วมกันและด�าเนิน
คดีตามกฎหมายต่อไป

โครงการพ้ืนท่ีปลอดภยัส�าหรบัเด็ก
(The Good Space)

พ้ืนท่ีปลอดภยัส�าหรบัเด็ก (The Good Space) เป็น
โครงการรว่มกันระหว่างแสนสิร ิ องค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีรับเหมา
ก่อสรา้งต้ังแต่ป ี2555 เพ่ือสรา้งโอกาสการเขา้ถึง
การศึกษา และส่งเสรมิบรกิารสาธารณสุขขั้นพ้ืน
ฐานใหกั้บเด็กท่ีมอีายุต�ากว่า 14 ป ีทกุคนทกุสัญชาติ
อยา่งเท่าเทียม ในระหว่างท่ีพ่อแมห่รอืผู้ปกครอง
ท�างานอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และต้องไม่มีการใช้
แรงงานเด็กในพ้ืนท่ีปฏิบติังานหรอืพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

โดยปี 2555-2562 จดัใหม้ีพ้ืนท่ีปลอดภัยส�าหรบั
เด็ก จ�านวนท้ังหมด 57 โครงการก่อสรา้ง มเีด็กและ
เยาวชน กว่า 1,500 คนท่ีได้รบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พรอ้มได้รบัการบรกิารสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแล้ว
ตามนโยบายของแสนสิริ

Future Construction 2019
คณุอภชิาติ จูตระกลู ประธานอ�านวยการ บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด  
(มหาชน) ขึ้นเวที Future Construction 2019 ซึ่งจดัโดย
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์(TCA) 
และได้ประกาศเจตนารมณ์ของแสนสิรใินวันท่ี 26 กันยายน 
2562 เพ่ือสนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็ก และสร้าง
คณุภาพชวิีตท่ีดีขึ้นแก่เด็กในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ท้ังนี้ มผีู้เขา้รว่ม
งาน อาทิ อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย แขก
ผูม้เีกียรติจากหนว่ยงานรฐัและเอกชน สมาชกิผูป้ระกอบการ
ก่อสรา้ง และบรษัิทพันธมติร กว่า 500 ท่าน  

ต่อยอดความชว่ยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง
(Good Community)

แสนสิริด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมอย่างเสมอภายใต้ภารกิจของแสนสิริ รวมถึงการต่อยอด
ความชว่ยเหลือสู่สังคมในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีต้องเติบโตขึ้นเพ่ือเป็นก�าลัง
ขับเคล่ือนสังคมต่อไป 

โครงการส่งเสรมิทักษะพ้ืนฐานของการเล่นฟุตบอลหรอื แสนสิร ิอะคาเดมี ่มุง่ปลกูฝังระเบยีบวินยันกักีฬา รวมท้ัง
การสนบัสนนุอุปกรณกี์ฬาและส่งเสรมิสุขภาพท่ีดีใหแ้ก่เด็กและเยาวชนทกุคน รวมถึงเด็กด้อยโอกาสหรอืเด็กพิการ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวไมคิ่ดค่าใชจ้า่ยแต่อยา่งใด เพราะเชื่อว่า “Football, more than just a game” คือ ฟุตบอล
เป็นกีฬาท่ีมากกว่าสุขภาพ แต่เป็นกีฬาท่ีฝึกวินัย ทักษะ เต็มไปด้วยมติรภาพและการเรยีนรูใ้นเรื่องราวของการใช้
ชวิีต โดยเด็กท่ีเขา้รว่มโครงการสามารถต่อยอดทักษะฟุตบอลในอนาคตท้ังระดับการศึกษา ระดับอาชพี และระดับ
ชาติ โดยในปี 2562 โครงการแสนสิร ิอะคาเดมี ่มเีด็กและเยาวชนเขา้รว่มโครงการแล้วกว่า 1,000 คน ภายใต้งบ
ประมาณกว่า 8.9 ล้านบาท นอกจากการสอนทักษะฟุตบอล แสนสิร ิอะคาเดมี ่ยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนใน
โครงการเขา้รว่มแขง่ขนัในโครงการต่างๆ เชน่ ACT Youth Invitation 2019, แสนสิร ิอะคาเดมีอุ่่นเครื่องกับทีม
ชาติไทย, RBSC Youth Tournament 2019 รวมถึงเขา้รว่มกิจกรรม Fox Dream Football Clinic ปลกุพลังฝัน
จิง้จอกพันธุส์ยาม ฝึกทักษะฟุตบอลระดับมอือาชพีกับทีมงานจากประเทศอังกฤษ และนกัเตะโครงการฟอ็กซ ์ฮันท์

แสนสิร ิอะคาเดมี ่ เริม่ด�าเนินการต้ังแต่ปี 2549 โดยมเียาวชนเขา้รว่มโครงการมากกว่า 8,000 คน โดย เด็กและ
เยาวชนจากแสนสิร ิอะคาเดมี ่จ�านวนกว่า 100 คน ได้รบัคัดเลือกเขา้ไปเป็นนักฟุตบอลชา้งเผือกในโรงเรยีนชั้นน�า 
เชน่ โรงเรยีนอัสสัมชญัธนบุร ี โรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย ฯลฯ หรอืก้าวสู่นักกีฬามอือาชพี ตามรอยรุน่พ่ีจาก
แสนสิร ิอะคาเดมีอ่ยา่ง คณุเจ ชนาธปิ สรงกระสินธ ์คณุพีม พัชรพล อินทนี คณุบอม ชนิภทัร ลีเอาะ และนกัฟุตบอล
หญิงทีมชาติไทย คณุแอมป์ ณัฐวดี ปร�านาค

โครงการ แสนสิร ิอะคาเดมี่
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SAN Kids

โครงการเติมแต่งสีสัน สร้างจนิตนาการในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยส�าหรับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการแก่
เด็กและเยาวชนท่ีติดตามแรงงานก่อสรา้ง

SAN ASA

โครงการท�าความสะอาด และพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน 
โดยรอบใหม้ีความน่าอยู ่

แสนสิรริว่มกับ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด จดังาน รนัฟอรยู์ ว่ิงนี้เพ่ือน้อง ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 
2562 ซึ่งเป็นงานว่ิงการกุศลเพ่ือชว่ยเหลือเด็กขาดโอกาสผ่านมูลนิธเิสริมกล้า ณ สวนรถไฟ โดยมีผู้ร่วมงาน
มากกว่า 1,400 คน ซึ่งรายได้หลังหกัค่าใชจ้า่ยจ�านวน 3,140,418 บาท มอบใหแ้ก่ มูลนิธเิสรมิกล้า

แสนสิรจิดัใหม้ีโครงการ SANSIRI CLUB ในปี 2562 เพ่ือด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
บรหิารงานและด�าเนินกิจกรรมโดยกลุ่มพนักงานจติอาสา เพ่ือส่งเสรมิ พัฒนาสังคม ชุมชน และเยาวชน ปัจจุบัน
มีพนักงานเข้ารว่มกว่า 21 กิจกรรมประมาณ 227 คน ภายใต้ 4 ชมรม

SAN Green

โครงการสมุดท�ามือจากกระดาษเหลือใช้
เพ่ือเปน็ต้นทนุทางการศึกษาใหกั้บเด็กในพ้ืนท่ีหา่ง
ไกลท่ีขาดแคลน

SAN Service

โครงการซ่อมแซมวัดและโรงเรียนท่ีอยู่หา่งไกล 
โดยใชทั้กษะงานชา่งของพนักงาน

โครงการ Sansiri PLUS RUN4U #3

โครงการ SANSIRI CLUB

โครงการระบายสีอาคาร
Good Space (SAN Kids)

โครงการ
SAN ASA

แสนสิริร่วมท�ากิจกรรมแต่งแต้มสีสันพ้ืนท่ี
ปลอดภัยส�าหรับเด็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเรียนรู้ของ
โครงการคณาสิริ ราชพฤกษ์ 346 เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีส�าหรับเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 และ 
มีพนักงานเข้ารว่มกิจกรรม 36 คน  

ในปี  2562 แสนสิริร่วมท�าความสะอาดลาน
อเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งต้นไม ้
ปรบัแต่งภมูทัิศน ์และซอ่มแซมหอ้งน�าของโบราณ
สถาน วัดหนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ ์
โดยมีพนักงานเข้ารว่มกิจกรรมท้ังหมด 40 คน

โครงการ Sansiri Backyard 
โครงการ แสนสิร ิแบคยารด์ (Sansiri Backyard) ท่ีมุ่งใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีว่างท่ีรอพัฒนาโครงการในรูปแบบ
แปลงเกษตรอินทรยี์ โดยปลูกผักผลไม้ปลอดสารท่ีพรอ้มส่งมอบผลผลิตใหกั้บพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชนใกล้เคียง 
และเด็กด้อยโอกาส สรา้งความเป็นชุมชนยั่งยืนในเมือง พ้ืนท่ีเรยีนรู ้และใชช้วิีตแบบใส่ใจสุขภาพเป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อมอีกด้วย โดยการด�าเนินโครงการในปี 2562 มีพ้ืนท่ีกว่า 14 ไร ่ท่ีโครงการ T77 และหวัหนิ ซึ่งผลผลิตบาง
ส่วนท่ีจดัจ�าหน่ายได้น�ากลับคืนสู่สังคม แสนสิรยิังวางแผนน�าผลผลิตปลอดสารนี้ไปใชท่ี้สิร ิเฮาส์ (SIRI HOUSE) 
และโรงแรมเอสเคป หวัหนิและเขาใหญ่ในอนาคต
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ส่งต่อความชว่ยเหลือไปยังเด็กท่ัวโลก
(Good Global Citizen)

แสนสิรใิหค้วามส�าคัญกับการชว่ยเหลือและเคารพสิทธเิด็กและเยาวชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ จงึรว่มมือ
กับองค์การยูนิเซฟซึ่งรบัผิดชอบใหค้วามชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนท่ัวโลก โดยจดัสรรผลก�าไรขององค์กรสมทบ
เข้ากองทุนเพ่ือชว่ยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟโดยตรง

แสนสิรลิงทนุด้านสังคมเพ่ือเด็กผ่านการบรจิาคเงนิเขา้กองทนุฉกุเฉินขององค์การทนุเพ่ือเด็กแหง่สหประชาชาติ 
(UNICEF Emergency Fund) มูลค่า 1 ล้านเหรยีญสหรฐัหรอืประมาณกว่า 30 ล้านบาทเป็นประจ�าทกุปี โดยในปี 
2562 แสนสิรบิรจิาคเขา้กองทนุดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีท่ี 9 กว่า 30.66 ล้านบาท รวมเป็นเงนิบรจิาคสะสมตลอด
โครงการท้ังส้ิน 295.91 ล้านบาท โดยไมจ่�ากัดการชว่ยเหลือจากเงนิบรจิาคจ�านวนนี้ เพ่ือส่งต่อความชว่ยเหลือให้
เด็กท่ีต้องการความชว่ยเหลืออยา่งเรง่ด่วนจากภยัพิบติัท่ัวโลก

กองทุนฉกุเฉินเพ่ือชว่ยเหลือเด็กท่ัวโลก

แสนสิรสิานต่อเจตนารมณ์ด้านการชว่ยเหลือเด็กอยา่งยั่งยนืผ่านการจดังานประมูลภาพวาดศิลปะ  
The Art of Joy เพ่ือมอบเงนิใหกั้บองค์การยูนเิซฟ โดยเปน็การประมูลผลงานชิน้เอกจาก ซารา่ คอรเิน็น  
(Sarah Corynen) ศิลปนิระดับนานาชาติ งานประมูลดังกล่าวจดัเพ่ือชว่ยเหลือเด็กในโครงการของ
ยูนเิซฟท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเงนิท่ีได้จากการประมูลภาพวาด รวมมูลค่า 362,000 บาท 

แสนสิรริว่มสนับสนุน ยูนเิซฟ เน็กซเ์จน ประเทศไทย จดังาน ไบรท์ ทมูอรโ์รว์ (Bright Tomorrow) ซึ่ง
เปน็กิจกรรมไลฟส์ไตล์เพ่ือสรา้งความตระหนกัและระดมทนุเพ่ือสานต่อพันธกิจเปล่ียนชวิีตส�าหรบัเด็ก
ไทยและเด็กท่ัวโลก ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม CHEF’S TABLE with Charlie X Pleng 
ท่ีเปน็เชฟเทเบิล้ท่ีรงัสรรค์อาหารรสเลิศใหล้ิ้มลองโดยเชฟชารลี์ โจน กิจกรรม MIND ON CANVAS 
with Panyawee ท่ีเป็นกิจกรรมสรา้งงานศิลปะกับศิลปินแนวแอ็บสแตรก็ต์รุน่ใหม่ ป่าน-ปัณยวีร ์ 
พงศ์สินไทย และกิจกรรม QUEENS FOR KIDS with PANPAN ท่ีเปน็กิจกรรมสังสรรค์จาก Drag Queens  
ท่ีสรา้งความสนุกต่ืนตาตลอดค�าคืน ท้ังนี ้รายได้หลังหกัค่าใชจ้า่ยท้ังหมดจากงานได้มอบใหกั้บโครงการ 
UNICEF NextGen Thailand เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรม Youth Challenge ท่ีส่งเสรมิเด็กและเยาวชนท่ี
ขาดโอกาสในประเทศไทย โดยมมูีลค่า 54,968.58 บาท  

โครงการ The Art of Joy for UNICEF

โครงการ BRIGHT TOMORROW UNICEF NextGen Thailand
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การด�าเนินโครงการด้านท่ีเก่ียวข้อง
กับสังคมของแสนสิริ

แสนสิรดิ�าเนนิการมส่ีวนรว่มกับชมุชนในชว่งเริม่ต้นพัฒนาหรอืก่อสรา้งโครงการ หรอืชว่งการท�ารายงานประเมนิ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ซึ่งแสนสิรใิหค้วามส�าคัญ เน่ืองจากเป็นชอ่งทางท่ีเปิดโอกาสใหชุ้มชมเข้ามามีส่วน
รว่มในการพัฒนาโครงการของแสนสิร ินอกเหนือไปจากโครงการลงทุนทางสังคม

ในปี 2562 แสนสิรจิดัท�ารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) จ�านวน 8 โครงการตรงตามแผนงาน โดย
การด�าเนินงานไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน

แสนสิรมุิง่ด�าเนนิธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรมและเคารพสิทธเิด็ก ตลอดการด�าเนนิธุรกิจของแสนสิร ิโดยปฏิบติัตามนโยบาย
ท่ีมุง่เน้นการต่อต้านการใชแ้รงงานเด็กภายในองค์กรและกิจกรรมท่ีด�าเนนิการรว่มกับคูค้่าธุรกิจของแสนสิรทิกุราย 
อาทิ นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) และแนวปฏิบติัตามหลักการ
สิทธเิด็กและหลักปฏิบติัทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ต้ังแต่ป ี2554 เปน็ต้นมา

แสนสิริก�าหนดใหค้ณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) เป็น
ผู้ควบคุมและก�าหนดทิศทางการดูแลสิทธเิด็กภายในองค์กร โดยยึดหลักการสิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
(Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความรบัผิด
ชอบต่อสังคม หรอื Social Change ของแสนสิร ิ รวมถึงรเิริม่โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับเด็กภายในองค์กร

สิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของแสนสิริ

แนวทางส่งเสรมิสิทธเิด็กภายในองค์กร

(สามารถศึกษารายละเอียดเรื่องสิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) เพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.thaicsr.com/ 
2015/08/blog-post_20.html)

แนวทางการปฏิบัติของแสนสิรติามหลักการสิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
(Children’s Rights and Business Principles หรอื CRBP)  

สิทธท่ีิจะได้รบัการปกป้องคุ้มครอง
(Right of Protection)

สิทธใินการมส่ีวนรว่ม
(Right of Participation)

สิทธใินการอยู่รอด 
(Right of Survival)

สิทธท่ีิจะได้รบัการพัฒนา 
(Right of Development)

ในปี 2562 แสนสิริได้รับการยอมรับสู่การเป็นพันธมิตรกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแหง่สหประชาชาติ 
ประเทศไทย (UNICEF Thailand) หรอื UNICEF’s First Selected Partner in Thailand จากความ
ต้ังใจของแสนสิริในการช่วยเหลือเด็กอย่างจริงจงัและยั่งยืน แสนสิริได้ผลักดันนโยบายในระดับ
องค์กร ระดับสังคม ไปจนถึงในระดับประเทศ ภายใต้โครงการความรว่มมือต่าง ๆ มากมาย อาทิ 
โครงการ IODINE PLEASE ท่ีเป็นโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย 
โดยรว่มกับเครอืขา่ยในการผลักดันการออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนได้ส�าเรจ็ 
โครงการ Child Rights ท่ีสนับสนุนการไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ไม่ใช้
แรงงานเด็กในสถานท่ีก่อสร้าง และขยายมาสู่การขับเคล่ือนใหคู้่ค้าในการก่อสร้างร่วมลงนามยุติ
การใชแ้รงงานเด็ก นอกจากนี ้ยงัมโีครงการ Good space ซึ่งเปน็พ้ืนท่ีปลอดภยัส�าหรบัเด็กในสถาน
ท่ีก่อสรา้ง เพ่ือใหเ้ด็กทุกคนในสถานประกอบการก่อสรา้ง มีสิทธใินการใชช้วิีตอย่างปลอดภัย เข้า
ถึงการศึกษาและการบรกิารสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน โดยปัจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลอดภยัส�าหรบัเด็ก
ในสถานท่ีก่อสรา้งแล้ว 57 แหง่ท่ีครอบคลุมเด็กกว่า 1,500 คน ความส�าเรจ็ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนี้ ได้
รบัความรว่มมอืจากพันธมติร องค์กรคู่ค้า และพนักงานทกุคนขององค์กรท่ีรว่มตระหนักและเขา้ใจ
เรื่องสิทธด้ิานต่าง ๆ  ของเด็ก และเหน็รว่มกันว่าเป็นเรื่องท่ีส�าคัญของเราทุกคน ในการมอบโอกาส
ใหเ้ด็กได้มพ้ืีนฐานคณุภาพชวิีตท่ีดีขึ้น โดยแสนสิรยิงัคงมั่นในเจตนารมณใ์นการชว่ยเหลือเด็กอยา่ง
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนความส�าคัญใหทุ้กองค์กรควรมีส่วนในการดูแลเด็กผ่านกระบวนการขับ
เคล่ือนทางธุรกิจ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเด็กควบคู่กับธุรกิจท่ียั่งยืนไปพรอ้มกันในอนาคต
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แสนสิรคิ�านึงถึงสิทธเิด็กในหว่งโซค่ณุค่าและมุง่ด�าเนนิธุรกิจอยา่งสอดคล้องตามหลักการท�าธุรกิจดัง
กล่าว จงึก�าหนดนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) เพ่ือ
เปน็กรอบในการด�าเนนิงานโดยเฉพาะการด�าเนนิงานกับคูค้่าและผู้รบัเหมา เพ่ือปอ้งกันการใชแ้รงงานเด็ก
ตลอดกระบวนการทางธุรกิจและตลอดกระบวนการพัฒนาธุรกิจอสังหารมิทรพัยข์ององค์กร

นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก

แสนสิรกิ�าหนดนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก ท่ีสอดคล้องตามหลักการสิทธเิด็กและหลักปฏิบติัทางธุรกิจ 
(CRBP) หลักการท่ี 1 ว่าด้วยการเคารพสิทธเิด็กและใหค้�ามั่นท่ีจะสนบัสนุนสิทธเิด็ก และหลักการท่ี 2 ว่า
ด้วยการสนบัสนนุการขจดัปญัหาแรงงานเด็กในการด�าเนนิงานและการติดต่อทางธุรกิจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการสนับสนุนการด�าเนนิธุรกิจของแสนสิรใิหส้อดคล้องตามทกุหลัก 10 ประการ และเป็นไปตามเจตนา
รมยข์องแสนสิรท่ีิปราศจากการใชแ้รงงานเด็ก รวมถึงชว่ยเหลือเด็กท่ีก�าลังต้องการความชว่ยเหลือ

นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour)

เน้นย�าคู่ค้าธุรกิจไม่ใหม้ี
การใชแ้รงงานเด็กท่ีมี

อายุต�ากว่า 15 ปี

เน้นย�าคู่ค้าธุรกิจไม่ใหม้ีการใช้
แรงงานเด็กท่ีมีอายุต�ากว่า 18 ป ี

ในสถานประกอบการท่ีเป็น
ภัยต่อเด็กตามท่ีระบุไว้ใน 

กฎกระทรวงแรงงาน

ป้องกันไม่ใหเ้ด็กและเยาวชน
เข้ามายังบรเิวณเขตก่อสรา้ง

ของบรษัิทฯ

ด�าเนินการลงโทษตามความเหมาะสม กรณีกระท�าการท่ีขัดต่อแนวปฏิบัติหรอืละเลยในหลักการและ
แนวปฏิบัติ ซึ่งบรษัิทฯ ถือว่าการกระท�าดังกล่าวเข้าข่ายการผิดสัญญา

ไม่ส่งเสรมิใหผู้้ปกครอง 
น�าบุตรหลานหรอืเด็กมาอาศัย
ในพ้ืนท่ีสถานท่ีพักคนงานหรอื

อาคารท่ีพักของคนงานก่อสรา้ง 
แต่อนุญาตใหอ้าศัยโดยใช้
หลักประโยชน์สูงสุดของ 

เด็กเป็นส�าคัญ

เน้นย�าคู่ค้าธุรกิจไม่ใหแ้สวงหา
ประโยชน์จากเด็กหรอื
กระท�าการใด ๆ ท่ีเป็น

การใชแ้รงงานเด็ก

ยกเลิกสัญญาการค้าหรอื
สัญญาว่าจา้งกับคู่ค้าธุรกิจทันที 

หากพบเหน็และพิสูจน์ข้อเท็จจรงิ
ได้วา่คูค้่าธุรกิจมกีารใช้

แรงงานเด็ก

ในช่วงก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ มีโอกาสเกิดความเส่ียงด้านการใช้แรงงานเด็ก เนื่องจาก
ลักษณะของงานท่ีต้องจดัจา้งแรงงานจ�านวนมากจากหลายแหล่งส�าหรบัพัฒนาก่อสรา้งโครงการ
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด แสนสิรจิงึตระหนกัถึงความเส่ียงดังกล่าวและได้ก�าหนด
มาตรการในลักษณะการจัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจท่ีใหคู้่ค้าหรือผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนาม
รับรองว่าจะด�าเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงมีการประเมินและตรวจ
สอบคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมาโดยพนักงานของแสนสิรใินพ้ืนท่ีก่อสรา้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมา
จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจท่ีได้ลงนามไว้

แสนสิรไิด้จดัใหม้ีชอ่งทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนเก่ียวกับการใชแ้รงงานเด็กในธุรกิจของแสนสิร ิโดยมี
เจา้หนา้ท่ีรบัเรื่องและด�าเนนิการแก้ไข ผา่นทาง Call Centre 1685 และทางเว็บไซต์ www.sansiri.com  
ส�าหรับในปี 2562 ไม่พบหรือได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสถึงกรณีการใช้แรงงานเด็ก 
ตลอดกระบวนการธุรกิจ

การจดัการความเส่ียงแรงงานเด็ก

การรอ้งเรยีนเก่ียวกับการใชแ้รงงานเด็ก

สิทธเิด็กภายในแสนสิริ

ปี 2562 โครงการของ
แสนสิรท่ีิอยู่ในระหว่างด�าเนินการ

(Project on Hand)
จ�านวน 100 โครงการ

ในปี 2562 ไม่พบว่า
มีโครงการท่ีการใชแ้รงงานเด็ก 

(รอ้ยละ 100)

ปี 2562 ไม่พบคู่ค้า
ท่ีใชแ้รงงานเด็ก
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การวิเคราะหเ์ทคโนโลยี
และธุรกิจ 
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ปัจจุบันนวัตกรรมมีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนธุรกิจขององค์กร แสนสิริจึงมุ่งเน้นพัฒนา
ธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยท่ีก้าวล�า เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการใหลู้กค้าหรือลูกบ้าน 
ต้ังแต่กระบวนการออกแบบโครงการไปจนถึงการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จโดยร่วมมือกับ 
บรษัิทพันธมติรต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและรองรบัการเปล่ียนแปลงตามแนวโน้ม 
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต

แสนสิริก�าหนดใหม้ีฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบเพ่ือความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีน�าไปใช้สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนาโครงการ โดยน�านวัตกรรมท่ี
พัฒนาได้ไปใชใ้นการออกแบบโครงการ ส�าหรบัแนวทางการบรหิารจดัการนวัตกรรมของแสนสิร ิ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี

นวัตกรรมของแสนสิร ิ

การบรหิารจดัการนวัตกรรม

นวัตกรรมด้านการบรกิาร
(Service Innovation)

สรา้งสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักอาศัยของ
ลูกบ้านผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ เชน่ การบรกิาร

ผ่านแอปพลิเคชนั การรไีซเคิลขยะขวดพลาสติก 
พลังงานทดแทนส�าหรบัรถยนต์ไฟฟา้

การบรกิารส่วนกลางของโครงการ เป็นต้น

นวัตกรรมกระบวนการออกแบบ
(Design Process Innovation)

พัฒนาคุณภาพการออกแบบ เพ่ือตอบ
สนองความต้องการท่ีแตกต่างของ

กลุม่ลกูค้าอยา่งมปีระสิทธภิาพและทันสมยั

นวตักรรมด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
(Product Design Innovation)

พัฒนาผลิตภณัฑ์ส�าหรบัการก่อสรา้งและ
การอยูอ่าศัยท่ีมคีณุภาพและมคีวามสวยงาม
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ขา้พักอาศัย

การพัฒนานวัตกรรมของแสนสิรปิี 2562

8 โครงการนวตักรรม

ท่ีน�ามาใชจ้รงิในการพัฒนา
โครงการ หรอืน�ามาใชเ้พ่ือบรกิาร

ลกูบา้นหรอืลกูค้าของแสนสิริ

20 ล้านบาท

ทุนวิจยัและพัฒนา ส�าหรบั
นวัตกรรมการเข้าพักอาศัย

การดูแลสุขภาพการก่อสรา้ง
และการใชช้วิีต

6 โครงการนวัตกรรม

ท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือ
น�ามาใชพั้ฒนาโครงการและ

การบรกิารของแสนสิริ

ยกระดับศักยภาพของ
Home Service Application 

ส�าหรบัลูกบ้านแสนสิร ิเพ่ือส่งมอบ 
บรกิารท่ีครอบคลุมการใชช้วิีต 

และสามารถขยายขอบข่ายบรกิาร
ในตลาดได้กว้างขึ้น

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส�าหรบัอสังหารมิทรพัย์และ

การอยู่อาศัย

ผลักดันสตารท์อัพด้าน 
Prop Tech (Property 

Technology Accelerator) 
ในประเทศไทย ท่ีมีศักยภาพ

ในการลงทุน

สิร ิเวนเจอร ์

สิร ิเวนเจอรส์ เป็นโครงการการรว่มทนุระหว่างแสนสิรกัิบธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากัด (มหาชน) โดย
มีทุนจดทะเบียนในชว่งเริม่ต้น 100 ล้านบาท เพ่ือคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
รว่มกับกลุ่มนักวิจยั นักประดิษฐ ์ผู้ผลิต และธุรกิจสตารท์อัพ ซึ่งมีเป้าหมายในการสรา้งเครอืข่าย
กับผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างน้อย 300 รายภายในปี 2563 และส่งเสรมิการพัฒนานวัตกรรม
เก่ียวกับท่ีอยูอ่าศัยของไทยไปสู่ระดับสากล พรอ้มท้ังสนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจหลักอยา่งยั่งยนื
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โครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของแสนสิริ

อุปกรณ์ RFID ส�าหรบัติดหน้ารถ
(RFID Sensor)

จะส่งสัญญาณไปท่ีตัวรบัสัญญาณบรเิวณข้างเสา
ข้างไม้ก้ัน เพ่ือใหลู้กบ้านสามารถเข้า-ออกโครงการด้วย

ระบบอัตโนมัติ

ระบบชวีมาตร
(Biometric)

ส�าหรบัการจดจ�าใบหน้า (Face Recognition)
ลายนิ้วมือ และข้อมูลของผู้รบัเหมา เพ่ือใชใ้นการติดตาม

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Smart Access 
QR Code

เทคโนโลยีความปลอดภัยส�าหรบัโครงการคอนโดมิเนียม 
โดยใช ้QR Code ในการยืนยันตัวตนของผู้มาติดต่อ 

ซึ่งลูกบ้านสามารถส่ง QR Code ใหผู้้มาติดต่อเพ่ือสแกน
และสามารถเข้ามารอท่ีพ้ืนท่ีรบัรองของโครงการ 

ระบบรั้วอัจฉรยิะ
(Digital Fence)

สามารถส่งสัญญาณแจง้เตือนได้ทันทีเมื่อมผีูบุ้กรุก
เขา้มาในบรเิวณโครงการ ซึ่งในอนาคตบรษัิทฯ วางแผนติดต้ัง 

ระบบดังกล่าวใหค้รอบคลมุโครงการแนวราบทกุโครงการ

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยส�าหรบัลูกบ้าน

นวัตกรรมด้านการใหบ้รกิาร สมารต์ มูฟ

แสนสิริมีแนวคิด Complete your living 
experience โดยร่วมมือกับ 4 พันธมิตรหลัก 
ได้แก่ Honda Haupcar SHARGE และ EA 
Anywhere สรา้งแพลตฟอรม์บรกิารยานพาหนะ
ระบบเชา่ พรอ้มติดต้ัง Electronic Car Sharing 
และ EV Charger ให้ครบทุกโครงการแนวสูง 
โดยได้เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 
ซึ่งปัจจุบันติดต้ังไปแล้ว 7 สถานีรวม 13 คัน และ
เตรยีมเพ่ิมอีก 2 สถานี รวม 4 คัน โดยในปี 2563 
แสนสิริคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากกว่า 7.5 ตันต่อปี หรอืคิดเป็นพ้ืนท่ีป่าสีเขียว
ประมาณ 5.7 ไร่

ป้ายจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการป้ายจอดรถพลังงานแสง
อาทิตย์ เป็นโครงการท่ีแสนสิริน�า
แผงโซลาร์เซลล์มาติดต้ังเพ่ือผลิต
ไฟฟา้ใหส้�าหรับผู้ท่ีใช้บริการป้ายจอด
รถได้ชาร์จแบตเตอรี่ส�าหรับโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี ซึ่งสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟา้ได้ 1,400 แอมแปร์ต่อชั่วโมง
ต่อวัน ท�าใหส้ามารลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 1.454 ตันต่อปี 
หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1.07 ไร ่
และช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า เท่ากับ 
11,283 บาทต่อปี

การติดต้ังระบบไฟส่องทาง
พลังงานทดแทน
(OMNIFLOW) 

แสนสิริพัฒนาระบบไฟส่องทางโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตยร์ว่มกับพลังงานลม  
เพ่ือเป็นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ีโครงการของแสนสิร ิโดยแสนสิริ
ด�าเนินการติดต้ังไปแล้วในหลายพ้ืนท่ี
ของแสนสิร ิเชน่ ฮาบโิตะมอลล์ โรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โครงการ
เดอะไลน์ประดิพัทธ ์เป็นต้น

EV CHARGER 

ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แสนสิริเล็งเห็น
ความส�าคัญของการใช้พลังงานทดแทน
และสนับสนุนผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟา้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมรวมถึงลดปัญหา
มลพิษทางอากาศท่ีทวีความรุนแรงขึ้นใน
ปจัจุบนั ดังนั้นแสนสิรจิงึติดต้ังจุดชารจ์ไฟท่ี
โครงการต่างๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวกและ
รองรับความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
โดยในปี 2562 มีโครงการท่ีติดต้ังไปแล้ว 
ท้ังส้ิน 20 โครงการ

REFUN MACHINE

แสนสิริได้ติดต้ัง ตู้รีฟนั หรือ Refun 
Machine ท่ีเป็นตู้รับซื้ อขยะรีไซเคิล 
อัตโนมติั โดยผู้ใชส้ามารถน�าขวดพลาสติก 
หรือกระป๋องอลูมิเนียมมาหยอดท่ีตู้
เพ่ือแลกเป็นเงินและสะสมแต้มได้ ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ในการท้ิงขยะอย่างถูกวิธีและรับผิด
ชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่ผู้ใช้งาน โดย
โครงการน้ีได้ติดต้ังท่ีโครงการแนว
สูงของแสนสิริแล้วท้ังส้ิน จ�านวน 9 
โครงการ
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ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงขึ้น แสนสิรจิงึ
ตระหนักและมแีนวคิดในการบรหิารจดัการธุรกิจไมใ่หส่้งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยจดัให้
มหีน่วยงานรบัผิดชอบเพ่ือด�าเนินงานจดัการต่าง ๆ  ท่ีสามารถชว่ยลดผลกระทบดังกล่าวตามนโยบายขององค์กร 
อาทิ การออกแบบโครงการท่ีชว่ยลดการใชพ้ลังงาน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ  ท่ีเป็นการเพ่ิมประสิทธภิาพ
ให้สามารถใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อลูกบ้านพร้อมกับรักษา 
ส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคิดสังคมคารบ์อนต�า 

แสนสิรมิแีนวคิดการพัฒนาโครงการเพ่ือลดการใชพ้ลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโครงการแนวสูง โดยออกแบบให้
สามารถปรบัใชส้ภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการมาใชเ้พ่ือประหยดัพลังงาน ซึ่งการออกแบบใชห้ลักแนวคิดประหยดัพลังงานโครงการ
แนวสูง (Breathable Condominium)

แสนสิรเิริม่พัฒนาโครงการแนวสูงภายใต้แนวคิดระบบระบายอากาศของโครงการ (Project Ventilation System) เพ่ือ
ประหยดัพลังงาน โดยลดอุณหภมูขิองโครงการผา่นระบบระบายอากาศของโครงการ (Project Ventilation System) 
และระบบระบายอากาศภายในหอ้งผูอ้ยูอ่าศัย (Unit Ventilation System) ต้ังแต่ป ี2561 โดยในป ี2562 แสนสิรไิด้
เริม่ด�าเนินการออกแบบโครงการแนวสูงภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้แก่ โครงการเดอะไลน์ประดิพัทธ ์ โครงการทากะ 
เฮาส์ เอกมยั 12 โครงการโอกะ เฮาส์ สุขุมวิท 36 โครงการเดอะเบส สะพานใหม ่โครงการเดอะไลน์ พหลโยธนิ พารค์  
และโครงการเดอะโมนูเมนต์ สนามเปา้

ในป ี2562 แสนสิรริว่มกับบรษัิท บซีพีีจ ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื BCPG ด�าเนนิการติดต้ังแผงโซล่ารใ์หกั้บโครงการแนวราบของแสนสิร ิ 
จ�านวน 25 โครงการ ด้วยเปา้หมายก�าลังการผลิตรวมกว่า 2 เมกกะวัตต์ หรอืคิดเปน็ 1,778 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในป ี2564 

แนวคิดการลดการใชพ้ลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโครงการแนวราบ เชน่ บา้นเด่ียว ทาวนเ์ฮาส์ เปน็ต้น โดยมุง่
เนน้การเพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลังงานหมุนเวียนและการออกแบบโครงการตามแนวคิดประหยดัพลังงานของโครงการแนวราบ (Cool 
Living Designed Home) ท่ีลดการกักตัวของความรอ้นภายในบา้น และเพ่ิมอัตราการระบายอากาศเพ่ือลดการใชพ้ลังงานระยะยาว
ส�าหรบัการท�าความเยน็ภายในท่ีพักอาศัย

สังคมคารบ์อนต�า แนวคิดการออกแบบโครงการแนวสูง

การบรหิารโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

การบรหิารโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

สถานะโครงการติดต้ังแผงโซล่ารภ์ายในโครงการของแสนสิริ

แนวคิดการพัฒนาโครงการแนวราบ

ความรบัผิดชอบออกแบบโครงการและจดัหาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายการออกแบบเพ่ือลดการใชพ้ลังงานและลดก๊าซเรอืนกระจกของโครงการ

แสนสิรมิแีนวทางการออกแบบโครงการและจดัหาสินค้า เพ่ือลดการใชพ้ลังงานในชว่งการเขา้อยู่
อาศัย ใหน้อ้ยกว่าค่าเฉล่ียการใชพ้ลังงานในอาคารของภาคอุตสาหกรรมอสังหารมิทรพัยท่ั์วโลก

ฝ่ายนวตักรรมและออกแบบเพ่ือความยัง่ยนืและฝ่ายพัฒนาโครงการ 

ประเมินความต้องการของตลาด มูลค่าโครงการ และคู่แข่งในพ้ืนท่ี ตามท่ีต้ังของ
โครงการร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และฝ่ายการตลาด 
(Marketing Product) เพ่ือก�าหนดแนวคิดของโครงการตามความต้องการของลกูค้า
ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมท้ังคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีพักอาศัย 
(Property Technology) รว่มกับ สิร ิเวนเจอรส์ (SIRI VENTURES) เชน่ ระบบการระบาย
อากาศในโครงการแนวสูงและแนวราบ หรอืโครงการผลิตไฟฟา้จากแหล่งหมุนเวียน เพ่ือ
ลดการใชพ้ลังงานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

150-170 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อตารางเมตรต่อป ี

เป็นค่าเฉล่ียความเขม้ขน้การใชพ้ลังงานของกลุม่อาคารท่ัวโลก ตามรายงานของ United 
Nations Environmental Programme ซึ่งแสนสิรมุิง่ออกแบบโครงการท่ีจะก่อสรา้ง
ต้ังแต่ปี 2558 ใหม้คีวามเขม้ขน้การใชพ้ลังงานเทียบเท่าหรอืต�ากว่า

46.63 โลวตัต์ชัว่โมงต่อตารางเมตรต่อปี

เป็นค่าเฉล่ียความเข้มข้นการใชพ้ลังงานของแสนสิริ โดยครอบคลุมส�านักงานใหญ่
แสนสิร ิส�านักงานใหญบ่รษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป 
โรงแรม เอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญแ่ละหวัหนิ และฮาบโิตะ มอลล์
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แสนสิรมิแีนวคิด Cool Living Designed Home เพ่ือคิดค้นและพัฒนาแนวทางการออกแบบท่ีชว่ย
ลดอุณหภมูิและระบายความชื้นของตัวบ้าน เพ่ิมประสิทธภิาพของเครื่องปรบัอากาศ และลดความ
เส่ียงของการสะสมเชื้อโรคท่ีอาจกระทบต่อสุขภาพของลกูบา้น โดยใชน้วัตกรรมระบบระบายอากาศ
ของหอ้งใต้หลังคา (Solar Attic) ท่ีสามารถลดการสะสมความร้อนระหว่างวันด้วยพัดลมระบาย
อากาศจากพลังงานแสงอาทิตย ์ซึ่งระบบดังกล่าวจะชว่ยเพ่ิมอัตราการระบายอากาศ ลดอุณหภมูหิอ้ง
ใต้หลังคาและภายในตัวบา้น ส่งผลใหส้ามารถประหยดัพลังงานไฟฟา้จากการใชเ้ครื่องปรบัอากาศได้
ประมาณรอ้ยละ 10 หรอืประมาณ 7,884 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยในปี 2562 แนวคิดนี้ได้ถกูน�ามาใช้
งานจรงิแล้วในโครงการบุราสิร ิและโครงการเศรษฐสิร ิรวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ในอนาคต

การพัฒนาอสังหารมิทรพัยข์องแสนสิรไิด้ด�าเนนิงานสอดคล้องตามเปา้หมายความยั่งยนืในการลด
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยก�าหนดใหอ้งค์กรมกีารใชท้รพัยากรและพลังงาน
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม โดยน�ามาใชภ้ายในองค์กร
และออกแบบโครงการ ต่าง ๆ ท้ังนี้ แสนสิริได้ด�าเนินการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี 
เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร (รวมธุรกิจในเครอื)

COOL LIVING DESIGNED HOME ประสิทธผิลการด�าเนินงาน
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ระบบพัดลมและ
ชอ่งระบายอากาศใต้หลังคา

(Solar Attic)

ชว่ยลดความรอ้นใต้หลังคา ท�าให้
อากาศภายในตัวบ้านเย็นลงและ
ลดการสะสมของเชื้อโรคโดยใช้

พลังงานจากแสงอาทิตย์

ฝ้าชายคาหรอืหลังคา 
(Roof Shade)

ออกแบบใหย้ื่นยาวเป็นพิเศษ เพ่ือชว่ย
ป้องกันแสงแดดและลดความรอ้น

ภายในบ้าน

ชอ่งระบายลมในตัวบ้าน 
(Breeze Panel)

ชว่ยถ่ายเทและระบายอากาศ
ภายในตัวบ้าน

ผนังบ้าน
(Texture Wall)

ออกแบบพ้ืนผิวใหช้ว่ยลดความรอ้น
จากแสงแดด

สีกันความรอ้นและ
กระจกเขียวตัดแสง

(UV Shield Colour and
Heat-Absorbing Green Glass)

เพ่ือชว่ยป้องกันและลดความรอ้น
จากแสงแดดท่ีจะเข้าสู่ภายในบ้าน

ระแนงกันแดด 
(Shading Screen)

ออกแบบโดยดูจากทิศทางการรบั
แสงอาทิตย ์และลมของบา้นใหเ้หมาะสม

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของแสนสิรปิี 2562

ในป ี2562 แสนสิรมิกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจ 5,816.70 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า
หรอื 35.94 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตรต่อปี

ก๊าซเรอืนกระจกทางตรง
(ขอบเขตท่ี 1)

(ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

ก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตท่ี 2)

(ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

ก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม
อ่ืน ๆ (ขอบเขตท่ี 3) 

(ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

รวมการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกของแสนสิริ

(ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

2,011.93 1,110.56 4,193.97 3,429.03 1,682.29 1,277.10 7,888.19 5,816.70

การปล่อยก๊าซก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมลดลง
2,071.49 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นรอ้ยละ 26.26

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จ�านวน 515 ต้น

หมายเหตุ
- ก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตท่ี 1) ค�านวณจากการใชน้�ามนัเบนซนิและน�ามนัดีเซล ครอบคลมุส�านักงานใหญ่แสนสิร ิส�านักงานใหญบ่รษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิต 
 แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นเขาใหญ่และหวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์
- ก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) ค�านวณจากปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ ครอบคลุมส�านักงานใหญ่แสนสิร ิส�านักงานใหญ่บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิตแผ่น 
 คอนกรตีส�าเรจ็รูป โรงแรม เอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นเขาใหญ่และหวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์
- ก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ (ขอบเขตท่ี 3) ค�านวณจากการใชเ้ชื้อเพลิงในการเดินทางของพนักงาน ครอบคลุมส�านักงานใหญ่บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิต 
 แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป โรงแรมเอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่นเขาใหญ่และหวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์
- ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงจากจากฐานขอ้มูลวัฏจกัรชวิีตของวัสดพ้ืุนฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database) 
 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ และฐานข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
 สภาพภมูิอากาศ (IPCC)
- ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor) ของการใชพ้ลังงานไฟฟา้มกีารปรบัปรุงโดยอ้างอิงตามขอ้มูลล่าสุดขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)

แสนสิรติิดตามการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโครงการออกแบบตามแนวคิดประหยดัพลังงานและ
การใช้พลังงานหมุนเวียน เพ่ือตรวจสอบประสิทธภิาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก 
สู่ส่ิงแวดล้อม
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ผลการพัฒนาโครงการเพ่ือมุ่งสู่สังคมคารบ์อนต�า

แนวคิดการออกแบบโครงการ
เพ่ือประหยัดพลังงาน

ผลการด�าเนนิการของโครงการท่ีพัฒนาและอยูใ่นชว่ง
ก�าลังพัฒนาตามแนวคิดการออกแบบโครงการเพ่ือ
ประหยัดพลังงานในปี 2562 แสนสิริ คาดการณ์ว่า
สามารถลดการใชพ้ลังงานจากเครื่องปรบัอากาศโดย
รวมรอ้ยละ 10 หรอื 7,884 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อป ีหรอื 
4,465 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

แหล่งพลังงานหมุนเวียน

การผลิตไฟฟา้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนท่ีด�าเนิน
การในโครงการของแสนสิรแิละธุรกิจในเครอืท้ังหมด
ในป ี2562 สามารถผลิตไฟฟา้ได้กว่า 523,000 กิโลวัตต์ 
ชั่วโมงต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีลดได้กว่า 300 ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี 

หมายเหตุ – ผลการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโครงการท่ีมีการผลิต
ไฟฟา้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนครอบคลุม 3 อาคาร ได้แก่ โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นเขา
ใหญ่ และฮาบิโตะ มอลล์

การด�าเนินธุรกิจของแสนสิรต้ิองอาศัยความรว่มมือจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 
ท้ังนี้ เพ่ือใหก้ารบรหิารหว่งโซคุ่ณค่าทางธุรกิจมีประสิทธภิาพ แสนสิรจิงึได้ก�าหนดใหม้ีการจดัการ
หว่งโซอุ่ปทาน เพ่ือส่งมอบสินค้าและบรกิารท่ีมีคุณภาพและทันต่อเวลาใหกั้บลูกค้า รวมท้ังการจดั
ซื้อสินค้าและจดัจา้งคู่ค้าท่ีค�านึงถึงกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย วัตถุดิบและสินค้ามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมตามนโยบายท่ีแสนสิรไิด้ต้ังไว้ 

การจดัซื้อของแสนสิรดิ�าเนนิการโดยฝ่ายจดัซื้อท่ีท�างานรว่มกับคูค้่าและผู้รบัเหมา ซึ่งอยูภ่ายใต้กรอบ
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ เพ่ือใหคู้่ค้าหรอืผู้รบัเหมาสามารถส่งมอบสินค้าและผลงานได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน อีกท้ังส่งเสรมิและยกระดับการด�าเนินธุรกิจรว่มกันระหว่างแสนสิรกัิบคู่ค้าหรอืผู้รบัเหมา 
อันน�าไปสู่ความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

จรรยาบรรณคูค้่าธุรกิจของแสนสิรถิกูก�าหนดขึ้นเพ่ือสรา้งมาตรฐานการท�างานท่ีดีอยา่งยั่งยนืรว่มกัน
ระหว่างแสนสิรกัิบคูค้่าธุรกิจหรอืผู้รบัเหมาทกุราย โดยสอดคล้องตามแนวปฏิบติัในการปฏิบติังานรว่มกับ
แสนสิร ิซึง่ ครอบคลมุประเด็นด้านจรยิธรรมธุรกิจ (Business Ethics) สิทธมินษุยชนและแรงงาน (Human 
Rights and Labour Standard) การบรหิารจดัการคณุภาพ (Quality Management) อาชวีอนามยั 
และความปลอดภยั (Occupational Health and Safety) และส่ิงแวดล้อม (Environment)

การจดัการหว่งโซอุ่ปทาน

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

(ศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจท่ี https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/03-supplier-code-of-conduct-TH.pdf)

จรยิธรรมธุรกิจ

ใหค้วามส�าคัญต่อหลักจรยิธรรม ความซื่อสัตยสุ์จรติ และความเป็นธรรมต่อผู้มส่ีวนได้
เสียทกุฝ่าย ซึ่งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบของภาครฐั โดยไมม่ส่ีวนรว่ม
ในการทจุรติทกุรูปแบบ

สิทธมินุษยชนและแรงงาน

ใหค้วามส�าคัญ เคารพ และสนับสนุนสิทธ ิ โดยยึดมั่นต่อสิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ รวมท้ังก�าหนดใหคู้ค้่าทกุรายปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านแรงงานเด็ก รวมถึง 
ปฏิบติัต่อลกูจา้งด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถกูต้องตามกฎหมาย

การบรหิารจดัการคุณภาพ

ส่งมอบสินค้าหรอืงานบรกิารอยา่งถกูต้องภายในเวลาท่ีเหมาะสม และด�าเนินการตาม
มาตรฐานและขั้นตอนท่ีระบบบรหิารจดัการงานคณุภาพก�าหนดไว้ และสามารถเขา้มา 
รอท่ีพ้ืนท่ีรบัรองของโครงการ 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ด�าเนินการและรักษามาตรฐานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยใหถู้กต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคับของภาครฐั รวมท้ังก�าหนดมาตรการหรอืแผนงาน
ตอบรบัต่อสถานการณ์ฉกุเฉินอยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส่ิงแวดล้อม

ด�าเนนิการด้านส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย โดยก�าหนดมาตรการปอ้งกัน แก้ไข และลดผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมอยา่งมปีระสิทธภิาพ ใชท้รพัยากรส่ิงแวดล้อมอยา่งมปีระสิทธภิาพ  
และไมส่รา้งผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดล้อม

133132



กรอบจรรยาบรรณคูค้่าธุรกิจของแสนสิรคิรอบคลมุด้านสิทธมินษุยชน โดยก�าหนดแนวปฏิบติัท่ีไมใ่ชแ้รงงานเด็กใน
กระบวนการทางธุรกิจภายใต้นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) ท่ีระบุ
อยูใ่นขอ้ก�าหนด (Term of Reference: TOR) ของสัญญาการจดัซื้อจดัจา้งท่ีก�าหนดใหคู้ค้่าและผูร้บัเหมาทกุรายต้อง
ปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั เพ่ือสนับสนนุและส่งเสรมิใหคู้ค้่าและผูร้บัเหมามกีารด�าเนนิธุรกิจท่ีเปน็มติรต่อเด็ก ส�าหรบัปี 
2562 แสนสิรไิมพ่บหรอืได้รบัการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสถึงกรณกีารใชแ้รงงานเด็กตลอดกระบวนการธุรกิจหรอื
หว่งโซค่ณุค่าทางธุรกิจ

ในป ี2562-2563 แสนสิรมิเีปา้หมายท่ีจะยกระดับความรว่มมอืกับคูค้่าและคูแ่ขง่ในอุตสาหกรรมอสังหารมิทรพัย ์ตลอดจน 
สรา้งพันธมติรในภาครฐั เพ่ือพัฒนาการต่อต้านแรงงานเด็กในกระบวนการธุรกิจ โดยมแีนวทางการตรวจสอบท่ีโปรง่ใส
และสามารถตรวจสอบได้มากขึ้น และในปี 2564 แสนสิรต้ัิงเปา้หมายท่ีจะตรวจสอบและพิสูจนค์ูค้่าและผูร้บัเหมาว่าไมม่ี
การใชแ้รงงานเด็กในกระบวนการธุรกิจ

หว่งโซอุ่ปทานท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก
แสนสิรกิ�าหนดใหม้โีครงสรา้งการบรหิารจดัการคู่ค้าธุรกิจ เพ่ือรบัผิดชอบการด�าเนินงานจดัซื้อจดั
จา้งวัสดุก่อสรา้งและสินค้าในโครงการ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีต้องการส่งมอบโครงการ
ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการสรรหาคู่ค้ารายใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลน 
คู่ค้าธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการจดัหาสินค้าท่ีสามารถตอบสนองตามแนวคิดของโครงการท่ีมกีาร
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเนื่องได้

การบรหิารจดัการคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ

แสนสิรติระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากคู่ค้าในหว่งโซอุ่ปทานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ จงึได้
ท�าการประเมนิความเส่ียงพรอ้มกับก�าหนดมาตรการเพ่ือปอ้งกันความเส่ียงดังกล่าว โดยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
คู่ค้าธุรกิจท่ีอาจเกิดขึ้นได้ คือ ความเส่ียงของราคาวัสดุท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบรวมถึงความต้องการ
ใชวั้สดใุนการก่อสรา้งส�าหรบัโครงการอ่ืน ๆ สูงขึ้น ดังนั้น แสนสิรจิงึได้ก�าหนดมาตรการในการควบคมุเส่ียงอัน 
เกิดจากความผันผวนของราคาวัสดกุ่อสรา้ง ดังนี้ 

การประเมินความเส่ียงจากคู่ค้าธุรกิจ

โครงสรา้งการบรหิารจดัการคู่ค้าธุรกิจ

เป้าหมายในการบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน

การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
เพ่ือพัฒนาโครงการ

รบัผิดชอบโดยฝ่ายจดัซื้อส่วน
โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ  
ฝ่ายควบคมุคณุภาพ ฝ่ายลกูค้า

สัมพันธ ์และฝ่ายโฮมแคร ์ซึง่พิจารณา
คูค้่าจากคณุสมบติัด้านศักยภาพ 
คณุภาพของสินค้าและบรกิาร 

การประเมินราคาต้นทุน
ของวัสดกุ่อสรา้ง

รบัผิดชอบโดยฝ่ายจดัซื้อส่วน
โครงการและฝ่ายประเมนิราคา
เพ่ือประเมนิราคาจดัซื้อวัสดุ
ก่อสรา้ง และสัญญาการจา้ง
คูค้่าใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

การสรรหาวัสดแุละ
สินค้าคุณภาพ

รบัผิดชอบโดยฝ่ายจดัซื้อส่วน
โครงการ ฝ่ายนวัตกรรมและ

ออกแบบเพ่ือความยั่งยนื และ
ฝ่ายพัฒนาโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องตามแนวคิดโครงการ

และความต้องการของตลาด

ลดต้นทุน

การจดัซื้อจดัจา้งของโครงการ
แนวสูงลงรอ้ยละ 14 และ

โครงการแนวราบลงรอ้ยละ 5 
เมื่อเทียบกับปี 2561

จดัหาคู่ค้ารายใหม่

เพ่ือเปดิโอกาสการน�าเอา
นวัตกรรมมาใชพั้ฒนาโครงการ

ของแสนสิริ

รกัษามาตรฐานคุณภาพ

ของสินค้าและงานรบัเหมา
โครงการ ครอบคลมุด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม

จดัซื้อวัสดุก่อสรา้งจากผู้ผลิตโดยตรง โดยจดัใหม้ีการประกวดราคา เพ่ือเปรยีบเทียบ
คุณภาพสินค้าด้วยวิธกีารท่ีโปรง่ใสและตรวจสอบได้

จดัหน่วยงานดูแลและติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุก่อสรา้งในหมวดส�าคัญ
อย่างใกล้ชดิ

ก�าหนดราคาส่งมอบวัสดกุ่อสรา้งล่วงหนา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากราคาวัสดกุ่อสรา้งท่ีสูงขึ้น

หาพันธมิตรทางการค้าเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรบัการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ

การประเมินความเส่ียงจากคู่ค้าธุรกิจ
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แสนสิรไิด้ด�าเนินการคัดสรรคู่ค้าและผู้รบัเหมาโดยมกีระบวนการประเมนิคณุสมบติัเบื้องต้น การขึ้น
ทะเบยีนคูค้่า และการประมูลราคา นอกจากนี ้แสนสิรยิงัจดัใหม้กีารตรวจประเมนิแหล่งผลิต เพ่ือตรวจ
สอบคณุภาพของกระบวนการผลิตใหเ้ปน็ไปตามความต้องการของบรษัิทก่อนเขา้สู่กระบวนการประมูล
ราคา เพ่ือใหไ้ด้คูค้่าท่ีดีท่ีสุดท้ังด้านคณุภาพและมูลค่าของสินค้า

แสนสิรติิดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของคูค้่าอยา่งสม�าเสมอ โดยก�าหนดใหฝ่้ายจดัซื้อจดัจา้ง 
ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ ฝ่ายโฮมแคร ์ และฝ่ายพัฒนาโครงการ ประเมนิผลคู่ค้าตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด
เป็นประจ�า ปีละ 2 ครั้ง ชว่งระหว่างและหลังด�าเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งการประเมนิผลการด�าเนินงาน
ครอบคลมุถึงคณุภาพของสินค้า คณุภาพการติดต้ัง เงื่อนไขการรบัประกัน และการประสานงานกับ
แสนสิร ิ นอกจากนี้ มกีารมอบรางวัลจูงใจใหแ้ก่คู่ค้าหรอืผู้รบัเหมาท่ีผ่านมาตรฐานการประเมนิคู่ค้า
ในระดับท่ีก�าหนด

1คู่ค้าธุรกิจในกลุ่มการก่อสรา้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง

1,555 ล้านบาท

ต้นทุนส�าหรบัจาก
กระบวนการประมูลราคา
การจดัซื้อจดัจา้งคู่ค้าและ
ผู้รบัเหมาภายในประเทศ
ของแสนสิรแิละสามารถ
เข้ามารอท่ีพ้ืนท่ีรบัรอง

ของโครงการ 

37 ราย

คูค้่าและผูร้บัเหมา
ท่ีขึ้นทะเบยีนในป ี2562

คิดเปน็รอ้ยละ 14
ของคูค้่าและผู้รบัเหมา

300 ล้านบาท

ต้นทุนท่ีลดลงจาก
กระบวนการประมูลราคา 

ซึ่งบรรลุเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้ท่ี 230 ล้านบาท 

โดยเป็นต้นทุนท่ีลดลง
รอ้ยละ 9 ส�าหรบัโครงการ

แนวราบ และรอ้ยละ 17 
ส�าหรบัโครงการแนวสูง 

เมื่อเทียบกับปี 2561

293 ราย

คู่ค้าและ
ผู้รบัเหมาท้ังหมด

ในปี 2562

คู่ค้าธุรกิจ1 และการใชง้บประมาณของแสนสิร ิปี 2562

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า

ระยะเวลาส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์

เปน็ไปตามแผนโครงการ

แก้ไขปัญหา

อยา่งรวดเรว็
และมปีระสิทธภิาพ

มาตรฐานบรกิาร
หลังการขาย

เปน็ไปตามมาตรฐานของ
แสนสิร ิและปรมิาณขอ้รอ้ง
เรยีนจากลกูค้าอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีก�าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
โครงการ

และผลการตรวจด้าน
ความปลอดภยัตลอดระยะ

ทดลองการใชง้าน

SANSIRI QUALITY DAY

แสนสิรไิด้จดัวัน Sansiri Quality Day โดยได้มอบรางวัลใหฝ่้ายพัฒนาโครงการ คูค้่า และผู้รบัเหมาของ
แสนสิร ิท่ีมผีลการประเมนิดีเด่นตามมาตรฐานและส่งมอบสินค้าหรอืบรกิารท่ีมคีณุภาพอยา่งต่อเน่ือง  
เพ่ือส่งเสรมิและรกัษาการด�าเนินการด้านคณุภาพของคู่ค้าและผู้รบัเหมา รวมถึงสรา้งความสัมพันธ ์
ท่ีดีต่อไป โดยแบง่รางวัลออกเปน็ประเภท Diamond Award และ Gold Award รวมท้ังส้ิน 46 รางวัล
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ผลงานก่อสรา้งคุณภาพดีเด่นประจ�าปี 2562 บรษัิทผู้รบัเหมาก่อสรา้งดีเด่นประจ�าปี 2562

โครงการบ้านเด่ียว โครงการบ้านเด่ียวโครงการบ้านเด่ียว โครงการบ้านเด่ียว

รางวลั Diamond Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
 บางนา

รางวลั Gold Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเศรษฐสิร ิ  
 พัฒนาการ 
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
 พัฒนาการ 
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเศรษฐสิริ
 พหลฯ - วัชรพล 
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
 ปัญญาอินทรา
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเศรษฐสิริ
 กรุงเทพกรฑีา 
- ฝ่ายพัฒนาโครงการคณาสิริ
 ศาลายา 2 
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
 ราชพฤกษ์ 345

รางวลั Diamond Quality Award
3 บรษัิท

รางวลั Diamond Quality Award
3 บรษัิท

Project Procurement Award (PP Award)
ประจ�าปี 2562

ส่งสินค้าและติดต้ัง

รางวลั Diamond Partner Award
1 บรษัิท

รางวลั Gold Partner Award
1 บรษัิท

ส่งสินค้า

รางวลั Diamond Partner Award
1 บรษัิท

รางวลั Gold Partner Award
1 บรษัิท

รางวลั Gold Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
 ราชพฤกษ์ 345
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิพลส 
 กัลปพฤกษ์
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิพลส
 รงัสิต
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิพลส
 จรญั-ปิ่ นเกล้า
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิพลส
 สุขสวัสด์ิ พระราม 3
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิพลส
 นวนคร
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิพลส
 รตันาธเิบศร์

รางวลั Diamond Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเดอะไลน์
 อโศก- รชัดา
- ผู้ควบคมุงาน :
 บรษัิท โปรเจค ไดเรค็ชั่น จ�ากัด

รางวลั Gold Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการ ดีคอนโด แคมปสั
 ก�าแพงแสน
- ผู้ควบคมุงาน :
 บรษัิท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จ�ากัด
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บรษัิทผู้รบัเหมาใหบ้รกิารหลังการขายบ้านดีเด่นประจ�าปี 2562

โครงการบ้านเด่ียว โครงการทาวน์เฮาส์ โครงการคอนโดมิเนียม

รางวลั Home Care Award
1 บรษัิท

รางวลั Home Care Award
1 บรษัิท

รางวลั Home Care Award
1 บรษัิท

คูค้่าและผูร้บัเหมาของแสนสิรต้ิองด�าเนนิงานบนพ้ืนฐานของความยั่งยนื ไมว่่าจะเปน็การจดัหาสินค้าท่ี
เปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม การด�าเนนิงานอยา่งปลอดภยั และไมล่ะเมดิสิทธมินุษยชนของแรงงาน เพ่ือ
เป็นการลดความเส่ียงด้านชื่อเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากการจดัซื้อจดัจา้งคู่ค้าและผู้รบัเหมา 
อยา่งไรก็ตาม แสนสิรไิด้ก�าหนดจรรยาบรรณคูค้่าธุรกิจ (Sansiri Supplier Code of Conduct) เพ่ือ
ยกระดับการด�าเนนิธุรกิจของแสนสิรกัิบคูค้่าและผูร้บัเหมา รวมถึงผลักดันใหคู้ค้่าและผูร้บัเหมาทกุราย
มมีาตรฐานการปฏิบติังานท่ีค�านงึถึงประเด็นด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และการก�ากับดแูลท่ีดี 

การด�าเนินงานอย่างยั่งยืนในหว่งโซอุ่ปทาน

ในป ี2562 ฝ่ายจดัซื้อโครงการของแสนสิรไิด้ด�าเนนิการตรวจประเมนิกระบวนการธุรกิจของคูค้่าด้าน
ความยั่งยนื (Supplier Auditing with ESG Criteria) โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตรวจประเมนิครอบคลมุ
ประเด็นด้านความยั่งยนื ซึ่งประกอบด้วยการบรหิารจดัการคณุภาพ สิทธมินษุยชนเด็กและแรงงาน 
การบรหิารจดัการคณุภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม 

การตรวจประเมินกระบวนการธุรกิจของคู่ค้า 

แสนสิรดิ�าเนนิธุรกิจบนพ้ืนฐานการผลิตสินค้าและบรกิารท่ีมคีณุภาพและสรา้งความพึงพอใจแก่ลกูค้า
หรอืลกูบา้นอยา่งต่อเนื่องภายใต้การบรหิารจดัการท่ีเหมาะสม โดยมกีารตรวจสอบคณุภาพโครงการ
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีแสนสิรกิ�าหนด เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีใหกั้บลกูค้า

แสนสิรกิ�าหนดใหม้ผู้ีรบัผิดชอบควบคมุคณุภาพการก่อสรา้งและพัฒนาโครงการ ต้ังแต่ก่อนการก่อสรา้ง 
ระหว่างก่อสรา้ง ไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการเขา้พักอาศัย โดยสอดคล้องตามนโยบายการ 
ลดปรมิาณขอ้บกพรอ่ง (Defect) และการปอ้งกันไมใ่หเ้กิดขอ้บกพรอ่งขึ้นซ�าในโครงการต่อไปในอนาคต 
รวมถึงจดัใหม้กีารฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามและประเมนิคณุภาพใหกั้บพนักงาน นอกจากนี ้แสนสิริ
ได้น�าเทคโนโลยท่ีีทันสมยัเขา้มาสนบัสนนุการควบคมุคณุภาพใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ้น 

คุณภาพสินค้าและบรกิาร

การด�าเนินงานควบคุมคุณภาพสินค้า

ความรบัผิดชอบในการจดัการคณุภาพโครงการ

ฝ่ายออกแบบและฝ่ายพัฒนาโครงการ

รว่มกับผู้บรหิารงานก่อสรา้ง ก�ากับดแูลผู้รบัเหมาและคูค้่า 
ในการด�าเนินงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
โครงการใหส้อดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการ
รบัรองคณุภาพโครงการ

ฝ่ายควบคมุคณุภาพและฝ่ายมาตรฐานงานก่อสรา้ง 

ตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนการก่อสร้างตลอดวัฏจักร
โครงการ โดยใชแ้อปพลิเคชนั QC Tablet และแอปพลิเคชนั  
PJ & CM Inspector รวมถึงจดัฝึกอบรมด้านมาตรฐาน
การท�างานแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

กรรมสิทธิ ์การช�าระค่างวด การตรวจรบัผลิตภณัฑ์ รวมถึง 
การใหค้�าแนะน�าเก่ียวกับสินเชื่อเพ่ือการซื้อท่ีพักอาศัย

ฝ่ายโฮมแคร์

แก้ไขรายการแจง้ซอ่ม ติดตามผลการแก้ไขปญัหา
และจดัเก็บรายงานในฐานขอ้มูลอยา่งเปน็ระบบ

ฝ่ายคอลเซน็เตอร์

ใหข้อ้มูล รบัขอ้เสนอแนะ รบัขอ้รอ้งเรยีนและประสานงาน
กับหน่วยงานภายใน เพ่ือแก้ไขปญัหาของลกูค้า

v
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แสนสิริก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพโครงการในส่วนต่าง ๆ ให้กับ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการ ผู้ควบคุมงานประจ�าโครงการและผู้รับเหมาเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในก่อสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพหลังการก่อสร้าง รวมถึงส่งมอบโครงการท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้าตาม 
เป้าหมายความยั่งยืนของแสนสิร ิดังนี้

ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายควบคุมคุณภาพท�าหน้าท่ีตรวจประเมินคุณภาพโครงการ รวมถึง 
ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่ งฝ่ายควบคุมคุณภาพใช้แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ 
(QC Application) ด�าเนินการตรวจสอบจุดบกพรอ่งและรายการซ่อมท่ีเกิดขึ้น เพ่ือความสะดวก
และรวดเรว็ในการท�างานอย่างมีประสิทธภิาพ 

การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพโครงการ การตรวจสอบคุณภาพโครงการ

หลักสูตรท่ี 1

มาตรฐานและขอบเขตการท�างานของ
ฝ่ายจดัซื้อโครงการ

หลักสูตรท่ี 2

มาตรฐานงานโครงหลังคา โครงฝ้า 
ประตแูละวงกบ

หลักสูตรท่ี 3

มาตรฐานงานกันซมึ

หลักสูตรท่ี 4

มาตรฐานปูนซเีมนต์และสกิมโค้ท

หลักสูตรท่ี 5

มาตรฐานงานสี และสีกันสนมิรัว้

หลักสูตรท่ี 6

มาตรฐานงานปูกระเบื้อง 
หนิอ่อนและปูนกาว

หลักสูตรท่ี 7

มาตรฐานงานสุขภณัฑ์และชดุครวั

หลักสูตรท่ี 8

มาตรฐานงานพ้ืนไมแ้ละระบบก�าจดัปลวก

หลักสูตรท่ี 9

มาตรฐานงานอะลมูเินยีมและกระจก

หลักสูตรท่ี 10

มาตรฐานวัสดยุาแนวรอ่งรอยต่อ 
(Sealant) และการแก้ไขงานรอยรา้ว

และน�ารัว่ซมึ

หลักสูตรท่ี 11

มาตรฐานงานระบบปรบัอากาศ
และงานระบบไฟฟา้

หลักสูตรท่ี 12

มาตรฐานงานระบบสาธารณปูโภค
และมาตรฐานงานส่วนกลางอ้างอิง

แบบจดัสรร

หลักสูตรท่ี 13

มาตรฐานงานผลิต
และติดต้ังแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป

หลักสูตรท่ี 14

มาตรฐานการตรวจสอบงาน 
QC System (แนวราบ และแนวสูง)

หลักสูตรท่ี 15

มาตรฐานดินถมผงัและแกนถนน

การวัดมาตรฐานงานก่อสรา้งและผู้ควบคุมงาน 

แสนสิร ิแบง่กลุม่งานก่อสรา้งออกเปน็แนวราบและแนวสูง โดยมกีารแบง่หมวดการตรวจสอบดังน้ี
- แนวราบ แบง่เปน็ QC 4 หมวด
- แนวสูง แบง่เปน็ QC 3 หมวด
โดยได้ก�าหนดคะแนนมาตรฐานในการตรวจวัดมาตรฐานของโครงการต่าง ๆ  โดยแบง่ระดับคะแนนตามลักษณะโครงการท่ีตรวจ
สอบคณุภาพ หากผลการตรวจสอบพบว่ายงัไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก�าหนด ผู้รบัเหมาต้องด�าเนินการแก้ไขขอ้บกพรอ่งท้ังหมดท่ีตรวจ
สอบพบ และจะมกีารด�าเนนิการตรวจสอบและท�าการประเมนิคณุภาพโครงการใหมอี่กครัง้ โดยแบง่เปน็

ระดับคะแนนมากกวา่รอ้ยละ 85

ส�าหรบัโครงการประเภท สิรเิพลส อณาสิร ิคณาสิริ
สราญสิร ิบุราสิร ิเศรษฐสิร ิคอนโดระดับ B, C และ D

ระดับคะแนนมากกวา่รอ้ยละ 87

ส�าหรบัโครงการประเภท นาราสิร ิบา้นแสนสิริ
คอนโดระดับ A และ S

ระดับการวัดผล

ระดับท่ี 1 คะแนนมากกวา่หรอืเท่ากับรอ้ยละ 85 หรอื รอ้ยละ 87 
และได้รบัการประเมนิผลการด�าเนนิงาน คือ “ผา่นแก้ไขหรอืผา่นมาตรฐานคณุภาพ” 

การด�าเนนิงานในล�าดับต่อไป: แก้ไขงานส่งหมวดถัดไปหรอืส่งมอบใหกั้บลกูค้า

ระดับท่ี 2 คะแนนมากกวา่หรอืเท่ากับรอ้ยละ 85 หรอื รอ้ยละ 87
แต่ได้รบัการประเมนิผลการด�าเนนิงาน คือ “ไมผ่า่นเงื่อนไข”

การด�าเนนิงานในล�าดับต่อไป: แก้ไขงานท่ีไมผ่่านเงื่อนไขและด�าเนนิการตรวจสอบอีกครัง้

ระดับท่ี 3 คะแนนนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 หรอื รอ้ยละ 87
และได้รบัการประเมนิผลการด�าเนนิงาน คือ “ไมผ่า่นมาตรฐานคณุภาพ”

การด�าเนนิงานในล�าดับต่อไป: แก้ไขงานท้ังหมดและด�าเนนิการตรวจสอบอีกครัง้หลักสูตรท่ี 16

เรยีนรู ้ใส่ใจ เขา้ใจมาตรฐาน
ขจดัปญัหาคณุภาพงานอยา่งยั่งยนื 

2019
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ก่อนการส่งมอบโครงการ  
รายละเอียดการติดตามและประเมินคุณภาพโครงการ

โครงการแนวราบ

- งานโครงสรา้ง ตรวจสอบการติดต้ังแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป งานระบบสุขาภบิาลท่ีพ้ืน
 และระบบก�าจดัปลวก
- งานก่อนปิดฝ้า ตรวจสอบระบบประปาและสุขาภบิาลภายใน ระบบไฟฟา้ส่ือสาร
 งานโครงเครา่ฝ้า งานระบบสุขาภบิาลภายนอก 
- งานสถาปัตยกรรม พ้ืน ผนงั และฝ้าเพดาน งานไฟฟา้ และงานสุขาภบิาลในผนงั
- งาน End Product งาน Finishing สถาปตัยท้ั์งหมดและฟงัก์ชัน่การใชง้านระบบ
 ไฟฟา้-ส่ือสาร ระบบประปาและสุขาภบิาล ระบบปรบัอากาศ งานสุขภณัฑ์และเฟอรน์เิจอร์

โครงการแนวสูง

- งานก่อนปิดฝ้า ตรวจสอบระบบประปาและสุขาภบิาลภายใน ระบบไฟฟา้ส่ือสาร
 งานโครงเครา่ฝ้า
- งานระบบและสถาปัตย ์ตรวจสอบงานระบบในพ้ืนและผนงั งานปูกระเบื้องพ้ืน-ผนงั 
- งาน End Product งาน Finishing สถาปตัยท้ั์งหมดและฟงัก์ชัน่การใชง้านระบบ
 ไฟฟา้-ส่ือสาร ระบบประปาและสุขาภบิาล ระบบปรบัอากาศ งานสุขภณัฑ์และเฟอรน์เิจอร์

โครงการ QCP SANSIRI DRONE

แสนสิรมุิ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ในทุก ๆ ด้านจงึได้น�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชพั้ฒนาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพโครงการ โดยน�าอากาศยานไรค้นขับ (Drone) มารว่มการตรวจสอบคุณภาพของโครงการในการถ่ายภาพทางอากาศ 
และเพ่ือใชป้ระโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ส�าหรบัพัฒนาโครงการไม่ใหเ้กิดข้อบกพรอ่งก่อนส่งมอบใหกั้บลูกค้า

เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศและจดัท�ารายงานประกอบ
การพิจารณาในการจา่ยเงนิตามเงื่อนไขใหกั้บทางผู้รบัเหมา

เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบปัญหางานในพ้ืนท่ีสูง อาทิ งานหลังคา 
งานผนังภายนอกอาคารสูง รวมถึงตรวจสอบปัญหาข้อรอ้ง
เรยีนจากลูกบ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เพ่ือใชใ้นการส�ารวจความคืบหนา้โครงการและส�ารวจ
ภาพถ่ายบริเวณโดยรอบโครงการ โดยสามารถจัด
ท�าเป็นไฟล์น�าเสนอได้ในรูปแบบแบบจ�าลอง 2 มิติ
และ 3 มิติ 

รายการตรวจสอบส่วนกลาง
โครงการแนวราบ โครงการแนวสูง

- งานระบบสาธารณปูโภค ไฟฟา้ ประปา โทรศัพท์
- งานถนนและทางเท้า
- ระบบสุขาภบิาล ระบบบ�าบดัน�าเสีย,ท่อระบายน�าและบอ่พัก
- งาน Landscape Softscape / Hardscape
- งานรัว้โครงการ
- งานสโมสรและสระว่ายน�า
- งานระบบรกัษาความปลอดภยั Access control ระบบ CCTV
 ระบบปอ้งกันอัคคีภยั

- งานตรวจสอบอาคาร สโมสร สระว่ายน�า ฟติเนส
- ระบบสุขาภบิาล ระบบบ�าบดัน�าเสีย ท่อระบายน�า,ระบบน�าดี 
 Booster pump
- งาน Landscape Softscape / Hardscape
- งานระบบสาธารณปูโภค ไฟฟา้ ประปา โทรศัพท์
- งานระบบรกัษาความปลอดภยั Access control ระบบ CCTV 
 ระบบปอ้งกันอัคคีภยั Fire Alarm
- ระบบลิฟต์
- ระบบ Main Equipment อ่ืน ๆ

หลังการส่งมอบโครงการ
โครงการท่ีโอนกรรมสิทธิแ์ล้ว

- มาตรฐานงานก่อสรา้งและมาตรฐานงานซอ่มของบา้นเด่ียว, 
ทาวน์เฮาส์และหอ้งชดุ มาตรฐานงานส่วนกลาง พัฒนาระบบ
ควบคมุคณุภาพของสาธารณปูโภคก่อนส่งมอบนติิบุคคล เพ่ือ
ลดปรมิาณปญัหาท่ีเกิดขึ้นซ�า

การตรวจสอบผู้รบัเหมาด้านจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ส�าหรบัการด�าเนนิงานตามนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-
Tolerance Policy Against Child Labour) ในพ้ืนท่ีพัฒนา
โครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ

เพ่ือใชใ้นการบินส�ารวจแนวเขตท่ีดิน และแปลงท่ีดิน 
ท่ีจะด�าเนินการซื้อส�าหรบัพัฒนาอสังหารมิทรพัย์
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การด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพของโครงการของแสนสิร ิสามารถวัดผลได้จาก
ขอ้รอ้งเรยีนท่ีแสนสิรไิด้รบัจากลกูบา้นหรอืลกูค้าท่ีอยูภ่ายในโครงการ โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะท�าการสรุปข้อบกพรอ่งทุกปี เพ่ือน�าไปวางแผนและหาแนวทางการป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดปัญหาซ�า ๆ กับโครงการในอนาคต

3 รายการ 
ข้อรอ้งเรยีนด้านคุณภาพยูนิต

ของผู้อยู่อาศัย

และคุณภาพส่วนกลาง
จากลูกค้าท่ีได้รบัการยืนยัน

3 รายการ 
ข้อรอ้งเรยีนด้านคุณภาพยูนิต

ของผู้อยู่อาศัย

และคุณภาพส่วนกลาง
จากลูกค้าท่ีได้รบัการยืนยัน

ผลการด�าเนินงานด้านคุณภาพของโครงการ

แสนสิรใิหค้วามส�าคัญกับการบรกิารลกูบา้นและลกูค้าทกุคน ซึ่งแสนสิรไิด้ปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2015 เพ่ือใหผู้ท่ี้มาติดต่อได้รบัประสบการณแ์ละความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยแสนสิรมิจุีด
ใหบ้รกิารเพ่ือเป็นการสรา้งความสัมพันธกั์บลกูค้า พรอ้มกับประชาสัมพันธโ์ครงการต่าง ๆ  รวมถึง 
ภาพลักษณ์องค์กรท่ีดี ท้ังนี้แสนสิรมิกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและประเมนิความพึงพอใจของ
ลกูบา้นหรอืผู้มาติดต่อ โดยผลการประเมนิความพึงพอใจและเรื่องรอ้งเรยีนต่อการบรกิารได้น�าเสนอ 
ในหวัข้อ “ลูกค้าสัมพันธ”์ ของรายงานฉบับนี้

ผลการด�าเนินงานด้านคุณภาพของโครงการ

ข้อรอ้งเรยีนด้านคุณภาพของโครงการ 

ปรมิาณการตรวจสอบคุณภาพโครงการปี 2562

โครงการบ้านเด่ียว
3,502 ยูนิต

โครงการคอนโดมิเนียม
8,073 ยูนิต

โครงการทาวน์เฮาส์
2,753 ยูนติ
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เก่ียวกับ
รายงานฉบับนี้
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เก่ียวกับรายงานฉบับนี้ GRI 102-45, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54 

กระบวนการระบุประเด็นส�าคัญด้านความยัง่ยนื GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-49, GRI 102-56

บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) จดัท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2562 เป็นฉบับท่ีส่ี เพ่ือน�ำเสนอแนวทำงบรหิำรจดักำรและผล
กำรด�ำเนินงำนในประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยนืต่อผู้มส่ีวนได้เสียทกุกลุ่ม ท่ีครอบคลมุมติิทำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยมขีอบเขตของรำยงำนครอบคลมุบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด โรงงำนผลิตแผน่คอนกรตี
ส�ำเรจ็รูป โรงแรม เอสเคป เขำใหญ่ โรงแรม เอสเคป หวัหนิ และโครงกำรฮำบิโตะ ซึ่งแสนสิรถืิอครองหุน้มำกกว่ำหรอืเท่ำกับ
รอ้ยละ 50 และอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรจดักำรของแสนสิรใินประเทศไทย และเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 
ธนัวำคม 2562 และสอดคล้องกับแนวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative Standards ระดับ Core Option 

แสนสิริได้รวบรวมและพิจำรณำปัจจยัภำยนอกและภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือประเมินและจดัล�ำดับประเด็น
ด้ำนควำมยั่งยืนท่ีมีนัยส�ำคัญประจ�ำปี 2562 โดยมีฝ่ำยพัฒนำควำมยั่งยืน ส�ำนักกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่เป็นผู้พิจำรณำประเด็น
ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนท�ำกำรอนุมัติโดยผู้บรหิำรระดับสูงและคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และเปิด
เผยข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนตำมประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนท่ีมีนัยส�ำคัญ 

ท้ังนี้ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ท�ำกำรประเมินประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนภำยในกับคณะท�ำงำนด้ำนควำมยั่งยืน ผู้บรหิำรบรษัิทฯ และ
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกน้ี แสนสิริน�ำเสนอรำยละเอียดประเด็นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมในกำร
ด�ำเนินงำนและประเด็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและเหตุกำรณ์วิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยไม่จัด
ล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนในรำยงำนฉบับนี้ เนื่องจำกประเด็นดังกล่ำวเป็นประเด็นพ้ืนฐำนขององค์กรและจ�ำเป็น
ต้องรำยงำนอย่ำงต่อเน่ือง

พิจำรณำระดับควำมส�ำคัญของประเด็นท่ีคัดเลือก
จำกองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ควำมสนใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีนัยส�ำคัญต่อประเด็นท่ีคัดเลือก  
ควำมเส่ียงและโอกำสท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพิจำรณำถึงขอบเขต
ผลกระทบของประเด็นดังกล่ำว

จัดท�ำผลสรุปของประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน  
รวมถึงควำมสอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญตำมหมวด 
ของ GRI Standards (Core Option) เพ่ือควำมถกูต้อง 
และครบถ้วน น�ำเสนอให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเน้ือหำในประเด็นส�ำคัญเพ่ือ
น�ำเสนอในรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี

การจดัล�าดับประเด็นท่ีส�าคัญ

การตรวจสอบประเด็นท่ีส�าคัญ

ระบุประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยนืรวมถึงควำมเส่ียง
และโอกำสท่ีมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ทิศทำง
และยุทธศำสตรท์ำงธุรกิจ ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้
ควำมสนใจ ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนในอุตสำหกรรม
เดียวกัน ตลอดจนแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนควำม
ยั่งยืนในระดับสำกล

พัฒนำกำรรำยงำนควำมยั่งยืน โดยพิจำรณำควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับจำกทุกช่องทำง 
เพ่ือสะท้อนถึงประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียใหค้วำมสนใจ
ได้ดียิ่งขึ้น ท้ังน้ี แสนสิริมีแผนกำรสอบทำนรำยงำน
ควำมยั่งยืนโดยหน่วยงำนภำยนอกในอนำคต

การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

การพัฒนาการรายงานอย่างยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของแสนสิร ิGRI 102-47 

• กำรจดักำรหว่งโซ่อุปทำน
 (Supply Chain Management)
• คุณภำพสินค้ำและบรกิำร
 (Product and Service Quality)
• นวัตกรรม
 (Innovation)
• ลูกค้ำสัมพันธ์
 (Customer Relationship  
 Management)

เศรษฐกิจ

• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 จำกกำรพัฒนำโครงกำร
 (Environmental Impact from  
 Project Development)
• กำรจดักำรน�ำ และน�ำเสีย
 (Water and Wastewater  
 Management)
• กำรจดักำรของเสีย
 (Waste Management)
• กำรจดักำรพลังงำน
 (Energy Management)
• สังคมคำรบ์อนต�ำ
 (Low-carbon Society)

ส่ิงแวดล้อม

• อำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย
 (Occupational Health and Safety)
• สวัสดิภำพและควำมปลอดภยัของลกูค้ำ
 (Customer Welfare and Safety)
• กำรพัฒนำบุคลำกร
 (Human Capital Development)
• กำรจูงใจและรกัษำบุคลำกร
 (Talent Attraction and Retention)
• กำรลงทุนเพ่ือสังคม
 (Corporate Social Investment)
• กำรมีส่วนรว่มกับชุมชน
 (Community Engagement)
• สิทธมินุษยชน
 (Human Rights)
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน  GRI 102-40, 102-47  

แสนสิรริะบุและจดัล�ำดับประเด็นควำมส�ำคัญท่ีได้รบักำรพิจำรณำจำกท้ังบรบิทภำยใน
และภำยนอกองค์กร โดยรำยละเอียดของประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมควำมยั่งยืนท่ีมี
ผลกระทบต่อแสนสิรแิละผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และขอบเขตผลกระทบของ
ประเด็นดังกล่ำวถูกน�ำเสนอตำมรำยละเอียดดังนี้

มิติ
ความ
ยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญ
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญ
ตามหมวดของ GRI 

Standards

ขอบเขตผลกระทบ

ภายใน ภายนอก

ผู้บรหิาร
และ

พนักงาน

ลูกค้า 
ผู้เชา่ 

ผู้อาศัย

คู่ค้า
และ

ผู้รบัเหมา

ชุมชน
และ

สังคม

หน่วย
งาน 
รฐั

เศ
รษ

ฐกิ
จ

กำรจดักำร
หว่งโซ่อุปทำน

GRI 204: Procurement 
Practices
GRI 308: Supplier 
Environmental Assessment
GRI 414: Supplier Social 
Assessment

√ √

คุณภำพสินค้ำ
และบรกิำร

GRI 204: Procurement 
Practices
GRI 414: Supplier Social 
Assessment

√ √ √

นวัตกรรม
GRI 305: Emissions
GRI 308: Supplier 
Environmental Assessment

√ √ √

ลูกค้ำสัมพันธ์
GRI 416: Customer Health 
and Safety √ √

สิ่ง
แว

ดล้
อม

ผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

จำกกำรพัฒนำ
โครงกำร

GRI 301: Materials
GRI 302: Energy
GRI 303: Water 
GRI 306: Effluents and 
Waste
GRI 307: Environmental 
Compliance

√ √ √ √ √

สังคมคำรบ์อนต�ำ GRI 305: Emissions √ √ √ √ √

มิติ
ความ
ยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญ
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญ
ตามหมวดของ GRI 

Standards

ขอบเขตผลกระทบ

ภายใน ภายนอก

ผู้บรหิาร
และ

พนักงาน

ลูกค้า 
ผู้เชา่ 

ผู้อาศัย

คู่ค้า
และ

ผู้รบัเหมา

ชุมชน
และ

สังคม

หน่วย
งาน 
รฐั

สัง
คม

กำรมีส่วนรว่ม 
กับชุมชน

GRI 201: Economic 
Performance
GRI 413: Local 
Communities

√ √ √

กำรลงทุน 
เพ่ือสังคม

GRI 201: Economic 
Performance
GRI 413: Local 
Communities

√ √ √

สิทธมินุษยชน
GRI 408: Child Labor
GRI 412: Human Rights 
Assessment

√ √ √ √

กำรพัฒนำ
บุคลำกร

GRI 404: Training and 
Education √ √

กำรจูงใจและ
รกัษำบุคลำกร

GRI 401: Employment
GRI 404: Training and 
Education

√ √

อำชวีอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย

GRI 403: Occupational 
Health and Safety √ √

สวัสดิภำพและ
ควำมปลอดภัย

ของลูกค้ำ

GRI 416: Customer Health 
and Safety √ √

หมำยเหตุ:
 - ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกท่ีไม่ได้ระบุในตำรำงคือ นักลงทุนและผู้ถือหุน้และคู่แข่งทำงกำรค้ำ เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนในปี 2561
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การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย  GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44  

แสนสิรกิ�ำหนดกระบวนกำรมส่ีวนรว่มกับผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังภำยนอกและภำยในท้ังหมด 
7 กลุม่ ซึ่งถือเปน็องค์ประกอบส�ำคัญในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนนิงำนเพ่ือพัฒนำสู่
ควำมยั่งยนื แสนสิรไิด้วิเครำะหก์ำรด�ำเนนิงำนขององค์กรเพ่ือระบุกลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสีย 
ท่ีได้รบัผลกระทบ และส่ือสำรกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรบัทรำบถึงประเด็นส�ำคัญท่ีอยู่ใน
ควำมสนใจของผูม้ส่ีวนได้เสียแต่ละกลุ่ม และเขำ้กับกระบวนกำรตัดสินใจและวำงแผน
กำรด�ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุนและผู้ถือหุน้ • กำรจดัประชุมสำมัญและวิสำมัญรำยปี • ผลกำรด�ำเนินธุรกิจ

ผู้บรหิำรและพนักงำน • กำรจดัประชุมเพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซักถำมกับ
 พนักงำนในทุกไตรมำส เชน่ PSD Talk และ 
 Town Hall
• กำรเยี่ยมพนักงำนในโรงงำนหรอืโครงกำรท่ี
 พัฒนำรำยปี

• ทิศทำง นโยบำยในกำรท�ำงำน
• โอกำสในสำยอำชพี
• ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
• กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน
• สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีปลอดภัย

ลูกค้ำ ผู้เชำ่ และผู้อำศัย • กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกครั้ง 
 ตลอดกระบวนกำรด�ำเนินงำนก่อนและหลัง
 ส่งมอบยูนิต 
• แอปพลิเคชนั Home Service ตลอด 24 ชัว่โมง
• Call Centre 1685 

• คุณภำพของสินค้ำและบรกิำรชว่งก่อน 
 และหลังกำรโอนกรรมสิทธิ์
• โครงกำรท่ีมีควำมปลอดภัย

ชุมชนและสังคม • ท�ำประชำพิจำรณ์กับชุมชน ส�ำหรบัโครงกำรท่ี
 เขำ้ขำ่ยกำรจดัท�ำรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบ
 ด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
 Assessment: EIA)

• กำรด�ำเนนิงำนไมส่่งผลกระทบด้ำนลบต่อ
 ควำมเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน

คู่ค้ำและผู้รบัเหมำ • กำรจดัประชุมหุน้ส่วนทำงกำรค้ำรำยเดือน • ผลกำรด�ำเนินธุรกิจ 
• กำรแข่งขันทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม
• ควำมโปรง่ใสและควำมรบัผิดชอบ

ช่องทางการติดต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงำนรฐั • กำรจดัส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ 
 ต่อส่ิงแวดล้อมส�ำนักงำนนโยบำยและ 
 แผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 ก่อนเริม่โครงกำร
• ส่งรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพ 
 ด้ำนส่ิงแวดล้อม ตำมมำตรกำรท่ีก�ำหนด  
 ในรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 ต่อส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติ 
 และส่ิงแวดล้อมก่อน เริม่โครงกำร ทกุ 6 เดือน

• กำรเข้ำถึงสังคมทุกระดับ 
• ควำมสอดคล้องกับกฎหมำย
• ควำมโปรง่ใสและควำมรบัผิดชอบ
• ควำมสมบูรณ์ของรำยงำนกำรประเมนิ 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

คู่แข่งทำงกำรค้ำ • กำรประกวดในธุรกิจอสังหำรมิทรพัย์ • กำรแข่งขันทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
ฝ่ำยวำงแผนองค์กรและพัฒนำควำมยั่งยืน 
บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)
ท่ี 475 ชั้น 10 อำคำรสิรภิิญโญ ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2201-3374 
โทรสำร  0-2201-3905
อีเมล  SSD@SANSIRI.com

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ส�านักกรรมการผู้จดัการใหญ ่

บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)
59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2027-7888
โทรสำร 0-2109-5479
อีเมล์ SSD@sansiri.com

ชอ่งทางการติดต่อ 
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GRI Description Unit 2016 2017 2018 2019

201-1 Direct Economic Value Generated

Total Revenues Million Baht 34,395.00 31,756.73 27,146.45 26,290.91

Economic Value Distributed

Operating expense Million Baht 5,827.70 6,103.72 5,554.97  4,643.97 

Employee benefits Million Baht 2,221.30 2,395.82 2,588.96  2,488.61 

Payment to governments  
(i.e. taxes)

Million Baht 944.29 818.88 771.65 839.17

Dividend payments Million Baht 2,285.67 1,857.01 1,633.97  1,431.81 

Interest payments Million Baht 1,425.14 1,317.32 1,800.34 1,837.51

Community investments Million Baht 57.44 54.95 52.02 60.00

Donation Million Baht 36.37 34.43 31.5 30.66

Community investment Million Baht 21.07 20.52 20.52 18.56

Volunteer
Baht 

Equivalent
n/a n/a n/a 10.78

N/A Customer Satisfaction Survey

Satisfaction target % > 90 > 90 > 85 > 85

Total CSI Score % 91 82 90.35 90

  Touch Point 1 % n/a n/a 91.07 89

  Touch Point 2 % n/a n/a 84.32 85

  Touch Point 3 % n/a n/a 82.47 82

  Touch Point 4 % n/a n/a 87.00 86

  Special Touch Point 1 % n/a n/a 93.00 92

  Special Touch Point 2 % n/a n/a 99.56 n/a

  Special Touch Point 3 % n/a n/a 95.03 96

ภาพรวมผลด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI Description Unit 2016 2017 2018 2019

N/A Useful Area

Total Useful Area m2 127,643.28 127,594.28 127,828.28 126,325.28

Sansiri head office m2 11,882.00 11,783.00 11,987.00 10,430.00

PLUS head office m2 2,566.00 2,616.00 2,646.00 2,700.00

Precast factory m2 90,814.00 90,814.00 90,814.00 90,814.00

Escape-Khao Yai m2 5,501.00 5,501.00 5,501.00 5,501.00

Escape-Hua Hin m2 5,199.00 5,199.00 5,199.00 5,199.00

Habito mall m2 11,681.28 11,681.28 11,681.28 11,681.28

302-1 
(CRE)

Energy Consumption 

Total energy consumption within 
the organization

MWh/year 3,125.67 5,670.49 5,999.76 5,890.80

Sansiri head office MWh/year 578.38 639.94 689.22 594.09

PLUS head office MWh/year 285.22 277.71 244.28 370.50

Precast factory MWh/year 1,241.07 1,419.54 1,814.51 1,913.64

Escape-Khao Yai MWh/year n/a 940.32 976.00 958.44

Escape-Hua Hin MWh/year n/a 464.98 484.75 466.13

Habito mall MWh/year 1,021.00 1,928.00 1,791.00 1,588.00

Self-generated renewable energy MWh/year 0.00 0.00 0.00 523.29

Sansiri head office MWh/year n/a n/a n/a n/a

PLUS head office MWh/year n/a n/a n/a n/a

Precast factory MWh/year n/a n/a n/a 354.68

Escape-Khao Yai MWh/year n/a n/a n/a 89.58

Escape-Hua Hin MWh/year n/a n/a n/a n/a

Habito mall MWh/year n/a n/a n/a 79.04

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
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GRI Description Unit 2016 2017 2018 2019

G4-
CRE1

Energy Intensity

Building energy intensity KWh/m2/year 24.49 44.44 46.94 46.63

Sanrisiri head office KWh/m2/year 53.15 54.31 58.49 56.96

PLUS head office KWh/m2/year 111.15 108.23 95.20 137.22

Precast factory KWh/m2/year 81.44 93.15 19.98 21.07

Escape-Khao Yai KWh/m2/year n/a 170.94 181.07 174.23

Escape-Hua Hin KWh/m2/year n/a 89.44 98.91 89.66

Habito KWh/m2/year n/a n/a 153.32 135.94

CRE2 Water consumption

Building water consumption m3/year 47,698.00 116,808.00 150,770.00 200,556.00

Sanrisiri head office m3/year 36,154.00 36,321.00 40,628.00 40,846.00

PLUS head office m3/year n/a n/a n/a n/a

Precast factory m3/year n/a 34,189.00 50,246.00 107,316.00

Escape-Khao Yai m3/year n/a 16,902.00 23,694.00 22,577.00

Escape-Hua Hin m3/year n/a 9,902.00 18,448.00 14,074.00

Habito mall m3/year 11,544.00 19,494.00 17,754.00 15,743.00

Building water intensity m3/m2/year 0.37 0.92 1.18 1.59

Sanrisiri head office m3/m2/year 3.04 3.08 3.39 3.92

PLUS head office m3/m2/year n/a n/a n/a n/a

Precast factory m3/m2/year n/a 0.38 1.09 1.10

Escape-Khao Yai m3/m2/year n/a 1.73 2.43 2.31

Escape-Hua Hin m3/m2/year n/a 1.77 3.29 2.51

Habito mall m3/m2/year 0.99 1.67 1.52 1.35

Greenhouse Gas Emissions (GHGs) 

Total GHGs emissions (Scope 1 + 2) kgCO2e/year 2,708,704.05 2,153,536.74 5,504,388.98 4,539,594.35

305-1 
(CRE)

Direct (Scope 1) GHG emissions kgCO2e/year 1,483,575.19 793,062.04 2,011,928.58 1,110,561.55

Motor Gasoline kgCO2e/year 1,483,575.19 793,062.04 1,954,887.37 973,412.33

Diesel kgCO2e/year n/a n/a 57,041.21 137,149.23

GRI Description Unit 2016 2017 2018 2019

305-2 
(CRE)

Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

kgCO2e/year 1,225,128.87 1,360,474.69 3,492,460.40 3,429,032.80

Sansiri head office kgCO2e/year 336,673.46 372,507.86 401,193.80 345,822.12

PLUS head office kgCO2e/year 166,028.56 161,652.60 142,196.68 215,665.59

Precast factory kgCO2e/year 722,426.85 826,314.23 1,056,223.91 1,113,929.84

Escape-Khao Yai kgCO2e/year n/a 547,360.27 568,129.60 557,907.92

Escape-Hua Hin kgCO2e/year n/a 270,662.53 282,175.30 271,332.53

Habito mall kgCO2e/year n/a n/a 1,042,541.10 924,374.80

Indirect activity (Scope 3) 
(Transportation of Employee)

kgCO2e/year n/a n/a 1,682,290.45 1,277,100.89

Gasohol 95 kgCO2e/year n/a n/a 777,792.22 1,008,824.14

Diesel kgCO2e/year n/a n/a 106,254.47 137,149.21

NGV kgCO2e/year n/a n/a 3,606.65 2,197.56

LPG kgCO2e/year n/a n/a 1,317.57 4,846.65

Taxi (LPG) kgCO2e/year n/a n/a 793,319.54 124,083.33

CRE3 Greenhouse Gas Emissions Intensity 

GHGs emissions intensity  
(Scope 1 + 2)

kgCO2e/m2/
year

21.22 16.88 43.06 35.94

CRE4 Greenhouse Gas Emissions Intensity from New Construction and Redevelopment Activity 

Greenhouse gas emissions 
intensity from sales

kgCO2e/
Million Baht

78.75 67.81 202.77 172.67

306-2 Hazardous Waste

Total hazardous waste Tonnes n/a n/a n/a n/a

Non-Hazardous Waste

Total non-hazardous waste Tonnes 1,872.62 2,050.82 2,150.80 2,764.52

Reuse Tonnes n/a n/a n/a n/a

Recycling Tonnes n/a n/a n/a 10.57

Composting Tonnes n/a n/a n/a n/a

Recovery  
(including energy recovery)

Tonnes n/a n/a n/a n/a

Incineration Tonnes n/a n/a n/a n/a
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GRI Description Unit 2016 2017 2018 2019

Deep well injection Tonnes n/a n/a n/a n/a

Landfill Tonnes 1,872.62 2,050.82 2,150.80 2,753.95

On-site storage Tonnes n/a n/a n/a n/a

Other Tonnes n/a n/a n/a n/a

307-1 Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations

Significant Fines and Non-Monetary Sanctions   

Total monetary value of 
significant fines

Million Baht 0 0 0 0

Total number of non-monetary 
sanction

Cases 0 0 0 0

Cases brought through resolution 
mechanism

Cases 0 0 0 0

Remarks:
 - In 2019, direct GHG Emissions is calculated from Gasoline and Diesel utilisation in Sansiri Head Office, Precast Factory, and Property Service  
  Head Office employee’s transportation only.
 - In 2019, indirect GHG Emissions is calculated from electricity utilisation in Sansiri Head Office, Precast Factory, and Property Service Head Office  
  with an extended coverage to Escape Hotel (Khao Yai), Escape Hotel (Hua Hin), and Habito community retail.
 - In 2019, GHG intensity covered scopes 1 and scope 2 from Sansiri Head Office, Precast Factory, and Property Service Head Office with an extended  
  coverage to Escape Hotel (Khao Yai), Escape Hotel (Hua Hin), and Habito community retail.
 - GHG Emissions Factor referred to the Thai National Life Cycle Inventory Database, Thailand Greenhouse Gas Management Organization and IPCC.

GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

Labour Practices

102-8 Workers and Employees

Total number of workers and 
employees Persons

3,448 3,744 4,155 4,246

1,751 1,697 2,008 1,736 2,226 1,929 2,321 1,925

Employees 
(Only full-tim eemployee) Persons

3,448 3,744 4,155 4,246

1,751 1,697 2,008 1,736 2,226 1,929 2,321 1,925

Workers (e.g. contractor) Persons
n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a

GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

Employee by Employment Contract

Total Persons
3,448 3,744 4,155 4,246

1,751 1,697 2,008 1,736 2,226 1,929 2,321 1,925

Permanent Persons
2,558 2,878 3,179 3,265

1,295 1,263 1,521 1,357 1,712 1,467 1,764 1,501

Temporary Persons
890 866 976 981

456 434 487 379 514 462 557 424

Employee By Age Group

<30 years 

Persons
782 1,171 1,337 1,278

401 381 638 533 762 575 757 521

% of this age
22.68% 31.28% 32.18% 30.10%

51.28% 48.72% 54.48% 45.52% 56.99% 43.01% 59.23% 40.77%

30-50 years 

Persons
2,533 2,457 2,682 2,807

1,273 1,260 1,300 1,157 1,385 1,297 1,475 1,332

% of this age
73.46% 65.63% 64.55% 66.11%

50.26% 49.74% 52.91% 47.09% 51.64% 48.36% 52.55% 47.45%

>50 years 

Persons
133 116 136 161

77 56 70 46 79 57 89 72

% of this age
3.86% 3.10% 3.27% 3.79%

57.89% 42.11% 60.34% 39.66% 58.09% 41.91% 55.28% 44.72%

Employee by Employment Type

Thailand Persons
3,448 3,744 5,131 4,246

1,751 1,697 2,008 1,736 2,740 2,391 2,321 1,925

Full-time Persons
2,558 2,878 4,155 4,246

1,295 1,263 1,521 1,357 2,226 1,929 2,321 1,925

Part-time Persons
890 866 976 0

456 434 487 379 514 462 0 0

405-1 Diversity of Governance Bodies and Employees

Board of Directors
Persons

10 10 12 11

10 0 10 0 12 0 11 0

% by gender 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

<30 years 
Persons

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

% of this level 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

สังคม

161160



GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

30-50 years 
Persons

1 1 1 1

1 0 1 0 1 0 1 0

% of this level 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

>50 years 
Persons

9 9 11 10

9 0 9 0 11 0 10 0

% of this level 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Top Management
Persons

3 4 4 4

3 0 4 0 4 0 4 0

% of this level 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

<30 years 
Persons

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

% of this level 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30-50 years 
Persons

3 1 0 0

3 0 1 0 0 0 0 0

% of this level 100% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

>50 years 
Persons

0 3 4 4

n/a n/a 3 0 4 0 4 0

% of this level 0% 0% 75% 0% 100% 0% 100% 0%

Senior Management
Persons

60 68 72 80

35 25 40 28 41 31 43 37

% of this level 58.33% 41.67% 58.82% 41.18% 56.94% 43.06% 53.75% 46.25%

<30 years 
Persons

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

% of this level 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30-50 years 
Persons

34 45 44 50

20 14 27 18 25 19 27 23

% of this level 58.82% 41.18% 60.00% 40.00% 56.82% 43.18% 54.00% 46.00%

>50 years 
Persons

26 23 28 30

15 11 13 10 16 12 16 14

% of this level 57.69% 42.31% 56.52% 43.48% 57.14% 42.86% 53.33% 46.67%

Middle Management
Persons

71 80 118 130

31 40 40 40 62 56 72 58

% of this level 43.66% 56.34% 50.00% 50.00% 52.54% 47.46% 55.38% 44.62%

<30 years 
Persons

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

% of this level 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

30-50 years 
Persons

61 73 107 121

28 33 38 35 58 49 68 53

% of this level 45.90% 54.10% 52.05% 47.95% 54.21% 45.79% 56.20% 43.80%

>50 years 
Persons

10 7 10 9

3 7 2 5 4 6 4 5

% of this level 30.00% 70.00% 28.57% 71.43% 40.00% 60.00% 44.44% 55.56%

Manager
Persons

382 421 442 447

191 191 209 212 220 222 218 229

% of this level 50.00% 50.00% 49.64% 50.36% 49.77% 50.23% 48.77% 51.23%

<30 years 
Persons

2 8 9 4

1 1 5 3 5 4 1 3

% of this level 50.00% 50.00% 62.50% 37.50% 55.56% 44.44% 25.00% 75.00%

30-50 years 
Persons

352 388 406 412

173 179 188 200 200 206 200 212

% of this level 49.15% 50.85% 48.45% 51.55% 49.26% 50.74% 48.54% 51.46%

>50 years 
Persons

28 25 27 31

17 11 16 9 15 12 17 14

% of this level 60.71% 39.29% 64.00% 36.00% 55.56% 44.44% 54.84% 45.16%

Supervisor
Persons

297 309 349 373

140 157 147 162 152 197 152 221

% of this level 47.14% 52.86% 47.57% 52.43% 43.55% 56.45% 40.75% 59.25%

<30 years 
Persons

7 25 35 30

2 5 7 18 10 25 5 25

% of this level 28.57% 71.43% 28.00% 72.00% 28.57% 71.43% 16.67% 83.33%

30-50 years 
Persons

278 272 303 329

131 147 133 139 138 165 143 186

% of this level 47.12% 52.88% 48.90% 51.10% 45.54% 54.46% 43.47% 56.53%

>50 years 
Persons

12 12 11 14

7 5 7 5 4 7 4 10

% of this level 58.33% 41.67% 58.33% 41.67% 36.36% 63.64% 28.57% 71.43%

Officer/Staff
Persons

2,635 2,862 3,170 3,212

1,351 1,284 1,568 1,294 1,747 1,423 1,832 1,380

% of this level 51.3% 48.7% 54.8% 45.2% 55.1% 44.9% 57.0% 43.0%
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GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

<30 years 
Persons

773 1,138 1,292 1,244

398 375 626 512 747 545 751 493

% of this level 51.49% 48.51% 55.01% 44.99% 57.82% 42.18% 60.37% 39.63%

30-50 years 
Persons

1,805 1,678 1,821 1,895

918 887 913 765 963 858 1,037 858

% of this level 50.86% 49.14% 54.41% 45.59% 52.88% 47.12% 54.72% 45.28%

>50 years 
Persons

57 46 57 73

35 22 29 17 37 20 44 29

% of this level 61.40% 38.60% 63.04% 36.96% 64.91% 35.09% 60.27% 39.73%

401-1 New Employee Hires 

Total number of new employee Persons
1,013 1,100 1,304 1,043

585 428 657 443 755 549 639 404

Rate of new employee %
29.38% 29.38% 31.38% 24.56%

33.41% 25.2%2 32.72% 25.52% 33.92% 28.46% 27.53% 20.99%

<30 years 

Persons
430 525 727 574

232 198 313 212 425 302 362 212

%
12.47% 14.02% 17.50% 13.52%

53.95% 46.05% 59.62% 40.38% 58.46% 41.54% 63.07% 36.93%

30-50 years 

Persons
559 559 568 452

338 221 332 227 325 243 265 187

%
16.21% 14.93% 13.67% 10.65%

57.78% 51.64% 59.39% 40.61% 57.22% 42.78% 58.63% 41.37%

>50 years 

Persons
24 16 9 17

15 9 12 4 5 4 12 5

%
0.70% 0.43% 0.22% 0.40%

2.56% 2.10% 0.75% 0.25% 0.56% 0.44% 70.59% 29.41%

Employee Turnover 

Total number of employee 
turnover Persons

671 723 972 946

384 287 350 373 591 381 541 405

Rate of employee turnover %
19.46% 19.31% 23.39% 22.28%

21.93% 16.91% 17.43% 21.49% 26.55% 19.75% 23.31% 21.04%

GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

Turnover by level

Top Management

Persons 0 0 0 0

% turnover of 
total employee 0% 0% 0% 0%

Persons 0 0 0 0 0 0 0 0

%  by gender 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Senior Management

Persons 2 1 9 8

% turnover of 
total employee 0.06% 0.03% 0.22% 0.19%

Persons 0 2 1 0 5 4 6 2

%  by gender 0% 100% 100% 0% 55.56% 44.44% 75.00% 25.00%

Middle Management

Persons 7 3 12 16

% turnover of 
total employee 0.20% 0.08% 0.29% 0.38%

Persons 5 2 3 0 5 7 8 8

%  by gender 71.4% 28.6% 100.0% 0.0% 41.7% 58.3% 50.0% 50.0%

 Manager

Persons 30 43 61 61

% turnover of 
total employee 0.87% 1.15% 1.47% 1.44%

Persons 19 11 34 9 27 34 35 26

%  by gender 63.33% 36.67% 79.07% 20.93% 44.26% 55.74% 57.38% 42.62%

Supervisor

Persons 26 38 55 63

% turnover of 
total employee 0.75% 1.01% 1.32% 1.48%

Persons 8 18 16 22 36 19 39 24

%  by gender 30.77% 69.23% 42.11% 57.89% 65.45% 34.55% 61.90% 38.10%

Officer/Staff

Persons 606 638 835 798

% turnover of 
total employee 17.58% 17.04% 20.10% 18.79%

Persons 352 254 296 342 518 317 453 345

%  by gender 58.09% 41.91% 46.39% 53.61% 62.04% 37.96% 56.77% 43.23%

165164



GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

Turnover by Age

<30 years 

Persons
242 292 421 409

139 103 141 151 256 165 240 169

% turnover of 
total employee

7.02% 7.80% 10.13% 9.63%

7.94% 6.07% 7.02% 8.70% 11.50% 8.55% 10.34% 8.78%

30-50 years 

Persons
414 420 536 512

235 179 202 218 326 210 284 228

% turnover of 
total employee

12.01% 11.22% 12.90% 12.06%

13.42% 10.55% 10.06% 12.56% 14.65% 10.89% 12.24% 11.84%

>50 years 

Persons
15 11 15 25

10 5 7 4 9 6 17 8

% turnover of 
total employee

0.44% 0.29% 0.36% 0.59%

0.57% 0.29% 0.35% 0.23% 0.40% 0.31% 0.73% 0.42%

401-3 Parental Leave

Employees that were entitled 
to parental leave Persons

1,263 1,357 1,467 3,265

0 1,263 0 1,357 0 1,467 1,764 1,501

Employees that took parental 
leave Persons

54 63 57 96

0 54 0 63 0 57 42 54

Employees that return to work 
after parental leave ended Persons

47 55 86 95

0 47 0 55 30 56 42 53

Employees that return to work 
after parental leave ended that 
were still employed 12 months 
after their return to work

Persons

41 46 73 90

0 41 0 46 25 48 41 49

Return to work rate %
87.04% 87.30% 150.88% 98.96%

0.0% 87.0% 0.0% 87.3% 52.6% 98.2% 43.8% 55.2%

Retention rate %
75.93% 73.02% 128.07% 93.75%

0.0% 75.9% 0.0% 73.0% 43.9% 84.2% 42.7% 51.0%

404-1 Employee Training

Average hours of training per 
year per employee

Hours/person/
year

24.00 26.76 17.86 18.06

15.63 18.27 27.73 25.78 16.58 19.13 19.34 16.78

Board of Directors Hours/person/
year

1.84 23.49 14.90 12.92

3.69 0.00 24.31 22.67 22.13 7.67 11.50 14.33

Top Management Hours/person/
year

11.19 134.77 87.16 28.68

10.27 12.11 90.55 179.00 87.09 87.22 33.55 23.81

GRI Description Unit
2016 2017 2018 2019

Male Female Male Female Male Female Male Female

Junior Management Hours/person/
year

36.61 37.39 37.44 30.49

32.30 40.92 33.33 41.46 37.68 37.19 28.99 32.00

Operation Hours/person/
year

21.84 16.27 14.64 17.06

20.75 22.93 12.41 20.12 14.20 15.08 18.95 15.17

Percentage of employees 
received regular performance 
and career development 
review

% of total 
employee

95.68% 91.35% 87.69% 88.92%

48.15% 47.53% 48.82% 42.52% 46.40% 41.29% 47.78% 41.14%

Top Management % of total 
employee

n/a n/a n/a 0.05%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05% 0%

Senior Management % of total 
employee

1.70% 1.68% 1.61% 1.91%

0.99% 0.71% 1.01% 0.67% 0.91% 0.7% 1.06% 0.85%

Middle Management % of total 
employee

2.07% 2.00% 2.72% 2.97%

0.97% 1.11% 0.99% 1.01% 1.4% 1.32% 1.65% 1.32%

Manager % of total 
employee

11.73% 10.76% 10.20% 10.24%

5.74% 5.99% 5.37% 5.40% 4.98% 5.22% 5.03% 5.21%

Supervisor % of total 
employee

8.78% 7.91% 7.82% 8.28%

4.20% 4.57% 3.82% 4.09% 3.37% 4.45% 3.35% 4.93%

Officer/Staff % of total 
employee

71.39% 68.99% 65.34% 65.47%

36.25% 35.14% 37.63% 31.36% 35.74% 29.6% 36.64% 28.83%

Remark:
 - Total number of employees included only Sansiri’s employees. Information on worker will be collected in the future.
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ดัชนีตัวชีว้ัด GRI

GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

General Disclosures

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-1 Name of the organization 20, 150, 155 -

102-2 Activities, brands, products, and 
services

18, 20-23 -

102-3 Location of headquarters 20, 42, 155 See also in Reader Survey 
section and website 
https://www.sansiri.com

102-4 Location of operations 20 -

102-5 Ownership and legal form 20 See also in  
https://www.sansiri.com

102-6 Markets served 20 -

102-7 Scale of the organization 21-22 See also in Sansiri Financial 
Statements section in 
Annual Report 2019

102-8 Information on employees and 
other workers

21, 160-161 -

102-9 Supply chain 23, 136 -

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

See remark There is no significant to 
the organization and its 
supply chain 2019

102-11 Precautionary Principle or 
approach

30-34 -

102-12 External initiatives 41, 47

102-13 Membership of associations See remark Sansiri is a member of  
Thai Real Estate Association  
(TREA: http:// 
www.thairealestate.org)  
Thai condominium 
Association (http:// 
www.thaicondo.or.th) and 
Real Estate Information 
Centre (REIC: http:// 
www.reic.or.th) 

102-14 Statement from senior decision-
maker

8-9

GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

33

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behaviour 

18, 24, 29, 38, 
40, 94-95

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

41-42

102-18 Governance structure 25

102-19 Delegating authority 25-26

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

26, 47 See also in Sansiri Annual 
Report 2019

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

25, 27 See also in Sansiri Annual 
Report 2019 and website 
https://www.sansiri.com 

102-23 Chair of the highest governance 
body 

25 See also in Sansiri Annual 
Report 2019 and website 
https://www.sansiri.com

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body 

27-28 See also in Sansiri Annual 
Report 2019 and website 
https://www.sansiri.com/
eng/shareholder-agm 

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

25-26 -

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body

47 -

102-28 Evaluating the highest 
governance body’s performance

28 See also in  
Sansiri Annual Report 2019

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

154-155 -

102-30 Effectiveness of risk 
management processes 

26, 31-32 -

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

35, 46 -

102-32 Highest governance body’s role 
in sustainability reporting 

25-26, 150 -
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GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

102-33 Communicating critical 
concerns

34 -

102-34 Nature and total number of 
critical concerns

34 See also in Risk Factors 
section of Sansiri Annual 
Report. Quantitative 
information is confidential.

102-35 Remuneration policies See remark See Remuneration of 
Directors and Management 
section of Sansiri Annual 
Report 2019.

102-36 Process for determining 
remuneration

See remark See Remuneration of 
Directors and Management 
section of Sansiri Annual 
Report 2019.

102-37 Stakeholders’ involvement 
in remuneration

See remark See Remuneration of 
Directors and Management 
section of Sansiri Annual 
Report 2019.

102-40 List of stakeholder groups 152-154 -

102-41 Collective bargaining 
agreements

See remark Information is not available. 
Sansiri currently does not 
collaborate with trade union 
for establishing Collective 
bargaining agreement. Such 
action is planned to initiate 
in the future.

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders 

152, 154 -

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

154, 155 -

102-44 Key topics and concerns raised 154, 155 -

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements 

150 -

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries 

150-153 -

102-47 List of material topics 150-153 -

102-48 Restatements of information 77, 160 -

GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

102-49 Changes in reporting 150 -

102-50 Reporting period 150 -

102-51 Date of most recent report 150 -

102-52 Reporting cycle 150 -

102-53 Contact point for questions 
regarding the report 

155 -

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

150 -

102-55 GRI content index 168-174 -

102-56 External assurance 150 -

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary In each 

section of the 
Sustainability 

Report

-

103-2 The management approach and 
its components 

-

103-3 Evaluation of the management 
approach

-

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

136 -

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

135-136 -

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

135-136 -

PRODUCT AND SERVICE QUALITY

Not Applicable - Complaint management 
regarding project quality

146 -

INNOVATION

Not Applicable - Innovation project 125-127 -

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Not Applicable - Customer Satisfaction survey (i.e. 
Customer Satisfaction Index)

51, 156 -
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GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PROJECT DEVELOPMENT

GRI 301: 
Materials 2016

301-1 Materials used by weight or 
volume

50, 74 -

301-2 Recycled input materials used 74 -

GRI 302:  
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

50, 75, 157 -

302-4 Reduction of energy 
consumption

51, 75, 158 -

G4 Sector 
Disclosure: 
Construction & 
Real Estate

CRE1 Building energy intensity 158

GRI 303: Water 
and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a 
shared resource

77 -

303-2 Water sources significantly 
affected by withdrawal of water

79 -

303-3 Water withdrawal 78 -

303-5 Water consumption 77, 158 -

G4 Sector 
Disclosure: 
Construction & 
Real Estate

CRE2 Building water intensity 77, 158 -

GRI 306: 
Effluents And 
Waste 2016

306-1 Water discharge by quality and 
destination

79 -

306-2 Waste by type and disposal 
method

50, 80-82, 159 -

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and regulations

83, 160 -

GRI 413: Local 
Communities 
2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments,
and development programs

73 -

GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

LOW-CARBON SOCIETY

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 131, 158 -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

131, 159 -

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions

131 -

G4 Sector 
Disclosure: 
Construction & 
Real Estate

CRE3 Greenhouse gas emissions 
intensity from buildings

159 -

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

84-87, 89 -

403-3 Occupational health services 84-85 -

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

84-89 -

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

86, 88 -

403-9 Work-related injuries 91 -

CUSTOMER WELFARE AND SAFETY

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety 2016

416-1 Assessment of the health and 
safety impacts of product and 
service categories

143-145 -

416-2 Incidents of non-compliance 
concerning the health and 
safety impacts of products and 
services

146 -

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 

GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per 
year per employee

51, 166 -

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

97-101 -
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GRI Standard Disclosure
Page 

Number(s) 
and/or URL

Omission / Remark

TALENT ATTRACTION AND RETENTION

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

164-166 -

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided 
to temporary or part-time 
employees

108 -

401-3 Parental leave 166 -

GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-3 Percentage of employees 
receiving regular performance 
and career development reviews

104, 167 -

CORPORATE SOCIAL INVESTMENT

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

51, 110-117, 156 -

GRI 413: Local 
Communities 
2016

413-1 Operations with local 
community engagement, impact 
assessments, and development 
programs

111-117 -

HUMAN RIGHTS

GRI 408: Child 
Labor 2016

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

120-121 -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 
2016

412-2 Employee training on human 
rights policies or procedures

119, 134 -

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้อ่าน

ควำมคิดเหน็ของท่ำนจะเป็นข้อมูลส�ำหรบักำรพัฒนำรำยงำนควำมยั่งยืนของ แสนสิร ิใหดี้ยิ่งขึ้น

กรุณำท�ำเครื่องหมำย X ลงในชอ่ง   และเขียนข้อคิดเหน็ของท่ำนลงในชอ่งว่ำง

1. ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

  พนักงำนแสนสิร ิ  ลูกค้ำ / ลูกบ้ำน / ผู้เชำ่ 

  พันธมิตรทำงธุรกิจ / คู่ค้ำ / ผู้รบัเหมำ  นักลงทุน / ผู้ถือหุน้ / สถำบันกำรเงนิ

  หน่วยงำนภำครฐั  ชุมชนและสังคม

  อ่ืน ๆ (ระบุ ......................................)

2. ท่ำนรบัทรำบถึงรำยงำนควำมยั่งยืนของแสนสิรไิด้อย่ำงไร

  เว็บไซต์แสนสิร ิ  งำนสัมมนำ / บรรยำย / นิทรรศกำร   พนักงำนแสนสิริ

  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้  อ่ืน ๆ (กรุณำระบุ ......................................)

3. ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2562

 ควำมสมบูรณ์ของรำยงำน  มำก  ปำนกลำง  น้อย   ไม่พอใจ

 กำรก�ำหนดประเด็นของรำยงำน  มำก  ปำนกลำง  น้อย   ไม่พอใจ

 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำในรำยงำน  มำก  ปำนกลำง  น้อย   ไม่พอใจ

 เนื้อหำเข้ำใจงำ่ย  มำก  ปำนกลำง  น้อย   ไม่พอใจ

 กำรออกแบบรูปเล่ม  มำก  ปำนกลำง  น้อย   ไม่พอใจ

 ควำมพึงพอใจต่อรำยงำนโดยรวม  มำก  ปำนกลำง  น้อย   ไม่พอใจ

4. ท่ำนสนใจเนื้อหำบทใดมำกท่ีสุด (กรุณำระบุเหตุผล)

..............................................................................................................................................................................

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือกำรพัฒนำรำยงำนฯ ในปีถัดไป

..............................................................................................................................................................................

กรุณำกรอกแบบส�ำรวจและส่งกลับมำยังบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน)

ขอขอบคุณส�าหรบัความรว่มมือของท่าน
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แบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของผู้อ่าน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
บรษิัท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ส�านักกรรมการผู้จดัการใหญ ่

บรษิัท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)
59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ 10110 

ช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงนิเชื ่อ
ใบอณุญำตพิเศษที่ พ.107/2554

ปณศ.สำมเสนใน

สิ่งตีพิมพ์

แนวพับ
แนวพับ



CALL 1685 sansiri.com
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