รายงานความยั่งยืน
2562

รายงานความยั่งยืน 2562

สารบัญ

7

69

11

93

17

123

45

149

สารจาก
ประธานอำ�นวยการ
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ธุรกิจของแสนสิ ริ

แสนสิ ริและความยั่งยืน

การบริหารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การพั ฒนาบุคลากร

การวิเคราะห์เทคโนโลยี
และธุรกิจ

เกี่ ยวกับรายงานฉบับนี้

53

การสร้างความสั มพั นธ์
กับลูกค้า

4

5

สารจาก
ประธานอ�ำนวยการ
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สารจากประธานอ�ำนวยการ

ตลอดปี 2562 แสนสิรด
ิ �ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และพร้อม
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างกลมกลืน เพราะเราเชื่อว่า “การสร้างบ้าน คือการสร้างชีวิต CONSTRUCTING
LIFE, NOT JUST BUILDINGS” นอกจากนี้แสนสิรไิ ด้น�ำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่ อเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ง ขัน ทางธุ ร กิ จ อสั ง หาริม ทรัพ ย์ที่ ปั จ จุ บัน มีก ารเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อง ส� ำ หรับ ด้ า น
การก�ำกับดูแลองค์กร แสนสิรไิ ด้ดำ� เนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการคอร์รป
ั ชันอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก� ำ หนดโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงแสนสิรถ
ิ ือเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อเด็ก ตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบต
ั ิทางธุรกิจ
(Children’s Right and Business Principle: CRBP) ซึ่งแสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญตลอดการด�ำเนินธุรกิจมา 35 ปี
นอกเหนื อ จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ความยั่ ง ยื น แสนสิ ริ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทและพั น ธกิ จ ในฐานะผู้ น� ำ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ของไทยทีค
่ ำ� นึงถึงผูม
้ ส
ี ่วนร่วมในวงจรธุรกิจแบบองค์รวม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
การก�ำหนดกลยุทธ์ “แสนสิริ กรีน มิชชั่น” เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจและสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ เป็นมิตรกั บสิ่ งแวดล้ อมภายในปี 2565 ครอบคลุมทุกหน่วยธุ รกิ จของแสนสิ ริ โดยประยุ กต์ ใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ การใช้แหล่ง
พลังงานหมุนเวี ยนภายในโครงการที่พักอาศั ย มาตรการบรรเทาปัญหาค่ าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน
ในกรุ ง เทพฯและปริม ณฑล รวมถึ ง การวางกลยุ ท ธ์เ พื่ อสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มภายใน
องค์กร เช่น การไม่ใช้ขวดพลาสติกภายในองค์กร การจัดการขยะโดยใช้หลักการ Recycle Reuse Reduce
และ Renew เป็นต้น
แสนสิรไิ ด้สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านโครงการ โซเชียล เช้นจ์ (Social Change)
ในปี 2562 แสนสิริใช้งบประมาณกว่า 49.2 ล้านบาท ส�ำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยร่วมมือกับองค์การ
ยู นิเซฟประเทศไทย ได้ แก่ จัดท� ำพื้ นที่ ปลอดภัยให้กับเด็ กและเยาวชนในพื้ นที่ พัฒนาโครงการ และมอบเงิน
บริจาคเข้ากองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ซึ่งแสนสิริได้สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ทั้งนี้
การด�ำเนินธุรกิจของแสนสิรไิ ด้ค�ำนึงถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าธุรกิจ โดยก�ำหนดให้คค
ู่ า้ ธุรกิจ
ทุกรายต้องผ่านการลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้ าธุรกิจที่มีข้อก� ำหนดคุ้มครองแรงงานเด็ก เพื่ อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กในทุกห่วงโซ่คณ
ุ ค่าธุรกิจของแสนสิริ รวมถึงแสนสิรย
ิ ง
ั มีโครงการต่าง ๆ
ที่ พ ร้อ มสนั บ สนุ น ให้เ ด็ ก และเยาวชนในสั ง คมได้ รับ โอกาสที่ จ ะพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต อาทิ โครงการแสนสิ ริ
อะคาเดมี่ เป็นโครงการผลักดันและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้ใช้ศักยภาพ
ของตนเองก้าวไปสู่นักกีฬาทีมชาติต่อไป

อภิชาติ จู ตระกูล
ประธานอำ�นวยการ
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ในปี 2563 แสนสิรย
ิ ังคงมุ่งค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อม
ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยน�ำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่ อเพิ่ ม ศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ และรัก ษาความเป็ น ผู้ น� ำ ในธุ ร กิ จ ด้ า นอสั ง หาริม ทรัพ ย์ ข องประเทศไทยอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพั ฒนาในทุกด้านของแสนสิ ริจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีบุคลากรที่มีคุณภาพภายใน
องค์กร โดยผมเชื่อมั่นว่าบุคลากรในทุกระดับเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งที่ท�ำให้แสนสิริก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน มั่นคง
และบรรลุเ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ว างไว้ ไ ด้ ในฐานะตั ว แทนของบริษั ท ฯ ผมขอขอบคุณ บุ ค ลากรทุก คนที่ ทุ่ม เทก� ำ ลั ง
และความสามารถเพื่อให้แสนสิ ริเติบโตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพพร้อมกับการท�ำงานเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม
เพื่อท�ำให้แสนสิรเิ ป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป
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รางวัล
ความภาคภูมิใจ
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ผลงานเด่นด้านความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2562

รายได้สุทธิ
26,291 ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิ
2,275 ล้านบาท

อัตราก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ 8.65

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกรายการ ได้รบ
ั การแก้ไข

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้กว่า 354,675
กิโลวัตต์ช่ว
ั โมงต่อปี

น้�ำเสียที่ปล่อยออกจากทุกพื้นที่
การด�ำเนินงานของแสนสิริ
เป็นไปตามที่มาตรฐานก�ำหนด

20 โครงการใหม่

พนักงานรวม
4,246 คน

คะแนนการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนของแสนสิริ
จัดอยู่ในกลุ่ม “ดีมากi”

ไม่มีกรณีเสียชีวิต
จากการด�ำเนินงานในทุกพื้นที่
ด�ำเนินงานของแสนสิริ

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบด้านความปลอดภัย

การอบรมของพนักงาน
เฉลี่ย 18.06 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

ต้นทุนที่ลดลง
จากกระบวนการประมูลราคา
จ�ำนวน 300 ล้านบาท

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้กว่า 2,071.49 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน
ที่โครงการสามารถลดได้กว่า
2,377.283 บาทต่อปี

เงินลงทุนอบรมพนักงาน
ทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

เด็กเข้าใช้พ้ ืนที่ปลอดภัยเพื่อท�ำ
กิจกรรมรวม 4,478 คน จากพื้นที่
พัฒนาโครงการทั้งหมด 57 แห่ง

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

ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดในส�ำนักงาน
ร้อยละ 82.14

แสนสิรส
ิ นับสนุนเงินบริจาค
แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง
รวมมูลค่ากว่า 295.91 ล้านบาท

หมายเหตุ
i

ข้อมูล CG Score ประจ�ำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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แสนสิรไิ ด้รบ
ั รางวัล Most Innovative Interior Design Thailand 2018 จากงาน International Finance Award
2018 ที่ จัดขึ้นโดย International Finance Magazine
(IFM) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นน�ำระดั บโลกจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่งแสนสิ ริเป็นผู้ประกอบการอสั งหาริมทรัพย์ไทย
รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
แสนสิ ริ ในการผู้น� ำด้ านการพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ช้ันน� ำ
ของประเทศไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

แสนสิ ริ ไ ด้ รั บ รางวั ล Best Developer Thailand ซึ่ ง
เป็ น รางวั ล สู ง สุ ด จากงาน DOT Property Thailand
Awards ครั้งที่ 3 ซึ่งแสดงถึ งการเป็นผู้น�ำแห่งในวงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่น�ำเสนอโครงการที่ดีที่สุดและบริการครบ
วงจร พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ในการอยู่อาศัยที่สะดวก
สบายแก่ ลูกบ้าน นอกจากนี้ พลั ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือยังได้รบ
ั อีก 2 รางวัลคือ รางวัล Thailand’s
Best Real Estate Agencies 2019 และรางวัล Special
Recognition Award for Online Marketing ซึ่งเป็นรางวัล
พิเศษอีกด้วย

แสนสิ ริได้ รับรางวั ล The Most Powerful Real Estate
Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากผลการวิจย
ั ของ TerraBKK
ซึ่ ง เป็ น เว็ บ ไซต์ ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ อนไลน์ ช้ั น น� ำ ของ
ประเทศไทย ซึ่งผลจากการวิ จัยพบว่ า แสนสิ ริมีความโดด
เด่ นด้ านผู้น�ำด้ านนวั ตกรรมเพื่ อการอยู่อาศั ย เข้าใจความ
ต้ อ งการของผู้ อ ยู่อ าศั ย -นั ก ลงทุน พร้อ มทั้ ง ใส่ ใจด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม

แสนสิรไิ ด้รบ
ั รางวัลจากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม ส�ำหรับธุรกิจขนาด
ใหญ่ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) จากโครงการการบริการดูแลความปลอดภัย
อย่างเต็มรูปแบบจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ภายใต้ ความร่วมมือระหว่ างแสนสิ ริและพลั ส พร็อพเพอร์ตี้ โดยผสานการใช้เทคโนโลยี AI, IoT และ Blockchain ตั้ งแต่
กระบวนการการพัฒนาโครงการ (Product) การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน (Process) ไปถึงการสร้างสรรค์บริการ (Service)
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งานดีไซน์ The Glass Fortress ส�ำนักงานขายของ เดอะ ไลน์
พหลโยธิน พาร์ค ของแสนสิรไิ ด้รบ
ั รางวัล Silver Award
ในหมวด Architecture Categories / Other Architectural
Designs จากงาน International Design Awards (IDA)
ครั้ง ที่ 12 ประจ�ำ ปี 2018 โดยโครงการนี้ ไ ด้ น� ำ อิ ฐ แก้ ว ใส
มาก่อเป็นก�ำแพงแก้วสูง 8 เมตร และใช้พ้ ืนที่ว่างภายในเป็น
สวนหย่อมเล็ก ๆ ก่อนเข้าสู่พ้ ืนทีส
่ �ำนักงานขาย ซึ่งอิฐแก้วใสนี้
สามารถกันแสงและเสียงที่ไม่พึงประสงค์รอบนอกออกไปได้
อย่างพอเหมาะ

15

ธุรกิ จ
ของแสนสิ ริ
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วิสัยทัศน์
แสนสิริ บริษท
ั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชน
ั ทัศน์
้ ั น�ำของประเทศไทย ด้วยวิสย
ในการเติ ม เต็ ม ประสบการณ์ ก ารอยู่ อ าศั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ เราจึง มุ่ ง
ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกไลฟ์สไตล์ท้ ังบ้าน คอนโดมิเนียม
และทาวน์ เ ฮาส์ บนความเข้า ใจอย่า งลึ ก ซึ้ง ด้ ว ยความมุ่ง มั่น ในการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า พร้ อ มยกระดั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
ลูกค้า พนักงาน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม

ภารกิจ
แสนสิ ริมุ่งมั่นพั ฒนาและจัดหาที่ พักอาศั ย รวมถึ งส่ งเสริมกิ จกรรม
ไลฟ์ส ไตล์ และประสบการณ์ ที่ มีเ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว เราพร้อ มเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณและพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวั นนี้ พรุ ่งนี้
และตลอดไป
เราจะด� ำ เนิ น การในฐานะ “ศู น ย์ร วมการบริก ารทางอสั ง หาริม ทรัพ ย์
ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและการบริการที่รวม
เป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุน
้ คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์
ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุด
ในทุก ๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ
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ภาพรวมธุรกิจของแสนสิริ

ภาพรวมผลการด�ำเนินธุรกิจ
ของแสนสิริ

บริษท
ั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่
เกีย
่ วข้อง ได้แก่ กลุม
่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุม
่ ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ และกลุม
่ ธุรกิจ
การลงทุน และจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ช่ อ
ื SIRI
แสนสิรม
ิ ก
ี ารด�ำเนินงานทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยในปี 2563 แสนสิรไิ ด้ยา้ ยส�ำนักงาน
ใหญ่จากเดิมตั้งอยูท
่ ี่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
10400 เป็นที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
10110 และมีส�ำนักงานขายตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์
พนักงานรวม
4,246 คน

รายได้รวม
26,291 ล้านบาท

ธุรกิจของแสนสิริ
กลุ่มธุรกิจพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่ อขาย - ครอบคลุมโครงการบ้านเดี่ยว

โครงการทาวน์เฮาส์ และโครงการคอนโดมิเนียม
เพื่ อเช่า - ครอบคลุมโครงการอาคารพาณิชย์
ในรู ปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลูกค้า
และธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ช่ อ
ื ฮาบิโตะ มอลล์

ในปี 2562 มีโครงการเปิดใหม่
จ�ำนวน 20 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม
31,286 ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงาน
รวม 4,644 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

เน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการใช้ชว
ี ิตในอนาคต
ครอบคลุมทั้งแนวทางการด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน
การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู ผ
้ ่านเทคโนโลยี
และสื่อรู ปแบบใหม่

พนักงานประจ�ำ
3,265 คน
พนักงานชั่วคราว
981 คน

ยอดขาย
(Presales) รวม
20,535 ล้านบาท

ส่งมอบ 3,721 ยูนต
ิ
จาก 100 โครงการภายใต้
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คิดเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์
รวม 31,308 ล้านบาท
(รวมโครงการร่วมทุนกับ
บริษท
ั บีทเี อส กรุป
๊ จ�ำกัด
(มหาชน))

เพศชาย 2,321 คน
เพศหญิง 1,925 คน

ภาษีที่จา่ ยให้รฐ
ั บาล
รวม 839 ล้านบาท

ผลประโยชน์
เงินปันผล
พนักงาน
ส�ำหรับผู้ถือหุน
้
รวม 2,489 ล้านบาท รวม 1,432 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
(ด�ำเนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด)

ลงทุนกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 560 ล้านบาท

การศึกษา - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โรงแรม - โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน เขาใหญ่ และเชียงใหม่
ที่ปรึกษา - ด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร(Quintessentially Lifestyle)
การจัดการกิจกรรมพิ เศษ (Events Management) -

งานวิวาห์ครบวงจรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (Quintessentially Event and Wedding)
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(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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โครงการ
บ้านเดี่ยว

โครงการ
ทาวน์เฮาส์

โครงการ
คอนโดมิเนียม

ห่วงโซ่คุณค่าของแสนสิริ

โครงการ
มิกซ์

การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ
ส�ำหรับการพั ฒนาโครงการ

112

82

177

การออกแบบและ
การเตรียมพั ฒนาโครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

3

จ�ำนวนโครงการที่
แสนสิรพ
ิ ั ฒนาทั้งหมด

•
•

42

19

36

3

•

จ�ำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
(Project on Hand)

การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการ
พั ฒนาโครงการ
การกำ�หนดลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ าหมาย
และการวิ เคราะห์คู่แข่ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเด็น
สำ�คั ญ ทางด้ า นกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง

•

•
•
•

การก่อสร้างของ
โครงการ

โรงแรม เอสเคป หัวหิน
และเขาใหญ่

ฮาบิโตะ มอลล์

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูป

จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการ
53,382 คน
รายได้ 95.78 ล้านบาท

จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย
789,000 คน/ปี
รายได้ 30 ล้านบาท/ปี

ปริมาณแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป
ที่ผลิตได้ 289,000 ตัน
มูลค่า 1,350 ล้านบาท

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทผลด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน รายงานประจ�ำปี 2562 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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•

•

•
•

การคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างสาธารณูปโภค ส่วนกลาง
การผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรู ป
และขนส่ ง มาติ ด ตั้ งยัง โครงการ
และการก่อสร้างบ้าน/ ห้องชุด
การบริหารจัดการต้นทุนของ โครงการ
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
งานก่อสร้าง

การออกแบบแนวคิ ด โครงการ
แ ล ะ พั ฒ น า แ บ บ สำ� ห รั บ ใ ช้ ใ น
วั ตถุประสงค์ต่าง ๆ
การคัดเลือกวั สดุท่ ี ใช้ในโครงการ
การขออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง
การจัดเตรียมเงินทุน สำ�หรับพัฒนา
โครงการ

•
•
•

การส่งมอบ บ้าน/ห้องชุด
ให้กับลูกค้า

•
•
•

การอำ�นวยความสะดวกในเรื่ อง
การขอสิ นเชื่อกับทางธนาคาร
การตรวจรับมอบบ้าน/ ห้องชุด และ
การแก้ไขงาน
การโอนกรรมสิ ทธิ์

การกำ�หนดแผนการขาย และ
กิจกรรมทางการตลาด
การคั ด เลื อ กเครื่ องมื อ ในการ
ขาย และสื่ อทางการตลาด
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง บ้ า น
ตัวอย่าง

บริการหลังการโอน
กรรมสิทธิ์

•
•
•
•

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การรับประกันคุณภาพบ้าน / ห้องชุด
การแจ้งซ่อม
การจัดตั้งนิติบุคคลสำ�หรับบริหาร
อาคารที่ พักอาศั ย
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กลยุทธ์ทางธุรกิจของแสนสิริ

เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาส์
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพผ่านการเปิดตัวโครงการ
เช่น โครงการสิรเิ พลส

ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำตลาดโครงการ
คอนโดมิเนียมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ
และรองรับตลาดที่ก�ำลังเติบโต

การก�ำกับดูแลกิจการ
แสนสิรค
ิ ำ� นึงถึงความส�ำคัญของก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้ธร
ุ กิจด�ำเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมกับผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียทุกฝ่าย และเป็นการคงความ
สามารถในแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิม
่ คุณค่าขององค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสนสิริ
ก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการโดยด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมก�ำหนด
โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์กรทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถในการบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของแสนสิรป
ิ ระกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
รวม 7 คณะ

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

มุ่งเจาะตลาดต่างประเทศ
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง

คณะกรรมการบริษัท

ใช้สิ่งที่แสนสิรว
ิ างรากฐานอย่างมั่นคงแล้วให้
เกิดประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย

ผสมผสานกลยุทธ์ด้านดิจท
ิ ัล
เพื่อน�ำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
รวมถึงพัฒนารากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง

มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพของ
งานและคุณภาพชีวิต รวมถึงพัฒนา
ความสามารถตลอดอายุงาน เพื่อสร้าง
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้มากขึ้น

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการลงทุน

ด�ำเนินโครงการ Sansiri Green Mission
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การก� ำ กั บ ดูแ ลการด� ำ เนิ น งานของแสนสิ ริรับ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการบริษั ท ทั้ ง หมด 11 ท่ า น
ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน
ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน

(ดูรายละเอียดโครงสร้างการก�ำกับดูแลเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2562 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3. นายเศรษฐา ทวี สิน
4. นายวั นจักร์ บุรณศิ ริ

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

•

5. นายธงชัย จิรอลงกรณ์

•

•

•

•
•

•

•

•

7. นายศุภนิจ จัยวั ฒน์

•

•

•

8. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

•

•

•

•

•

•

•

10. นายอุ ทัย อุ ทัยแสงสุข

•

•

•

•

•

11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

6. นายพรทัต อมตวิ วัฒน์

9. นายวิ ชญา จาติกวณิช

•

•

•

•

รัฐศาสตร์/สั งคมศาสตร์

•

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การค้า/การลงทุน

•

การกำ�กับดูแลกิจการที่ ดี

ธุรกิจระหว่างประเทศ

•

บัญชี การเงิน และการธนาคาร

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

ก�ำหนดและพิ จารณาแผนการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ
เติบโตสูง กิจการร่วมลงทุน หรือ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ท้ังในและ
ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามกลยุ ท ธ์
องค์กร และความสามารถในการขยายธุรกิจให้เป็นไปตาม
ทิศทางและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท

บริหารธุรกิจและการจัดการ

คณะกรรมการลงทุน
(Investment Committee)

•

•

ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับหลัก
การดังกล่าวรวมถึงจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
ความสอดคล้องกับแนวปฏิบต
ั ข
ิ องหน่วยงานก�ำกับดูแล
ก�ำหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
และการบริ ห ารงานหลั ก ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การรายวั น
ตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รบ
ั จากคณะกรรมการ
บริษั ท รวมถึ ง ตรวจสอบและติ ด ตามแผนธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รับ
อนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอเข้าสู่
คณะกรรมการบริษัท

•

•

รายชื่อกรรมการ

1. นายอภิชาติ จู ตระกูล

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

เศรษฐศาสตร์

ความรู้/ทักษะ/ความชำ�นาญ/ประสบการณ์
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์/
ความรู้เกี่ ยวกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance
Committee)

พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการเกีย
่ วกับการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแล ติดตาม ตรวจ
สอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร และทบทวนการ
ด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร

ตารางประสบการณ์ (Skill Matrix)

กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมุ่งปรับปรุ งและพัฒนา
ธุรกิจ เพื่อควบคุมผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึ้น รวมทั้งมุง
่ พัฒนา
กระบวนการธุรกิจให้มม
ี าตรฐานตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระ

(Corporate Social
Responsibility Committee)

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม/
การพั ฒนาอย่างยั่งยืน

พิ จารณานโยบายและก�ำกั บดูแลด้ านความรับผิดชอบต่ อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแต่งตั้งคณะท�ำงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ ดิน

สรรหาและแต่ ง ตั้ งกรรมการตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด
ครอบคลุมจรรยาบรรณ ภาวะผู้น�ำ และวิสัยทัศน์

กฎหมาย/นิติศาสตร์

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and
Compensation Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�ำหนดเกณฑ์พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการของแสนสิริ จากประสบการณ์ ความเชีย
่ วชาญ
และความสามารถในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของแสนสิ ริ วิ สั ย ทั ศ น์ ภาวะ
ความเป็นผู้น�ำ โดยไม่ค�ำนึงถึงเรื่องเพศ สั ญชาติ ศาสนา เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาค ก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์อย่างสู งสุ ดต่ อบริษัท โดยใน
ปี 2562 ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งและ
ด�ำรงต�ำแหน่ง แสดงตามตารางประสบการณ์ (Skill Matrix) ดังนี้

วิศวกรรมศาสตร์

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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กระบวนการและหลักเกณฑ์
ประเมินผลงานของคณะกรรมการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของแสนสิริท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และด�ำเนิน
การประเมินคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและหาแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน
อย่างต่อเนื่อง อ้างอิงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แสนสิ ริก�ำหนดนโยบายการก� ำกั บดูแลกิ จการที่ ดี เพื่ อวางกรอบการ
ก�ำกับดูแลองค์กรให้เป็นเลิศและสอดคล้องตามเกณฑ์การก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ก�ำหนด

แนวทางการประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา
เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยควร
ก�ำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบ
กับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะ
และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผล
การประเมินในภาพรวม
ไว้ในรายงานประจ�ำปี

บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก
มาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผย
การด�ำเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจ�ำปี

ในปี 2562 แสนสิรใิ ช้วิธป
ี ระเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็น
ร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และคะแนนต่�ำกว่า/เท่ากับร้อย
ละ 50 = ควรปรับปรุ ง

การให้สิทธิของผู้ถือหุน
้ และ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน
้ อย่างเท่าเทียมกัน

การสนับสนุนด้านความรับผิดชอบ
ของทางคณะกรรมการตามหน้าที่
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
และรักษาเงินทุนของบริษท
ั

การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเป็นธรรม
มีความโปร่งใส ทันเวลา

การเพิ่มคุณค่าให้ผู้ถือหุน
้
ในระยะยาวภายใต้กรอบจริยธรรม
ธุรกิจที่ดี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
และการไม่รบ
ั ของขวัญ
ของบริษท
ั

ผลการประเมินของคณะกรรมการภายในแสนสิริ
เฉลี่ยผลการประเมินของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

ร้อยละ 96.36

ร้อยละ 100

ร้อยละ 99.33

ร้อยละ 97.65

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 99.4

ร้อยละ 92.85

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจ
และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

ก�ำหนดกระบวนการที่ค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย
ผู้ถือหุน
้ ลูกค้า คู่แข่ง และคู่ค้าทาง
ธุรกิจ เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ขององค์กร

ก�ำหนดให้บุคลากรทุกคน
ด�ำเนินงานตามคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)

ดูรายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจ�ำปี 2562
และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/02-corporate-governance-and-code-of-conduct-TH.pdf
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ประสิทธิผล
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การท�ำงานของคณะกรรมการ ในปี 2562 คณะกรรมการของแสนสิรม
ิ ีอัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการที่รอ
้ ย
ละ 93 ซึ่งแสนสิรม
ิ ีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ครั้ง

รางวัลด้านการก�ำกับดูแลองค์กร
ของแสนสิริ
โครงการการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน
้ ประจ�ำปี 2562
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผลส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2562
(Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies 2019) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

(ดูรายละเอียดผลการก�ำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2562)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
แสนสิรก
ิ �ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
องค์กรทุกระดับ ครอบคลุมการทบทวน เฝ้าติดตาม และการก�ำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับ
ดูแลกิจการ การวางแผน
และกระบวนการรายงาน ทั้งในระดับ
การด�ำเนินงานและระดับกลยุทธ์
อย่างต่อเนื่อง

ก�ำหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุม
จัดการความไม่แน่นอน
เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
หรือลดโอกาสความสูญเสีย

ก�ำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง
ได้มาตรฐานทั้งองค์กร มีการทบทวน
เฝ้าติดตาม และก�ำหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นใหม่
หรือที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner)
ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาความเสี่ยง

(ศึกษารายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของแสนสิรใิ นรายงานประจ�ำปี 2562 และเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

โครงสร้างการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแสนสิรท
ิ �ำหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงานภายในแสนสิริ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบในการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

การบริหารจัดความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน

การบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงเหตุการณ์ไม่ปกติเป็นกระบวนส�ำคัญเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
และกลยุทธ์ที่ต้ ังไว้ รวมถึงประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แสนสิริจง
ึ ก�ำหนดนโยบายและ
โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่ อด�ำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ ยงที่ครอบคลุมการวิ เคราะห์ การ
ก�ำหนดมาตรการความเสี่ยงในระดับองค์กรและระดับฝ่าย และการทบทวนประเด็นความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวม
ทั้งประเมินความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าและแนว
โน้มของโลก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ดูรายละเอียดโครงสร้างการก�ำกับดูแลเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี 2562 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นโยบาย/แนวทางแก้ไข

การไม่ ส ามารถหาที่ ดิ น มาพั ฒ นาโครงการได้

• ก� ำ หนดนโยบายซื้อ ที่ ดิ น เก็ บ ส� ำ หรับ ที่ ดิ น ที่ มี แ นวโน้ ม จะ

สูงขึ้น การขาดแคลนที่ดินในท�ำเลย่านธุรกิจ และ

• สร้ า งเครื อ ข่ า ยนายหน้ า สรรหาที่ ดิ น เพื่ อเปิ ด โอกาสให้

เพียงพอกับเป้าหมาย เนื่องจากราคาทีด
่ น
ิ ทีป
่ รับตัว

โครงสร้ า งการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อตอบสนอง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริห ารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายและอนุ มัติ แ ผน
ปฏิ บัติงานด้ านความเสี่ ยง คณะกรรมการชุดย่อยบริหารความเสี่ ยง
ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดูแ ลประเด็ น ความเสี่ ย งขององค์ ก ร และน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าว
จะสอดคล้องตามแนวทางการป้องกัน 3 ชั้น นอกจากนี้แสนสิรม
ิ ีแผน
พั ฒนาเพิ่ มเติ มในส่ วนของการก� ำหนดกลไกการประเมินประสิ ทธิผล
ของการบริ ห ารจัด การ โดยอาศั ย ตั ว ชี้วั ด ความเสี่ ย ง (Key Risk
Indicators) เป็นเครื่องมือเฝ้ าติ ดตามสถานการณ์ความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการ
จัดหาที่ดิน

การแข่งขันที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการ

การเพิ่ ม ขึ้ นและความผั น ผวนของราคาวั ส ดุ
ก่ อ สร้ า งที่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ

ความเสี่ยงจากการ
เพิ่ มขึ้นของราคา
วัสดุก่อสร้าง

ต้ น ทุ น การพั ฒ นาโครงการ เนื่ องจากความ
ต้องการวัสดุก่อสร้างของตลาดมีเพิ่มสูงขึ้น

มีค วามเสี่ ย งต่ อ การไม่ส ามารถจัด หาผู้ รับ เหมา

แสนสิ ริป ระเมิน ความเสี่ ย งจากเหตุก ารณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและจ�ำ แนก
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส�ำคัญ โดยจะพิจารณาปรับ
เปลี่ ยนกลยุ ทธ์หรือมาตรการหากปัจจัยเสี่ ยงมีการเปลี่ ยนแปลงของ
ประเด็นหรือระดับความเสี่ยง เพื่อด�ำเนินการให้มาตรการการป้องกัน
สามารถลดผลกระทบให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงจากการ
มีสินค้าคงเหลือ

ความเสี่ยงของการ
เพิ่ มอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน

• ก� ำ หนดราคาส่ ง มอบวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งล่ ว งหน้ า เพื่ อลด
ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น

• หาพันธมิตรทางการค้า

• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รบ
ั เหมา

• ก่อสร้างผนังและชิน
้ งานส�ำเร็จรูป (Precast Construction)
เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานและผูร้ บ
ั เหมารายย่อย ส่งผลให้เกิด
ความยืดหยุน
่ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการด�ำเนินงาน
สอดคล้องตามการเปลีย
่ นแปลงของสภาวการณ์ได้ทน
ั ท่วงที

ยอดขายที่ไม่เป็นไปตามประมาณการและจ�ำนวน

• ลดความเสีย
่ งของสินค้าคงเหลือโดยบริหารสินค้าคงเหลือ

ที่ไม่เอื้ออ�ำนวย

• เน้นการพัฒนาโครงการบ้านเดีย
่ วและทาวน์เฮาส์เป็นรายเฟส

ให้มป
ี ระสิทธิภาพมาก

• เน้นการท�ำวิจย
ั เชิงลึก เพื่อพัฒนารู ปแบบของโครงการ
คอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของกลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย

อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ยื ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ นเนื่ องจาก

• ได้ รั บ การจั ด กลุ่ ม อยู่ ใ นผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ที่ มี

ความน่ า เชื่ อถื อ กั บ ธนาคารและการพิ จ ารณา

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กบ
ั ธนาคาร ส่งผลให้ได้รบ
ั การ

หลายโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องแสนสิ ริ

• ด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในรายงานการวิ เคราะห์

ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย ส่งผลต่อ

ผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายอันเป็น

กู้เงินทุนในอนาคตเป็นไปได้ยาก

สนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารเป็นอย่างดีตลอดมา

สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไม่ได้รบ
ั

ความเสี่ยงจากการที่โครงการ อนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
คอนโดมิเนียมจะไม่ได้รบ
ั
ความเห็นชอบจากส�ำนัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิง
่ แวดล้อม

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศมี ค วามเสี่ ย ง

เนื่องจากต้องอาศัยเงินทุนและการตลาดทีด
่ ี ชื่อเสียง

เป็นทีย
่ อมรับ และต้องสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ
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และราคาที่เหมาะสม

ก�ำหนด

เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ความเสี่ยงจากการ
ด�ำเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ

• ก� ำ หนดการประกวดราคาเพื่ อเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพ

มาด� ำ เนิ น การก่ อ สร้า งให้เ ป็ น ไปตามแผนงานที่

ยูนต
ิ ทีส
่ ร้างเสร็จเหลือขาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

กระบวนการบริหารความเสี่ ยงของแสนสิ ริสอดคล้ องตามมาตรฐาน
การบริหารความเสี่ ยง COSO-ERM ซึ่งเริ่มจากการพิ จารณาสภาพ
แวดล้อมภายในองค์กร เช่น นโยบายของผู้บริหาร บุคลากร กระบวน
การทํางาน ระบบ เป็นต้น เพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ ยง ให้มีความสอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์และระดั บความเสี่ ยงที่ องค์ กร
ยอมรับ ได้ ก่ อ นท� ำ การระบุ ค วามเสี่ ย งโดยรวบรวมเหตุก ารณ์ ที่ อ าจ
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ครอบคลุมปัจจัยเสี่ ยงภายในและภายนอก และ
ท� ำ การพิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและนโยบายในการจัด การกั บ ความ
เสี่ยงดังกล่าว ต่อมาแสนสิริได้ประเมินและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และก�ำหนดมาตรการการตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงนั้น ครอบคลุมกิ จกรรมควบคุมและระบบการติ ดตาม และแสน
สิ ริจะสื่ อสารกระบวนการทั้ งหมดผ่านการใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในองค์กร

แสนสิรไิ ด้โดยตรง

วัสดุก่อสร้างในหมวดส�ำคัญอย่างใกล้ชด
ิ

การด�ำเนินการก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของแสนสิริ

นายหน้ า และผู้ ป ระสงค์ จ ะขายที่ ดิ น สามารถติ ด ต่ อ กั บ

• จัดหน่วยงานดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา

แสนสิรแ
ิ ละบริษัทในเครือมีโครงการที่อยูร
่ ะหว่าง

ความเสี่ยงของการ
ขาดแคลนผู้รบ
ั เหมา

ปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผ่านพันธมิตรทางการค้าที่น่าเชื่อถือ และทั้งภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่อาจ
ผันผวนไปตามสถานการณ์ในขณะนั้น

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ

• จัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใน TOR และตกลงกับผู้รบ
ั เหมาให้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด

• ติดตามสอบถามความคืบหน้าอย่างใกล้ชด
ิ และคาดการณ์วา่

ทุกโครงการดังกล่าวจะได้รบ
ั อนุมต
ั ภ
ิ ายในระยะเวลาทีก
่ ำ� หนด

•

เตรียมขยายตลาดไปยังกลุม
่ ลูกค้าชาวเกาหลีใต้ เวียดนาม
ลาว พม่ า และอิ น โดนี เ ซี ย เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อกระจาย

ความเสี่ ย งต่ อ ยอดขายจากการชะลอตั ว ของสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศลูกค้าต่างชาติ
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การเตรียมพร้อมส�ำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risks)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อประเมินความเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารความเสี่ ยงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ
เพื่อจัดท�ำทะเบียนความเสี่ยงและร่วมก�ำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อน�ำมา
ปฏิบัติในการท�ำงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรับรายละเอียดทะเบียนความเสี่ ยงระดับ
ระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมและติดตามประเด็นความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งจะพิ จ ารณารายงาน
ทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) และระดับฝ่ายงาน (Departmental
Risk Profile) เพื่ อติ ดตามผลการด� ำเนินงานและอาจก� ำหนดมาตรการเพิ่ มเติ มให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน

แสนสิริตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับโลก (Global Trends) และพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิจหรือจากปัจจัยอื่น เช่น จ�ำนวนประชากรที่อพยพเข้าสู่
เมืองหลวงมากขึ้น จ�ำนวนประชากรผูส
้ ูงอายุที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่ รวดเร็ว และการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ซึ่ง
แสนสิรด
ิ �ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
ซึ่ งสามารถเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วและส่ ง ผลต่ อ การ
ด�ำเนินธุรกิจของแสนสิรท
ิ ้ ังทางตรงและทางอ้อม จึงเตรียมรับมือกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่
ของแสนสิรป
ิ ี 2562
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางเทคโนโลยี
และการรั่วไหลของข้อมูล

ผลการรายงานพบว่าประเด็นความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk) และด้านกลยุทธ์
(Strategy Risk) มีจำ� นวนสูงสุดตามล�ำดับ ซึ่งแสนสิรก
ิ �ำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
จากประเด็นดังกล่าวโดยสนับสนุนความสมบูรณ์ของการถ่ายโอนข้อมูล การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน และการวางแผนงาน นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการ
ควบคุ ม ความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รและระดั บ ฝ่ า ยงานในทุ ก ไตรมาส โดยจัด ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 4 ครั้งต่อปีและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้งต่อ
ปี เพื่อรายงานผลความคืบหน้าของการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดทิศทางการ
จัดการความเสี่ยงต่อไป
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แสนสิรค
ิ �ำนึงถึงสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาใช้
เพิ่มศักยภาพในปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ระบบดังกล่าว
จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ใช้รองรับการให้บริการของแสนสิริ และ
ต้ องได้ รับการบริหารจัดการและควบคุมระบบให้มีประสิ ทธิภาพเพี ยง
พอ เพื่ออุ ดช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยและเพื่อป้องกันภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีที่มแ
ี นวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น
แสนสิ ริจึง วางมาตรการควบคุ ม ตั้ ง แต่ ก ารจัด ท� ำ ร่า งนโยบายตาม
พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection
Act B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA) และมาตรการคุ้มครองความเป็น
ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแห่ง สหภาพยุ โ รป (General Data
Protection Regulation หรือ GDPR) เพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลในองค์กร รวมทั้งก�ำหนดแนวทาง
เพิ่ มประสิ ทธิภาพการท�ำงานผ่านโมเดล “Devops” เพื่ อช่วยรับรอง
คุณ ภาพการปรับ ปรุ ง แอปพลิ เ คชัน และการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า ง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำ� เนินการได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
และคงความน่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งยังเป็นการรักษาประสบการณ์ใช้งาน
เชิงบวกส�ำหรับผู้ใช้ด้วย
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จรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)

การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ไม่ปกติ

แสนสิรก
ิ �ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
รวมทั้งจัดท�ำคู่มือก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่ทบทวนโดยคณะกรรมการก� ำกับดูแล
กิ จการ เพื่ อใช้เป็นแนวทางส� ำหรับวางมาตรฐานการด� ำเนินงานอย่างมีจริยธรรมภายในองค์ กร
เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

แสนสิ ริ ก� ำ หนดกระบวนการบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ เช่ น
ข้อพิ พาทกั บบุ คคลภายนอกและภายใน สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่ เป็นผล
จากภัย พิ บัติ ท างธรรมชาติ ห รือ สถานการณ์ ค วามไม่ส งบ ตลอดจน
สถานการณ์ที่ส่ ือมวลชนและสังคมให้ความสนใจ เพื่อลดความรุ นแรง
และป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อต้นทุน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและ
ควบคุมไม่ให้ยกระดับเป็นเหตุการณ์วิกฤติ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ

จรรยาบรรณกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
และด�ำเนินธุรกิจตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ
เป็นประจําทุกปี

ประเภทของเหตุการณ์ไม่ปกติ

ประเภทของ
เหตุการณ์
ไม่ปกติ

รายการที่มีแนวโน้ม

จะกลายเป็นข้อพิพาท
(High

Coordination)

Code: Grey

ระดับความ
รุนแรง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เหตุการณ์

“ข้อพิพาท

กับบุคคลภายนอก”

เหตุการณ์

“ข้อพิพาท

ภายในองค์กร”

(Emergency)

Code : Yellow

Code : Black

• Incident
Management
Team (IMT)

Code : Red

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิบัติต่อลูกค้า

ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานราชการ และเคารพใน
ขนบธรรมเนียมของพื้นที่ที่เข้าไปดําเนินธุรกิจ

ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือประกอบธุรกิจ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกลุ่มแสนสิริ

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
และบริหารจัดเก็บข้อมูลในองค์กร
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การจัดการข้อมูล
และระบบสารสนเทศ

มาก
• Investigation
Committee

• Emergency
Response
Team (ERT)

• Crisis
Management
Team (CMT)

ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียภายใต้หลักสิทธิ
มนุษยชนสากล (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR) และ สิทธิเด็ก
และหลักปฏิบต
ั ิทางธุรกิจ (Children’s
Rights and Business Principle: CRBP)

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ซื้อขายหลักทรัพย์

บริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงมุ่ง
ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการธุรกิจ
เพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ป้องกันข้อมูลภายในบริษัทฯ มิให้ถก
ู น�ำไป
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบุคคล
ภายในบริษัท
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ครอบคลุมประเด็นการรับสิง
่ ของหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์องค์กร
ประโยชน์อ่ น
ื ใด การบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มแสนสิริ การช่วยเหลือทางการเมือง และความสัมพันธ์
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

(Crisis)

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

Code: Orange

การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน

เหตุการณ์ “วิกฤติ”

(External Incident) (Internal Incident)

น้อย
• Call Centre
• Social Media
Committee

เหตุการณ์ “ฉุกเฉิน”

จรรยาบรรณผู้บริหาร
และพนักงาน

ปกป้อง และรักษาทรัพย์สินทาง
ปัญญาขององค์กร ไม่ให้ถูกละเมิด
หรือนําไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต

บันทึก และรายงานข้อมูลให้ตรงตาม
ข้อเท็จจริง รวมถึงจัดเก็บข้อมูล
และเอกสารสําคัญอย่างเป็นระบบ
และมีความปลอดภัย

การปฏิบัติต่อคู่สัญญา

คู่ค้าทุกรายต้องขึ้นทะเบียนคู่ค้า
และด�ำเนินการตามขั้นตอน
ที่กลุ่มแสนสิรก
ิ ําหนด

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

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนาธุรกิจให้ม่น
ั คงและยั่งยืนต้องตั้งบนพื้นฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม และมีแนวทาง
ป้องกั นการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นภัยต่ อองค์ กร โดยเฉพาะผลกระทบต่ อภาพลั กษณ์ ชื่อเสี ยง
และความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุน
้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการของแสนสิริจง
ึ ถูกก�ำหนดให้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อวางแนวทางการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้
เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงานเพื่อป้องกันความเสีย
หายจากกรณีทุจริตคอร์รป
ั ชันต่อองค์กร

การรับสิ่งของ
หรือผลประโยชน์อ่ ืนใด

งดรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ ืนใด
จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น
การรับของขวัญ การขอเลี้ยงรับรอง
การรับเงินบริจาค ทั้งนี้อนุโลมให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
สามารถรับของชาํ ร่วยที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 500 บาท ในช่วงเทศกาลอันเป็น
ประเพณีนิยมหรืองานประชาสัมพันธ์

การให้สิ่งของ
หรือผลประโยชน์อ่ ืนใด

การให้สิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ ืนใด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท สามารถปฏิบัติได้
ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม
และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยให้ขออนุมัติ
จากระดับผู้จด
ั การฝ่ายขึ้นไป

นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง

ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่มีส่วนร่วม
และไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทสนับสนุน
นักการเมือง พรรคการเมือง
หรือผู้มีอํานาจทางการเมือง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายเงินบริจาค
เพื่ อการกุศลหรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค เงินเรีย
่ ไร
เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินอื่นใด
เพื่อการกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจ
ได้ว่าการด�ำเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการให้หรือรับสินบน

ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจ
และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนกับคู่ค้า คู่สัญญา
หรือ หน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และให้ดําเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อกฎหมาย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ได้รบ
ั อนุญาตให้เข้าร่วมกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจหรื อ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องที่ อ าจมี ก ารขั ด กั น ระหว่ า งผล
ประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น

จัดกระบวนการที่ ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ ยวกั บรายการที่ อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

ก� ำหนดนโยบายและวิ ธีปฏิ บัติในการไปด�ำรงต� ำแหน่งกรรมการที่ บริษัทอื่ น
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดั บสูงอย่างชัดเจนว่ า “ในการ
ปฏิบต
ั ิงานและการตัดสินใจด�ำเนินการทางธุรกิจใด ๆ คณะกรรมการ ผูบ
้ ริหาร
และพนักงานทุกคน ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิริและผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยที่ เกี่ ยวข้องเป็นส� ำคั ญ ทั้ งนี้ เพื่ อไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนบุ คคล
เข้ า มามี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านหรือ การตั ด สิ น ใจที่ อ าจน� ำ มาสู่ ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มแสนสิร”ิ

ก�ำหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลที่มผ
ี ลต่อ
ราคาหลักทรัพย์และข้อมูลเชิงการแข่งขันเพื่อความได้เปรียบในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้ม่น
ั คงปลอดภัย โดยควบคุมให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รบ
ั อนุญาต และ
ทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและติดตาม
การใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท

การอนุมัติด�ำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด ต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการหรือ
ผู้รบ
ั มอบอ�ำนาจ สามารถอนุมต
ั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย ท�ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมต
ั ิรายการที่เป็น
ธุรกิจปกติของบริษัทที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบ
ประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมต
ั ิไว้ชด
ั เจนแล้ว

(ศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันของแสนสิรท
ิ ี่
https://www.sansiri.com/pdf/sustainability/01-Sansiri-Anticorruption-Policy-TH.pdf )
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การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันด�ำเนินการโดยฝ่ายความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อระบุและน�ำเสนอประเด็นความ
เสี่ยงด้านทุจริตคอร์รป
ั ชันรวมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกัน ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อก�ำหนดแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รป
ั ชันขององค์กรที่ได้รบ
ั การระบุดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รป
ั ชันของแสนสิริ พบว่าไม่มห
ี น่วยธุรกิจที่มค
ี วามเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รป
ั ชันที่มน
ี ัยส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
แสนสิริเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้ งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อเห็นความส� ำคัญของการต่อต้านการทุจริตของแสนสิ ริ พร้อมทั้งใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
ระดับของพนักงานในองค์กร เพื่อสามารถด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อ
สังคม ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2562 แสนสิริยังคงยึดหลักปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริต
คอร์รป
ั ชันตามที่ประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านคอร์รป
ั ชัน
แสนสิรก
ิ ำ� หนดให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีด
่ แ
ู ลและตรวจสอบการด�ำเนินการด้านการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รป
ั ชัน ก�ำหนดแนวทางปฏิบต
ั ง
ิ านให้สอดคล้องตามนโยบาย รวมทั้งสื่อสารให้กบ
ั พนักงานในองค์กรรับทราบและ
ปฎิบต
ั ิได้อย่างถูกต้อง โดยก�ำหนดให้ติดตามและประเมินผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน นอกจากนี้แสนสิรย
ิ ง
ั จัด
ให้มโี ครงการพัฒนาความตระหนักและความรับรูข
้ องพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันอย่างต่อเนื่อง

แสนสิรต
ิ ระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรด้านจริยธรรม จึงก�ำหนดแนวทางสื่อสาร
ถึงจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันแก่พนักงาน เพื่อรับทราบและลงนามยอมรับการปฏิบต
ั ิตาม โดย
ในปี 2562 แสนสิรจ
ิ ด
ั ให้มโี ครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันภายในองค์กร ซึ่งมีจำ� นวนคณะกรรมการบริษัท
เข้าร่วมร้อยละ 37.50 และพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของพนักงานทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันภายในองค์กร

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

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ด้านจรรยาบรรณและทุจริตคอร์รป
ั ชัน

ในปี 2562 แสนสิรจ
ิ ด
ั อบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชันภายในองค์กร โดยมีพนักงานเข้าอบรม มากกว่า 917 ราย
ผู้รอ
้ งเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง การแจ้งเบาะแสที่ก�ำหนด

หน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลประเมินประเภท
ข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา 30-60 วันตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนนั้น

ก�ำหนดมาตรการ แนวทางในการด�ำเนินการ
และรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
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การร้องเรียน
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
แสนสิรก
ิ �ำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ให้ความเป็นธรรมและ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียนโดยเฉพาะด้านการละเมิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจในทุกกรณี และไม่ท�ำการปรับลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือด�ำเนินการ
ที่ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ท�ำการร้องเรียน แม้การกระท�ำนั้นจะท�ำให้
องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งนี้ แสนสิรเิ ปิดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความ
คิ ด เห็น ส� ำ หรับ พนั ก งานและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุก ฝ่ า ย เพื่ อน� ำ ไปสู่ ก าร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น
(Whistle Blower Channel)

อีเมล

CG@sansiri.com

จ่าหน้าซองถึงผู้รบ
ั แจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้
• ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) หรือ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) หรือ
• ส�ำนักเลขานุการบริษัท (ส�ำนักกฎหมาย)
ไปรษณีย์
		 และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
		 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
		 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

เว็บไซต์
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www.sansiri.com/การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

แสนสิ ริและ
ความยั่งยืน
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แสนสิรแ
ิ ละความยั่งยืน
แสนสิรด
ิ ำ� เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดว
้ ยเป้าหมายการพัฒนาโครงการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและตอบโจทย์การ
เปลีย
่ นแปลงของโลกรวมถึงความต้องการของลูกค้าอย่างดีทส
ี่ ด
ุ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมทางธุรกิจ
ของ แสนสิรจ
ิ ะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้มม
ี าตรฐานเทียบ
เท่าระดับสากลและสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจ
ในการเติบโตอย่างมั่นคงในทุกมิติ ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) บริบทด้านความยั่งยืนในอุ ตสาหกรรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และความคาดหวังต่อผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียของแสนสิรใิ นระดับทีแ
่ ตกต่างกัน

นอกจากนี้ แสนสิริยังก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระดับสากล โดย
สอดคล้องกับหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจ (Children’s Right and Business Principle:
CRBP) ทีพ
่ ฒ
ั นาโดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนเิ ซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน
นโยบายเพื่ อการพั ฒนาที่ย่ังยืนของแสนสิริ
นโยบายเพื่ อการพั ฒ นาที่ ย่ ั ง ยื น ของแสนสิ ริ ก� ำ หนดขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเติบโตของ
ธุรกิจให้มค
ี วามมั่นคง ในขณะเดียวกับการสร้างความชัดเจนในการจัดการผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลกและสามารถตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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เพื่ อเยาวชน
(Social Change)

เพื่ อสิ่งแวดล้อม
(Green Mission)

เพื่ อบรรษัทภิบาล
(Sansiri Governance)

เด็กและเยาวชน คือรากฐานสู่
อนาคตที่ดีของสังคม โดยการ
ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พัฒนาความรู ้ ด้วยการร่วมมือ
กับองค์กรภายนอก เช่น องค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดย
การปลุกจิตส�ำนึกการอยูอ
่ าศัย
ของคนในสังคมให้สามารถอยู่ และ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มอ
ี ย่าง
รูค
้ ณ
ุ ค่า

ปลูกฝังจรรยาบรรณการด�ำเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ในบริษัท เพื่อต่อต้านการทุจริต
และเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมต่อไป

แสนสิรก
ิ �ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนประกอบไปด้วยระดับกรรมการบริษัทจนถึง
ระดับปฏิบัติการ เพื่อแสดงถึงความตระหนักในการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน และเพื่อขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสั งคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

คณะท�ำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ฝ่ายพั ฒนาความยั่งยืน
ส�ำนักกรรมการผู้จด
ั การใหญ่

ก�ำกับดูแลภาพรวมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสิทธิผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานด้านความ
ยั่งยืน

วางแผน สนับสนุนการด�ำเนินงาน ตรวจติดตาม และ
รวบรวมผลด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ภาพรวม
ระดั บ ส่ ว นงาน เพื่ อน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ใ ห้ ค� ำ ป รึ ก ษ า แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ส� ำ คั ญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร
ผ่ า นการน� ำ เสนอโดยฝ่ ายวางแผนองค์ กรและ
พัฒนาความยั่งยืน

น� ำ เสนอแผนงานและรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
น� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ของ
แสนสิรผ
ิ ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานความยั่งยืน
หรือเว็บไซต์องค์กร

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมยังได้ ก�ำหนดกรอบการด� ำเนิน
งานภายใต้ Social Change Framework ที่น�ำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม
(Social) และการก�ำกับดูแลกิจการ (Governance) (ESG) มาปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ
การสร้างพื้นฐานที่ดีแก่เด็ก การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการปลุกจิตส�ำนักด้ านจริยธรรม
ให้แก่คนในองค์กร
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เป้าหมายความยั่งยืน

ค่านิยมของแสนสิริ

แสนสิรก
ิ ำ� หนดเป้าหมายความยัง
่ ยืนถึงในปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านความยัง
่ ยืน และ
เพื่อสื่อสารแนวทางภายในองค์กรในทุกภาคส่วนให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม โดยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย
่ แวดล้อม เพื่อสามารถตอบความคาดหวังของผูม

ค่านิยมของแสนสิริ

เป้าหมายความยั่งยืน 2565

ความคืบหน้าการด�ำเนินงาน

อั ต ราความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
ที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ลูกค้าในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 95
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่รอ
้ ยละ
94.87

รูจ
้ ก
ั รูใ้ จและเข้าใจลูกค้า
(Customer Centric)
บริหารจัดการความสัมพันธ์และ
ความคาดหวังของลูกค้าให้ได้
รับความพึงพอใจสูงสุด มีความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

ต้ อ งการของสั ง คมผู้ สู ง อายุ แ ละ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

วิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค
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วิเคราะห์และบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง

คิดมุมใหม่ ให้ผลลัพธ์มาก่อน
(Result Oriented)
โ ครงการสามารถรองรั บ ความ

ท้าทายสิง
่ เดิม เริม
่ สร้างสิง
่ ใหม่
(Challenge the Ordinary)

มองทุกความส�ำเร็จให้เป็น
หนึง
่ เดียวกัน (Goal Synergy)

พั ฒ นานวั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดลดลงทีร
่ อ
้ ยละ 10 เมื่อเทียบ
กับปีฐาน 2560

แ ส น สิ ริ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่
ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ทั้ ง
แนวราบและแนวสู ง เช่ น Cool
Living Designed Home รวมถึง
การใช้ติ ด ตั้ ง แผงโซลาร์ เพื่ อลด
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น แ ส น สิ ริ ซึ่ ง
ปัจจุบน
ั ด�ำเนินการติดตั้งในโครงการ
ของแสนสิ ริ แ ล้ ว 25 โครงการ
รวมถึ ง การออกแบบที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ผู้สูงอายุในทุกโครงการ
ในปี 2562 แสนสิรส
ิ ามารถผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนได้กว่า 523.29
เมกะวั ตต์ -ชั่วโมง จากการติ ดตั้ ง
แผงโซล่ าเซลล์ ซึ่ งช่ ว ยลดการ
ปล่ อยก๊ าซเรื อ นกระจกได้ แล้ ว
กว่า 296 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า นอกจากนี้ แสนสิริยังมี
โครงการนวั ตกรรมที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมและได้นำ� มาใช้งานจริง
แล้วอีกจ�ำนวน 8 โครงการ

เป้าหมายความยั่งยืน 2565

ความคืบหน้าการด�ำเนินงาน

ทุ ก ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ
องค์ ก รสามารถบริ ห ารจั ด การ
ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

แสนสิรจ
ิ ด
ั ตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย
่ ง เพื่อประเมินความเสีย
่ งใน
ทุก ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การด� ำ เนิ น
ธุรกิจ รวมถึงมีการประเมินความ
เสี่ยงใหม่อยูต
่ ลอดเวลา

บุ ค ลากรของแสนสิ ริ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่ก�ำหนด

แสนสิรต
ิ ้ ังเป้าให้พนักงานมีช่ว
ั โมง
การฝึกอบรมอยูท
่ ี่ 17 ชั่วโมงต่อคน
ต่ อ ปี โดยในปี 2562 พนั ก งานมี
ชัว
่ โมงฝึกอบรม 18.06 ชัว
่ โมงต่อคน
ต่อปี

ทุ ก โครงการที่ ส่ งมอบให้ ลู ก ค้ า
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานด้ า น
คุณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม และความ
ปลอดภัย

แสนสิ ริ มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายในการ
ประเมิ น คุณ ภาพของโครการที่ จ ะ
ส่ ง มอบให้กั บ ลู ก ค้ า ต้ อ งมี ค ะแนน
ในการประเมินไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 85
ในโครงการทั่ วไป และร้อยละ 87
ในโครงการมูลค่าสูง โดยทุกโครงการ
ของแสนสิ ริ ต้ อ งด� ำ เนิ น การผ่ า น
การมาตรฐานคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัย

พนักงานทุกคนด�ำเนินงานสอดคล้อง
ตามข้ อ ก� ำ หนดและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ

พนั ก งานของแสนสิ ริ ใ นทุ ก ระดั บ
ไ ด้ ท� ำ ห น้ า ที่ ต า ม ข้ อ ก� ำ ห น ด แ ล ะ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ทุ ก คน โดย
แสนสิ ริ มี ก ระบวนการร้ อ งเรี ย น
เรื่ องเกี่ ย วข้ อ งกั บ จรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ ในปี 2562 ไม่ พ บว่ า มี ข้ อ
ร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

คู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมาทุ ก ราย ด� ำ เนิ น
งานสอดคล้องตามข้อก�ำหนดและ
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

แสนสิ ริ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า และ
ผู้ รับ เหมาโดยยึ ด หลั ก ตามจรรยา
บรรณคู่ค้าธุรกิจ

ทุ ก หน่ ว ยธุ รกิ จของแสนสิ ริ ไ ด้
รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แสนสิ ริ มี ก ระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ ในทุ ก ปี เพื่ อ
คุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
ภายในองค์กร

ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ
พัฒนาโครงการ

ซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
องค์กร (Integrity)
ก�ำกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ มีการบริหาร
จัดการด้านสิง
่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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Input

Business Model*

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

For Sansiri
Portfolio
Management
and Business
Synergy

Manufactured Capital
• Property development 3 Units
• Property services 3 Units
Human Capital
• Number of employees 4,246 persons
• Total employee training investment
20 MTHB

Outcomes

Customer
Engagement

Organization
Transformation

• Company culture

Intellectual Capital
• R&D Investment
• Technology
• Knowledge

Technology
and Business
Analytics

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

Our Output
Products
• 20 Projects of Property

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

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

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

Manufactured Capital
• Continued to invest in environmental and
energy projects

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

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

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

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

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

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
• Cost saving from energy consumption
reduction 2,377,283 THB
• Cost saving from materials consumption
reduction 300 MTHB
Emission
• Total GHG emissions
5,816.70 tCO2eq
• Total waste disposal
2,764.52 tons

For Stakeholders

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

*Based on Sansiri Goals (4G)
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การสร้างความสั มพั นธ์
กั บลูกค้ า

53

ลูกค้ าสั มพั นธ์
แสนสิริถือว่ าลูกค้าทุกคนมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ ดั้งนั้นแสนสิริจง
ึ มุ่งเน้น
การสร้า งความสั ม พั น ธ์ที่ ดี กั บ ลูก ค้ า ทุก กลุ่ม และดูแ ลลูก ค้ า ทุก รายตั้ง แต่ เ ข้า เยี่ย มชมโครงการ
ไปจนถึ งภายหลังเข้าพักอาศัย โดยในทุกขั้นตอนที่แสนสิรใิ ห้บริการจะมีการประเมินความพึ งพอใจ
ของลูกค้ าหรือลูกบ้านอย่างสม่�ำเสมอ เพื่ อให้การบริการหรือคุณภาพของโครงการเป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ แสนสิรก
ิ �ำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและลูกบ้าน (Voice of Customer)
ในแต่ละจุดให้บริการ (Touchpoint) ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายต่าง ๆ การบริการทุกจุดจะถูกวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าและลูกบ้านที่มีต่อโครงการและการให้บริการ เพื่อน�ำผลการประเมิน
ที่ได้รบ
ั ไปพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการ
(คน)

คะแนนความพึ งพอใจของ
ลูกค้าต่อการให้บริการ ปี 2562

Touchpoint 1

5,443

ร้อยละ 89

Touchpoint 2

1,297

ร้อยละ 85

Touchpoint 3

2,054

ร้อยละ 82

Touchpoint 4

10,360

ร้อยละ 86

Special
Touchpoint 1

3,047

ร้อยละ 92

Special
Touchpoint 3

3,390

ร้อยละ 96

จุ ดให้บริการ

แนวทางการสร้างความสัมพั นธ์กับลูกค้า
แสนสิรใิ ห้บริการตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 แก่ลก
ู ค้าและลูกบ้านทุกจุดให้บริการในธุรกิจ
การสร้า งความสั ม พั น ธ์กั บ ลู ก ค้ า จะเริ่ม ตั้ ง แต่ อ งค์ ก รสื่ อประชาสั ม พั น ธ์เ กี่ ย วกั บ โครงการหรือ
บริก ารต่ า ง ๆ ไปจนถึงลูกค้าเข้าพั กอาศั ยหรือใช้บริการตลอดที่อยู่ภายในโครงการของแสนสิ ริ
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีฝ่ายที่รบ
ั ผิดชอบดูแลเพื่อให้การด�ำเนินการของลูกค้าหรือลูกบ้านมีความสะดวก
มากที่สุด และได้ประสบการณ์ที่ดีที่ได้รบ
ั จากแสนสิริ

หน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบดูแลลูกค้าและลูกบ้าน

Touchpoint 1

Touchpoint 2

Touchpoint 3

ฝ่ายขาย
(Sale)
แนะน�ำการเข้าชมโครงการและให้ข้อมูล
โครงการแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งสนับสนุน
ขั้นตอนการท�ำสัญญาซื้อขาย

ฝ่ายลูกค้าสัมพั นธ์
(Customer Relation)
อ�ำนวยความสะดวกการตรวจ
รับมอบบ้านหรือห้องชุดให้แก่ลูกค้า
และติดตามผลการแก้ไขงาน
จุดบกพร่องที่รบ
ั มอบ

ฝ่ายวิจย
ั และพั ฒนากลยุทธ์
(Research and Property Strategy)
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
หลังการเข้าอยู่

ผลการด�ำเนินงานด้านการให้บริการโดยใช้คะแนนความพึ งพอใจ ปี 2562

Touchpoint 4

Special Touchpoint 1

ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย
ฝ่ายโฮมแคร์
(Property Management Resident: PMR)
(Home Care)
บริหารจัดการคุณภาพที่พักอาศัย
รับผิดชอบการบริการ และการซ่อมบ้าน
ของโครงการ
หรือห้องชุดภายในระยะเวลา
รับประกันหลังการโอนกรรมสิทธิ์

54

Special Touchpoint 3
ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์
(Call Centre)
ให้บริการด้านข้อมูลทุกเรื่องที่ลูกค้า
และลูกบ้านมีข้อสงสัย รวมทั้ง
ประสานงานติดตามงานกับส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ร้อยละ 90

คะแนนความพึงพอในภาพรวม
ของลูกค้าและลูกบ้านจากทุกจุดให้บริการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รอ
้ ยละ 85
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การสร้างความสัมพั นธ์
กับลูกค้าภายในโครงการของแสนสิริ

คุณสมบัติใหม่ในปี 2562

แสนสิรส
ิ ร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกบ้านในทุกโครงการของแสนสิริ โดยมุง
่ เน้นการพัฒนาโครงการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความสะดวกสบาย รวมถึงสวั สดิภาพและ
ความปลอดภัยของลูกค้า ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและลูกบ้านเพื่อมาพัฒนา
และปรับปรุ งสินค้าและบริการของแสนสิริ
แสนสิรจ
ิ ด
ั ท�ำโครงการ กิจกรรม และช่องทางที่หลากหลายในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกบ้าน
โดยในปี 2563 โครงการที่โดดเด่น อาทิ
•

Lifestyle Hub ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชว
ี ิตแนวใหม่ในรู ปแบบ

		 ที่แตกต่าง โดยปัจจุบันแสนสิรไิ ด้จด
ั ให้มี Lifestyle Hub ใน 5 แห่ง ได้แก่
		 - The Cloud at Siam Paragon ส�ำหรับคนรักบ้านและรักสุขภาพ
		 - Sansiri Backyard Bangkok และ Sansiri Backyard HuaHin ส�ำหรับคนรักสุขภาพ
			 และสิ่งแวดล้อม
		 - SIRI House Bangkok และ SIRI House Singapore ส�ำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ
			 เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและตารางชีวิตอันยุง
่ เหยิง
• งาน Sansiri Winter Market Festival ที่จด
ั ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งมีคนเข้าร่วมงานมากกว่า
		 50,000 คน
นอกจากนี้ แสนสิริ ยังมีสิทธิพิเศษ (Privilege) ต่าง ๆ ให้กับลูกบ้าน เช่น แคมเปญ Move-in Experience
ที่บริการดูแลในเรื่องการขนย้าย การท�ำความสะอาด และการตกแต่งห้อง สิทธิพิเศษ Easy Living ที่รวม
ส่วนลดในการใช้ชว
ี ิตในด้านต่าง ๆ ให้ลูกบ้านสะดวกสบายมากขึ้น

AQI: เช็คอากาศ ความชื้นและค่าฝุ่น PM 2.5

ฟินแก๊ส

SB Furniture Package

My Account

ลูกบ้านแสนสิรส
ิ ามารถเช็คอากาศ ความชื้น และค่าฝุ่น PM 2.5
โดยรายงานผลตามเวลาจริ ง ผ่ า นแอปพลิ เ คชัน Sansiri
Home Service

Sansiri Home Service
Application
แสนสิริจด
ั ท�ำแอปพลิเคชันเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านที่อาศั ยภายในโครงการต่าง ๆ รวมถึง
เป็นการดูแลลูกบ้านได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นส่ วนหนึ่งในการสร้างสั มพั นธ์กับลูกบ้าน โดย
แอปพลิ เ คชัน ที่ แ สนสิ ริ จัด ท� ำ ขึ้ น เน้ น การบริ ก ารส� ำ หรั บ ดู แ ลที่ พั ก อาศั ย รวมถึ ง การแจ้ง เตื อ นสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อลูกบ้าน อีกทั้งยังสามารถท�ำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
ของแสนสิรภ
ิ ายในแอปพลิเคชันเดียว
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แสนสิรร
ิ ว
่ มกับ SB Furniture เพื่อให้ลูกบ้านตกแต่งบ้าน/
อาคารได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ทั้งนี้ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการ
ตกแต่ ง ได้ รับ การออกแบบให้สามารถใช้ส�ำหรับขนาดของ
โครงการของแสนสิรเิ ท่านั้น ซึ่งถือเป็นแพ็คเกจเฉพาะส�ำหรับ
ลูกบ้านของแสนสิริ

ลู ก บ้ า นของแสนสิ ริ ส ามารถสั่ งแก๊ ส ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
Sansiri Home Service ซึ่งมีการจัดส่งที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ปลอดภัย อีกทั้งมีประกันภัยทุกการสั่งซื้อ

แ ส น สิ ริ ร่ ว ม กั บ ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ เ ปิ ด ฟี เ จ อ ร์ ใ น
แอปพลิเคชัน Sansiri Home Service ให้สามารถจ่ายค่าน้�ำ
ค่าส่วนกลาง และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ผ่านในแอปพลิเคชันดังกล่าว

Samitivej Virtual Hospital

แสนสิ ริ ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลสมิ ติ เ วชในการท� ำ ฟี เ จอร์
Samitivej Virtual Hospital บริ ก ารให้ค� ำ ปรึ ก ษาทาง
การแพทย์แบบ Real-Time Video Call ตลอด 24 ชั่วโมง
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การพั ฒนาโครงการอย่างปลอดภัย
แสนสิรก
ิ �ำหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ และฝ่ายพัฒนาโครงการ มีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบในการจัดซื้อ
สินค้าและพัฒนาให้ทุกโครงการของแสนสิริผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจว่ าสินค้าและบริการจะ
ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการด�ำเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับลูกค้าสัมพั นธ์
การร้องเรียนเกี่ ยวกั บการบริการหรือดูแลลูกค้ าของแสนสิ ริ สามารถกระท� ำโดยร้องเรียนผ่าน
ในแต่ละจุดให้บริการ (Touchpoint) โดยแสนสิรม
ิ ก
ี ระบวนดูแลข้อร้องเรียนที่ได้รบ
ั และรีบด�ำเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบโดยเร็วที่สุด และน�ำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ได้รบ
ั มาพัฒนาและปรับปรุง
สินค้าและบริการให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งแสนสิรไิ ม่หยุดที่จะพัฒนาการให้บริการที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการในปี 2562
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริการ

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่าง
การแก้ไข

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รบ
ั
การแก้ไขแล้ว

20 เรื่อง

0 เรื่อง

20 เรื่อง

รับผิดชอบจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมมาตรการ
ด้ านความปลอดภัยให้ได้ รับการอนุมัติในทุก
โครงการ

ออกแบบโครงสร้าง พื้นทีส
่ ว
่ นกลาง และเขตรัว
้
โครงการอย่างค� ำนึงถึ งความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว

อนุมต
ั แ
ิ บบโครงการ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าก่อนการจัดซื้อ
เพื่อใช้ในโครงการ

ก่อสร้างโครงการตามมาตรการควบคุมคุณภาพ
รวมถึงการตรวจประเมินและติดตามผลด�ำเนิน
งานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในทุกพื้นที่
พัฒนาโครงการเป็นรายเดือน

ทดลองใช้ อ าคารเพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพ
และความปลอดภัย ของสิ น ค้ า และโครงการ
ตามมาตรฐานของแสนสิรก
ิ อ
่ นส่งมอบให้ลก
ู ค้า

กรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพหรือความปลอดภัย
หลังการส่งมอบให้ลก
ู ค้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
จะสนับสนุนข้อมู ล เพื่ อสรุ ปและหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
แสนสิรต
ิ ระหนักถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกบ้านและผูท
้ ี่เข้ามาใช้บริการทุกคน เนื่องจาก
ความปลอดภัยเป็นสิ่ งส� ำคั ญที่ลูกค้ าตั ดสิ นใจเลื อกซื้อโครงการของแสนสิ ริ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกแบบทีเ่ อื้ออ�ำนวยกับผูพ
้ ิการและผูส
้ ง
ู อายุทต
ี่ อ
้ งการเข้าพักอาศัยในโครงการ ดังนั้นแสนสิริ
จึงใส่ใจในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบโครงสร้างอาคาร การจัดซื้อ
สินค้าเพื่อใช้ในโครงการ การบริการ และการจัดการสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า

แนวทางการพั ฒนาโครงการและความปลอดภัย
แสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญในการออกแบบ พัฒนา และดูแลโครงการให้ปลอดภัยต่อผูอ
้ ยูอ
่ าศัยทุกคน โดย
ก�ำหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ และฝ่ายพัฒนาโครงการ เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบ
ในการพัฒนาโครงการให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ภายหลังด�ำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ในช่วงหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนฝ่ายบริหารที่พักอาศัยภายใต้บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
จะท�ำหน้าที่รับผิดชอบระบบความปลอดภัยของโครงการตามนโยบายด้านความปลอดภัย รวมถึง
ก�ำหนดหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัยท� ำหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
ที่รบ
ั ผิดชอบในพื้นที่โครงการ

นโยบายความปลอดภัยฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย
แสนสิรบ
ิ ริหารจัดการความปลอดภัยโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

พั ฒนาระบบความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

ด�ำเนินระบบป้องกัน
และแก้ไขความเสี่ยง

เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ให้ท่ ัวทั้งองค์กร

จากอุ บัติเหตุและอันตราย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุ บัติเหตุเป็นศูนย์

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ
แผนงานความปลอดภัยทั้งหมด

สนับสนุนพนักงาน
และผู้รบ
ั เหมา

จัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม

ด�ำเนินงานตามรายละเอียดของ
คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

โดยจัดอบรมและให้ความรู ้
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
เพื่อบรรลุการปฏิบัติตามแผนฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยทั้งหมด
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ก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมความสูญเสีย

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม
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ทั้ ง นี้ แสนสิ ริ ได้ ร่ว มมือ กั บ บริษั ท พลั ส พร็อ พเพอร์ตี้ จ�ำ กั ด บริห ารจัด การความปลอดภัย
ในโครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการ
ระบบวิศวกรรมโครงการ เพื่อมอบบริการที่สะดวกสบายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านในการ
อยู่อาศัยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง กับการอยู่อาศัยในทุกช่วงเวลา ซึ่งระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของแสนสิรค
ิ ือ LIV-24 แบ่งออกเป็น 2 รู ปแบบ ดังนี้

เทคโนโลยีจด
ั การระบบวิศวกรรม
(IOT Facility Management)
เทคโนโลยีจด
ั การระบบวิศวกรรมส่วนกลาง
ส�ำหรับคอนโดมิเนียม

การสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security Monitoring)

Preventive Maintenance

เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยรอบโครงการ

CCTV - Video Analytics

ระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว
ที่ผิดปกติของเหตุการณ์ต่าง ๆ

Real-Time Guard Tour

ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตามจุด
ของเจ้าหน้าที่รก
ั ษาความปลอดภัย
แบบ Real – Time

ตรวจสอบระยะการใช้งาน
และระยะเวลาในการซ่อมแซม
อุ ปกรณ์ต่าง ๆ

Fire Alarm

Building Engineering System

ตรวจสอบและประสานไปยังโครงการ

ลิฟต์ค้าง เป็นต้น

แจ้งเตือนไปยัง LIV-24
เมื่อพบสัญญาณแจ้งเตือน
เหตุอัคคีภย
ั โดยทีมงานจะท�ำการ

แจ้งเตือนเหตุขัดข้อง
ในระบบวิศวกรรมในอาคาร
เช่น ปั๊มนํ้าไม่ท�ำงาน ไฟฟ้าดับ

เทคโนโลยีจด
ั การระบบวิศวกรรมส่วนที่พักอาศัย

Digital Fence

โครงการคอนโดมิเนียม (แผนเชื่อมต่อในอนาคต)

ระบบรั้วอัจฉริยะ สามารถส่งสัญญาณ
เมื่อมีผู้บุกรุ กเข้ามาในบริเวณโครงการ
และแจ้งเตือนทันที

Smart Meter (Water/ Electric)

Face Recognition

ระบบตรวจสอบผู้รบ
ั เหมาและผู้ให้บริการ
ต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย
และการบริการรักษาความสะอาด เป็นต้น

แจ้งเตือนเมื่อเกิดน้�ำรั่วหรือมีอัตราการไหลของน้�ำที่ผิดปกติ และแจ้งเตือน
เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่�ำกว่าค่าปกติ เช่น ไฟรั่ว ไฟเกิน เป็นต้น

Visitor Management System (VMS)
ระบบคัดกรองผู้มาติดต่อ
ก่อนเข้าโครงการ

เทคโนโลยีจด
ั การระบบวิศวกรรมส่วนกลาง
ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม

เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนที่พักอาศัย
ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม (แผนเชื่อมต่อในอนาคต)

High Voltage
Supply
Monitoring

Intrusion Alarm

แจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุ กเข้าในตัวบ้าน โดยเชื่อมต่อสัญญาณ
เตือนอุ ปกรณ์กันขโมยต่าง ๆ ภายในตัวบ้านมายัง LIV–24
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ติดตามและแจ้งเตือนค่า
ไฟฟ้าในโครงการ

Clubhouse
Water Flow
Monitoring

ติดตามและแจ้งเตือน
การใช้น้�ำส่วนกลาง

Lubhouse
Air-Con Status
Monitoring

ติดตามและแจ้งเตือน
สถานะการท�ำงานของเครื่องปรับ
อากาศในห้องสโมสร
ของโครงการ

Swimming Pool Pump
Monitoring, Water
Quality Monitoring
ติดตามและแจ้งเตือน
สถานะการท�ำงานของปั๊มน้�ำ
และคุณภาพน้�ำในสระว่ายน้�ำ
ในโครงการ
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ทั้งนี้ หลังจากปีแรกที่โอนกรรมสิทธิ์ แสนสิรย
ิ ง
ั ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย
บริหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบของทุกโครงการ ดังนี้

การออกแบบโครงการเพื่ อสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย

จัดกิจกรรมสนับสนุน
ความปลอดภัยของลูกบ้าน เช่น
การจัดซ้อมหนีไฟและจัดซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้นประจ�ำปี เป็นต้น

ดูแลความเรียบร้อย
ของสภาพแวดล้อมของส่วนกลาง
เช่น สระว่ายน้�ำ ถนนภายในโครงการ
เป็นต้น

ก�ำกับดูแลระบบส่วนกลาง เช่น
ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผังจุดตั้ง
ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิง และจุดรวมพล
กรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

Endless Pool

แสนสิ ริ ค� ำ นึ ง ถึ ง การออกแบบพื้ นที่ ส ระน้� ำ ของ
โครงการที่มีอยู่จำ� กัดจึงออกแบบสระว่ายน้�ำโดย
น้�ำเอาเทคโนโลยี Endless Pool ซึ่งใช้หลักการโดย
สร้างแรงดันน้�ำท�ำให้ร่างกายต้องว่ายทวนน้�ำอยู่
ตลอด ดังนั้น สระว่ายน้�ำแบบ Endless Pool จึง
ใช้พ้ ืนที่น้อยแต่ให้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

Aqua Treadmill

แสนสิ ริน� ำ เอาเทคโนโลยี ลู่ วิ่ ง ในน้� ำ มาใช้ร่ว มกั บ
การออกแบบสระว่ายน้�ำ เพื่อเพิ่มทางเลือกส�ำหรับ
การออกก�ำลังกายของลูกบ้าน โดยลูว
่ ง
ิ่ ในน้�ำสามารถ
รองรับการออกก�ำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย

การออกแบบโครงการ
เพื่ อสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แสนสิรใิ ส่ใจในทุกรายละเอียดในการออกแบบทุกโครงการ โดยค�ำนึงถึงความสะดวกสบาย
แก่ผู้พักอาศัย ความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการและผู้สูงอายุ
ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ แสนสิ ริก�ำหนดให้ทุกโครงการ
(ร้อยละ 100) ต้ องมีการออกแบบให้ได้ มีตามมาตรฐานการออกแบบของแสนสิ ริ
และมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก� ำหนดของวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) แสนสิรใิ ส่ใจในทุกรายละเอียดในการออกแบบทุกโครงการ
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกสบายแก่ผพ
ู้ ักอาศัย ความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้พิการและผู้สูงอายุ ร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ ทั้งนี้
แสนสิรก
ิ �ำหนดให้ทก
ุ โครงการ (ร้อยละ 100) ต้องมีการออกแบบให้ได้มต
ี ามมาตรฐาน
การออกแบบของแสนสิรแ
ิ ละมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก�ำหนดของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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Educational Playground

การเรียนรูแ
้ ละพัฒนาการของเด็ก ๆ เป็นอีกหนึ่งสิง
่ สนสิรใิ ส่ใจ ดังนัน
ิ ง
ึ ออกแบบสนามเด็กเล่น
้ แสนสิรจ
่ ส�ำคัญทีแ
ให้เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนรูค
้ วบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะรอบด้านของเด็ก ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
และสังคม รวมถึงความคิดและสติปัญญา พร้อมทั้ งสนุกสนานไปกับธรรมชาติ แต่มีความปลอดภัยและ
ผู้ปกครองสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนให้เป็นพื้นที่กิจกรรมส�ำหรับทุกสมาชิกในครอบครัว
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การออกแบบเพื่ อคนทุกกลุ่มทุกวัย
(Universal Design)

Multi Sports Field

โครงการแนวสู งส่ วนใหญ่ของแสนสิ ริต้ ั งอยู่ใน
พื้ นที่ ที่ เ ป็ น เขตเมื อ ง ซึ่ง มี ก ารใช้ป ระโยชน์ พ้ ื นที่
อย่างจ�ำกัด ดังนั้น แสนสิรจ
ิ ง
ึ ได้ออกแบบสนามกีฬา
รูปแบบ Multi Sports Field ซึ่งสามารถปรับเปลีย
่ น
ให้สอดของกั บกี ฬาหรือกิ จกรรมโดยใช้ไฟ LED
ในการปรับเปลีย
่ นรูปแบบ ท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ที่จำ� กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริม
ให้ลูกบ้านของแสนสิรม
ิ ีคุณภาพชีวิตที่ดี

แสนสิริ มุง
่ เน้นการออกแบบโครงการที่ส่งเสริม
ให้ทุ ก คนในครอบครั ว สามารถด� ำ เนิ น กิ จ วั ต ร
ประจ�ำ วั น ได้ ส ะดวกสบาย และลดการพึ่งพาผู้
อื่น จึงน�ำหลักการออกแบบอย่าง Universal
Design ที่ ทุกคนสามารถใช้สอยได้ อย่างเสมอ
ภาคกั น โดยที่ ไม่ต้องปรับแต่ ง ดั ดแปลง หรือ
ออกแบบใหม่

การออกแบบเพื่ อคนผู้สูงอายุ
(Elderly Care Design Solution)

การดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับลูกค้า
แสนสิรค
ิ �ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าตลอดเวลาที่อยูภ
่ ายในโครงการ จึงก�ำหนดให้ทก
ุ โครงการ
ต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยประจ�ำโครงการ เพื่อดูแลและรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น
โดยแสนสิริมีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของชุดรักษาความปลอดภัยและให้เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้าที่เข้ามาพักอาศัยหรือใช้บริการ

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รก
ั ษาความปลอดภัย

แสนสิรอ
ิ อกแบบบ้านและพื้นที่ส่วนกลางให้รองรับต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยมีการออกแบบ
พื้ นที่ ใ นบ้า นที่ ข ยายพื้ นที่ พิ เ ศษ และลดพื้ นที่ ต่ า งระดั บ เพื่ อรองรับ ส� ำ หรับ การใช้ร ถเข็น ตั้ ง แต่
ประตูทางเข้าห้องนอน พื้นที่ในห้องนอน จนถึงพื้นที่ในห้องน้�ำ ทั้งนี้ แสนสิริเลือกใช้ประตูหอ
้ งน้�ำ
แบบบานเลื่ อนเพื่ อให้ง่ า ยส� ำ หรั บ การใช้ ง านของผู้ สู ง อายุ และเลื อ กใช้ พ้ ื นที่ ส ามารถรองรั บ
แรงกระแทก (Absorption Floor) ที่มีพ้ ืนผิวเป็นเสมือนไม้ นอกจากนี้ แสนสิรย
ิ ังได้ออกแบบพื้นที่
ส่วนกลางให้อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับลูกบ้านในการเข้าใช้พ้ ืนที่ส่วนกลางต่าง ๆ
ในโครงการแสนสิริ
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แสนสิรจ
ิ ด
ั ชุดครูฝึกหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย (Sansiri Security Inspection: SSI)
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในโครงการให้มีความช�ำนาญในงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้าน รวมถึง
การฝึ ก ซ้ อ มรั บ มื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย เช่ น การดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น
การปฐมพยาบาล การแก้ไขสถานการณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

ตรวจสอบบุคคล
และรถที่ผ่านเข้า-ออก
โครงการ

ยืนยันบุคคล
ที่เข้า-ออกโครงการ

ส�ำรวจจุดเสี่ยง-จุดล่อแหลม
ภายในโครงการ เพื่อรายงาน
และด�ำเนินการแก้ไข

ท�ำหน้าที่รก
ั ษาความปลอดภัย
อื่น ๆ ตามมาตรฐาน
อย่างเป็นมืออาชีพ
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การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยในปี 2562

จ�ำนวนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
ทั้งหมด 1,283 คน

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

จ�ำนวนหลักสูตรการการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย

งบประมาณ ที่ได้ในการฝึกอบรม
ด้านความ ปลอดภัย ในปี 2562

7 หลักสูตร

จ�ำนวน 198,500 บาท

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
แสนสิรต
ิ ิดตามการด�ำเนินงานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ในรู ปแบบข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยหรือประเด็นด้านความเป็นอยู่ที่ดีอ่ ืน ๆ โดยประเด็นข้อร้องเรียน
จะถูกน�ำมาปรับปรุ งและพัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้ประเด็นข้อร้องเรียนเกิดขึ้นซ้�ำ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกบ้าน

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในโครงการ

86 รายการข้อร้องเรียนด้ านสวั ส ดิ ภ าพและ
ความปลอดภัยของลูกค้าในพื้นที่ในโครงการ
ที่ ได้ รับการยืนยัน อาทิ บริการของเจ้าหน้าที่
การป้ อ งกั น ความปลอดภัย ของลูก บ้า น และ
การป้ อ งกั น การลั ก ทรัพ ย์ จากข้ อ ร้อ งเรีย น
ทั้งหมด 259 รายการ
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ร้อยละ 100 ของประเด็นข้อร้องเรียน ได้รับ
การตรวจสอบเพื่อด�ำเนินการแก้ไขและชดเชย
ความเสียหาย พร้อมทั้งสื่อสารผลการปรับปรุง
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้รอ
้ งเรียน
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การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้ อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แสนสิ ริพั ฒ นาธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานในเครือ ให้เ ป็ น เป็ น ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว โดยมุ่ ง เน้ น รัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่ ส่งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมให้น้อยที่ สุด เพื่ อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพั ฒนาธุ รกิ จอย่างยั่งยืน ตั้ งแต่ เริ่มคิ ดพั ฒนา
โครงการจนไปถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แสนสิรย
ิ ง
ั ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ
เกิดความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแสนสิริ
แสนสิรก
ิ �ำหนดให้มผ
ี ร
ู้ บ
ั ผิดชอบในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยการ
บริหารจัดการของแสนสิรค
ิ รอบคลุมอาคารส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษท
ั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตส�ำเร็จรูป โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น ทั้งหัวหินและเขาใหญ่ ฮาบิโตะ มอลล์ และพื้นทีพ
่ ฒ
ั นาโครงการ
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คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

• ก�ำหนดและอนุมัตินโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ทบทวนผลการด�ำเนินงานตามแนวทางการด�ำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบเพื่อความยั่งยืน และฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เป็นประจ�ำทุกปี

ฝ่ายนวัตกรรม
และออกแบบ
เพื่ อความยั่งยืน

• ด�ำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรชั้นน�ำระดับโลก เพื่อพัฒนาและแลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรก
ั ษ์ส่ิงแวดล้อมและจัดการพลังงานอย่าง
ยั่งยืน

ฝ่ายพั ฒนา
ความยั่งยืน

• ติดตามประเมินผลการด�ำเนินการด้านความยั่งยืนขององค์กร
• วางแผนและรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปี
• รายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายผ่านรายงานความ
ยั่งยืนประจ�ำปี

คณะท�ำงาน
ด้านการจัดการพลังงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาคารและวิศวกรรม

• บริห ารจัด การการใช้พ ลั ง งานของส� ำ นั ก งานแสนสิ ริใ ห้มี ป ระสิ ท ธิภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อง
ซึ่งคณะท�ำงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
• รวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงานและตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบน
ั
• ประสานงานกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
และข้อก�ำหนดตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหารส�ำนักงาน

• ร่วมมือกับฝ่ายนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการสร้างความตระหนักด้านสิง
่ แวดล้อม
ให้แก่พนักงาน เช่น การแยกขยะและการน�ำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น

ฝ่ายพั ฒนาโครงการ

• วางแผนการพั ฒ นาโครงการที่ พั ก อาศั ย ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
และควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ด� ำ เนิ น การออกแบบและพั ฒ นาทั้ ง โครงการแนวราบและโครงการแนวสู ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
• ร่วมจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
“แสนสิริ กรีน มิชชั่น (Sansiri Green Mission)”
แสนสิริประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมปี 2561-2565 หรือ “แสนสิริ กรีน มิชชั่น (Sansiri Green
Mission)” ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการด�ำเนินงานสีเขียว (Green Platform) โดยประกอบด้วย การด�ำเนินงานที่ส่งเสริม
และอนุรก
ั ษ์ส่ิงแวดล้อม 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการพลังงาน การออกแบบ
อาคาร และการขนส่ง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ผสานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรก
ั ษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยกลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุม
การด�ำเนินงานภายในองค์กร (Corporate Boundaries) กระบวนการทางธุรกิจ (Operation Boundaries) ไปจนถึง
โครงการและบริการด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ (Product and Service) ส�ำหรับลูกค้าและลูกบ้าน

50 ล้านบาท

ร้อยละ 10

ส�ำหรับงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน
และการก�ำจัดของเสีย

แสนสิรต
ิ ้ังเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงาน
น้�ำ และการก่อเกิดขยะมูลฝอยและขยะอุ ตสาหกรรม
ลงร้อยละ10 ภายในปี 2565 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2560

การด�ำเนินงานก่อนพั ฒนาโครงการ
การพั ฒนาโครงการของแสนสิ ริท้ั งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง เช่น บ้านเดี่ ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารชุดพั กอาศั ย
(คอนโดมิเ นี ย ม) เป็ น ต้ น อาจเข้า ข่า ยข้อ ก� ำ หนดที่ ต้ อ งจัด ท� ำ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Impact Assessment: EIA) ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสั งคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพั ฒนาโครงการ
อสั งหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายก�ำหนด ดังนั้นแสนสิ ริจง
ึ ก�ำหนดให้ฝ่ายพั ฒนาโครงการท�ำหน้าที่รับผิดชอบพั ฒนาโครงการ
และด�ำเนินงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ อจัดท�ำรายงาน EIA รวมทั้งต้องรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าวโดยเฉพาะต่อชุนชนรอบพื้นที่โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด�ำเนินโครงการให้หน่วยงาน
ที่รบ
ั ผิดชอบพิจารณา รวมถึงรายงานความคืบหน้าโครงการให้กับคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อรับทราบต่อไป
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ขั้นตอนการพั ฒนา
โครงการของแสนสิริ

แสนสิรว
ิ างแผน
พัฒนาโครงการ

ขั้นตอน
การออกแบบโดยฝ่าย
พัฒนาโครงการ

เริม
่ ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ด้านสังคม

ข้อห่วงกังวลและเรื่องร้องเรียนจากการพั ฒนาโครงการ
แสนสิริด�ำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในช่วงระหว่ างการจัดท�ำรายงาน EIA ด้วยวิ ธี
การท� ำแบบสอบถามหรือการจัดประชุมร่วมกั บชุมชน ส� ำหรับข้อห่วงกั งวลหรือเรื่องร้องเรียนที่ อาจได้ รับระหว่ างช่วงการ
ก่อสร้างโครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการของแสนสิรจ
ิ ะน�ำมาพิจารณาเพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
พร้อมแจ้งกลับให้ชุมชนรับทราบถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ด�ำเนินการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ครั้งที่ 1

หากไม่ผ่านการพิจารณา

ส่งรายงานให้
หน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบ
พิจารณา

ขออนุญาต
หน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อก่อสร้าง
โครงการ

จัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์
กับชุมชนโดยรอบ
ก่อนก่อสร้าง

สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
โดยรอบโครงการ
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ด�ำเนินการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ครั้งที่ 2

เริม
่ ด�ำเนินการ
ก่อสร้างตามแผนการ
พัฒนาโครงการ

จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน
โดยนิติบุคคลของ
โครงการ

น�ำความคิดเห็น
และข้อห่วงกังวล
มาปรับปรุงโครงการ

จัดตั้งศูนย์รบ
ั เรื่อง
ร้องเรียนระหว่าง
ก่อสร้างโครงการ

โครงการแล้วเสร็จ
และเปิดใช้โครงการ

ตัวอย่างข้อห่วงกังวลและเรื่องร้องเรียนของชุมชน

ฝุ่นละอองระหว่างการพั ฒนาโครงการ
ที่ เกิ ดจาก การก่ อสร้าง การขนส่ ง และการเผาไหม้
ในพื้นที่โล่ง ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ อาทิ ก�ำหนดให้ติดตั้งก�ำแพงสูง ใช้ผ้าคลุม
ปิ ด รถบรรทุ ก ขนส่ ง ห้า มไม่ ใ ห้มี ก ารเผาขยะในพื้ นที่
ก่อสร้าง

เสียงรบกวนจากการก่อสร้างที่
ที่เกิดจากการท�ำงานของเครื่องจักร และการตัดหรือ
เจาะวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ อาทิ ก�ำหนดให้มก
ี ารติดตั้งก�ำแพงสูง
ใช้แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปในการก่อสร้าง ก�ำหนดเวลา
ท�ำงานก่อสร้างเฉพาะกลางวันเท่านั้น

แรงสั่นสะเทือนจากการใช้เครื่องจักร
ตอกเสาเข็ม
ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ อาทิ พยายามลดการตอกเสาเข็ม
ด้วยปั่นจัน
ิ ก
ี ารขุดเพื่อฝั่งเสาเข็มแทน การท�ำคู
่ และใช้วธ
โดยรอบพื้ นที่ บางโครงการ เพื่ อลดแรงสั่ นสะเทื อน
ที่ไปยังชุมชนข้างเคียง

การจราจรติดขัดจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
และการเพิ่ มขึ้นของปริมาณรถยนต์
เมื่อเปิดใช้โครงการ ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ อาทิ ก�ำหนดให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน จัดให้มีพนักงาน
จราจรคอยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ในการ
เข้า-ออกโครงการเมื่อเปิดใช้โครงการ

ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง
และเมื่อเริม
่ เปิดใช้โครงการ
ทั้ ง นี้ ตั ว อย่า งแนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
อาทิ จัดสถานที่ หรือห้องส� ำหรับทิ้ งขยะเพื่ อป้องกั น
การเกิดกลิ่นรบกวน เพื่อรอรถขนส่งขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานท้องถิน
่ มารับไปก�ำจัดตามกระบวนการต่อไป

กรณีน้�ำท่วมจากการระบายน้�ำของโครงการ
ทั้ ง นี้ ตั ว อย่ า งแนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
อาทิ ออกแบบระบบระบายน้�ำให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรม โดยรวบรวมน้�ำทิง
้ ไว้ในบ่อพักและปล่อยออก
สู่ระบบระบายน้�ำสาธารณะ ซึ่งอัตราการปล่อยน้�ำทิ้ง
จะต้องไม่เกินกว่าความสามารถรองรับน้�ำทิง
้ ของระบบ
ระบายน้�ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดน้�ำท่วมชุมชน
โดยรอบ
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แสนสิ ริก�ำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงการก่อสร้างโครงการ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ หรือ Call Centre 1685 โดยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผู้ควบคุมงานในพื้นที่ก่อสร้างจะพิจารณาและด� ำเนินการแก้ไข
ทันที หากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นปัญหาที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีจะถูกส่ งต่อให้กับฝ่ ายพัฒนาโครงการ
ที่ส�ำนักงานใหญ่พิจารณาเพื่อก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้รอ
้ งเรียนต่อไป

ผลการด�ำเนินงานก่อนพั ฒนาโครงการ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิรท
ิ ต
ี่ อ
้ ง
มีการจัดท�ำรายงาน EIA ในปี 2562 จ�ำนวน
9 โครงการ หรือร้อยละ 56 ของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท้ง
ั หมดตามแผนการก่อสร้าง
ในปี 2562

โครงการอสั ง หาริม ทรัพ ย์ที่ จัด ท� ำ รายงาน
EIA แล้ ว เสร็จ จ�ำ นวน 4 โครงการ หรือ
ร้อยละ 44 ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของแสนสิริที่ต้องมีการจัดท�ำรายงาน EIA
ในปี 2562

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ างการ
จัดท�ำรายงาน EIA จ�ำนวน 5 โครงการ หรือ
ร้อยละ 56 ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของแสนสิริที่ต้องมีการจัดท�ำรายงาน EIA
ในปี 2562

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิรท
ิ จ
ี่ ด
ั ท�ำ
รายงาน EIA ทั้งหมด มีการด�ำเนินงานโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็น
ทุกโครงการ (ร้อยละ 100)

การบริหารจัดการทรัพยากร
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปของแสนสิรด
ิ �ำเนินการผลิตแผ่นคอนกรีตเพื่อส่งมอบให้กบ
ั โครงการต่าง ๆ ภายในการพัฒนา
ของแสนสิ ริ โดยน�ำเอาวั สดุที่สามารถรีไซเคิ ลกลั บเข้ามาในกระบวนการผลิ ตเพื่ อเป็นลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกและ
ลดปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการอีกด้วย

การใช้ทรัพยากรในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

ปริมาณการใช้วัสดุที่จด
ั ซื้อ
ในปี 2562
300,000 ตัน

ปริมาณการน�ำวัสดุรไี ซเคิล
มาใช้ในกระบวนการผลิต
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป 158 ตัน

การบริหารจัดการพลังงาน
พลั งงานไฟฟ้าถื อเป็นทรัพยากรหนึ่งที่ มีความส� ำคั ญในการด� ำเนินธุ รกิ จของแสนสิ ริ โดยทุกหน่วยธุ รกิ จของแสนสิ ริจ�ำเป็น
ต้องมีพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการด� ำเนินการธุรกิจให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แสนสิ ริจง
ึ มุ่งมั่ น
หาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานในองค์กรอันน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ แสนสิริ
ตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 เทียบกับปีฐาน 2560 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวครอบคลุม
การด� ำเนินงานของส� ำนักงานใหญ่แสนสิ ริ ส� ำนักงานใหญ่บริษัท พลั ส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิ ตแผ่นคอนกรีตส� ำเร็จรู ป
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นทั้งเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแสนสิริ

หน่วยธุรกิจ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(เมกะวัตต์ช่ว
ั โมงต่อปี)

ร้อยละ
ของการใช้พลังงานทั้งหมด

2560

2561

2562

2560

2561

2562

ส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ

639.94

689.22

594.09

11.29

11.49

10.09

ส�ำนักงานใหญ่
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้

277.71

244.28

370.50

4.90

4.07

6.29

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรู ป

1,419.54

1,814.51

1,913.64

25.03

30.24

32.49

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ
โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่

940.32

976.00

958.44

16.58

16.27

16.27

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ
โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน

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

ปริมาณการใช้พลังงาน
ทั้งหมดของแสนสิริ

5,670.49

5,999.76

5,890.80

100

100

100

ร้อยละ 91.12
สัดส่วนการซื้อพลังงาน
ปี 2562

ร้อยละ 8.88
สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย
ร้อยละ 10
สัดส่วนการใช้พลังงาน
ในการซื้อพลังงานในปี 2562 เป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
2,377,283 บาท
ภายในปี 2565
ในปี 2562

หมายเหตุ:
		

ปริมาณแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป
ที่ผลิตได้ในปี 2562 289,000 ตัน
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งบประมาณที่ใช้ในกระบวนการ
จัดชื้อทรัพยากร 400 ล้านบาท

มูลค่าของแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป
ที่ผลิตได้ 1,350 ล้านบาท

เป้าหมายการลดความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าของแสนสิรค
ิ รอบคลุมส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นทั้งเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์

-

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแสนสิรพ
ิ ิจารณาจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ด�ำเนินงาน

-

แสนสิรข
ิ ยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในปี 2562 โดยครอบคลุมโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นทั้งเขาใหญ่และหัวหินและฮาบิโตะ มอลล์ จากปี 2560

		

ที่ครอบคลุมเฉพาะส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป
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การพั ฒนาประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในองค์กร

การบริหารจัดการการใช้น้�ำ

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวี ยนหรือพลังงานทดแทนเป็นหนึ่งในแนวทางที่แสนสิ ริใช้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร ในปี 2562 โดยแสนสิรไิ ด้ท�ำการติดตั้งแผงโซล่าร์ในพื้นที่หน่วย
ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการซื้อพลังงานจากภายนอก

ทรัพยากรน้�ำถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ เนื่องจากทุกหน่วยธุรกิจมีการใช้น้ำ� เพื่อ
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง
ี ารใช้น้ำ� ในกระบวนการ
่ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปที่มก
ผลิตเป็นจ�ำนวนมาก ส� ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้�ำของแสนสิริไม่ได้พิจารณาเพียงแต่ความเพียงพอ
ของการใช้น้�ำ แต่ยง
ั ค�ำนึงถึงแหล่งที่มาของน้�ำไม่ให้กระทบต่อการใช้น้�ำของชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ แสนสิรไิ ด้ก�ำหนด
เป้าหมายการบริหารจัดการน้�ำ โดยลดปริมาณการใช้น้�ำต่อตารางเมตรในพื้นที่ปฏิบัติการลงร้อยละ 10 ภายในปี
2565 ตามนโยบายความยั่งยืนของแสนสิริ ครอบคลุมพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษัท พลัส
พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นทั้งเขาใหญ่และ
หัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์

523,292 กิโลวัตต์ช่ว
ั โมงต่อปี
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แผงโซล่าร์จะผลิตได้ในองค์กรทั้งหมด
ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์
ของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรู ป ผลิตได้
354,675 กิโลวัตต์ช่ว
ั โมงต่อปี

ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์
ของโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล
คอลเลคชั่น เขาใหญ่ผลิตได้
89,579 กิโลวัตต์ช่ว
ั โมง/ปี

ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์
ของฮาบิโตะ มอลล์
ผลิตได้
79,038 กิโลวัตต์ช่ว
ั โมง/ปี

ร้อยละ 18.53

ร้อยละ 9.35

ร้อยละ 4.98

ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดของโรงงาน

ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดของโรงแรม

ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดของฮาบิโตะ มอลล์

ปริมาณการใช้น้�ำของแสนสิริ

หน่วยธุรกิจ

ความเข้มข้นการใช้น้�ำ
(ลูกบาศก์เมตรต่อตา
รางเมตร)

ร้อยละ
ของการใช้น้�ำเทียบกับ
พื้ นที่ด�ำเนินการทั้งหมด

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

36,321

40,628

40,846

3.08

3.39

3.92

31.09

26.95

20.37

ส�ำนักงานใหญ่
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรู ป

34,189

50,246

107,316

0.38

1.09

1.10

29.27

33.33

53.51

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ
โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่

16,902

23,694

22,577

1.73

2.43

2.31

14.47

15.72

11.26

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

รวมปริมาณการใช้น้�ำ
ทั้งหมดของแสนสิริ

116,808 150,770 200,556

0.92

1.18

1.59

100

100

100

ส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ

โครงการติดตั้งแผงโซล่าร์ในโครงการฮาบิโตะ มอลล์

ปริมาณการใช้น้�ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ

โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน

ร้อยละ 10
เป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้�ำต่อตารางเมตรภายในปี 2565
แสนสิรไิ ด้ด�ำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์ในพื้นทีโ่ ครงการฮาบิโตะ มอลล์ ตามนโยบายแสนสิรก
ิ รีนมิชชั่น
ที่ต้ังเป้าหมายลดการใช้พลังงานให้ได้รอ
้ ยละ 10 ภายในปี 2565 และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานทดแทน ซึ่งช่วงลดสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานภายนอกในอนาคต
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หมายเหตุ:
-

ปริมาณการใช้น้�ำของแสนสิรพ
ิ ิจารณาจากมิเตอร์/ใบแจ้งค่าน้�ำในแต่ละพื้นที่ด�ำเนินงาน

-

แสนสิรข
ิ ยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในปี 2562 โดยครอบคลุมโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นทั้งเขาใหญ่และหัวหินและฮาบิโตะ มอลล์

		

จากปี 2560 ที่ครอบคลุมเฉพาะส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป
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การประเมินความเสี่ยงพื้ นที่ขาดแคลนน้�ำ

การบริหารจัดการน้�ำเสีย

หน่วยธุรกิจของแสนสิ ริที่ต้ั งอยู่ในเขตพื้ นที่ชุมชน มีการใช้แหล่งน้�ำจากหน่วยงานท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถในการจ่ายน้�ำให้หน่วยธุรกิจใช้ได้อยู่ตลอด ส� ำหรับการใช้น้�ำของโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตส�ำเร็จรู ป พบว่ามีปริมาณการใช้น้�ำที่สูงเนื่องจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ดังนั้น
แสนสิรจ
ิ ง
ึ ได้ท�ำการประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้�ำของโรงงานผ่านทางเว็บไซต์ AQUEDUCT
ของ World Resources Institute ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ท� ำการรวบรวมข้อมูลความเสี่ ยงเชิง
พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนอาหาร พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้�ำ เป็นต้น ซึ่งผลจากการ
ประเมิน พบว่า ที่ต้ังของโรงงานอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้�ำในระดับสูง (High Level: 3-4) โดยแสน
สิรไิ ด้ก�ำหนดมาตรการรองรับกรณีไม่มีทรัพยากรน้�ำ (ขาดแคลนน้�ำ) มาใช้ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

การใช้ทรัพยากรน้�ำในการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริอาจก่อให้เกิดน้�ำเสียขึ้น แสนสิริจง
ึ ก�ำหนดให้มี
การบริหารจัดการน้�ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ แสนสิรย
ิ ังได้น�ำน้�ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดบางส่วนกลับมาใช้ใน
พื้นที่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน้�ำของหน่วยธุรกิจในอีกทางหนึ่งและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินพื้ นที่ขาดแคลนน้�ำ

กระบวนการจัดการน้�ำเสีย

ส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ และส�ำนักงานใหญ่
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

ส�ำนักงานใหญ่ท้ ัง 2 แห่งตั้งอยู่ในอาคารส�ำนักงาน
ที่ มีก ารออกแบบระบบบ� ำ บัด น้� ำ เสี ย รวมที่ เ กิ ด จาก
ส� ำนักงานต่ าง ๆ ภายในอาคาร โดยน้�ำเสี ยจะถูก
บ�ำบัดให้ได้มาตรฐานน้�ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ
ก่ อ นปล่ อ ยออกสู่ ร ะบบระบายน้� ำ สาธารณะ ซึ่ ง มี
ฝ่ายอาคารของอาคารส่วนกลางรับผิดชอบควบคุม
ดูแลการบ�ำบัดน้�ำเสีย

โรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรีต ส� ำ เร็จ รู ป มี ก ารติ ด ตั้ ง
ระบบบ�ำบัดน้�ำเสี ยอุ ตสาหกรรม เพื่ อบ�ำบัดน้�ำเสี ย
ให้ได้ตามมาตรฐานน้�ำทิ้งของโรงงานอุ ตสาหกรรม
ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยน้�ำทิ้งบางส่วนที่ได้
รับบ�ำบัด แล้ วจะถูกน� ำกลั บมาหมุ นเวี ยนใช้ใ นพื้ นที่
โรงงาน

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น
เขาใหญ่ และหัวหิน

แสนสิ ริไ ด้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งของโรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรีต ส� ำ เร็จ รู ป พบว่ า ที่ ต้ั ง ของโรงงานอยู่ ใ นพื้ นที่ ที่
ขาดแคลนน้�ำในระดับสูง แสนสิ ริจง
ึ ได้วางแผนและก�ำหนดมาตรการเพื่ อเตรียมรับมือในกรณีที่โรงงานไม่มีน้�ำ
มาใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตส�ำเร็จรู ป เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการด�ำเนินธุรกิจ
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โรงแรมเอสเคป แสนสิ ริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขา
ใหญ่ และหัว หิน มี ก ารเปิ ด ให้บ ริ ก ารที่ พั ก แก่ นั ก
ท่ องเที่ ยว ซึ่งโรงแรมได้ ติดตั้งระบบบ�ำบัดน้�ำเสี ย
ให้สามารถรองรับปริมาณน้�ำเสียที่เกิดจากผู้เข้ามา
ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย
จะบ�ำบัดน้�ำเสียให้ได้มาตรคุณภาพน้�ำทิ้งอาคารของ
กรมควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน้�ำ
สาธารณะ ส� ำหรับน้�ำทิ้งบางส่ วนที่ได้รับการบ�ำบัด
แล้วจะถูกน�ำกลับมาใช้ เช่น น�ำมารดน้�ำต้นไม้ เป็นต้น

ฮาบิโตะ มอลล์
ฮาบิโตะ มอลล์ เป็นคอมมูนต
ิ ม
ี้ อลล์ ซึ่งมีรา้ นค้าต่าง ๆ
และผู้เข้าใช้บริการในพื้ นที่อย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้
มีน้�ำเสี ยเกิดขึ้น โดยอาคารได้ออกแบบและติดตั้ง
ระบบบ�ำบัดน้�ำเสียทีเ่ กิดจากร้านค้าต่าง ๆ และผูเ้ ข้าใช้
บริการให้สามารถรองรับการบ�ำบัดปริมาณน้�ำเสี ย
อย่ า งเพี ย งพอ และเป็ น ไปตามมาตรฐานน้� ำ ทิ้ ง
อาคารของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ก่ อ นปล่ อ ยออกสู่
ระบบระบายน้�ำสาธารณะ
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การบริหารจัดการของเสีย
การด�ำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของแสนสิรก
ิ ่อให้เกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยแสนสิรไิ ด้ให้ความ
ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ แสนสิรไิ ด้ก�ำหนดเป้าหมายการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะอุ ตสาหกรรมลงร้อยละ 10 ภายในปี 2565 ตามนโยบายแสนสิรก
ิ รีนมิชชั่น

การจัดการของเสียในอาคารส�ำนักงาน

การจัดการของเสียจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
แสนสิรบ
ิ ริหารจัดการของเสียจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป อาทิ เศษคอนกรีตสด เศษแผ่นคอนกรีต
โดยการประมูลหาผู้รบ
ั ซื้อเพื่อน�ำออกไปนอกพื้นที่โรงงานด้วยวิธก
ี ารฝังกลบ ทั้งนี้ แสนสิรไิ ด้ต้ ังเป้าหมายในการ
ลดของเสียที่น�ำไปฝังกลบ และเป้าหมายการน�ำของเสียไปรีไซเคิลในกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน
ในกระบวนการผลิต

การบริหารจัดของเสียในพื้ นที่ก่อสร้าง

ภายในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่ของแสนสิริ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด มีแนวทางให้เริม
่ การคัดแยกขยะและลดการผลิต
ขยะมูลฝอยในอาคาร อาทิ รณรงค์ยกเลิกการใช้ขวดน้�ำดื่มพลาสติกในส�ำนักงานใหญ่และส� ำนักงานขายของแสนสิริ ติดตั้ง
เครื่องย่อยเศษอาหารที่ครัวเพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดิน การน�ำส่งขยะพลาสติกและกระดาษไปรีไซเคิล และการบริจาคขยะหลอด
พลาสติกเพื่อท�ำเป็นหมอนให้ผู้ป่วย เป็นต้น

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

เป้าหมายการลดปริมาณของเสียในอาคาร
ส�ำนักงาน ภายในปี 2562 เทียบกับปีฐาน 2561

เป้าหมายอัตราการรีไซเคิล (Recycle Rate)
ขององค์กร ภายในปี 2562 เทียบกับปีฐาน 2561

ร้อยละ 82.14
อัตราการรีไซเคิลของปริมาณของเสียในอาคารส�ำนักงานใหญ่ของแสนสิริ โดยแบ่งออกเป็น
ขยะประเภท กระดาษ พลาสติก ขยะอินทรีย์ แก้ว และโลหะ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 10,565 กิโลกรัม ในปี 2562

ในปี 2562 แสนสิรไิ ด้รว
่ มมือกับผู้รบ
ั เหมาก่อสร้างโครงการในการสนับสนุนให้คนงานก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ
แยกขยะเพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการของเสียในพื้นที่ก่อสร้าง
ได้แก่ โครงการขยะแลกคูปองโดยน�ำขยะที่คัดแยกมาแลกคูปองส� ำหรับใช้แลกอาหารหรือเครื่องดื่ม โครงการ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ท�ำจากเศษเหล็กและไม้อัด ทั้งนี้ ขยะที่ได้รบ
ั การคัดแยกจะถูกน�ำไปขายและน�ำเงินกลับ
มาหมุนเวียนในโครงการดังกล่าว และถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการรีไซเคิลและลดการฝังกลบของเสียที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของพื้นที่ก่อสร้างอีกด้วย

หมายเหตุ:
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ปัจจุบันแสนสิรม
ิ ุ่งเน้นรีไซเคิลขยะประเภทกระดาษและพลาสติกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด�ำเนินการของส�ำนักงานใหญ่ของแสนสิริ
และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จากการด�ำเนินงานของแสนสิริ

การจัดการขยะมูลฝอย
ส�ำหรับลูกบ้านในโครงการของแสนสิริ
แสนสิรจ
ิ ด
ั การขยะให้กับลูกบ้าน โดยการคัดแยกและลดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการต่าง ๆ รวม
ทั้งสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นของลูกบ้านในการจัดการขยะผ่านโครงการที่หลากหลาย นอกจากนี้
แสนสิรย
ิ ง
ั ได้น�ำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น อาทิ แอปพลิเคชันบันทึกการเก็บขยะและจัดการ
ขยะรีไซเคิล การจัดการขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยไฟฟ้า การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยถังหมุนชีวภาพ
“กลมกลิ้ง” เป็นต้น

แสนสิ ริก�ำหนดช่องทางการร้องเรียนด้ านสิ่ งแวดล้ อมหลายช่องทาง เพื่ อให้ผู้ได้ รับผลกระทบสามารถ
ร้องเรียนผ่านช่องทางที่สะดวกที่สุด และจัดให้มห
ี น่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุและจัดการ
ข้อร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์และจัดการแก้ไขประเด็นข้อร้องเรียนเหล่านั้น ตลอดจนสื่อสารผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนกลับไปยังผู้รอ
้ งเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

การก�ำจัดขยะจากการบริโภคของลูกบ้าน
แสนสิรต
ิ ด
ิ ตั้งเครื่องย่อยเศษอาหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรม
เปลี่ ย นขยะเศษอาหารให้ก ลายเป็ น สารปรับ ปรุ ง ดิ น
จ�ำนวน 10 เครื่อง บริเวณพื้ นที่ส่วนกลางของทุก
โครงการแนวสูงที่พัฒนาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การส่งเสริมลูกบ้านในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง
แสนสิ ริร่วมมือกั บองค์ กรสตาร์ทอั พ Go Greens
ในการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชัน เพื่ อให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การคัดแยกขยะแก่ลูกบ้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมคัด
แยกขยะให้แก่ ลูกบ้านของแสนสิ ริ เพื่ อรณรงค์ การ
คั ด แยกขยะอย่ า งถู ก วิ ธี โดยมุ่ ง เน้ น ขยะอนิ น ทรี ย์
ที่ ส ามารถน� ำ กลั บ มารีไ ซเคิ ล ได้ แ ก่ กระดาษ แก้ ว
พลาสติก และโลหะ

นอกจากนี้แสนสิริ ยังจัดกิจกรรม Recycling Day
for Village โดยการแจกถุง ส� ำ หรับ ใส่ ข ยะรีไ ซเคิ ล
ให้แก่ลูกบ้าน เพื่อเตรียมส่งให้แก่ผู้รับก�ำจัด โดยลูก
บ้านจะได้รบ
ั ค่ารีไซเคิลขยะและคะแนนสะสมในการร่วม
โครงการ

Call Centre

Facebook

Twitter

Tel. 1685

facebook.com/sansirifamily

@SansiriPLC

Instagram

Website

Complaint Channels

instagram.com/sansiriplc

sansiri.com

sansiri.com/thai/การก�ำกับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ผลการจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2562
0 รายการ

การร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสภาพ
แวดล้อมบริเวณโครงการ เกี่ยวกับการจราจรในโครงการ ความเสีย
หายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ และมลภาวะทางเสียง และ
ไม่มีกรณีรอ
้ งเรียนที่ขัดต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อม

7 รายการ

ข้อร้องเรียนด้านสิง
่ วข้องกับฝุน
่ ละออง เสียง ความสะอาด
่ แวดล้อมทีเ่ กีย
บริเวณโครงการ และแรงสั่นสะเทือน

ทุกรายการ

ได้รบ
ั การแก้ไข และบรรเทาผลกระทบกับผู้รอ
้ งเรียนทั้งหมดในปี 2562
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยในอาคารส�ำนักงาน

แสนสิรป
ิ ระกอบธุรกิจที่ต้ ังอยูบ
่ นความปลอดภัยในการท�ำงานอยูเ่ สมอ บริษัทจึงได้มุง
่ เน้นการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
องค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และชื่อเสียงขององค์กร รวมทั้งแสดง
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงาน ทั้งนี้ แสนสิรไิ ด้ก�ำหนดกรอบด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยในพื้นที่รบ
ั ผิดชอบทั้งในโครงการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
และอาคารส�ำนักงาน รวมทั้งการด�ำเนินการตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

แสนสิ ริก� ำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส� ำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคาร
ส�ำนักงานส�ำนักงานใหญ่ของแสนสิริ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งความปลอดภัยภายในโรงแรมเอสเคปทั้งหัวหินและ
เขาใหญ่ ตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานในฮาบิโตะ มอลล์ นอกจากนี้ แสนสิรย
ิ ังท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดสวัสดิการของพนักงาน
และจัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงาน

การบริหารจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการความปลอดภัยของแสนสิริ
แสนสิรจ
ิ ด
ั ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมความปลอดภัยของบริษัท พลัส
พร็อพเพอร์ตี้ และคณะกรรมความปลอดภัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป รวมทั้งมีหน่วยงานที่ดูแล
ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบความปลอดภัยของพนักงานทุก
คน ครอบคลุมความปลอดภัยในอาคารส�ำนักงานและพื้นที่พัฒนาโครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานสวัสดิการของ
แสนสิรย
ิ ง
ั มีหน้าที่รบ
ั ฟังข้อคิดเห็นของพนักงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการก�ำหนดมาตรการป้องกันด้านความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้รบ
ั เหมา และให้การเยียวยาและช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดอุ บัติเหตุ
อาทิ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ประสบอุ บัติเหตุจากการท�ำงาน

แนวทางการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
และแผนฉุกเฉิน

จัดอบรมด้านความปลอดภัย
โดยผู้เชีย
่ วชาญ
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ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม

จ�ำกัดบุคคลที่เข้าพื้ นที่
ปฏิบัติงาน

ก�ำหนดสวัสดิการ เพื่อสนับสนุน
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานใน
แต่ละพื้นที่

ประสานงานและสื่อสารข้อมูลระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย
กลางของอาคารที่ด�ำเนินการ

ร่วมฝึกซ้อมด้านความปลอดภัย
อาทิ การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี

สนับสนุนการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
และพนักงานประจ�ำโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป หรือโครงการที่ก�ำลัง
ก่อสร้างอื่น ๆ รวมถึงโครงการที่รบ
ั บริหารในปัจจุบัน

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในโครงการที่แสนสิรบ
ิ ริหารในปัจจุ บัน

แสนสิริก�ำหนดความรับผิดชอบการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยที่ระบุในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ เพื่อลดการเกิดอุ บัติเหตุในสถานประกอบการ
ส่งเสริมวั ฒนธรรมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน มุ่งปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้าน

ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านความปลอดภัย

ก�ำกับดูแลผลด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยระดับองค์กรร่วมกับ
หน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมด

สอดส่องจุ ดบกพร่อง
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุ บัติภัย

สนับสนุนและส่งเสริมสุขอนามัย
ที่ดีให้แก่พนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด โรงแรมเอสเคป และฮาบิโตะ
มอลล์ ได้ด�ำเนินการติดตามและบริหารด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ ครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัย การฝึก
อบรมด้านความปลอดภัย รวมถึงเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อรวบรวมเป็นรายงาน อีกทั้งประสานงานกับฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และบริหารส�ำนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ และรับทราบทิศทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กร

ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ
แสนสิรจ
ิ ด
ั ให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การท�ำงาน (Job Safety Analysis: JSA) และตรวจ
สอบความปลอดภั ย ในการท� ำ งานภายในส� ำ นั ก งาน
รวมถึ ง การตรวจระบบป้ อ งกั น และระงับ อั ค คี ภัย ใน
อาคารรัชต์ภาคย์และระบบความปลอดภัยของผูร
้ บ
ั เหมา
(Work Permit)

การจัดฝึกอบรม/ประชาสัมพั นธ์/
การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยหลักสูตร
แ ส น สิ ริ จั ด ใ ห้ มี ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึง
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งใน
ระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน และจัดท�ำจดหมายข่าว
ความปลอดภัย
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ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงเบื้องต้น
แสนสิริจด
ั ให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารส� ำนักงาน รวมถึงวิ ธก
ี ารดับเพลิงเบื้องต้นเพื่ อควบคุมเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยัง
บริเวณอื่นจนไม่สามารถควบคุมได้

ความปลอดภัยในโรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
การปฏิ บั ติ ง านในโรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรี ต ส� ำ เร็ จ รู ป มี ค วามเสี่ ย ง
สู งที่ อาจก่ อให้เกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย แสนสิ ริจึงได้ จัดตั้ งคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงาน และฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายใต้
ฝ่ า ยโรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรีต ส� ำ เร็จ รู ป เพื่ อรับ ผิ ด ชอบก� ำ กั บ ดูแ ล
และบริหารงานด้านความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรีต ส� ำ เร็จ รู ป รวมถึ ง จัด ให้มีโ ครงการฝึ ก
อบรมและสนับสนุนด้านความปลอดภัย ซึ่งผลการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ปจะถูกรายงานต่อฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลและตรวจติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่งไปพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอดจนกระบวนการ
ติดตั้งแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ปในพื้นที่ก่อสร้างก่อนการส่งมอบงานให้แก่ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินงานก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม

พิจารณานโยบายและแผนงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน

พิจารณาคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
และเสนอแนะมาตรการ เพื่อความ
สอดคล้องตามข้อก�ำหนด

สนับสนุนกิจกรรม หรือการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
อาทิ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล

ควบคุมและป้องกันอันตราย
จากการปฏิบัติงาน รวมถึง
วางระบบการรายงานสภาพการ
ท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่
ของลูกจ้างทุกระดับต้องปฏิบัติ

รวบรวมสถิติผลด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการ

ประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของสถานประกอบกิจการ

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงานอื่น
ตามที่นายจ้างมอบหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ประจ�ำปี

ติดตาม ทบทวน ปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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การฝึกอบรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

ความปลอดภัยในพื้ นที่ก่อสร้าง
และพั ฒนาโครงการ

แสนสิรจ
ิ ด
ั ให้มก
ี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รบ
ั เหมาที่ท�ำงานในพื้นที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และสามารถปฏิบต
ั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจด้านความปลอดภัย
และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานและผู้รบ
ั เหมาเข้าร่วมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกว่า 750 คน

การด�ำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้างและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ มีการท�ำงานของเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอุ บัติเหตุ โดยลักษณะการด�ำเนินงานก่อสร้างของแสนสิริประกอบด้วย การติดตั้ง
โครงสร้างจากแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ปที่ขนส่งมาจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ปซึ่งก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยฝ่าย
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป จากนั้นจะส่งมอบให้ฝ่ายพัฒนาโครงการ
และผูบ
้ ริหารงานก่อสร้างรับช่วงการด�ำเนินงานต่อ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลขั้นตอนการก่อสร้างโครงการตามแบบสถาปัตยกรรม
พร้อมติดตามการด�ำเนินงานของผู้รบ
ั เหมาก่อสร้างให้สอดคล้องตามรายละเอียดคู่มือความปลอดภัยจนกว่าโครงการจะแล้ว
เสร็จตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้

การติดตั้งโครงสร้างแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูปอย่างปลอดภัย
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ส�ำหรับพนักงานใหม่
พนักงานทุกคนต้องได้รบ
ั
การอบรมด้านความปลอดภัย

การจัดกิจกรรม Safety Talk รายสัปดาห์
และกิจกรรมให้ความรูด
้ ้านความปลอดภัย
ที่โครงการก่อสร้างของบริษัท

การป้องกันอุ บัติเหตุในการจัดส่ง
สินค้า ผ่านการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของคนขับรถ
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ความปลอดภัยส�ำหรับ
คณะกรรมการความปลอดภัย
ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นประจ�ำทุกปี

การเฝ้าระวังป้องกัน
การระบาดของยาเสพติด
ภายในบริษัท

การตรวจสอบความปลอดภัย
ในการใช้งานอาคารประจ�ำปี

การใช้งานปั้นจั่น
อย่างปลอดภัย

การควบคุมงานที่มีความเสี่ยง
อาทิ งานบนที่สูง

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี

ฝ่ ายสิ่ งแวดล้ อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงงานผลิ ตแผ่นคอนกรีตส� ำเร็จรู ป ท� ำหน้าที่ ก�ำกั บดูแลการด� ำเนิน
งานให้ปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการขนส่งแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ปจากโรงงานมายังพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และกระบวนการขึ้น
โครงสร้างคอนกรีตส�ำเร็จรู ป ก่อนส่งมอบงานก่อสร้างให้ฝ่ายพัฒนาโครงการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ก�ำกับดูแลการขนส่ง

ควบคุมกระบวนการติดตั้งแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ปจากโรงงานอย่างปลอดภัย
และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ของโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก�ำหนด

ก�ำหนดวิศวกร
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ตรวจสอบและก�ำกับดูแลพนักงานและผูร
้ บ
ั เหมาให้
ได้รบ
ั การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง
พนักงานผู้รบ
ั เหมา และพนักงานขับรถปั้นจั่น
ตามคู่มือการติดตั้งแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป

อาทิ การใช้ป้ ันจั่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
และปฏิบต
ั ิตามคู่มอ
ื การติดตั้งโครงสร้างผนัง
คอนกรีตส�ำเร็จรูป รวมถึงตรวจสอบเครื่องมือ
และความพร้อมของพื้นที่ด�ำเนินงาน
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ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การก่อสร้างอย่างปลอดภัย
ตามแบบสถาปัตยกรรม

ฝ่ ายพั ฒนาโครงการและผู้บริหารงานก่ อสร้างท� ำหน้าที่ ก�ำกั บดูแลผู้รับเหมาในกระบวนการก่ อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
ภายหลั ง การติ ด ตั้ ง แผ่ น คอนกรี ต ส� ำ เร็ จ รู ป เพื่ อให้เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการด� ำ เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ ก� ำ หนดและ
รายละเอียดการด�ำเนินงานที่ระบุในสัญญาจ้าง รวมถึงคู่มือความปลอดภัยในการท�ำงานก่อสร้างส�ำหรับผู้คุมงาน

แสนสิริวัดผลการด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา ตามแนวปฏิบัติการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและลดการเกิดอุ บัติเหตุในสถานประกอบการ

สถิติความปลอดภัยในพื้ นที่ก่อสร้างโครงการปี 2562
ผลด�ำเนินงาน
(จ�ำนวนกรณีต่อ
200,000 ชั่วโมง)

เป้าหมายที่ก�ำหนด
(จ�ำนวนกรณีต่อ
200,000 ชั่วโมง)

อัตราการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน
(Work-related injury)

1

0

อัตราการบาดเจ็บรุ นแรง ไม่สามารถกลับมาท�ำงานได้
ภายใน 6 เดือน
(High-consequence work-related injuries)

1

0

อัตราการบาดเจ็บรุ นแรงจนพิการ หรือเสียชีวิต
(Recordable work-related injuries)

0

0

อัตราการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน
(Work-related injury)

1

0

อัตราการบาดเจ็บรุ นแรง ไม่สามารถกลับมาท�ำงานได้
ภายใน 6 เดือน (High-consequence work-related
injuries)

0

0

อัตราการบาดเจ็บรุ นแรงจนพิการ หรือเสียชีวิต
(Recordable work-related injuries)

0

0

ประเภทสถิติความปลอดภัย

ให้ค�ำแนะน�ำ พิ จารณา
และตรวจติดตามแผนรักษาความปลอดภัย

ร่วมกับผู้รบ
ั เหมา
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว

และป้องกันอุ บัติเหตุของผู้รบ
ั เหมาตลอด
การพัฒนาโครงการ

อาทิ น้�ำใช้ ไฟฟ้า ที่เก็บขยะมูลฝอย
เพื่อความเรียบร้อยในโครงการ

พนักงานของแสนสิริ

ผู้รบ
ั เหมาภายในพื้ นที่
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย

ก�ำกับดูแลและสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยก่อนเริม
่ ด�ำเนินงาน

และป้องกันอุ บัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสีย

อาทิ Morning Safety Talk

ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนด
ส�ำรวจความปลอดภัย
ประจ�ำวัน
และจัดประชุมรายสัปดาห์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
โครงการ เพื่อหารือประเด็นด้านความปลอดภัย
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ใช้มาตรการ
หยุดช�ำระค่าด�ำเนินงาน
กรณีที่ผู้รบ
ั เหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ:
		
		

หน่วยของสถิติความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ คือ จ�ำนวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง ครอบคลุมพนักงานและผู้รบ
ั เหมาที่โครงการแนวสูงและพนักงานแสนสิริ
โครงการแนวราบ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป อาคารสิรภ
ิ ิญโญ ส�ำนักงานใหญ่ อาคารรัชต์ภาตย์ โรงแรมเอสเคปหัวหิน
และเขาใหญ่ และฮาบิโตะ มอลล์
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การพั ฒนาบุ คลากร
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การพั ฒนาบุคลากร
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถถื อ เป็ น ทรั พ ยากรส� ำ คั ญ และเป็ น ปั จ จัย หลั ก ในการขั บ เคลื่ อน
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส�ำเร็จตามกลยุทธ์ที่องค์กรก�ำหนด และยังคง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ แสนสิรจ
ิ ง
ึ ก�ำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทุกระดับให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้องานและหน้าที่ของตนเองภายใต้สถานการณ์แนวโน้ม
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้ งในปัจจุ บันและอนาคต โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและประยุกต์
ใช้องค์ความรู ใ้ หม่ในการท�ำงาน รวมถึงมีการประเมินศักยภาพของพนักงานในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อระบุแนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบการท�ำงานและ
เติบโตในสายงานของตนเองอย่างยั่งยืน

จุ ดประสงค์ตามแผนพั ฒนาพนักงานของแสนสิริ
พนักงานทุกคนของแสนสิ ริจะได้รับการพั ฒนาศั กยภาพอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรมการพั ฒนา
ที่หลากหลาย เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมตอบโจทย์ธุรกิจที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดย
ร่วมเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

หมวดการพั ฒนาตามแผน

แนวทางการพั ฒนาบุคลากรของแสนสิริ
แสนสิรม
ิ อบหมายให้ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงานด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในรายละเอี ยดการท�ำงานขององค์ กรเพื่ อให้สามารถประยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนา
บุคลากร รวมถึงโครงการรักษาพนักงานทีม
่ ศ
ี ักยภาพให้อยูร
่ ว
่ มงานกับองค์กรในระยะยาว

แผนพั ฒนาบุคลากรของแสนสิริ (Sansiri Development Roadmap)
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แสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
พนักงานใหม่ทุกระดั บจะได้ เข้าร่วมโครงการ
On Boarding Program เพื่อเรียนรูท
้ ักษะใน
การปรับตัวเข้ากับองค์กร ส่วนพนักงานที่ได้
รับ การเลื่ อนต� ำ แหน่ ง จะได้ เ ข้า ร่ว มโครงการ
New to Role Program เพื่อช่วยให้พนักงาน
สามารถปรับตัวกับบทบาทหน้าที่ใหม่ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ พนักงานปัจจุ บัน
ยั ง สามารถเข้ า ร่ ว มโครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ
พัฒนาความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการท�ำงาน
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Individual
Development) เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการพัฒนา
ภาวะผู้ น� ำ (Leadership Development)
โครงการพั ฒ นาพนั ก งานตามสายอาชี พ
(Functional Development) โครงการ
พั ฒ นาพนั ก งานประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (Talent
Development) รวมถึ ง โครงการ Sansiri
Culture ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความ
เข้าใจและมีพฤติกรรมการท�ำงานที่สอดรับกับ
วัฒนธรรมองค์กร

Effective Individual
หลักสูตรเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน

Great Leader
หลักสูตรพั ฒนาภาวะผู้น�ำ

หลั กสู ตรพั ฒนาพื้ นฐานเพื่ อให้
พนักงานแต่ละคนท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
- หลักสูตรพั ฒนาทักษะทั่ วไป เช่น
การสื่อสาร การแก้ปัญหา
การวางแผน
- ทักษะส�ำหรับอนาคต เช่น
การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
- หลักสูตรพัฒนาทางด้านธุรกิจ เช่น
การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การเงินเบื้องต้นส�ำหรับพนักงาน

หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณสมบัติท้ัง 3
ประการส� ำหรับผู้น�ำแสนสิ ริ ได้ แก่
การเป็นผู้น� ำในการสร้างวิ สั ยทั ศน์
องค์กร การสร้างความผูกพันกับ
พนักงาน และการสร้างผลก�ำไรให้
กับบริษท
ั

Functional Development
หลักสูตรพั ฒนาพนักงานตาม
สายอาชีพ

Onboarding and New Roles
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

Talent Development
หลักสูตรพนักงานทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพสูง

หลักสูตรพัฒนาอาชีพตามสายงาน
ต่าง ๆ เช่น สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานก่อสร้าง สายงานการขาย
สายงานทรัพยากรบุคคล สายงาน
การตลาด เป็นต้น

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ
ความมั่นใจในการท�ำงาน

หลักสูตรการพัฒนาส�ำหรับพนักงานที่
ได้รบ
ั เลือก เพื่อเสริมสร้างและเพิม
่ พู น
mindset tool set และ skill set

Sansiri Culture
หลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามวัฒนธรรม
องค์กร
ประกอบด้วย5ส่วนได้แก่ รูจ
้ ก
ั รูใ้ จและ
เข้าใจลูกค้า ความท้าทายต่อสิ่งเดิม
เริม
่ สิง
่ ใหม่ มองทุกความส�ำเร็จให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน คิดมุมใหม่ให้ผลลัพธ์
มาก่อน ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ต่อตนเอง
และองค์กร
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กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน (Strategic Content)

หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมเด่น

กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของแสนสิริ มีการด�ำเนินการอยู่ 4 ประการ ดังนี้

หลักสูตร Game Changer 2019

แสนสิ ริจัด โครงการอบรมหลั ก สู ต ร Game Changer 2019 ซึ่ง เป็ น การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาสั้น (Hackathon) ส�ำหรับกลุ่มพนักงานที่รบ
ั ผิดชอบโครงการแนวสูง ซึ่งเน้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการของแสนสิรใิ ห้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา หลั ก สู ต รนี้ ยั ง เป็ น การเพิ่ ม พู นทั ก ษะความรู ้ส� ำ หรับ พั ฒ นาโครงการ
ประเภทธุรกิจใหม่ (Start up) ภายใต้ความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ได้เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ�ำนวน 50 คน

1. การออกแบบโปรแกรมการเรียนรูด
้ ้วย Model 10:20:70 เพื่อให้มร
ี ูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร อาทิ การเรียนในห้องเรียน การเรียนออนไลน์ การให้คำ� แนะน�ำ
(Coaching) การมอบหมายงานพิเศษให้ท�ำ (Special Assignment)
2. การก�ำหนดเนื้อหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ธุรกิจและสามารถใช้งานได้จริง โดยท�ำงานกับผูเ้ ชีย
่ วชาญ
ด้านต่าง ๆ ในองค์กร (Subject Matter Expert: SME) เพื่อร่วมถ่ายทอดความรูแ
้ ละประสบการณ์ตา่ ง ๆ
และน�ำมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ
3. การวัดผลการเรียนรู ้ เพื่อน�ำมาพัฒนาโปรแกรมให้เกิดประโยชน์กับพนักงานและองค์กรมากที่สุด
โดยแบ่งการวัดผลการเรียนรู อ
้ อกเป็น 4 ระดับ (ด้าน)
		
ระดับ 1 : การวัดความพึงพอใจ (ด�ำเนินการวัด ร้อยละ 100)
		
ระดับ 2 : การวัดความรู ค
้ วามเข้าใจ (ด�ำเนินการวัด ร้อยละ 100)
		
ระดับ 3 : การวัดการน�ำไปใช้งานหรือมีการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมหลังการอบรม (ด�ำเนินการวัด
				 ร้อยละ 60)
		
ระดับ 4 : การวัดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ (Result) (ด�ำเนินการวัด ร้อยละ 30)
4. การก�ำหนดรู ปแบบการเรียนที่หลากหลาย (Learning Platform) ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู ้
ได้งา่ ยทุกที่ทุกเวลา (Intermediate) โดยสร้างรู ปแบบการเรียนรู อ
้ ย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้น
ให้พนักงานได้พัฒนาตนเองภายใต้การสนับสนุนจากหัวหน้า
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ตั วอย่างโครงการที่ พัฒนาจากแนวคิ ดของพนักงานภายใต้ โครงการฝึกอบรมหลั กสูตร Game
Changer 2019

ชื่อโครงการ

รายละเอียด

Complete Use

เป็น คอนโดมิเนีย มที่ ใช้แนวคิ ด “Living and investing together” โดยห้อ ง
ที่ได้รบ
ั การจดทะเบียนสามารถปล่อยเช่าในรูปแบบรายวันและรายเดือนได้อย่างถูก
กฎหมาย โดยเป็นห้องประเภท Duplex ทีแ
่ ยกส่วนการบริการระหว่างผูอ
้ ยูอ
่ าศัยหลัก
และผู้เช่าชั่วคราวได้

Together

เป็นแนวคิดการใช้พ้ ืนที่ส่วนกลางในคอนโดมิเนียมให้เป็นศูนย์กลางในการอ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การจัดงานสังสรรค์หรือการสานสัมพันธ์ให้แก่ลูกบ้าน
ที่อยู่อาศัยภายในโครงการ

Con [do] rm

เป็นโครงการที่ใช้แนวคิด “Compact fast profit condo with like minded
community” ซึ่ ง เป็ น คอนโดมิ เ นี ย มขนาดเล็ ก ที่ ต้ ั ง อยู่ ใ นบริ เ วณพื้ นที่ ส ถาน
ศึ ก ษาหรือ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อรองรับ การอยู่ อ าศั ย ของนั ก ศึ ก ษาในพื้ นที่ โดยมี
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและร้า นค้ า สะดวกซื้อ ที่ ช่ว ยให้ก ารใช้ชีวิ ต ภายในคอนโด
มีความสะดวกสบายและสามารถอยู่รว
่ มกับเป็นชุมชนได้อย่างดี

Siri Lay GO

เป็นโครงการที่ใช้แนวคิด “ Taylor your Dream Home” ซึ่งเป็นโครงการที่ชว
่ ยให้
ลูกค้าสามารถคัดเลือกและจัดสรรสิ่งที่ต้องการภายในที่อยูอ
่ าศัยของตนได้ภายใต้
งบประมาณจ�ำกัด โดยสามารถหลีกเลีย
่ งการใช้งบประมาณทีไ่ ม่จำ� เป็นและช่วยตอบสนอง
ความต้องการแก่ลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น
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“ประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั จากโครงการ PL Mission คือ ช่วยให้เข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร
อย่างชัดเจนและท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบต
ั ง
ิ าน
ได้ตามเป้าหมายทีก
่ ำ� หนดไว้ ตลอดจนช่วยให้พนักงานมีความรูค
้ วามเข้าใจถึงแนวคิดใน
การเป็นผูป
้ ระกอบการ (Entrepreneur) การท�ำงานเชิงรุก (Proactive) และจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ (Integrity) รวมถึงท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงาน นอกจาก
นี้ โครงการนี้ ยังช่วยให้พนักงานรูจ
้ ก
ั กันมากขึน
้ มีการเรียนรูผ
้ า่ นวิทยากรทั้งภายนอก
และภายใน รวมถึงกรณีศก
ึ ษา (Case study) ต่าง ๆ ในอดีต ส่งผลให้พนักงานมีการ
ด�ำเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยสิง
ั จากโครงการนี้ คือช่วยให้ทม
ี งาน
่ ส�ำคัญทีไ่ ด้รบ
มีความเข้มแข็งมากขึ้น”

“ประโยชน์ทไ่ี ด้รบ
ั จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Game Changer 2019
คือ สามารถน�ำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างความเปลีย
่ นแปลงและความแตกต่าง
ให้กบ
ั ตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจ
ความมุง
่ มั่น และความช่วยเหลือจากทุก ๆ คนเพื่อสร้างโครงการให้เกิดขึ้น”

คุณภูมพ
ิ ัฒน์ ฤทธิธาดา
ผูช
้ ว
่ ยผูอ
้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารโครงการ

คุณอาณัติ กิตติกล
ุ เมธี
รองกรรมการผูจ
้ ด
ั การฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

หลักสูตร PL MISSION 2019
แสนสิรจ
ิ ด
ั โครงการอบรมหลักสูตร PL MISSION 2019 ให้แก่พนักงานกลุ่มฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ Project
Development Division (Low Rise) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนการพัฒนาโครงการ เพื่อปลูกฝัง
แนวคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจใน 3 ด้าน ได้แก่ ระบบความคิดแบบเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship Mindset)
ความคิดเชิงรุ ก (Proactive) และจริยธรรม (Integrity) โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รบ
ั ทราบ
ถึงมุมมองของลูกจ้าง การท�ำธุรกิจ และการบริหารจัดการต้นทุนโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมยังได้ทราบความสามารถ
ของตนเองจากการประเมินผลงาน โครงการนี้ยง
ั มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงานให้แก่พนักงาน
อื่น ผ่านการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง อาทิ COO’s Perspective หรือ FN’s Perspective ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำหรับ
การพัฒนาโครงการต่อในอนาคต
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หลักสูตร PL MISSION 2019
แสนสิรจ
ิ ด
ั โครงการ SANSIRI AWARDS ซึ่งเป็นโครงการให้รางวัลแก่พนักงานทีม
่ พ
ี ฤติกรรมการท�ำงานทีส
่ ามารถต่อ
ยอดธุรกิจองค์กรได้โดยการยกระดับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดพฤติกรรมตามทีอ
่ งค์กรคาดหวัง โครงการดังกล่าวแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุม
่ และ
ระดับภายในบริษท
ั ฯ อาทิ รางวัลระดับองค์กร (Corporate Award ) รางวัลระดับสายงาน (Functional Award) และ
รางวัลระดับบุคคล (Individual Award) โดยในปี 2562 มีผไู้ ด้รบ
ั รางวัลทั้งหมดจ�ำนวน 400 รางวัล
SANSIRI AWARD 2019
FROM OUR CULTURE TO PROUDNESS

1

2

3

MASTERPIECE

THE EXCELLENCE

CULTURE AWARD

รางวัล Masterpiece Award

รางวัล Excellence Award

รางวัล Culture Award

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น พนั ก งานที่
มุ่ง ปรับ ปรุ ง สิ น ค้ า และบริก ารใน 2
ด้าน คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency)
แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
การเพิ่ ม ก� ำ ไรและผลประกอบการ
(Profitability)

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ก า ร
ท� ำ งานที่ ส่ ง ผลลั พ ธ์ต่ อ การด� ำ เนิ น
ง า น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ก ว่ า
มาตรฐานที่ก�ำหนด

ผ ลั ก ดั น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท� ำ ง า น
ของพนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งตาม
วั ฒนธรรมองค์กรที่ดีของแสนสิริ
ซึ่งสามารถส่งผลเชิงบวกต่อลูกค้า
ผู้ถือหุน
้ สังคม และพนักงานภายใน

99

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ได้รบ
ั รางวัล Culture Award
ผลการฝึกอบรมพนักงาน ปี 2562
แสนสิรก
ิ �ำหนดแนวทางและโครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานประจ�ำทุกคนในทุกต�ำแหน่งและทุกสายงาน
และติดตามผลด�ำเนินงานด้านการฝึกอบรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรม
17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
คุณจักรพงษ์ สว่างศรี
Human Resources and
Office Management
ได้รบ
ั รางวัลด้าน
Challenge The Ordinary

คุณอุ เทน ฮะลูน
Property Management
Residential–Hua Hin
ได้รบ
ั รางวัลด้าน
Result Oriented

คุณศิรล
ิ ักษณ์ จ�ำปาวงษ์
Property Management
Residencial-Hatyai
ได้รบ
ั รางวัลด้าน
Customer Centric

“เหตุผลที่คิดว่าท�ำให้ได้รบ
ั รางวัล
คื อ ส่ ว นตั ว เป็ น คนชอบลองและ
ท้าทายตัวเองและทีมงานด้วยวิธก
ี าร
หรือขั้นตอนการท�ำงานใหม่ และไม่
กลัวการเปลีย
่ นแปลง เพราะคิดว่าเป็น
เรื่องทีส
่ นุกและท้าทาย โดยสุดท้ายผม
เชื่อว่าความท้าทายจะมอบโอกาสทีด
่ ี
กับเรา เพื่อให้ได้แสดงความสามารถ
และศักยภาพทีม
่ อ
ี อกมาอย่างเต็มที”่

“ทุ ก ครั้ งที่ ได้ รั บ การมอบหมาย
งานคื อ โอกาสส่ ง มอบผลงานที่ ดี
ที่ สุ ด ดั ง นั้ น เทคนิค ในการท� ำ งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือเราต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าเรามีส่วนท�ำให้
องค์ กรประสบความส� ำเร็จ ความ
ทุ่มเทและใส่ใจทุกขั้นตอน คือ หัวใจ
ส� ำ คั ญ ผมใช้วิ ธีสั ง เกตและศึ ก ษา
การท� ำ งานอยู่ต ลอด จนเป็ น ส่ ว น
หนี่งและรักในงานชิ้นนั้น จึงกลาย
เป็นแรงผลั กดั นให้เราตั องพั ฒนา
งานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด”

“ลู ก ค้ า คื อ คนส� ำ คั ญ และเป็ น แรง
ผลักดันสู่การบริการที่ดี เราตั้งใจ
ที่ จ ะบริก ารให้ดี ที่ สุ ด เพื่ อให้ลูก ค้ า
พึ ง พอใจหรื อ กล่ า วค� ำ ขอบคุ ณ
มาซึ่ง ท� ำ ให้เ รามีก� ำ ลั ง ใจ และส่ ว น
ตั ว มี หั ว หน้ า ที่ ดี เ ป็ น แบบอย่ า งใน
การท� ำ งานและการบริ ก ารที่ เ ป็ น
มาตรฐาน”

19.34 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานเพศชาย

16.78 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานเพศหญิง

20 ล้านบาท
งบประมาณทั้งหมดส�ำหรับ
โครงการฝึกอบรมพนักงาน

18.06 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานในปี 2562

การจู งใจและรักษาพนักงาน
การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและการรักษาพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตและ
คงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ พนักงานที่มศ
ี ักยภาพจะสามารถ
ร่วมพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนให้แสนสิริ
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่น่าท�ำงานที่สุด (Dream Place of Work) ภายในปี 2564 เพื่อสร้างแรง
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้ท�ำงานในองค์กรได้อย่างเต็มที่

แนวทางการสรรหาพนักงาน

คุณมลฤดี พงศวิรต
ั น์
Project Procurement
ได้รบ
ั รางวัลด้าน Integrity
“คุณสมบัติด้านความซื่อสั ตย์ถือว่ ามีความส�ำคัญในทุก
งาน โดยเฉพาะงานด้านจัดซื้อและเป็นหลักในการยึดถือ
ในการท�ำงาน เราควรปฏิบต
ั ิงานตามกฎระเบียบและความ
ถูกต้องของบริษัท มองผลประโยชน์ขององค์กรมาก่อน
ยึดความโปร่งใสมีมาตรฐานที่ชัดเจน และตรวจสอบได้
นอกจากจะท�ำงานได้อย่างมีระบบแล้วยังสร้างความน่า
เชื่อถือให้กับตัวเราด้วย”
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คุณชัยมงคล คุม
้ กัน
Project Development
Department (Low Rise)
ได้รบ
ั รางวัลด้าน Goal Synergy

หน่วยงานสรรหาบุคคลภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส� ำนักงานของแสนสิ ริ ท� ำหน้าที่สรรหาพนักงาน
เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างพนักงานที่มศ
ี ักยภาพและให้เกิดความหลากหลายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น เพศ สัญชาติ หรือ
เชื้อชาติ ซึ่งการจะรับบุคคลเข้าท�ำงานแสนสิรจ
ิ ะพิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถการท�ำงานร่วมกันภายใน
องค์กร นอกจากนีแ
้ สนสิรย
ิ ง
ั จัดท�ำข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาองค์กรให้นา่ ท�ำงานที่สุด
และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด
ี่ ข
ี ององค์กรในขณะเดียวกัน

“การท�ำงานเป็นทีมต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนถึง
จะส� ำเร็จ ต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ท�ำงานระบบ
ของโครงการแนวราบที่ผมมีส่วนดูแล ส�ำหรับแนวทาง
ในการท� ำงานร่วมกั น เราต้ อ งรับ ฟัง และช่ว ยเหลื อ กั น
คิดว่ าเราคนเดียวไม่สามารถท� ำส� ำเร็จได้ มองเป้าหมาย
เดียวกันว่ าเราต้องการจะท�ำสิ่ งใดแล้วทุกคนก็ท�ำงานที่
รับผิดชอบให้ดีที่สุด งานทุกงานก็จะส�ำเร็จ”
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การสรรหาพนักงาน
แสนสิรส
ิ รรหาพนักงานที่มศ
ี ักยภาพผ่านโครงการประชาสัมพันธ์ซ่ง
ึ ถือเป็นช่องทางการติดต่อกับบุคคลที่ต้องการ
ร่วมงานกับแสนสิริ รวมถึงจัดให้มช
ี อ
่ งทางออนไลน์ในการสรรหาพนักงาน นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เพื่อสร้างการรับรูใ้ นกลุม
่ คนรุน
่ ใหม่ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพเป็นผูส
้ มัครงานหรือลูกค้าในอนาคตด้วย

“แสนสิรจ
ิ ะเป็นผูก
้ ำ� หนดทิศทางตลาดเพื่อคุณภาพชีวต
ิ และความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี ้น
ึ จาก
วิสัยทัศน์องค์กรส่งผ่านมายังพนักงานทุกคน ผมรู ส
้ ึกภูมิใจที่มีโอกาสได้ท�ำงาน
สนับสนุนองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยการสื่อสารแบรนด์แสนสิรไิ ปยังกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านช่องทางทีห
่ ลากหลาย เพื่อสร้างการรับรูแ
้ ละเพิม
่ โอกาสในการสรรหาบุคลากร
รุน
่ ใหม่ทม
ี่ ศ
ี ักยภาพและมีโอกาสเป็นลูกค้าแสนสิรใิ นอนาคตครับ”

นายสรพงศ์ ตุลยากรณ์
ต�ำแหน่ง ผูช
้ ว
่ ยผูจ
้ ด
ั การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงาน

โครงการน�ำเสนอภาพลักษณ์องค์กร

โครงการ Sansiri Internship Program

แสนสิรน
ิ ำ� เสนอภาพลักษณ์องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ข้อ มู ล นโยบายการบริห ารทรัพ ยากร
บุคคล อาทิ วัฒนธรรมองค์กรหรือบรรยากาศในการ
ท�ำงาน ผ่านหลายโครงการ เช่น University Road
Show การร่วมงาน Job Fair ในระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด ระดับสถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ร่วมงานกับแสนสิรไิ ด้รบ
ั ทราบข้อมูลองค์กรอย่างถูก
ต้อง และสามารถติดต่อกับแสนสิรไิ ด้โดยตรง

แสนสิ ริ ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อสรรหานิ สิ ต
นักศึกษาจ�ำนวน 38 คนจากหลากหลายสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัย เข้าโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทีอ
่ อกแบบ
มาเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาในด้านภาวะผูน
้ �ำ ความรู ้
ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีพเี่ ลีย
้ ง
ดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชด
ิ ศึกษาดูงานและลงมือ
ปฏิบต
ั ง
ิ านจริงเพื่อบูรณาการความรูแ
้ ละทักษะออกมา
เป็นผลงานทีน
่ ำ� ไปใช้ได้จริง

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ ปี 2562
สถิ ติการจ้างพนักงานใหม่ของแสนสิ ริจ�ำแนกตามเพศและอายุ เพื่ อแสดงภาพรวมและแนวโน้ม
การจ้างงานเป็นรายปี

ช่วงอายุต่�ำกว่า 30 ปี
574 คน (ร้อยละ 13.5)

อัตราการจ้างงานพนักงานใหม่ในปี 2562
1,043 คน หรือ ร้อยละ 24.56

ช่วงอายุ 30-50 ปี
452 คน (ร้อยละ 10.6)

ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
17 คน (ร้อยละ 0.4)
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โครงการ Looking into the Future

การประชาสัมพันธ์ตำ� แหน่งงานว่าง

แสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญกับคนรุน
่ ใหม่ผา่ นการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ 5 สาขาวิชา จาก 4 มหาวิทยาลัย
ใน 4 ระดับความร่วมมือ ได้แก่ การรับนักศึ กษาฝึก
อบรมวิชาชีพ การแลกเปลีย
่ นความรูท
้ างวิชาการ การ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตร รวมถึงการวิจย
ั และพัฒนา เพื่อ
ขยายช่อ งทางการสร้า งการรับ รู ้แ บรนด์ แ สนสิ ริใ น
คนรุน
่ ใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเป็นพนักงานและ
ลูกค้าในอนาคต

แสนสิรไิ ด้ประชาสัมพันธ์ตำ� แหน่งงานว่างผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook LinkedIn เว็บไซต์
ประกาศรับสมัครงาน พร้อมทั้งปรับรู ปแบบเว็ บไซต์
สมัครงานของแสนสิ ริให้ทันสมัยและมีความสะดวก
ยิง
่ ขึ้น

เพศชาย ร้อยละ 63.07
เพศหญิง ร้อยละ 36.93
เพศชาย ร้อยละ 58.63
เพศหญิง ร้อยละ 41.37
เพศชาย ร้อยละ 70.59
เพศหญิง ร้อยละ 29.41

103

การรักษาพนักงานและ
สร้างความผูกพั นกับองค์กร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงานรับผิดชอบก�ำหนดแนวทางรักษาพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือของพนักงานที่มีศักยภาพและเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรของแสนสิริ โดยก�ำหนดการประเมินผลการด�ำเนินงานที่โปร่งใส ปรับแนวทางการด�ำเนิน
งานให้เอื้อประสิทธิภาพการท� ำงานของพนักงาน รวมถึงการก� ำหนดโครงการและสวั สดิการเพื่อ
สร้างแรงจูงใจและสะท้อนถึงความใส่ใจของแสนสิรต
ิ ่อพนักงาน และติดตามผลจากสถิติการออก
จากงานเป็นรายปี

a

เอจาวล์ วิธก
ี ารท�ำงานเพื่ อพนักงานยุคใหม่
แสนสิรต
ิ ้ังเป้าหมายเป็นองค์กรที่น่าท�ำงานที่สุดภายในปี 2564 โดยปรับวิธก
ี ารท�ำงานในองค์กรให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกว่ า “เอจาวล์” (Agile) ระบบดังกล่าวมุ่งเน้นการ
ท�ำงานแบบประสานงานข้ามสายงาน (Cross function) โดยการน�ำพนักงานที่มีความเชีย
่ วชาญ
เฉพาะด้าน ในแต่ละแผนกมาพัฒนาโครงการให้เร็วขึ้น หรือเรียกว่าทีม Squad ช่วยให้การท�ำงาน
คล่องตัว โชว์ศักยภาพเต็มที่ มีอ�ำนาจการตัดสินใจ ท�ำให้สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานให้บริการ
แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้คิดค้นและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง

การประเมินผลการด�ำเนินงานของพนักงาน
ในปี 2562 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงานใช้ระบบการจัดการประสิทธิภาพการท�ำงาน
(Performance Management System) เพื่อก�ำหนดตัวชีว
้ ัดในการท�ำงาน (Key Performance
Indicator: KPI) วางแผนการก้ า วหน้ า ในสายอาชีพ และส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งต่ อ
วัฒนธรรมขององค์กร

พนักงานประจ�ำทุกคน
(ร้อยละ 100)
เข้ารับการประเมินผลการด�ำเนินงาน
2 ครั้งต่อปี

ผลการด�ำเนินงาน
จะเทียบกับ KPI
ที่ได้ปรึกษาและตกลงกันระหว่าง
พนักงานและผู้บังคับบัญชา
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วิธก
ี ารประเมิน
ผลการด�ำเนินงาน
ประกอบไปด้วย การเทียบกับ KPI
และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
(วิธี 360 องศา)

การปรับต�ำแหน่งและเงินเดือน
สอดคล้องตามระดับความสามารถ
ของพนักงานและผลการประเมิน
การด�ำเนินงาน

ในปี 2562 วิ ธีก ารท� ำ งานแบบเอจาวล์ ท� ำ ให้เ กิ ด
การประสานงานได้ อย่างรวดเร็วและตั ดสิ นใจได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเป็นการลดช่อง
ว่ า งระหว่ า งการสื่ อสารของแต่ ล ะแผนกงานที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการน�ำเอาผู้เชีย
่ วชาญของ
แต่ละแผนกมาท�ำงานในโครงการร่วมกัน รวมถึง
แสนสิ ริ ไ ด้ น� ำ ระบบเอจาวล์ มาใช้ กั บ โครงการ
Sansiri Internship Program ท�ำให้นักศึ กษาที่
ได้ เข้ามาร่วมฝึ กงานกั บแสนสิ ริ ได้ รับมอบหมาย
โจทย์ ใ นการเรี ย นรู ้ ที่ ท้ า ทายมากขึ้ น โดยการให้
นักศึ กษาเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมถึ งเรียน
รู ้และน�ำแนวทางการท�ำงานแบบเอจาวล์ มาใช้ใน
การฝึกงานด้านต่าง ๆ ด้วย
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a

การท�ำงานจากที่บ้าน (Work from home)
แสนสิริตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงประสิทธิภาพการท�ำงานที่ไม่จำ� เป็นต้องเกิดขึ้นในส�ำนักงาน
เท่ านั้น รวมถึ งสภาพแวดล้ อมที่ ส่งเสริมให้เหมาะสมแก่ การท�ำงานส� ำหรับแต่ ละตั วบุ คคล ดั งนั้น
แสนสิรจ
ิ ง
ึ ก�ำหนดให้พนักงานสามารถท�ำงานจากนอกส�ำนักงานได้ ซึ่งคาดว่าสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการท� ำ งานและลดการใช้ พ ลั ง งานในส� ำ นั ก งาน รวมถึ ง ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและ
รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย

#SansiriPride จุ ดประกายความเข้าใจ ในความหลากหลายอย่างเท่าเทียม
แสนสิรไิ ด้รว
่ มฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายน 2562 ผ่าน #SansiriPride เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของ
มนุษย์ โดยไม่ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ ฐานะทางสังคม หรือเชื้อชาติ
แสนสิริยอมรับความหลากหลายจากภายในสู่สังคมภายนอก ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโลโก้จากสี น้�ำเงินกรมท่าซึ่ง
เป็นเอกลั กษณ์ของแสนสิ ริเป็นสี รุ้ง โดยเปรียบเหมือนการประดั บธงที่ ส่ ื อถึ งความหลากหลายและสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว
นอกจากนี้ แสนสิริยังมีการจัดแสดงงานศิลปะทั่วกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ที่อาคารสิริภิญโญ ส�ำนักงานใหญ่ของแสน
สิรท
ิ ี่มีการติดตั้งกระจกโทนสีรุง
้ ที่ต้ังสะท้อนแสงเงาหลากสีสัน พร้อมให้ผู้คนได้มาถ่ายภาพร่วมกัน และได้ขยาย
พื้นที่ไปยังโครงการอื่น ๆ ของแสนสิรอ
ิ ีกทั่วเมือง อาทิ XT EKKAMAI The LINE Phahonyothin Park และ OKA
HAUS รวมถึง “ทางม้าลายสายรุง
้ (Rainbow Crosswalk)” ที่ฮาบิโตะ มอลล์ ซึ่งเป็นคอมมูนต
ิ ี้มอลที่โครงการ T77
แสนสิรย
ิ ง
ั ได้จด
ั แสดงภาพยนตร์นอกกระแสที่ SIRI HOUSE ซึ่งพื้นที่จด
ั แสดงชั่วคราวส�ำหรับจัดแสดงภาพยนตร์
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยได้รว
่ มมือกับ Bangkok Screening Room เพื่อฉายภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง
The Gospel According to André ที่เล่าถึงการบรรลุเป้าหมายชีวิตของ แอนเดร ลีออน ทัลลี (André Leon
Tally) ผู้ทรงอิทธิพลในวงการสื่อแฟชั่นอเมริกัน จากหนุ่มเกย์ผิวด� ำผู้เติบโตในรัฐนอร์ธแคโรไลนาทางตอนใต้
ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกทางเพศและสี ผิว แต่ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หวั่ นเกรงต่อ
อุ ปสรรคใด ๆ ท�ำให้เขาประสบความส�ำเร็จจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบรรณาธิการ (editor-at-large) ของนิตยสาร
โว้กได้ในที่สุด
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“มีประสิทธิภาพในการท�ำงานและผลงานดีข้ ึน การท�ำงานในรู ปแบบนี้ชว
่ ยให้เรา
สามารถก�ำหนดงานทีจ
่ ะท�ำได้ และช่วยให้เรามีความมุง
่ มั่นให้งานนั้นส�ำเร็จตามแผนที่
วางไว้ นอกจากนี้ ยังไม่มง
ี านอื่น ๆ แทรกเข้ามา ท�ำให้มส
ี มาธิในการท�ำงานมากขึ้น
มีขอ
้ ผิดพลาดน้อยลงและมีความต่อเนื่องในการท�ำงาน”

“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.”

คุณชินพ
ี ันธ์ ธิตยารักษ์
ผูอ
้ ำ� นวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนวราบ

คุณทศพร กรกิจ
ผูช
้ ว
่ ยผูจ
้ ด
ั การฝ่ายบริหารสินทรัพย์
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สถิติการออกจากงานของพนักงาน ปี 2562
สวัสดิการส�ำหรับพนักงาน
สิทธิวันลาส�ำหรับพนักงานที่คลอดบุตร

แสนสิริติดตามสถิติการออกจากงานของพนักงานที่จำ� แนกตามเพศและอายุ เพื่อติดตามและประเมินศักยภาพ
ขององค์กรในการรักษาพนักงาน โดยสาเหตุหลักของการออกจากงานเป็นประเด็นด้านครอบครัว ซึ่งแสนสิริ
วางแผนจัดการประเด็นดังกล่าวบริษัทมีนโยบายการท�ำงานแบบ Flexible time ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างสมดุล
การท�ำงาน และชีวิตส่วนตัว

แสนสิรส
ิ ่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวโดยให้สิทธิพนักงานหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้ 98
วัน โดยบริษท
ั ไม่หก
ั ค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 53 วัน และประกันสังคมจ่ายอีก 45 วัน ส่วนพนักงานชาย
สามารถลาเพื่อดูแลภรรยาในช่วงคลอดบุตรได้ 14 วัน โดยไม่หก
ั ค่าตอบแทน

โครงการ Wellness Fiesta
แสนสิ ริส่ ง เสริม การมี สุ ข ภาพดี ข องพนั ก งานทั้ ง ทางกายและจิต ใจ ส่ ง เสริม การท� ำ งานเป็ น ที ม
และความสามัคคีในทีม ซึ่งได้จด
ั กิจกรรมทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย กิจกรรมให้ความรู ้
ด้านโภชนาการ และกิจกรรมแนะน�ำสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจท
ิ ัล (แอปพลิเคชันมือถือ) ที่ชว
่ ยดูแล
คุณภาพชีวต
ิ รวมถึงแนะน�ำการกินอาหาร ดื่มน้�ำ และพักผ่อนให้เพียงพอ

409 คน ช่วงอายุต่ำ� กว่า 30 ปี
(ร้อยละ 9.6)
อัตราการออกจากงาน
ของพนักงานในปี 2562
946 คน หรือร้อยละ 22.28

โดยลดลงร้อยละ 1.11 เทียบกับปี 2561

512 คน ช่วงอายุ 30-50 ปี
(ร้อยละ 12.1)

25 คน ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
(ร้อยละ 0.6)

โครงการตรวจสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล
พนักงานของแสนสิริสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามความต้องการ และสามารถ
เบิ ก ค่ า ตรวจสุ ข ภาพได้ ต ามวงเงิน ที่ ก� ำ หนด รวมถึ ง ส่ ว นลดรายการตรวจเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง สิ ท ธินี้
ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานด้วยเช่นกัน

โครงการ Virtual Hospital
แสนสิ ริส่ ง เสริม ให้พ นั ก งานมีป ระสบการณ์ ใ หม่ ๆ โดยร่ว มมื อ กั บ โรงพยาบาลสมิ ติ เ วชจัด ห้อ ง
Virtual Hospital ชั้ น 17 ที่ มี เ ครื่ องมื อ แพทย์ บ ริ ก าร อาทิ ปรอทวั ด ไข้ เครื่ องวั ด ความดั น
เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้พนักงานสามารถรับบริการกับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง และ
พนักงานสามารถน�ำเอกสารมาเบิกค่าบริการคืนได้

เพศชาย ร้อยละ 10.3
เพศหญิง ร้อยละ 8.8
เพศชาย ร้อยละ 12.2
เพศหญิง ร้อยละ 11.8
เพศชาย ร้อยละ 0.7
เพศหญิง ร้อยละ 0.4

การลงทุนเพื่ อสังคม
แสนสิริตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ าขององค์ กร โดยเฉพาะสิ ทธิของเด็ กและเยาวชนซึ่งเป็นก� ำลั งส� ำคั ญในการพั ฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ แสนสิริต้ ังเป้าหมายการท�ำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนร่วม
กั บแนวร่วมทางธุ รกิ จและองค์ กรต่ างประเทศที่ ไม่แสวงหาผลก� ำไร เพื่ อด� ำเนินนโยบายส่ งเสริม
คุณภาพชีวิตและรักษาสิทธิของเด็กและเยาวชนในสังคม

สวัสดิการส่วนลดสถานที่ออกก�ำลังกาย
แสนสิ ริจัด หาสถานที่ อ อกก� ำ ลั ง กายให้แ ก่ พ นั ก งาน เพื่ อส่ ง เสริม สุ ข ภาพและเป็ น การสนั บ สนุ น
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยในปี 2562 แสนสิรไิ ด้รว
่ มมือกับสถานออกก�ำลังภายนอกให้แก่
พนักงาน อาทิ โรงแรมปทุมวัน ปริน
๊ เซส โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ ฟิตดี
ฟิตเนส พญาไท

โครงการวางแผนทางด้านการเงิน
แสนสิรม
ิ อบสวัสดิการทางการเงินแก่พนักงาน ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการเงินของพนักงาน อันน�ำไปสู่ชว
ี ิตความเป็นอยู่ที่ดี
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การบริหารจัดการการลงทุนเพื่ อสังคม
แสนสิรจ
ิ ด
ั ตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการท�ำงานในด้านการลงทุนเพื่อสังคมหรือ โซเซียล เช้นจ์ (SOCIAL CHANGE) ให้
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่มุ่งช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสใน
สังคมให้ได้รบ
ั สิทธิพ้ ืนฐานที่ควรได้รบ
ั ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อเด็กและเยาวชนได้รบ
ั การพัฒนา
ให้มีศักยภาพจะกลายเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อสังคมและประเทศให้พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ซึ่งเป็นสิ่ งที่แสนสิ ริคาดหวั งที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นภายหลังได้ด�ำเนินโครงการ นอกเหนือจากการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
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โครงสร้างการบริหารจัดการการลงทุนเพื่ อสังคม
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(คณะกรรมการ CSR)

คณะท�ำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ส่วนงานกิจกรรมเพื่ อสังคม ภายใต้
ฝ่ายพั ฒนาความยั่งยืน

รับผิดชอบก�ำหนดและทบทวนแนวทางการลงทุน
และการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจ�ำทุกปี

รับผิดชอบด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร และรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ
ต่อกรรมการผู้จด
ั การและรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการ CSR เป็นประจ�ำปีละ 4 ครั้ง

โครงการสนับสนุนสิทธิเด็กในองค์กร (Good Place)
แสนสิ ริจด
ั ให้มีโครงการห้องนมแม่ หรือห้องให้นมบุตร (Breastfeeding Room) ที่ส�ำนักงานใหญ่ อาคารสิ ริ
ภิญโญ อาคารรัชต์ภาคย์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป และฮาบิโตะ มอลล์ เพื่อให้พนักงานสามารถเลี้ยง
และให้นมบุตรในพื้นที่เหมาะสม

แนวทางการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม - โซเซียล เช้นจ์ (SOCIAL CHANGE)
แสนสิรร
ิ ว
่ มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์การยูนเิ ซฟประเทศไทย ใน
การก�ำหนดแนวทาง โซเซียล เช้นจ์ ไว้ 4 ประเภทโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง
ยั่งยืนโดยครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา กีฬา และสุขภาพ ทั้งในและนอกกระบวนการทางธุรกิจ

49.2 ล้านบาท

มูลค่าการสนับสนุน โซเซียล เช้นจ์ ในปี 2562
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โครงการในกระบวนการทางธุรกิจ

โครงการนอกเหนือกระบวนการทางธุรกิจ

สิทธิเด็กในองค์กร
(Good Place)

พื้นทีป
่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก
(Good Space)

พัฒนาสถานประกอบการให้เป็นมิตรต่อเด็กและผูป
้ กครอง

สนับสนุนการไม่ละเมิดสิทธิเด็กในสถานที่ก่อสร้าง

ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมวงกว้าง
(Good Community)

ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก
(Good Global Citizen)

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชนในสังคมอย่างยั่งยืน

สมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลกขององค์การยูนิเซฟ

ห้องนมแม่

สวัสดิการเพื่ อดูแลครอบครัว

แสนสิริสนับสนุนนโยบาย โดยส่งเสริมให้สถานที่
ท�ำงานเป็นมิตรต่อครอบครัว (Family-friendly
workplace) จัด ห้อ งนมแม่ ที่ อ าคารสิ ริภิ ญ โญ
อาคารรัชต์ภาคย์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
และฮาบิโตะ มอลล์ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานหญิง
ภายหลังคลอดบุตรได้เลีย
้ งดูบต
ุ รด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก

แสนสิ ริ ก� ำ หนดสวั ส ดิ ก ารวั น ลาเพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ
พนั ก งานหญิ ง ที่ ล าคลอดต่ อ เนื่ องรวมกั น ถึ ง
98 วั น และพนั ก งานชายที่ ล าเพื่ อดู แ ลภรรยา
และบุ ต รหลั ง คลอดรวมกั น ถึ ง 7 วั น ทั้ ง นี้ ในปี
2562 มีพนักงานหญิงใช้สิทธิล
์ าทั้งหมด 54 คน
และพนักงานชายใช้สิทธิล
์ าทั้งหมด 43 คน โดย
ครอบคลุ ม พนั ก งานของแสนสิ ริ ใ นส� ำ นั ก งาน
ใหญ่และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป และ
พนักงานของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ (จ�ำกัด)

“ถ้าเราเชื่อว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ก็ต้องสร้างเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
เริม
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของลูก สิ่งทีไ่ ด้จากห้องนมแม่ อาจจับต้องหรือ
่ ต้นจากนมแม่ อาหารทีด
ประเมินออกมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ แต่จากสิ่งที่เราท�ำมาโดยตลอดพิสูจน์ให้เห็นว่า
สิ่งทีไ่ ด้กลับมามีคณ
ุ ค่าสูงเกินกว่าการตีเป็นตัวเลขจ�ำนวนเงินได้ ขอให้ทก
ุ องค์กร
เริม
ลงมื
อ
ตั
ง
แต่
ว
ั
น
นี
้
เพื
่
อ
ร่
ว
มสร้
า
งอนาคตของชาติ
ไ
ปด้
ว
ยกั
น
ครั
บ
”
้
่

คุณอุ ทย
ั อุ ทย
ั แสงสุข
ประธานผูบ
้ ริหารสายงานปฏิบต
ั ก
ิ าร
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พื้ นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก (Good Space)
แสนสิริร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับเด็กและเยาวชน โดยก�ำหนดนโยบายไม่
ใช้แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้างและก�ำหนดพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กหรือ เดอะ กู้ด สเปซ (The Good Space)
เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรของแรงงานได้มีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง
(Good Community)
แสนสิริด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมอย่างเสมอภายใต้ภารกิจของแสนสิริ รวมถึงการต่อยอด
ความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ต้องเติบโตขึ้นเพื่อเป็นก�ำลัง
ขับเคลื่อนสังคมต่อไป

โครงการ แสนสิริ อะคาเดมี่

นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานทีก
่ อ
่ สร้าง
แสนสิ ริต ระหนั ก ถึ ง การว่ า จ้า งที่ เ ป็ น ธรรม เพื่ อ
ป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง และขจั ด ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
ด้ า นแรงงาน โดยเฉพาะการใช้ แ รงงานเด็ ก ใน
กระบวนการทางธุรกิจ จึงก�ำหนดให้ค่ค
ู ้าธุรกิจทุก
รายของแสนสิรท
ิ ด
ี่ ำ� เนินงานก่อสร้างและการผลิต
สินค้าได้ลงนามใน “ข้อสัญญาคุ้มครองแรงงาน
เด็ก” ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย
แรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541 หมวด 4 ว่ าด้ วยการใช้แรงงานเด็ ก
หากพบว่ า มีคู่ค้ า หรือ ผู้ รับ เหมาละเมิด ข้อ สั ญ ญา
แสนสิ ริจะยกเลิกการท�ำธุรกิจร่วมกันและด�ำเนิน
คดีตามกฎหมายต่อไป

โครงการพื้นทีป
่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก
(The Good Space)
พื้นทีป
่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก (The Good Space) เป็น
โครงการร่วมกันระหว่างแสนสิริ องค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ รั บ เหมา
ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษา และส่งเสริมบริการสาธารณสุขขั้นพื้น
ฐานให้กบ
ั เด็กทีม
่ อ
ี ายุต่ำ� กว่า 14 ปี ทุกคนทุกสัญชาติ
อย่างเท่าเทียม ในระหว่างที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ท�ำงานอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และต้องไม่มีการใช้
แรงงานเด็กในพื้นทีป
่ ฏิบต
ั ง
ิ านหรือพื้นทีก
่ อ
่ สร้าง

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานของการเล่นฟุ ตบอลหรือ แสนสิริ อะคาเดมี่ มุง
่ ปลูกฝังระเบียบวินย
ั นักกีฬา รวมทั้ง
การสนับสนุนอุ ปกรณ์กฬ
ี าและส่งเสริมสุขภาพทีด
่ ใี ห้แก่เด็กและเยาวชนทุกคน รวมถึงเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการ
ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่คิดค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด เพราะเชื่อว่า “Football, more than just a game” คือ ฟุ ตบอล
เป็นกีฬาที่มากกว่าสุขภาพ แต่เป็นกีฬาที่ฝึกวินัย ทักษะ เต็มไปด้วยมิตรภาพและการเรียนรูใ้ นเรื่องราวของการใช้
ชีวิต โดยเด็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดทักษะฟุ ตบอลในอนาคตทั้งระดับการศึกษา ระดับอาชีพ และระดับ
ชาติ โดยในปี 2562 โครงการแสนสิริ อะคาเดมี่ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 คน ภายใต้งบ
ประมาณกว่า 8.9 ล้านบาท นอกจากการสอนทักษะฟุ ตบอล แสนสิริ อะคาเดมี่ ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใน
โครงการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ เช่น ACT Youth Invitation 2019, แสนสิริ อะคาเดมีอ
่ ุ ่นเครื่องกับทีม
ชาติไทย, RBSC Youth Tournament 2019 รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม Fox Dream Football Clinic ปลุกพลังฝัน
จิง
์ ยาม ฝึกทักษะฟุ ตบอลระดับมืออาชีพกับทีมงานจากประเทศอังกฤษ และนักเตะโครงการฟ็อกซ์ ฮันท์
้ จอกพันธุส

แสนสิริ อะคาเดมี่ เริม
่ ด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 8,000 คน โดย เด็กและ
เยาวชนจากแสนสิริ อะคาเดมี่ จ�ำนวนกว่า 100 คน ได้รบ
ั คัดเลือกเข้าไปเป็นนักฟุ ตบอลช้างเผือกในโรงเรียนชั้นน�ำ
เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ หรือก้าวสู่นักกีฬามืออาชีพ ตามรอยรุน
่ พี่จาก
แสนสิริ อะคาเดมีอ
่ ย่าง คุณเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ คุณพีม พัชรพล อินทนี คุณบอม ชินภัทร ลีเอาะ และนักฟุ ตบอล
หญิงทีมชาติไทย คุณแอมป์ ณัฐวดี ปร่�ำนาค

โดยปี 2555-2562 จัดให้มีพ้ ืนที่ปลอดภัยส�ำหรับ
เด็ก จ�ำนวนทั้งหมด 57 โครงการก่อสร้าง มีเด็กและ
เยาวชน กว่า 1,500 คนทีไ่ ด้รบ
ั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมได้รบ
ั การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแล้ว
ตามนโยบายของแสนสิริ

Future Construction 2019
คุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอ�ำนวยการ บริษท
ั แสนสิริ จ�ำกัด
(มหาชน) ขึ้นเวที Future Construction 2019 ซึ่งจัดโดย
สมาคมอุ ตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA)
และได้ประกาศเจตนารมณ์ของแสนสิรใิ นวันที่ 26 กันยายน
2562 เพื่ อสนั บ สนุ น การยุ ติ ก ารใช้แ รงงานเด็ ก และสร้า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ น
ึ แก่เด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
งาน อาทิ อดีตนายกสมาคมอุ ตสาหกรรมก่อสร้างไทย แขก
ผูม
้ เี กียรติจากหน่วยงานรัฐและเอกชน สมาชิกผูป
้ ระกอบการ
ก่อสร้าง และบริษัทพันธมิตร กว่า 500 ท่าน
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โครงการ Sansiri PLUS RUN4U #3

โครงการระบายสีอาคาร
Good Space (SAN Kids)

โครงการ
SAN ASA

แสนสิ ริ ร่ ว มท� ำกิ จกรรมแต่ งแต้ มสี สั นพื้ นที่
ปลอดภั ย ส� ำ หรั บ เด็ ก เพื่ อเพิ่ ม พื้ นที่ เ รี ย นรู ้ ข อง
โครงการคณาสิริ ราชพฤกษ์ 346 เพื่อคุณภาพ
ชีวิ ต ที่ ดี ส� ำ หรับ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสในพื้ นที่ ก่ อ สร้า ง
โครงการ เมื่ อวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2562 และ
มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 36 คน

ในปี 2562 แสนสิ ริ ร่ ว มท� ำ ความสะอาดลาน
อเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งต้นไม้
ปรับแต่งภูมท
ิ ัศน์ และซ่อมแซมห้องน้�ำของโบราณ
สถาน วั ดหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน

แสนสิรร
ิ ว
่ มกับ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด จัดงาน รันฟอร์ยู วิ่งนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2562 ซึ่งเป็นงานวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสผ่านมูลนิธเิ สริมกล้า ณ สวนรถไฟ โดยมีผู้ร่วมงาน
มากกว่า 1,400 คน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 3,140,418 บาท มอบให้แก่ มูลนิธเิ สริมกล้า

โครงการ SANSIRI CLUB
แสนสิรจ
ิ ด
ั ให้มีโครงการ SANSIRI CLUB ในปี 2562 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
บริหารงานและด�ำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มพนักงานจิตอาสา เพื่อส่งเสริม พัฒนาสังคม ชุมชน และเยาวชน ปัจจุบัน
มีพนักงานเข้าร่วมกว่า 21 กิจกรรมประมาณ 227 คน ภายใต้ 4 ชมรม

โครงการ Sansiri Backyard

114

SAN Kids

SAN Green

โครงการเติมแต่งสีสัน สร้างจินตนาการในพื้นที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแก่
เด็กและเยาวชนที่ติดตามแรงงานก่อสร้าง

โครงการสมุดท�ำมือจากกระดาษเหลือใช้
เพื่อเป็นต้นทุนทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่หา่ ง
ไกลที่ขาดแคลน

SAN ASA

SAN Service

โครงการท� ำความสะอาด และพั ฒนาพื้ นที่ชุมชน
โดยรอบให้มีความน่าอยู่

โครงการซ่อมแซมวั ดและโรงเรียนที่ อยู่หา่ งไกล
โดยใช้ทักษะงานช่างของพนักงาน

โครงการ แสนสิริ แบคยาร์ด (Sansiri Backyard) ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างที่รอพัฒนาโครงการในรู ปแบบ
แปลงเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกผักผลไม้ปลอดสารที่พร้อมส่งมอบผลผลิตให้กับพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชนใกล้เคียง
และเด็กด้อยโอกาส สร้างความเป็นชุมชนยั่งยืนในเมือง พื้นที่เรียนรู ้ และใช้ชว
ี ิตแบบใส่ใจสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมอีกด้วย โดยการด�ำเนินโครงการในปี 2562 มีพ้ ืนที่กว่า 14 ไร่ ที่โครงการ T77 และหัวหิน ซึ่งผลผลิตบาง
ส่วนที่จด
ั จ�ำหน่ายได้น�ำกลับคืนสู่สังคม แสนสิรย
ิ ังวางแผนน�ำผลผลิตปลอดสารนี้ไปใช้ที่สิริ เฮาส์ (SIRI HOUSE)
และโรงแรมเอสเคป หัวหินและเขาใหญ่ในอนาคต
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ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก
(Good Global Citizen)
แสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือและเคารพสิทธิเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงร่วมมือ
กับองค์การยูนิเซฟซึ่งรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยจัดสรรผลก�ำไรขององค์กรสมทบ
เข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟโดยตรง

โครงการ The Art of Joy for UNICEF
แสนสิรส
ิ านต่อเจตนารมณ์ด้านการช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนผ่านการจัดงานประมูลภาพวาดศิลปะ
The Art of Joy เพื่อมอบเงินให้กบ
ั องค์การยูนเิ ซฟ โดยเป็นการประมูลผลงานชิน
้ เอกจาก ซาร่า คอริเน็น
(Sarah Corynen) ศิลปินระดับนานาชาติ งานประมูลดังกล่าวจัดเพื่อช่วยเหลือเด็กในโครงการของ
ยูนเิ ซฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเงินทีไ่ ด้จากการประมูลภาพวาด รวมมูลค่า 362,000 บาท

กองทุนฉุกเฉินเพื่ อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก
แสนสิรล
ิ งทุนด้านสังคมเพื่อเด็กผ่านการบริจาคเงินเข้ากองทุนฉุกเฉินขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF Emergency Fund) มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า 30 ล้านบาทเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี
2562 แสนสิรบ
ิ ริจาคเข้ากองทุนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 กว่า 30.66 ล้านบาท รวมเป็นเงินบริจาคสะสมตลอด
โครงการทั้งสิ้น 295.91 ล้านบาท โดยไม่จำ� กัดการช่วยเหลือจากเงินบริจาคจ�ำนวนนี้ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้
เด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภัยพิบต
ั ิท่ัวโลก

โครงการ BRIGHT TOMORROW UNICEF NextGen Thailand
แสนสิรร
ิ ว
่ มสนับสนุน ยูนเิ ซฟ เน็กซ์เจน ประเทศไทย จัดงาน ไบรท์ ทูมอร์โรว์ (Bright Tomorrow) ซึ่ง
เป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์เพื่อสร้างความตระหนักและระดมทุนเพื่อสานต่อพันธกิจเปลีย
่ นชีวต
ิ ส�ำหรับเด็ก
ไทยและเด็กทั่วโลก ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม CHEF’S TABLE with Charlie X Pleng
ทีเ่ ป็นเชฟเทเบิล
่ ง
ั สรรค์อาหารรสเลิศให้ลม
ิ้ ลองโดยเชฟชาร์ลี โจน กิจกรรม MIND ON CANVAS
้ ทีร
with Panyawee ที่เป็นกิจกรรมสร้างงานศิลปะกับศิลปินแนวแอ็บสแตร็กต์รุน
่ ใหม่ ป่าน-ปัณยวีร์
พงศ์สน
ิ ไทย และกิจกรรม QUEENS FOR KIDS with PANPAN ทีเ่ ป็นกิจกรรมสังสรรค์จาก Drag Queens
ทีส
่ ร้างความสนุกตื่นตาตลอดค่�ำคืน ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยทั้งหมดจากงานได้มอบให้กบ
ั โครงการ
UNICEF NextGen Thailand เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Youth Challenge ทีส
่ ง
่ เสริมเด็กและเยาวชนที่
ขาดโอกาสในประเทศไทย โดยมีมล
ู ค่า 54,968.58 บาท
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การด�ำเนินโครงการด้านที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมของแสนสิริ
แสนสิรด
ิ �ำเนินการมีส่วนร่วมกับชุมชนในช่วงเริม
่ ต้นพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการ หรือช่วงการท�ำรายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งแสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ชุมชมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโครงการของแสนสิริ นอกเหนือไปจากโครงการลงทุนทางสังคม
ในปี 2562 แสนสิรจ
ิ ด
ั ท�ำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จ�ำนวน 8 โครงการตรงตามแผนงาน โดย
การด�ำเนินงานไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของแสนสิริ
แสนสิรม
ิ ง
ุ่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเคารพสิทธิเด็ก ตลอดการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย
ทีม
่ ง
ุ่ เน้นการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กภายในองค์กรและกิจกรรมทีด
่ ำ� เนินการร่วมกับคูค
่ า้ ธุรกิจของแสนสิรท
ิ ก
ุ ราย
อาทิ นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) และแนวปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการ
สิทธิเด็กและหลักปฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principle: CRBP) ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

แนวทางส่งเสริมสิทธิเด็กภายในองค์กร
แสนสิริก�ำหนดให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) เป็น
ผู้ควบคุมและก�ำหนดทิศทางการดูแลสิทธิเด็กภายในองค์กร โดยยึดหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
(Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ซึ่งเป็นแนวทางส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม หรือ Social Change ของแสนสิริ รวมถึงริเริม
่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กภายในองค์กร

แนวทางการปฏิบัติของแสนสิรต
ิ ามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
(Children’s Rights and Business Principles หรือ CRBP)

สิทธิในการอยู่รอด
(Right of Survival)

สิทธิที่จะได้รบ
ั การปกป้องคุ้มครอง
(Right of Protection)

สิทธิที่จะได้รบ
ั การพัฒนา
(Right of Development)

สิทธิในการมีส่วนร่วม
(Right of Participation)

ในปี 2562 แสนสิริได้รับการยอมรับสู่การเป็นพันธมิตรกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ประเทศไทย (UNICEF Thailand) หรือ UNICEF’s First Selected Partner in Thailand จากความ
ตั้งใจของแสนสิริในการช่วยเหลือเด็กอย่างจริงจังและยั่งยืน แสนสิริได้ผลักดันนโยบายในระดับ
องค์กร ระดับสังคม ไปจนถึงในระดับประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือต่าง ๆ มากมาย อาทิ
โครงการ IODINE PLEASE ที่เป็นโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
โดยร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนได้ส�ำเร็จ
โครงการ Child Rights ที่ สนับสนุนการไม่ใช้แรงงานเด็ ก ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ไม่ใช้
แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้าง และขยายมาสู่การขับเคลื่อนให้คู่ค้าในการก่อสร้างร่วมลงนามยุติ
การใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Good space ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กในสถาน
ที่ก่อสร้าง เพื่อให้เด็กทุกคนในสถานประกอบการก่อสร้าง มีสิทธิในการใช้ชว
ี ิตอย่างปลอดภัย เข้า
ถึงการศึกษาและการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน โดยปัจจุบัน มีพ้ ืนที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก
ในสถานที่ก่อสร้างแล้ว 57 แห่งที่ครอบคลุมเด็กกว่า 1,500 คน ความส�ำเร็จต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ได้
รับความร่วมมือจากพันธมิตร องค์กรคู่ค้า และพนักงานทุกคนขององค์กรที่รว
่ มตระหนักและเข้าใจ
เรื่องสิทธิด้านต่าง ๆ ของเด็ก และเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญของเราทุกคน ในการมอบโอกาส
ให้เด็กได้มพ
ี ้ ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดีข้ น
ึ โดยแสนสิรย
ิ ง
ั คงมั่นในเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนความส�ำคัญให้ทุกองค์กรควรมีส่วนในการดูแลเด็กผ่านกระบวนการขับ
เคลื่อนทางธุรกิจ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเด็กควบคู่กับธุรกิจที่ย่ ังยืนไปพร้อมกันในอนาคต

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

การจัดการความเสี่ยงแรงงานเด็ก

แสนสิรค
ิ ำ� นึงถึงสิทธิเด็กในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและมุง
่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการท�ำธุรกิจดัง
กล่าว จึงก�ำหนดนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) เพื่อ
เป็นกรอบในการด�ำเนินงานโดยเฉพาะการด�ำเนินงานกับคูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมา เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
ตลอดกระบวนการทางธุรกิจและตลอดกระบวนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร

ในช่วงก่ อสร้างของโครงการต่ าง ๆ มีโอกาสเกิ ดความเสี่ ยงด้ านการใช้แรงงานเด็ ก เนื่องจาก
ลักษณะของงานที่ต้องจัดจ้างแรงงานจ�ำนวนมากจากหลายแหล่งส�ำหรับพัฒนาก่อสร้างโครงการ
ให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด แสนสิรจ
ิ ง
ึ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้ก�ำหนด
มาตรการในลั กษณะการจัดท� ำจรรยาบรรณคู่ค้าธุ รกิ จที่ ให้คู่ค้าหรือผู้รับเหมาทุกรายต้ องลงนาม
รับรองว่ าจะด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงมีการประเมินและตรวจ
สอบคู่ค้าหรือผู้รบ
ั เหมาโดยพนักงานของแสนสิรใิ นพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ม่น
ั ใจว่าคู่ค้าหรือผู้รบ
ั เหมา
จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ได้ลงนามไว้

นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour)
แสนสิรก
ิ ำ� หนดนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก ทีส
่ อดคล้องตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจ
(CRBP) หลักการที่ 1 ว่าด้วยการเคารพสิทธิเด็กและให้คำ� มั่นทีจ
่ ะสนับสนุนสิทธิเด็ก และหลักการที่ 2 ว่า
ด้วยการสนับสนุนการขจัดปัญหาแรงงานเด็กในการด�ำเนินงานและการติดต่อทางธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิรใิ ห้สอดคล้องตามทุกหลัก 10 ประการ และเป็นไปตามเจตนา
รมย์ของแสนสิรท
ิ ป
ี่ ราศจากการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงช่วยเหลือเด็กทีก
่ ำ� ลังต้องการความช่วยเหลือ

เน้นย้�ำคู่ค้าธุรกิจไม่ให้มี
การใช้แรงงานเด็กที่มี
อายุต่�ำกว่า 15 ปี

เน้นย้�ำคู่ค้าธุรกิจไม่ให้มีการใช้
แรงงานเด็กที่มีอายุต่�ำกว่า 18 ปี
ในสถานประกอบการที่เป็น
ภัยต่อเด็กตามที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวงแรงงาน

ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน
เข้ามายังบริเวณเขตก่อสร้าง
ของบริษัทฯ

สิทธิเด็กภายในแสนสิริ

ปี 2562 โครงการของ
แสนสิรท
ิ ี่อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
(Project on Hand)
จ�ำนวน 100 โครงการ

ในปี 2562 ไม่พบว่า
มีโครงการที่การใช้แรงงานเด็ก
(ร้อยละ 100)

ปี 2562 ไม่พบคู่ค้า
ที่ใช้แรงงานเด็ก

การร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
ไม่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
น�ำบุตรหลานหรือเด็กมาอาศัย
ในพื้ นที่สถานที่พักคนงานหรือ
อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง
แต่อนุญาตให้อาศัยโดยใช้
หลักประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นส�ำคัญ

เน้นย้�ำคู่ค้าธุรกิจไม่ให้แสวงหา
ประโยชน์จากเด็กหรือ
กระท�ำการใด ๆ ที่เป็น
การใช้แรงงานเด็ก

ยกเลิกสัญญาการค้าหรือ
สัญญาว่าจ้างกับคู่ค้าธุรกิจทันที
หากพบเห็นและพิ สูจน์ข้อเท็จจริง
ได้วา่ คูค
่ า้ ธุรกิจมีการใช้
แรงงานเด็ก

แสนสิรไิ ด้จด
ั ให้มีชอ
่ งทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในธุรกิจของแสนสิริ โดยมี
เจ้าหน้าทีร
่ บ
ั เรื่องและด�ำเนินการแก้ไข ผ่านทาง Call Centre 1685 และทางเว็บไซต์ www.sansiri.com
ส� ำ หรั บ ในปี 2562 ไม่ พ บหรื อ ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ง เบาะแสถึ ง กรณี ก ารใช้แ รงงานเด็ ก
ตลอดกระบวนการธุรกิจ

ด�ำเนินการลงโทษตามความเหมาะสม กรณีกระท�ำการที่ขัดต่อแนวปฏิบัติหรือละเลยในหลักการและ
แนวปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าการกระท�ำดังกล่าวเข้าข่ายการผิดสัญญา
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การวิเคราะห์เทคโนโลยี
และธุรกิ จ
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นวัตกรรมของแสนสิริ
ปั จ จุ บัน นวั ต กรรมมีค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การขับ เคลื่ อนธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร แสนสิ ริจึง มุ่ง เน้ น พั ฒ นา
ธุ รกิ จโดยอาศั ยเทคโนโลยีเพื่ อสร้างนวั ตกรรมต่ าง ๆ มาใช้ในการด� ำเนินธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย์
รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่ก้าวล้�ำ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าหรือลูกบ้าน
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการออกแบบโครงการไปจนถึ ง การก่ อ สร้า งโครงการแล้ ว เสร็จ โดยร่ว มมื อ กั บ
บริษท
ั พันธมิตรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับการเปลีย
่ นแปลงตามแนวโน้ม
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต

การบริหารจัดการนวัตกรรม
แสนสิ ริก�ำหนดให้มีฝ่ายนวั ตกรรมและออกแบบเพื่ อความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการพั ฒนา
นวั ต กรรมที่ น� ำ ไปใช้ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ว มกั บ ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการ โดยน� ำ นวั ต กรรมที่
พัฒนาได้ไปใช้ในการออกแบบโครงการ ส�ำหรับแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของแสนสิริ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การพั ฒนานวัตกรรมของแสนสิรป
ิ ี 2562

20 ล้านบาท

8 โครงการนวัตกรรม

6 โครงการนวัตกรรม

ทุนวิจย
ั และพัฒนา ส�ำหรับ
นวัตกรรมการเข้าพักอาศัย
การดูแลสุขภาพการก่อสร้าง
และการใช้ชว
ี ิต

ทีน
่ ำ� มาใช้จริงในการพัฒนา
โครงการ หรือน�ำมาใช้เพื่อบริการ
ลูกบ้านหรือลูกค้าของแสนสิริ

ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อ
น�ำมาใช้พัฒนาโครงการและ
การบริการของแสนสิริ

สิริ เวนเจอร์

นวัตกรรมกระบวนการออกแบบ
(Design Process Innovation)

นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design Innovation)

พัฒนาคุณภาพการออกแบบ เพื่อตอบ
สนองความต้องการที่แตกต่างของ
กลุม
่ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการก่อสร้างและ
การอยูอ
่ าศัยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีความสวยงาม
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้าพักอาศัย

นวัตกรรมด้านการบริการ
(Service Innovation)
สร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักอาศัยของ
ลูกบ้านผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การบริการ
ผ่านแอปพลิเคชัน การรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก
พลังงานทดแทนส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
การบริการส่วนกลางของโครงการ เป็นต้น
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สิริ เวนเจอร์ส เป็นโครงการการร่วมทุนระหว่างแสนสิรก
ิ ับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โดย
มีทุนจดทะเบียนในช่วงเริม
ต้
น
100
ล้
า
นบาท
เพื
่
อ
คิ
ด
ค้
น
และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
่
ร่วมกับกลุ่มนักวิจย
ั นักประดิษฐ์ ผู้ผลิต และธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย
กับผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างน้อย 300 รายภายในปี 2563 และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับที่อยูอ
่ าศัยของไทยไปสู่ระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักอย่างยั่งยืน

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์และ
การอยู่อาศัย

ยกระดับศักยภาพของ
Home Service Application
ส�ำหรับลูกบ้านแสนสิริ เพื่อส่งมอบ
บริการที่ครอบคลุมการใช้ชว
ี ิต
และสามารถขยายขอบข่ายบริการ
ในตลาดได้กว้างขึ้น

ผลักดันสตาร์ทอัพด้าน
Prop Tech (Property
Technology Accelerator)
ในประเทศไทย ที่มีศักยภาพ
ในการลงทุน
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โครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของแสนสิริ
นวัตกรรมด้านความปลอดภัยส�ำหรับลูกบ้าน

ระบบรั้วอัจฉริยะ
(Digital Fence)

ระบบชีวมาตร
(Biometric)

สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ทน
ั ทีเมื่อมีผบ
ู้ ก
ุ รุก
เข้ามาในบริเวณโครงการ ซึ่งในอนาคตบริษท
ั ฯ วางแผนติดตั้ง
ระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมโครงการแนวราบทุกโครงการ

ส�ำหรับการจดจ�ำใบหน้า (Face Recognition)
ลายนิ้วมือ และข้อมูลของผู้รบ
ั เหมา เพื่อใช้ในการติดตาม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ป้ายจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการป้ า ยจอดรถพลั ง งานแสง
อาทิ ต ย์ เป็ น โครงการที่ แ สนสิ ริ น� ำ
แผงโซลาร์ เ ซลล์ ม าติ ด ตั้ ง เพื่ อผลิ ต
ไฟฟ้าให้ส�ำหรับผู้ที่ใช้บริการป้ายจอด
รถได้ชาร์จแบตเตอรี่ส�ำหรับโทรศั พท์
เคลื่ อนที่ ซึ่ ง สามารถผลิ ต พลั ง งาน
ไฟฟ้า ได้ 1,400 แอมแปร์ต่อชั่วโมง
ต่อวั น ท�ำให้สามารลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 1.454 ตั นต่ อปี
หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1.07 ไร่
และช่ว ยให้ป ระหยั ด ค่ า ไฟฟ้า เท่ า กั บ
11,283 บาทต่อปี

การติดตั้งระบบไฟส่องทาง
พลังงานทดแทน
(OMNIFLOW)
Smart Access
QR Code

อุ ปกรณ์ RFID ส�ำหรับติดหน้ารถ
(RFID Sensor)

เทคโนโลยีความปลอดภัยส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม
โดยใช้ QR Code ในการยืนยันตัวตนของผู้มาติดต่อ
ซึ่งลูกบ้านสามารถส่ง QR Code ให้ผู้มาติดต่อเพื่อสแกน
และสามารถเข้ามารอที่พ้ ืนที่รบ
ั รองของโครงการ

จะส่งสัญญาณไปที่ตัวรับสัญญาณบริเวณข้างเสา
ข้างไม้ก้ัน เพื่อให้ลูกบ้านสามารถเข้า-ออกโครงการด้วย
ระบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมด้านการให้บริการ

สมาร์ต มูฟ
แสนสิ ริ มี แ นวคิ ด Complete your living
experience โดยร่วมมือกั บ 4 พั นธมิตรหลั ก
ได้ แ ก่ Honda Haupcar SHARGE และ EA
Anywhere สร้างแพลตฟอร์มบริการยานพาหนะ
ระบบเช่า พร้อมติดตั้ง Electronic Car Sharing
และ EV Charger ให้ครบทุกโครงการแนวสู ง
โดยได้ เ ริ่ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ปี 2561 เป็ น ต้ น มา
ซึ่งปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 7 สถานีรวม 13 คัน และ
เตรียมเพิ่มอีก 2 สถานี รวม 4 คัน โดยในปี 2563
แสนสิ ริคาดว่ าจะลดการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
มากกว่า 7.5 ตันต่อปี หรือคิดเป็นพื้นที่ป่าสีเขียว
ประมาณ 5.7 ไร่
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แสนสิ ริพัฒนาระบบไฟส่ องทางโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์รว
่ มกับพลังงานลม
เพื่ อเป็ น ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ใน
พื้นที่โครงการของแสนสิริ โดยแสนสิริ
ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง ไปแล้ ว ในหลายพื้ นที่
ของแสนสิริ เช่น ฮาบิโตะมอลล์ โรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป โครงการ
เดอะไลน์ประดิพัทธ์ เป็นต้น

REFUN MACHINE

EV CHARGER

แสนสิ ริไ ด้ ติ ด ตั้ ง ตู้รีฟ น
ั หรือ Refun
Machine ที่ เ ป็ น ตู้ รั บ ซื้ อขยะรี ไ ซเคิ ล
อัตโนมัติ โดยผูใ้ ช้สามารถน�ำขวดพลาสติก
หรื อ กระป๋ อ งอลู มิ เ นี ย มมาหยอดที่ ตู้
เพื่ อแลกเป็ น เงิน และสะสมแต้ ม ได้ ซึ่ง
เป็ น การส่ ง เสริ ม และสร้ า งแรงจู ง ใจ
ในการทิ้ ง ขยะอย่ า งถู ก วิ ธี แ ละรั บ ผิ ด
ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ผู้ ใ ช้ง าน โดย
โครงการนี้ ไ ด้ ติ ด ตั้ งที่ โ ครงการแนว
สู ง ของแสนสิ ริ แ ล้ ว ทั้ ง สิ้ น จ�ำ นวน 9
โครงการ

ตั้ ง แต่ ปี 2559 เป็ น ต้ น มา แสนสิ ริเ ล็ ง เห็น
ความส� ำ คั ญ ของการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
และสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ร ถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้า ที่
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมถึ ง ลดปั ญ หา
มลพิ ษ ทางอากาศที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น ใน
ปัจจุบน
ั ดังนั้นแสนสิรจ
ิ ง
ึ ติดตั้งจุดชาร์จไฟที่
โครงการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
รองรั บ ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต
โดยในปี 2562 มีโ ครงการที่ ติ ด ตั้ ง ไปแล้ ว
ทั้งสิ้น 20 โครงการ
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สังคมคาร์บอนต่�ำ
ปัจจุบน
ั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศของโลกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น แสนสิรจ
ิ ง
ึ
ตระหนักและมีแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ โดยจัดให้
มีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อด�ำเนินงานจัดการต่าง ๆ ที่สามารถช่วยลดผลกระทบดังกล่าวตามนโยบายขององค์กร
อาทิ การออกแบบโครงการทีช
่ ว
่ ยลดการใช้พลังงาน รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ส ามารถใช้พ ลั ง งานทดแทนหรือ พลั ง งานหมุ น เวี ย น เพื่ อให้ส ามารถตอบสนองต่ อ ลู ก บ้ า นพร้อ มกั บ รัก ษา
สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดสังคมคาร์บอนต่�ำ

การบริหารโครงการเพื่ อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความรับผิดชอบออกแบบโครงการและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดการออกแบบโครงการแนวสูง
แสนสิรม
ิ แ
ี นวคิดการพัฒนาโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการแนวสูง โดยออกแบบให้
สามารถปรับใช้สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการมาใช้เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งการออกแบบใช้หลักแนวคิดประหยัดพลังงานโครงการ
แนวสูง (Breathable Condominium)

การบริหารโครงการเพื่ อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แสนสิรเิ ริม
่ พัฒนาโครงการแนวสูงภายใต้แนวคิดระบบระบายอากาศของโครงการ (Project Ventilation System) เพื่อ
ประหยัดพลังงาน โดยลดอุ ณหภูมข
ิ องโครงการผ่านระบบระบายอากาศของโครงการ (Project Ventilation System)
และระบบระบายอากาศภายในห้องผูอ
้ ยูอ
่ าศัย (Unit Ventilation System) ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 แสนสิรไิ ด้
เริม
ั ธ์ โครงการทากะ
่ ด�ำเนินการออกแบบโครงการแนวสูงภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้แก่ โครงการเดอะไลน์ประดิพท
เฮาส์ เอกมัย 12 โครงการโอกะ เฮาส์ สุขม
ุ วิท 36 โครงการเดอะเบส สะพานใหม่ โครงการเดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค
และโครงการเดอะโมนูเมนต์ สนามเป้า

ฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบเพื่อความยัง
่ ยืนและฝ่ายพัฒนาโครงการ
ประเมินความต้องการของตลาด มูลค่าโครงการ และคู่แข่งในพื้ นที่ ตามที่ต้ ังของ
โครงการร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และฝ่ายการตลาด
(Marketing Product) เพื่อก�ำหนดแนวคิดของโครงการตามความต้องการของลูกค้า
ในปัจจุ บันและอนาคต พร้อมทั้ งคิ ดค้ นนวั ตกรรมและพั ฒนาเทคโนโลยีที่พักอาศั ย
(Property Technology) ร่วมกับ สิริ เวนเจอร์ส (SIRI VENTURES) เช่น ระบบการระบาย
อากาศในโครงการแนวสูงและแนวราบ หรือโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียน เพื่อ
ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายการออกแบบเพื่ อลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

แนวคิดการพั ฒนาโครงการแนวราบ

แสนสิรม
ิ แ
ี นวทางการออกแบบโครงการและจัดหาสินค้า เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงการเข้าอยู่
อาศัย ให้นอ
้ ยกว่าค่าเฉลีย
่ การใช้พลังงานในอาคารของภาคอุ ตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ว
ั โลก

แนวคิดการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการแนวราบ เช่น บ้านเดีย
่ ว ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น โดยมุง
่
เน้นการเพิม
่ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและการออกแบบโครงการตามแนวคิดประหยัดพลังงานของโครงการแนวราบ (Cool
Living Designed Home) ทีล
่ ดการกักตัวของความร้อนภายในบ้าน และเพิม
่ อัตราการระบายอากาศเพื่อลดการใช้พลังงานระยะยาว
ส�ำหรับการท�ำความเย็นภายในทีพ
่ ก
ั อาศัย

150-170 กิโลวัตต์ชว
่ั โมงต่อตารางเมตรต่อปี
เป็นค่าเฉลีย
่ ความเข้มข้นการใช้พลังงานของกลุม
่ อาคารทั่วโลก ตามรายงานของ United
Nations Environmental Programme ซึ่งแสนสิรม
ิ ง
ุ่ ออกแบบโครงการทีจ
่ ะก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี 2558 ให้มค
ี วามเข้มข้นการใช้พลังงานเทียบเท่าหรือต่�ำกว่า

สถานะโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์ภายในโครงการของแสนสิริ
ในปี 2562 แสนสิรร
ิ ว
่ มกับบริษท
ั บีซพ
ี จ
ี ี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ด�ำเนินการติดตั้งแผงโซล่าร์ให้กบ
ั โครงการแนวราบของแสนสิริ
จ�ำนวน 25 โครงการ ด้วยเป้าหมายก�ำลังการผลิตรวมกว่า 2 เมกกะวัตต์ หรือคิดเป็น 1,778 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2564

46.63 โลวัตต์ชว
่ั โมงต่อตารางเมตรต่อปี
เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นการใช้พลังงานของแสนสิริ โดยครอบคลุมส�ำนักงานใหญ่
แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษท
ั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์
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COOL LIVING DESIGNED HOME

ประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
เพื่ อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แสนสิรม
ิ แ
ี นวคิด Cool Living Designed Home เพื่อคิดค้นและพัฒนาแนวทางการออกแบบที่ชว
่ ย
ลดอุ ณหภูมิและระบายความชื้นของตัวบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และลดความ
เสี่ยงของการสะสมเชื้อโรคที่อาจกระทบต่อสุขภาพของลูกบ้าน โดยใช้นวัตกรรมระบบระบายอากาศ
ของห้องใต้หลังคา (Solar Attic) ที่สามารถลดการสะสมความร้อนระหว่างวันด้วยพัดลมระบาย
อากาศจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยเพิม
ิ อ
้ ง
่ อัตราการระบายอากาศ ลดอุ ณหภูมห
ใต้หลังคาและภายในตัวบ้าน ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้
ประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณ 7,884 กิโลวัตต์ช่ว
ั โมงต่อปี โดยในปี 2562 แนวคิดนี้ได้ถก
ู น�ำมาใช้
งานจริงแล้วในโครงการบุราสิริ และโครงการเศรษฐสิริ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิรไิ ด้ดำ� เนินงานสอดคล้องตามเป้าหมายความยั่งยืนในการลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ โดยก�ำหนดให้องค์กรมีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ให้เกิดประโยชน์สง
ู สุด รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยน�ำมาใช้ภายในองค์กร
และออกแบบโครงการ ต่าง ๆ ทั้งนี้ แสนสิริได้ด�ำเนินการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร (รวมธุรกิจในเครือ)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของแสนสิรป
ิ ี 2562
ในปี 2562 แสนสิรม
ิ ก
ี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจ 5,816.70 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
หรือ 35.94 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตรต่อปี

ระบบพั ดลมและ
ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
(Solar Attic)
ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา ท�ำให้
อากาศภายในตัวบ้านเย็นลงและ
ลดการสะสมของเชื้อโรคโดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์

สีกันความร้อนและ
กระจกเขียวตัดแสง
(UV Shield Colour and
Heat-Absorbing Green Glass)
เพื่อช่วยป้องกันและลดความร้อน
จากแสงแดดที่จะเข้าสู่ภายในบ้าน

ช่องระบายลมในตัวบ้าน
(Breeze Panel)
ช่วยถ่ายเทและระบายอากาศ
ภายในตัวบ้าน

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 2)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
อื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3)
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

รวมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของแสนสิริ
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
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

การปล่อยก๊าซก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง
2,071.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 26.26
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำ� นวน 515 ต้น

หมายเหตุ

- ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ค�ำนวณจากการใช้น้ำ� มันเบนซินและน้�ำมันดีเซล ครอบคลุมส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษท
ั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์

- ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ค�ำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ครอบคลุมส�ำนักงานใหญ่แสนสิริ ส�ำนักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตส�ำเร็จรู ป โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์

- ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3) ค�ำนวณจากการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางของพนักงาน ครอบคลุมส�ำนักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิต

ฝ้าชายคาหรือหลังคา
(Roof Shade)
ออกแบบให้ย่ ืนยาวเป็นพิเศษ เพื่อช่วย
ป้องกันแสงแดดและลดความร้อน
ภายในบ้าน
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ระแนงกันแดด
(Shading Screen)
ออกแบบโดยดูจากทิศทางการรับ
แสงอาทิตย์ และลมของบ้านให้เหมาะสม

ผนังบ้าน
(Texture Wall)
ออกแบบพื้นผิวให้ชว
่ ยลดความร้อน
จากแสงแดด

แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรู ป โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่นเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์

- ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงจากจากฐานข้อมูลวัฏจักรชีวต
ิ ของวัสดุพ้ น
ื ฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database)
โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และฐานข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC)
- ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการปรับปรุงโดยอ้างอิงตามข้อมูลล่าสุดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แสนสิรต
ิ ิดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการออกแบบตามแนวคิดประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานหมุนเวี ยน เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออก
สู่ส่ิงแวดล้อม
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ผลการพั ฒนาโครงการเพื่ อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่�ำ

จริยธรรมธุรกิจ
ให้ความส�ำคัญต่อหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์สจ
ุ ริต และความเป็นธรรมต่อผูม
้ ส
ี ่วนได้
เสียทุกฝ่าย ซึ่งปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบของภาครัฐ โดยไม่มส
ี ่วนร่วม
ในการทุจริตทุกรูปแบบ

แนวคิดการออกแบบโครงการ
เพื่ อประหยัดพลังงาน

แหล่งพลังงานหมุนเวียน

ผลการด�ำเนินการของโครงการทีพ
่ ฒ
ั นาและอยูใ่ นช่วง
ก�ำลังพัฒนาตามแนวคิดการออกแบบโครงการเพื่อ
ประหยัดพลังงานในปี 2562 แสนสิริ คาดการณ์ว่า
สามารถลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศโดย

การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ด�ำเนิน
การในโครงการของแสนสิรแ
ิ ละธุรกิจในเครือทั้งหมด
ในปี 2562 สามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 523,000 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

รวมร้อยละ 10 หรือ 7,884 กิโลวัตต์ช่ว
ั โมงต่อปี หรือ
4,465 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ให้ความส�ำคัญ เคารพ และสนับสนุนสิทธิ โดยยึดมั่นต่อสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ รวมทั้งก�ำหนดให้คค
ู่ า้ ทุกรายปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านแรงงานเด็ก รวมถึง
ปฏิบต
ั ิต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้องตามกฎหมาย

กระจกที่ลดได้กว่า 300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี
หมายเหตุ – ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการที่มีการผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนครอบคลุม 3 อาคาร ได้แก่ โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส� ำเร็จรู ป โรงแรม เอสเคป แสนสิ ริ โฮเทล คอลเลคชั่นเขา
ใหญ่ และฮาบิโตะ มอลล์

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การด�ำเนินธุรกิจของแสนสิรต
ิ ้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลาย
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ แสนสิรจ
ิ ง
ึ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาให้กับลูกค้า รวมทั้งการจัด
ซื้อสินค้าและจัดจ้างคู่ค้าที่ค�ำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย วั ตถุดิบและสินค้ามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่แสนสิรไิ ด้ต้ังไว้
การจัดซื้อของแสนสิรด
ิ �ำเนินการโดยฝ่ายจัดซื้อทีท
่ �ำงานร่วมกับคูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมา ซึ่งอยูภ
่ ายใต้กรอบ
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้ค่ค
ู ้าหรือผู้รบ
ั เหมาสามารถส่งมอบสินค้าและผลงานได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน อีกทั้งส่งเสริมและยกระดับการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างแสนสิรก
ิ ับคู่ค้าหรือผู้รบ
ั เหมา
อันน�ำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการคุณภาพ
ส่งมอบสินค้าหรืองานบริการอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม และด�ำเนินการตาม
มาตรฐานและขั้นตอนที่ระบบบริหารจัดการงานคุณภาพก�ำหนดไว้ และสามารถเข้ามา
รอทีพ
่ ้น
ื ทีร
่ บ
ั รองของโครงการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด�ำเนินการและรักษามาตรฐานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ รวมทั้งก�ำหนดมาตรการหรือแผนงาน
ตอบรับต่อสถานการณ์ฉก
ุ เฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการด้านสิง
่ แวดล้อมตามกฎหมาย โดยก�ำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผล
กระทบต่อสิง
่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรสิง
่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่สร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
จรรยาบรรณคูค
่ า้ ธุรกิจของแสนสิรถ
ิ ก
ู ก�ำหนดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานการท�ำงานทีด
่ อ
ี ย่างยั่งยืนร่วมกัน
ระหว่างแสนสิรก
ิ บ
ั คูค
่ า้ ธุรกิจหรือผูร
้ บ
ั เหมาทุกราย โดยสอดคล้องตามแนวปฏิบต
ั ใิ นการปฏิบต
ั ง
ิ านร่วมกับ
แสนสิริ ซึง
่ ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human
Rights and Labour Standard) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environment)
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(ศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่ https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/03-supplier-code-of-conduct-TH.pdf)
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ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อเด็ก

การบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ

กรอบจรรยาบรรณคูค
่ า้ ธุรกิจของแสนสิรค
ิ รอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนดแนวปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่ใช้แรงงานเด็กใน
กระบวนการทางธุรกิจภายใต้นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) ทีร
่ ะบุ
อยูใ่ นข้อก�ำหนด (Term of Reference: TOR) ของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างทีก
่ ำ� หนดให้คค
ู่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมาทุกรายต้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คค
ู่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมามีการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อเด็ก ส�ำหรับปี
2562 แสนสิรไิ ม่พบหรือได้รบ
ั การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสถึงกรณีการใช้แรงงานเด็กตลอดกระบวนการธุรกิจหรือ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางธุรกิจ

แสนสิรก
ิ �ำหนดให้มโี ครงสร้างการบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบการด�ำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุก่อสร้างและสินค้าในโครงการ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการส่งมอบโครงการ
ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรรหาคู่ค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
คู่ค้าธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการจัดหาสินค้าที่สามารถตอบสนองตามแนวคิดของโครงการที่มก
ี าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้

ในปี 2562-2563 แสนสิรม
ิ เี ป้าหมายทีจ
่ ะยกระดับความร่วมมือกับคูค
่ า้ และคูแ
่ ข่งในอุ ตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน
สร้างพันธมิตรในภาครัฐ เพื่อพัฒนาการต่อต้านแรงงานเด็กในกระบวนการธุรกิจ โดยมีแนวทางการตรวจสอบทีโ่ ปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้มากขึ้น และในปี 2564 แสนสิรต
ิ ้ง
ั เป้าหมายทีจ
่ ะตรวจสอบและพิสจ
ู น์คค
ู่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมาว่าไม่มี
การใช้แรงงานเด็กในกระบวนการธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้าธุรกิจ
แสนสิรต
ิ ระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้
ท�ำการประเมินความเสี่ยงพร้อมกับก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยความเสี่ยงทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
คู่ค้าธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ความเสี่ยงของราคาวัสดุท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบรวมถึงความต้องการ
ใช้วัสดุในการก่อสร้างส�ำหรับโครงการอื่น ๆ สูงขึ้น ดังนั้น แสนสิรจ
ิ ง
ึ ได้ก�ำหนดมาตรการในการควบคุมเสี่ยงอัน
เกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้าธุรกิจ

การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
เพื่ อพั ฒนาโครงการ

การสรรหาวัสดุและ
สินค้าคุณภาพ

การประเมินราคาต้นทุน
ของวัสดุก่อสร้าง

รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วน
โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ และฝ่ายโฮมแคร์ ซึง
่ พิจารณา
คูค
่ า้ จากคุณสมบัตด
ิ า้ นศักยภาพ
คุณภาพของสินค้าและบริการ

รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วน
โครงการ ฝ่ายนวัตกรรมและ
ออกแบบเพื่อความยั่งยืน และ
ฝ่ายพัฒนาโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องตามแนวคิดโครงการ
และความต้องการของตลาด

รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วน
โครงการและฝ่ายประเมินราคา
เพื่อประเมินราคาจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง และสัญญาการจ้าง
คูค
่ า้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง โดยจัดให้มีการประกวดราคา เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพสินค้าด้วยวิธก
ี ารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

เป้าหมายในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ก�ำหนดราคาส่งมอบวัสดุกอ
่ สร้างล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาวัสดุกอ
่ สร้างทีส
่ ง
ู ขึ้น

หาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ

จัดหน่วยงานดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างในหมวดส�ำคัญ
อย่างใกล้ชด
ิ
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ลดต้นทุน

รักษามาตรฐานคุณภาพ

จัดหาคู่ค้ารายใหม่

การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
แนวสูงลงร้อยละ 14 และ
โครงการแนวราบลงร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี 2561

ของสินค้าและงานรับเหมา
โครงการ ครอบคลุมด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม

เพื่อเปิดโอกาสการน�ำเอา
นวัตกรรมมาใช้พัฒนาโครงการ
ของแสนสิริ
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แสนสิรไิ ด้ด�ำเนินการคัดสรรคู่ค้าและผู้รบ
ั เหมาโดยมีกระบวนการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น การขึ้น
ทะเบียนคูค
่ า้ และการประมูลราคา นอกจากนี้ แสนสิรย
ิ ง
ั จัดให้มก
ี ารตรวจประเมินแหล่งผลิต เพื่อตรวจ
สอบคุณภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของบริษท
ั ก่อนเข้าสูก
่ ระบวนการประมูล
ราคา เพื่อให้ได้คค
ู่ า้ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทั้งด้านคุณภาพและมูลค่าของสินค้า

คู่ค้าธุรกิจ1 และการใช้งบประมาณของแสนสิริ ปี 2562

SANSIRI QUALITY DAY

37 ราย

293 ราย

1,555 ล้านบาท

300 ล้านบาท

คูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมา
ทีข
่ ้น
ึ ทะเบียนในปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 14
ของคูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมา

คู่ค้าและ
ผู้รบ
ั เหมาทั้งหมด
ในปี 2562

ต้นทุนส�ำหรับจาก
กระบวนการประมูลราคา
การจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าและ
ผู้รบ
ั เหมาภายในประเทศ
ของแสนสิรแ
ิ ละสามารถ
เข้ามารอที่พ้ ืนที่รบ
ั รอง
ของโครงการ

ต้นทุนที่ลดลงจาก
กระบวนการประมูลราคา
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ที่ 230 ล้านบาท
โดยเป็นต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 9 ส�ำหรับโครงการ
แนวราบ และร้อยละ 17
ส�ำหรับโครงการแนวสูง
เมื่อเทียบกับปี 2561

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
แสนสิรต
ิ ด
ิ ตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของคูค
่ า้ อย่างสม่�ำเสมอ โดยก�ำหนดให้ฝา่ ยจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายโฮมแคร์ และฝ่ายพัฒนาโครงการ ประเมินผลคู่ค้าตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
เป็นประจ�ำ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงระหว่างและหลังด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ครอบคลุมถึงคุณภาพของสินค้า คุณภาพการติดตั้ง เงื่อนไขการรับประกัน และการประสานงานกับ
แสนสิริ นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลจูงใจให้แก่ค่ค
ู ้าหรือผู้รบ
ั เหมาที่ผ่านมาตรฐานการประเมินคู่ค้า
ในระดับที่ก�ำหนด
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1

ระยะเวลาส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
โครงการ

แก้ไขปัญหา

มาตรฐานบริการ
หลังการขาย

เป็นไปตามแผนโครงการ

และผลการตรวจด้าน
ความปลอดภัยตลอดระยะ
ทดลองการใช้งาน

อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานของ
แสนสิริ และปริมาณข้อร้อง
เรียนจากลูกค้าอยูใ่ นเกณฑ์
ทีก
่ ำ� หนด

คู่ค้าธุรกิจในกลุ่มการก่อสร้างโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง

แสนสิรไิ ด้จด
ั วัน Sansiri Quality Day โดยได้มอบรางวัลให้ฝา่ ยพัฒนาโครงการ คูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมาของ
แสนสิริ ทีม
่ ผ
ี ลการประเมินดีเด่นตามมาตรฐานและส่งมอบสินค้าหรือบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมและรักษาการด�ำเนินการด้านคุณภาพของคู่ค้าและผูร
้ บ
ั เหมา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
ทีด
่ ต
ี อ
่ ไป โดยแบ่งรางวัลออกเป็นประเภท Diamond Award และ Gold Award รวมทั้งสิ้น 46 รางวัล
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ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นประจ�ำปี 2562
โครงการบ้านเดี่ยว
รางวัล Diamond Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
บางนา
รางวัล Gold Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเศรษฐสิร		
ิ
พัฒนาการ
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
พัฒนาการ
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเศรษฐสิริ
พหลฯ - วัชรพล
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
ปัญญาอินทรา
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเศรษฐสิริ
กรุงเทพกรีฑา
- ฝ่ายพัฒนาโครงการคณาสิริ
ศาลายา 2
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
ราชพฤกษ์ 345
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โครงการบ้านเดี่ยว
รางวัล Gold Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการบุราสิริ
ราชพฤกษ์ 345
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิ พลส
กัลปพฤกษ์
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิ พลส
รังสิต
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิ พลส
จรัญ-ปิ่นเกล้า
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิ พลส
สุขสวัสดิ์ พระราม 3
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิ พลส
นวนคร
- ฝ่ายพัฒนาโครงการสิรเิ พลส
รัตนาธิเบศร์

บริษัทผู้รบ
ั เหมาก่อสร้างดีเด่นประจ�ำปี 2562
โครงการบ้านเดี่ยว

โครงการบ้านเดี่ยว
รางวัล Diamond Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการเดอะไลน์
อโศก- รัชดา
- ผู้ควบคุมงาน :
บริษัท โปรเจค ไดเร็คชั่น จ�ำกัด
รางวัล Gold Quality Award
- ฝ่ายพัฒนาโครงการ ดีคอนโด แคมปัส
ก�ำแพงแสน
- ผู้ควบคุมงาน :
บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด

รางวัล Diamond Quality Award
3 บริษัท

รางวัล Diamond Quality Award
3 บริษัท

Project Procurement Award (PP Award)
ประจ�ำปี 2562
ส่งสินค้าและติดตั้ง

ส่งสินค้า

รางวัล Diamond Partner Award
1 บริษัท

รางวัล Diamond Partner Award
1 บริษัท

รางวัล Gold Partner Award
1 บริษัท

รางวัล Gold Partner Award
1 บริษัท
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คุณภาพสินค้าและบริการ

บริษัทผู้รบ
ั เหมาให้บริการหลังการขายบ้านดีเด่นประจ�ำปี 2562
โครงการบ้านเดี่ยว

โครงการทาวน์เฮาส์

แสนสิรด
ิ ำ� เนินธุรกิจบนพื้นฐานการผลิตสินค้าและบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลก
ู ค้า
หรือลูกบ้านอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพโครงการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่แสนสิรก
ิ �ำหนด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

โครงการคอนโดมิเนียม

การด�ำเนินงานควบคุมคุณภาพสินค้า

รางวัล Home Care Award
1 บริษัท

รางวัล Home Care Award
1 บริษัท

แสนสิรก
ิ ำ� หนดให้มผ
ี ร
ู้ บ
ั ผิดชอบควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ตั้งแต่กอ
่ นการก่อสร้าง
ระหว่างก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการเข้าพักอาศัย โดยสอดคล้องตามนโยบายการ
ลดปริมาณข้อบกพร่อง (Defect) และการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นซ้�ำในโครงการต่อไปในอนาคต
รวมถึงจัดให้มก
ี ารฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพให้กบ
ั พนักงาน นอกจากนี้ แสนสิริ
ได้นำ� เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัยเข้ามาสนับสนุนการควบคุมคุณภาพให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึ้น

รางวัล Home Care Award
1 บริษัท

ความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพโครงการ

การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
คูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมาของแสนสิรต
ิ อ
้ งด�ำเนินงานบนพื้นฐานของความยั่งยืน ไม่วา่ จะเป็นการจัดหาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิง
่ แวดล้อม การด�ำเนินงานอย่างปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าและผู้รบ
ั เหมา
อย่างไรก็ตาม แสนสิรไิ ด้กำ� หนดจรรยาบรรณคูค
่ า้ ธุรกิจ (Sansiri Supplier Code of Conduct) เพื่อ
ยกระดับการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิรก
ิ บ
ั คูค
่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมา รวมถึงผลักดันให้คค
ู่ า้ และผูร
้ บ
ั เหมาทุกราย
มีมาตรฐานการปฏิบต
ั ง
ิ านทีค
่ ำ� นึงถึงประเด็นด้านสังคม สิง
่ ี
่ แวดล้อม และการก�ำกับดูแลทีด

v

ฝ่ายออกแบบและฝ่ายพั ฒนาโครงการ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง

ร่วมกับผูบ
้ ริหารงานก่อสร้าง ก�ำกับดูแลผูร
้ บ
ั เหมาและคูค
่ า้
ในการด� ำ เนิ น งาน เพื่ อควบคุ ม คุ ณ ภาพการก่ อ สร้ า ง
โครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการ
รับรองคุณภาพโครงการ

ตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนการก่ อสร้างตลอดวั ฏจักร
โครงการ โดยใช้แอปพลิเคชัน QC Tablet และแอปพลิเคชัน
PJ & CM Inspector รวมถึงจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐาน
การท�ำงานแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การตรวจประเมินกระบวนการธุรกิจของคู่ค้า

ฝ่ายลูกค้าสัมพั นธ์
กรรมสิทธิ์ การช�ำระค่างวด การตรวจรับผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การให้คำ� แนะน�ำเกีย
่ วกับสินเชื่อเพื่อการซื้อทีพ
่ ก
ั อาศัย

ในปี 2562 ฝ่ายจัดซื้อโครงการของแสนสิรไิ ด้ดำ� เนินการตรวจประเมินกระบวนการธุรกิจของคูค
่ า้ ด้าน
ความยั่งยืน (Supplier Auditing with ESG Criteria) โดยเกณฑ์ทใี่ ช้ในการตรวจประเมินครอบคลุม
ประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการคุณภาพ สิทธิมนุษยชนเด็กและแรงงาน
การบริหารจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิง
่ แวดล้อม
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ฝ่ายโฮมแคร์
แก้ไขรายการแจ้งซ่อม ติดตามผลการแก้ไขปัญหา
และจัดเก็บรายงานในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์
ให้ขอ
้ มูล รับข้อเสนอแนะ รับข้อร้องเรียนและประสานงาน
กับหน่วยงานภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
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การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพโครงการ

การตรวจสอบคุณภาพโครงการ

แสนสิ ริก� ำ หนดหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ ใ ช้ใ นการประเมิน คุณ ภาพโครงการในส่ ว นต่ า ง ๆ ให้กั บ
ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการ ผู้ ค วบคุ ม งานประจ�ำ โครงการและผู้ รับ เหมาเพื่ อใช้เ ป็ น เกณฑ์ ใ นก่ อ สร้า ง
และตรวจสอบคุณ ภาพหลั ง การก่ อ สร้า ง รวมถึ ง ส่ ง มอบโครงการที่ มีคุณ ภาพให้กั บ ลูก ค้ า ตาม
เป้าหมายความยั่งยืนของแสนสิริ ดังนี้

ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการและฝ่ า ยควบคุม คุณ ภาพท� ำ หน้ า ที่ ต รวจประเมิน คุณ ภาพโครงการ รวมถึ ง
ความปลอดภั ย ในการก่ อ สร้ า ง ซึ่ งฝ่ า ยควบคุ ม คุ ณ ภาพใช้ แ อปพลิ เ คชั น ควบคุ ม คุ ณ ภาพ
(QC Application) ด�ำเนินการตรวจสอบจุดบกพร่องและรายการซ่อมที่เกิดขึ้น เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่ 3

มาตรฐานและขอบเขตการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดซื้อโครงการ

มาตรฐานงานโครงหลังคา โครงฝ้า
ประตูและวงกบ

มาตรฐานงานกันซึม

หลักสูตรที่ 4

หลักสูตรที่ 5

หลักสูตรที่ 6

มาตรฐานปูนซีเมนต์และสกิมโค้ท

มาตรฐานงานสี และสีกน
ั สนิมรัว
้

มาตรฐานงานปูกระเบื้อง
หินอ่อนและปูนกาว

หลักสูตรที่ 7

หลักสูตรที่ 8

หลักสูตรที่ 9

มาตรฐานงานสุขภัณฑ์และชุดครัว

มาตรฐานงานพื้นไม้และระบบก�ำจัดปลวก

มาตรฐานงานอะลูมเิ นียมและกระจก

การวัดมาตรฐานงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
แสนสิริ แบ่งกลุม
่ งานก่อสร้างออกเป็นแนวราบและแนวสูง โดยมีการแบ่งหมวดการตรวจสอบดังนี้
- แนวราบ แบ่งเป็น QC 4 หมวด
- แนวสูง แบ่งเป็น QC 3 หมวด
โดยได้กำ� หนดคะแนนมาตรฐานในการตรวจวัดมาตรฐานของโครงการต่าง ๆ โดยแบ่งระดับคะแนนตามลักษณะโครงการทีต
่ รวจ
สอบคุณภาพ หากผลการตรวจสอบพบว่ายังไม่ผา่ นเกณฑ์ทก
ี่ ำ� หนด ผูร
้ บ
ั เหมาต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดทีต
่ รวจ
สอบพบ และจะมีการด�ำเนินการตรวจสอบและท�ำการประเมินคุณภาพโครงการใหม่อก
ี ครัง
้ โดยแบ่งเป็น

ระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 85

ระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 87

ส�ำหรับโครงการประเภท สิรเิ พลส อณาสิริ คณาสิริ
สราญสิริ บุราสิริ เศรษฐสิริ คอนโดระดับ B, C และ D

ส�ำหรับโครงการประเภท นาราสิริ บ้านแสนสิริ
คอนโดระดับ A และ S

ระดับการวัดผล
หลักสูตรที่ 10

หลักสูตรที่ 11

หลักสูตรที่ 12

มาตรฐานวัสดุยาแนวร่องรอยต่อ
(Sealant) และการแก้ไขงานรอยร้าว
และน้�ำรัว
่ ซึม

มาตรฐานงานระบบปรับอากาศ
และงานระบบไฟฟ้า

มาตรฐานงานระบบสาธารณูปโภค
และมาตรฐานงานส่วนกลางอ้างอิง
แบบจัดสรร

หลักสูตรที่ 13

หลักสูตรที่ 14

หลักสูตรที่ 15

มาตรฐานงานผลิต
และติดตั้งแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

มาตรฐานการตรวจสอบงาน
QC System (แนวราบ และแนวสูง)

มาตรฐานดินถมผังและแกนถนน

หลักสูตรที่ 16

ระดับที่ 1 คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 หรือ ร้อยละ 87
และได้รบ
ั การประเมินผลการด�ำเนินงาน คือ “ผ่านแก้ไขหรือผ่านมาตรฐานคุณภาพ”
การด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป: แก้ไขงานส่งหมวดถัดไปหรือส่งมอบให้กบ
ั ลูกค้า

ระดับที่ 2 คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 หรือ ร้อยละ 87
แต่ได้รบ
ั การประเมินผลการด�ำเนินงาน คือ “ไม่ผา่ นเงื่อนไข”
การด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป: แก้ไขงานทีไ่ ม่ผา่ นเงื่อนไขและด�ำเนินการตรวจสอบอีกครัง
้

ระดับที่ 3 คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85 หรือ ร้อยละ 87
และได้รบ
ั การประเมินผลการด�ำเนินงาน คือ “ไม่ผา่ นมาตรฐานคุณภาพ”
การด�ำเนินงานในล�ำดับต่อไป: แก้ไขงานทั้งหมดและด�ำเนินการตรวจสอบอีกครัง
้

เรียนรู ้ ใส่ใจ เข้าใจมาตรฐาน
ขจัดปัญหาคุณภาพงานอย่างยั่งยืน
2019

142

143

ก่อนการส่งมอบโครงการ

โครงการ QCP SANSIRI DRONE

รายละเอียดการติดตามและประเมินคุณภาพโครงการ

โครงการแนวราบ

โครงการแนวสูง

- งานโครงสร้าง ตรวจสอบการติดตั้งแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป งานระบบสุขาภิบาลทีพ
่ ้น
ื
และระบบก�ำจัดปลวก
- งานก่อนปิดฝ้า ตรวจสอบระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
งานโครงเคร่าฝ้า งานระบบสุขาภิบาลภายนอก
- งานสถาปัตยกรรม พื้น ผนัง และฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า และงานสุขาภิบาลในผนัง
- งาน End Product งาน Finishing สถาปัตย์ท้ง
ั หมดและฟังก์ชน
่ ั การใช้งานระบบ
ไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ งานสุขภัณฑ์และเฟอร์นเิ จอร์
- งานก่อนปิดฝ้า ตรวจสอบระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
งานโครงเคร่าฝ้า

- งานระบบและสถาปัตย์ ตรวจสอบงานระบบในพื้นและผนัง งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง
- งาน End Product งาน Finishing สถาปัตย์ท้ง
ั หมดและฟังก์ชน
่ ั การใช้งานระบบ
ไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ งานสุขภัณฑ์และเฟอร์นเิ จอร์

แสนสิรม
ิ ุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทุก ๆ ด้านจึงได้น�ำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาระบบการตรวจสอบ
คุณภาพโครงการ โดยน�ำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาร่วมการตรวจสอบคุณภาพของโครงการในการถ่ายภาพทางอากาศ
และเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ส�ำหรับพัฒนาโครงการไม่ให้เกิดข้อบกพร่องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

รายการตรวจสอบส่วนกลาง
โครงการแนวราบ
-

งานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
งานถนนและทางเท้า
ระบบสุขาภิบาล ระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย,ท่อระบายน้�ำและบ่อพัก
งาน Landscape Softscape / Hardscape
งานรัว
้ โครงการ
งานสโมสรและสระว่ายน้�ำ
งานระบบรักษาความปลอดภัย Access control ระบบ CCTV
ระบบป้องกันอัคคีภย
ั

โครงการแนวสูง
- งานตรวจสอบอาคาร สโมสร สระว่ายน้�ำ ฟิตเนส
- ระบบสุขาภิบาล ระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย ท่อระบายน้�ำ,ระบบน้�ำดี
Booster pump
- งาน Landscape Softscape / Hardscape
- งานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
- งานระบบรักษาความปลอดภัย Access control ระบบ CCTV
ระบบป้องกันอัคคีภย
ั Fire Alarm
- ระบบลิฟต์
- ระบบ Main Equipment อื่น ๆ

เพื่ อใช้ในการถ่ ายภาพทางอากาศและจัดท� ำรายงานประกอบ
การพิจารณาในการจ่ายเงินตามเงื่อนไขให้กับทางผู้รบ
ั เหมา

เพื่อใช้ในการส�ำรวจความคืบหน้าโครงการและส�ำรวจ
ภาพถ่ ายบริเวณโดยรอบโครงการ โดยสามารถจัด
ท� ำ เป็ น ไฟล์ น� ำ เสนอได้ ใ นรู ป แบบแบบจ�ำ ลอง 2 มิ ติ
และ 3 มิติ

เพื่อใช้ในการตรวจสอบปัญหางานในพื้นที่สูง อาทิ งานหลังคา
งานผนังภายนอกอาคารสูง รวมถึงตรวจสอบปัญหาข้อร้อง
เรียนจากลูกบ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อใช้ในการบินส�ำรวจแนวเขตที่ดิน และแปลงที่ดิน
ที่จะด�ำเนินการซื้อส�ำหรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลังการส่งมอบโครงการ
โครงการที่โอนกรรมสิทธิแ
์ ล้ว
- มาตรฐานงานก่อสร้างและมาตรฐานงานซ่อมของบ้านเดีย
่ ว,
ทาวน์เฮาส์และห้องชุด มาตรฐานงานส่วนกลาง พัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพของสาธารณูปโภคก่อนส่งมอบนิตบ
ิ ค
ุ คล เพื่อ
ลดปริมาณปัญหาทีเ่ กิดขึ้นซ้�ำ
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การตรวจสอบผู้รบ
ั เหมาด้านจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (ZeroTolerance Policy Against Child Labour) ในพื้นทีพ
่ ฒ
ั นา
โครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ
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ผลการด�ำเนินงานด้านคุณภาพของโครงการ
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพของโครงการของแสนสิริ สามารถวัดผลได้จาก
ข้อร้องเรียนที่แสนสิรไิ ด้รบ
ั จากลูกบ้านหรือลูกค้าที่อยูภ
่ ายในโครงการ โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะท�ำการสรุ ปข้อบกพร่องทุกปี เพื่อน�ำไปวางแผนและหาแนวทางการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้�ำ ๆ กับโครงการในอนาคต

ปริมาณการตรวจสอบคุณภาพโครงการปี 2562

โครงการบ้านเดี่ยว

โครงการคอนโดมิเนียม

โครงการทาวน์เฮาส์

3,502 ยูนต
ิ

8,073 ยูนต
ิ

2,753 ยูนต
ิ

ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของโครงการ
3 รายการ
ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพยูนิต
ของผู้อยู่อาศัย

3 รายการ
ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพยูนิต
ของผู้อยู่อาศัย

และคุณภาพส่วนกลาง
จากลูกค้าที่ได้รบ
ั การยืนยัน

และคุณภาพส่วนกลาง
จากลูกค้าที่ได้รบ
ั การยืนยัน

ผลการด�ำเนินงานด้านคุณภาพของโครงการ
แสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญกับการบริการลูกบ้านและลูกค้าทุกคน ซึ่งแสนสิรไิ ด้ปฏิบต
ั ิตามมาตรฐานสากล
ISO 9001:2015 เพื่อให้ผท
ู้ ี่มาติดต่อได้รบ
ั ประสบการณ์และความพึงพอใจมากที่สด
ุ โดยแสนสิรม
ิ จ
ี ุด
ให้บริการเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ รวมถึง
ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ทั้งนี้แสนสิรม
ิ ก
ี ระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของ
ลูกบ้านหรือผูม
้ าติดต่อ โดยผลการประเมินความพึงพอใจและเรื่องร้องเรียนต่อการบริการได้นำ� เสนอ
ในหัวข้อ “ลูกค้าสัมพันธ์” ของรายงานฉบับนี้
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เกี่ ยวกั บ
รายงานฉบับนี้
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

GRI 102-45, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 เป็นฉบับที่สี่ เพื่อน�ำเสนอแนวทางบริหารจัดการและผล
การด�ำเนินงานในประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มส
ี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีขอบเขตของรายงานครอบคลุมบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรู ป โรงแรม เอสเคป เขาใหญ่ โรงแรม เอสเคป หัวหิน และโครงการฮาบิโตะ ซึ่งแสนสิรถ
ิ ือครองหุน
้ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของแสนสิรใิ นประเทศไทย และเป็นการน�ำเสนอข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2562 และสอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative Standards ระดับ Core Option
GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-49, GRI 102-56

แสนสิ ริได้รวบรวมและพิ จารณาปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่ อประเมินและจัดล�ำดับประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญประจ�ำปี 2562 โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ส�ำนักกรรมการผู้จด
ั การใหญ่เป็นผู้พิจารณาประเด็น
ส�ำคัญด้านความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนท�ำการอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และเปิด
เผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนภายในกับคณะท�ำงานด้านความยั่งยืน ผู้บริหารบริษัทฯ และ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ แสนสิ ริน�ำเสนอรายละเอียดประเด็นการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการ
ด� ำเนินงานและประเด็ นการบริหารจัด การความเสี่ ย งและเหตุก ารณ์ วิก ฤติ ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ถือ หุ้น และนั ก ลงทุน โดยไม่จัด
ล� ำดับประเด็นส� ำคัญด้ านความยั่งยืนในรายงานฉบับนี้ เนื่องจากประเด็นดังกล่ าวเป็นประเด็นพื้ นฐานขององค์กรและจ�ำเป็น
ต้องรายงานอย่างต่อเนื่อง

Product and
Service Quality

Human
Customer Relationship
Capital
Management
Development

3.30
Influence on Stakeholder
Assessment and Decisions

กระบวนการระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยัง
่ ยืน

3.40

GRI 102-47

Supply
Chain
Management

Customer Welfare
and Safety

Occupational
Health
and Safety

3.20
Energy
Management

3.10

Low-carbon
Society

Innovation

Waste
Management

3.00

Water and Wastewater
Management

Talent Attraction and
Retention

Environmental
Impact from Project
Development

Human Rights

2.90

2.80

Corporate Social
Investment

2.00

2.30

2.60

Community
Engagement

2.90

3.20

3.50

3.80

Significance of Economic, Environmental and Social Impacts
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การระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ

ระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนรวมถึงความเสี่ยง
และโอกาสที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความสนใจ ประเด็นด้านความยั่งยืนในอุ ตสาหกรรม
เดี ย วกั น ตลอดจนแนวโน้ ม การพั ฒ นาด้ า นความ
ยั่งยืนในระดับสากล

พิ จ ารณาระดั บ ความส� ำ คั ญ ของประเด็ น ที่ คั ด เลื อ ก
จากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความสนใจของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ประเด็ น ที่ คั ด เลื อ ก
ความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาถึงขอบเขต
ผลกระทบของประเด็นดังกล่าว

การพั ฒนาการรายงานอย่างยั่งยืน

การตรวจสอบประเด็นที่ส�ำคัญ

พัฒนาการรายงานความยั่งยืน โดยพิจารณาความ
คิ ด เห็น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ รั บ จากทุ ก ช่ อ งทาง
เพื่อสะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ได้ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ แสนสิริมีแผนการสอบทานรายงาน
ความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอกในอนาคต

จั ด ท� ำ ผลสรุ ป ของประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น
รวมถึงความสอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญตามหมวด
ของ GRI Standards (Core Option) เพื่อความถูกต้อง
และครบถ้ ว น น� ำ เสนอให้ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเนื้อหาในประเด็นส� ำคัญเพื่อ
น�ำเสนอในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี

เศรษฐกิจ
• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
• คุณภาพสินค้าและบริการ
(Product and Service Quality)
• นวัตกรรม
(Innovation)
• ลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship
Management)

สิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการ
(Environmental Impact from
Project Development)
• การจัดการน้�ำ และน้�ำเสีย
(Water and Wastewater
Management)
• การจัดการของเสีย
(Waste Management)
• การจัดการพลังงาน
(Energy Management)
• สังคมคาร์บอนต่�ำ
(Low-carbon Society)

สังคม
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
• สวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
(Customer Welfare and Safety)
• การพัฒนาบุคลากร
(Human Capital Development)
• การจูงใจและรักษาบุคลากร
(Talent Attraction and Retention)
• การลงทุนเพื่อสังคม
(Corporate Social Investment)
• การมีส่วนร่วมกับชุมชน
(Community Engagement)
• สิทธิมนุษยชน
(Human Rights)
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ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน

GRI 102-40, 102-47

ขอบเขตผลกระทบ
มิติ
ความ
ยั่งยืน

แสนสิรร
ิ ะบุและจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญที่ได้รบ
ั การพิจารณาจากทั้งบริบทภายใน
และภายนอกองค์กร โดยรายละเอียดของประเด็นส� ำคัญด้านความความยั่งยืนที่มี
ผลกระทบต่อแสนสิรแ
ิ ละผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญ และขอบเขตผลกระทบของ
ประเด็นดังกล่าวถูกน�ำเสนอตามรายละเอียดดังนี้

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

ขอบเขตผลกระทบ

ยั่งยืน

ประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

Standards

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

ภายใน
ผู้บริหาร
และ
พนักงาน

ภายนอก
ลูกค้า
ผู้เช่า
ผู้อาศัย

√

√

นวัตกรรม

GRI 305: Emissions
GRI 308: Supplier
Environmental Assessment

√

√

ลูกค้าสัมพันธ์

GRI 416: Customer Health
and Safety

√

√

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนา
โครงการ

คู่ค้า
และ
ผู้รบ
ั เหมา

ชุมชน
และ
สังคม

√

การลงทุน

หน่วย
งาน
รัฐ

√

GRI 204: Procurement
Practices
GRI 414: Supplier Social
Assessment

คุณภาพสินค้า
และบริการ

สังคมคาร์บอนต่�ำ
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ประเด็นส�ำคัญ
ตามหมวดของ GRI

เพื่อสังคม

สังคม

มิติ
ความ

ประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน

√

GRI 201: Economic
Performance
GRI 413: Local
Communities
GRI 201: Economic
Performance
GRI 413: Local
Communities

ภายใน

ภายนอก

ผู้บริหาร
และ
พนักงาน

ลูกค้า
ผู้เช่า
ผู้อาศัย

คู่ค้า
และ
ผู้รบ
ั เหมา

√

√

√

√

√

√

สิทธิมนุษยชน

GRI 408: Child Labor
GRI 412: Human Rights
Assessment

√

√

การพัฒนา
บุคลากร

GRI 404: Training and
Education

√

√

การจูงใจและ
รักษาบุคลากร

GRI 401: Employment
GRI 404: Training and
Education

√

√

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

GRI 403: Occupational
Health and Safety

√

√

GRI 416: Customer Health
and Safety

√

สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย
ของลูกค้า

√

ประเด็นส�ำคัญ
ตามหมวดของ GRI
Standards

ชุมชน
และ
สังคม

√

หน่วย
งาน
รัฐ

√

√

หมายเหตุ:
-

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

√

√

√

√

√

GRI 305: Emissions

√

√

√

√

√

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ไม่ได้ระบุในตารางคือ นักลงทุนและผู้ถือหุน
้ และคู่แข่งทางการค้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนในปี 2561
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

ผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานรัฐ

• การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อนเริม
่ โครงการ
• ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่ก�ำหนด
ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก่อน เริม
่ โครงการ ทุก 6 เดือน

•
•
•
•

• การประกวดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

แสนสิรก
ิ �ำหนดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด
7 กลุม
่ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสู่
ความยั่งยืน แสนสิรไิ ด้วิเคราะห์การด�ำเนินงานขององค์กรเพื่อระบุกลุ่มผูม
้ ส
ี ่วนได้เสีย
ที่ได้รบ
ั ผลกระทบ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบถึงประเด็นส�ำคัญที่อยู่ใน
ความสนใจของผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุนและผู้ถือหุน
้

• การจัดประชุมสามัญและวิสามัญรายปี

• ผลการด�ำเนินธุรกิจ

ผู้บริหารและพนักงาน

• การจัดประชุมเพื่อชีแ
้ จงและตอบข้อซักถามกับ
พนักงานในทุกไตรมาส เช่น PSD Talk และ
Town Hall
• การเยี่ยมพนักงานในโรงงานหรือโครงการที่
พัฒนารายปี

•
•
•
•
•

ลูกค้า ผู้เช่า และผู้อาศัย

• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้ง
ตลอดกระบวนการด�ำเนินงานก่อนและหลัง
ส่งมอบยูนิต
• แอปพลิเคชัน Home Service ตลอด 24 ชัว
่ โมง
• Call Centre 1685

• คุณภาพของสินค้าและบริการช่วงก่อน
และหลังการโอนกรรมสิทธิ์
• โครงการที่มีความปลอดภัย

• ท�ำประชาพิจารณ์กับชุมชน ส�ำหรับโครงการที่
เข้าข่ายการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA)

• การด�ำเนินงานไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

• การจัดประชุมหุน
้ ส่วนทางการค้ารายเดือน

• ผลการด�ำเนินธุรกิจ
• การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
• ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ชุมชนและสังคม

คู่ค้าและผู้รบ
ั เหมา
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กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่งทางการค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
การเข้าถึงสังคมทุกระดับ
ความสอดคล้องกับกฎหมาย
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ความสมบูรณ์ของรายงานการประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทิศทาง นโยบายในการท�ำงาน
โอกาสในสายอาชีพ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย

ช่องทางการติ ดต่ อ
ช่องทางการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ยพั ฒนาความยั
ั การใหญ่
่งยืน
ฝ่ายวางแผนองค์ฝ่การและพั
ฒนาความยั
่ งยืส�นำนักกรรมการผู้จด

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (ส�ำนักงานใหญ่)
บริษัทรแสนสิ
ริ จ�
ำกัด (มหาชน)
ำนักงานใหญ่) เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
ที่ 475 ชั้น 10 อาคารสิ
ภ
ิ ิญโญ
ถนนศรี
อยุธยา (ส�
แขวงถนนพญาไท
59
ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
0-2201-3374
โทรศัพท์
0-2027-7888
โทรสาร 0-2201-3905
โทรสาร
0-2109-5479
อีเมล
SSD@SANSIRI.com
อีเมล์
SSD@sansiri.com
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ภาพรวมผลด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจ

GRI

Description

Unit

สิ่งแวดล้อม

2016

2017

2018

2019

GRI

201-1 Direct Economic Value Generated
Total Revenues

N/A
Million Baht

34,395.00

31,756.73

27,146.45

26,290.91

Economic Value Distributed
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Unit

2016

2017

2018

2019

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

Operating expense

Million Baht

5,827.70

6,103.72

5,554.97

4,643.97

PLUS head office

m2

2,566.00

2,616.00

2,646.00

2,700.00

Employee benefits

Million Baht

2,221.30

2,395.82

2,588.96

2,488.61

Precast factory

m2

90,814.00

90,814.00

90,814.00

90,814.00

Payment to governments
(i.e. taxes)

Million Baht

944.29

818.88

771.65

839.17

Escape-Khao Yai

m2

5,501.00

5,501.00

5,501.00

5,501.00

Dividend payments

Million Baht

2,285.67

1,857.01

1,633.97

1,431.81

Escape-Hua Hin

m2

5,199.00

5,199.00

5,199.00

5,199.00

Interest payments

Million Baht

1,425.14

1,317.32

1,800.34

1,837.51

Habito mall

m2

11,681.28

11,681.28

11,681.28

11,681.28

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

Baht
Equivalent

n/a

n/a

n/a

10.78

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

Volunteer
N/A

Description

Customer Satisfaction Survey

302-1 Energy Consumption
(CRE) 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
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GRI
G4CRE1

Description

Unit

2016

2017

2018

2019

Energy Intensity
Building energy intensity

KWh/m /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

2

CRE2 Water consumption

Description

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG
(CRE) emissions

Unit

2016

2017

2018

2019

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

Habito mall

kgCO2e/year

n/a

n/a 1,042,541.10 924,374.80

kgCO2e/year

n/a

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

Indirect activity (Scope 3)

(Transportation of Employee)

271,332.53

150,770.00 200,556.00

Gasohol 95

kgCO2e/year

n/a

n/a

777,792.22 1,008,824.14

36,321.00

40,628.00

40,846.00

Diesel

kgCO2e/year

n/a

n/a

106,254.47

137,149.21

n/a

n/a

n/a

n/a

NGV

kgCO2e/year

n/a

n/a

3,606.65

2,197.56

m3/year

n/a

34,189.00

50,246.00 107,316.00

LPG

kgCO2e/year

n/a

n/a

1,317.57

4,846.65

Escape-Khao Yai

m3/year

n/a

16,902.00

23,694.00

22,577.00

Taxi (LPG)

kgCO2e/year

n/a

n/a

793,319.54

124,083.33

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

21.22

16.88

43.06

35.94

Building water intensity

2

m /m /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

Total hazardous waste

Escape-Hua Hin

m3/m2/year

n/a

1.77

3.29

2.51

Non-Hazardous Waste

Habito mall

m3/m2/year

0.99

1.67

1.52

1.35

Building water consumption

m3/year

47,698.00

116,808.00

Sanrisiri head office

m3/year

36,154.00

PLUS head office

m3/year

Precast factory

3

CRE3 Greenhouse Gas Emissions Intensity
GHGs emissions intensity
(Scope 1 + 2)

kgCO2e/m2/
year

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

Tonnes

n/a

n/a

n/a

n/a

Total non-hazardous waste

Tonnes

1,872.62

2,050.82

2,150.80

2,764.52

Greenhouse Gas Emissions (GHGs)

Reuse

Tonnes

n/a

n/a

n/a

n/a

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

Recycling

Tonnes

n/a

n/a

n/a

10.57

kgCO2e/year 1,483,575.19 793,062.04 2,011,928.58 1,110,561.55

Composting

Tonnes

n/a

n/a

n/a

n/a

kgCO2e/year 1,483,575.19 793,062.04 1,954,887.37

973,412.33

Tonnes

n/a

n/a

n/a

n/a

kgCO2e/year

137,149.23

Recovery
(including energy recovery)
Incineration

Tonnes

n/a

n/a

n/a

n/a

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
(CRE)
Motor Gasoline
Diesel
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GRI

n/a

n/a

57,041.21

306-2 Hazardous Waste

159

GRI

Description

Unit

2016

2017

2018

2019

GRI

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

Significant Fines and Non-Monetary Sanctions
Million Baht

Total number of non-monetary
sanction

0

Cases

Cases brought through resolution
mechanism

0

0

Cases

0

0

0

0

Total

Persons

Permanent

Persons

Temporary

Persons

Persons

0

0

<30 years
% of this age

0

Persons
Remarks:
		
		
		
-

30-50 years

In 2019, direct GHG Emissions is calculated from Gasoline and Diesel utilisation in Sansiri Head Office, Precast Factory, and Property Service

% of this age

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

Male

In 2019, GHG intensity covered scopes 1 and scope 2 from Sansiri Head Office, Precast Factory, and Property Service Head Office with an extended

Persons

coverage to Escape Hotel (Khao Yai), Escape Hotel (Hua Hin), and Habito community retail.

>50 years

GHG Emissions Factor referred to the Thai National Life Cycle Inventory Database, Thailand Greenhouse Gas Management Organization and IPCC.

GRI

Description

Unit

Male

Female

2017
Male

Female

2018
Male

Female

2019
Male

Workers and Employees
Total number of workers and
employees
Employees
(Only full-tim eemployee)

Workers (e.g. contractor)

405-1
Persons

Persons

Persons

3,448
1,751

1,697

3,448
1,751

1,697

3,744
2,008

1,736

3,744
2,008

1,736

4,155
2,226

1,929

4,155
2,226

1,929

Thailand

Persons

Full-time

Persons

Part-time

Persons

Female

Labour Practices
102-8

Female

Male

2018

Female

Male

2019

Female

Male

Female

1,751

3,744

1,697

2,008

2,558
1,295

4,155

1,736

2,226

2,878

1,263

1,521

890
434

1,929

2,321

3,179

1,357

1,712

1,764

976

487

379

1,925

3,265

1,467

866

456

4,246

1,501
981

514

462

557

424

782

1,171

401

381

638

22.68%
51.28%

54.48%

2,533

73.46%

56

46

1,475

52.55%

47.45%

161
57

89

3.27%

60.34% 39.66% 58.09%

1,332

66.11%

48.36%

79

3.10%

42.11%

1,297

51.64%

40.77%

2,807

136

70

3.86%

59.23%

64.55%

47.09%

521

30.10%

43.01%

1,385

116

77

757

2,682

1,157

52.91%

133

57.89%

56.99%

65.63%

49.74%

575

32.18%

45.52%

1,300

1,278

762

2,457

1,260

50.26%

533

31.28%

48.72%

1,273

1,337

72
3.79%

41.91%

55.28%

44.72%

Employee by Employment Type

สังคม

2016

2017

3,448

with an extended coverage to Escape Hotel (Khao Yai), Escape Hotel (Hua Hin), and Habito community retail.

% of this age
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2016

Employee By Age Group

0

0

Unit

Employee by Employment Contract

307-1 Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations

Total monetary value of
significant fines

Description

1,925

Board of Directors

1,925

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Persons
% by gender

4,246
2,321

1,751

3,744

1,697

2,008

2,558
1,295

1,736

2,740

2,878

1,263

1,521

890
456

5,131

1,357

487

2,391

2,321

4,155
2,226

866
434

4,246

4,246

1,929

2,321

976
379

514

1,925

1,925
0

462

0

0

Diversity of Governance Bodies and Employees

4,246
2,321

3,448

<30 years

Persons
% of this level

10

10

12

11

10

0

10

0

12

0

11

0

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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GRI

Description

30-50 years

Unit

Persons
% of this level

>50 years

Persons
% of this level

Top Management

Persons
% of this level

<30 years

Persons
% of this level

30-50 years

Persons
% of this level

>50 years

Persons
% of this level

Senior Management

Persons
% of this level

<30 years

Persons
% of this level

30-50 years

Persons
% of this level

>50 years

Persons
% of this level

Middle Management

Persons
% of this level

<30 years

Persons
% of this level

162

2016
Male

2017

Female

Male

2018

Female

1

Male

2019

Female

1

Male

Female

1

0

1

0

1

0

1

0

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

9

11

0

9

0

11

0

10

0

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

4

4

0

4

0

4

0

4

0

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3

1

0

0

1

0

0

0

0

0

100%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

3

4

n/a

3

0

4

0

4

0

0%

0%

75%

0%

100%

0%

100%

0%

60

68

72

35

25

40

28

58.33%

41.67%

58.82%

41.18%

0

31

43

37

56.94% 43.06% 53.75%
0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

45

20

14

58.82%

41.18%

27

44
18

25

60.00% 40.00% 56.82%

26

23

43.18%

27

23

28

13

10

16

12

16

14

57.69%

42.31%

56.52%

43.48%

57.14%

42.86%

53.33%

46.67%

31

80
40

40

118
40

62

56

72

58

0

0

Persons

Persons
% of this level

Supervisor

Persons
% of this level

<30 years

Persons
% of this level

30-50 years

Persons
% of this level

>50 years

Persons
% of this level

130

43.66% 56.34% 50.00% 50.00% 52.54% 47.46% 55.38% 44.62%
0

>50 years

30

11

Persons

% of this level

54.00% 46.00%

15

71

30-50 years

50
19

Persons

% of this level

0

0

34

<30 years

46.25%

0

Persons

% of this level

80

41

0

Manager

4

n/a

Persons

% of this level

0

3

0

>50 years

0

0

Unit

% of this level

4

3

0

30-50 years

10

9

3

Description

1

1

9

GRI

Officer/Staff

Persons
% of this level

2016
Male

2017

Female

Male

2018

Female

61

Male

73

2019

Female

121

33

38

35

58

49

45.90%

54.10%

52.05%

47.95%

54.21%

45.79%

7

3

7

5

30.00% 70.00% 28.57%

191

53

56.20% 43.80%

71.43%

9

4

6

4

5

40.00% 60.00% 44.44% 55.56%

421
191

68

10

2

382

Female

107

28

10

Male

442

209

212

447

220

222

218

229

50.00% 50.00% 49.64% 50.36% 49.77% 50.23% 48.77%
2

8

1

1

5

3

50.00% 50.00% 62.50%
352

37.50%

179

28
11

1

3

55.56% 44.44% 25.00% 75.00%
412

200

200

206

200

212

51.55%

49.26%

50.74%

48.54%

51.46%

25

17
60.71%

4

406

188

50.85% 48.45%

4

5

388

173
49.15%

9

51.23%

27

16

9

31

15

12

17

14

39.29% 64.00% 36.00% 55.56% 44.44% 54.84%

297

309

140

157

147

349
162

152

45.16%

373
197

152

221

47.14% 52.86% 47.57% 52.43% 43.55% 56.45% 40.75% 59.25%
7

25

2

5

28.57%

71.43%

7

18

28.00% 72.00%

278
147

25

5

25

28.57%

71.43%

16.67%

83.33%

303

133

139

52.88% 48.90%
12

51.10%

138

329
165

45.54% 54.46%

12

143

186

43.47%

56.53%

11

7

5

7

5

58.33%

41.67%

58.33%

41.67%

2,635

30

10

272

131
47.12%

35

2,862

14

4

7

36.36% 63.64%
3,170

4

10

28.57%

71.43%

3,212

1,351

1,284

1,568

1,294

1,747

1,423

1,832

1,380

51.3%

48.7%

54.8%

45.2%

55.1%

44.9%

57.0%

43.0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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GRI

Description

<30 years

Unit

Persons
% of this level

30-50 years

Persons
% of this level

>50 years

Persons
% of this level

401-1

2016
Male

2017

Female

Male

773

2018

Female

Male

1,138

2019

Female

1,292

375

626

512

747

545

51.49%

48.51%

55.01%

44.99%

57.82%

42.18%

1,678

Female

1,244

398

1,805

Male

Description

751

493

60.37% 39.63%

1,821

Rate of new employee

Persons

%

Persons
<30 years
%

Persons
30-50 years
%

Persons
>50 years
%

1,895

Top Management

Rate of employee turnover

%

Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

2019

Female

Male

Female

Persons

0

0

0

0

% turnover of
total employee

0%

0%

0%

0%

887

913

765

963

858

1,037

858

Persons

0

0

0

0

0

0

0

0

50.86%

49.14%

54.41%

45.59%

52.88%

47.12%

54.72%

45.28%

% by gender

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

57

46

35

22

61.40%

57

29

17

38.60% 63.04% 36.96%

73

37

20

64.91%

44

29

35.09% 60.27%

39.73%

Senior Management

1,013
585

1,100
428

657

29.38%
33.41%

443

755

29.38%

25.2%2

32.72%

430
232

1,304

25.52%

33.92%

212

221

332

16.21%
57.78%

14.93%

51.64%

59.39%

24
9
0.70%
2.56%

2.10%

265

13.67%

40.61%

57.22%

4

10.65%

42.78%

58.63%

0.25%

4
0.22%

0.56%

41.37%

Supervisor

17

5

0.43%

Manager

187

9

12

0.75%

63.07% 36.93%
452

243

16

15

41.54%

325

212

13.52%

568
227

20.99%

362

17.50%

559

338

27.53%

Middle Management

574
302

53.95% 46.05% 59.62% 40.38% 58.46%

404

24.56%

28.46%

425

14.02%

559

639

727

313

12.47%

549

31.38%

525
198

1,043

12

5
0.40%

0.44%

70.59%

29.41%
Officer/Staff

Persons

2016

918

Employee Turnover
Total number of employee
turnover

Unit

Turnover by level

New Employee Hires
Total number of new employee

164

GRI

671
384

723
287

19.46%
21.93%

16.91%

350

972
373

19.31%
17.43%

21.49%

591

946
381

23.39%
26.55%

19.75%

541

405

Persons

2

1

9

8

% turnover of
total employee

0.06%

0.03%

0.22%

0.19%

Persons

0

2

1

0

% by gender

0%

100%

100%

0%

5

4

6

2

55.56% 44.44% 75.00% 25.00%

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%

Persons

30

43

61

61

% turnover of
total employee

0.87%

1.15%

1.47%

1.44%

Persons

19

11

34

9

% by gender

63.33%

36.67%

79.07%

27

20.93% 44.26%

34

35

26

55.74%

57.38%

42.62%

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%

Persons

606

638

835

798

% turnover of
total employee

17.58%

17.04%

20.10%

18.79%

Persons

352

254

296

342

% by gender

58.09%

41.91%

46.39%

53.61%

518

317

62.04% 37.96%

453

345

56.77%

43.23%

22.28%
23.31%

21.04%
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GRI

Description

Unit

2016
Male

2017

Female

Male

2018

Female

Male

2019

Female

Male

Female

GRI

Description

Turnover by Age
Persons
<30 years

% turnover of
total employee
Persons

30-50 years

% turnover of
total employee
Persons

>50 years

401-3

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

166

292

139

103

141

7.02%
7.94%

151

7.02%

414

11.50%

420

235

179

218

10.06%

15

14.65%

5
0.44%

4

0.35%

228

12.06%

10.89%

12.24%

6

17

0.40%

Persons

Persons

Persons

1,263
0

1,357

1,263

0

0.59%

0.31%

0.73%

54

Return to work rate

%

0

54

63

Retention rate

%

0

47

55

41

57

87.04%
87.0%

75.93%
75.9%

46
87.30%

0.0%

87.3%

73.02%
0.0%

54
95

30

56

42

53

73.0%

90

25

48

150.88%
52.6%

98.2%

128.07%
43.9%

1,501

42

73

0

Top Management

% of total
employee

Senior Management

% of total
employee

Middle Management

% of total
employee

Manager

% of total
employee

Supervisor

% of total
employee

Officer/Staff

% of total
employee

0.42%

1,764

86

0

% of total
employee

96

0

46

0

0.0%

1,467

55

Percentage of employees
received regular performance
and career development
review

3,265

57

0

47

0.0%

0

63

41
Persons

1,467

1,357

Hours/person/
year

8

0.36%

0.23%

Operation

11.84%
25

9

0.29%

0.29%

284

15

7

8.78%

512
210

11

10

169

10.34%

12.90%

12.56%

Hours/person/
year

9.63%

8.55%

326

11.22%

10.55%

240

536

202

12.01%

0.57%

165

10.13%

8.70%

Junior Management
409

256

7.80%

6.07%

13.42%

421

Parental Leave
Employees that were entitled
to parental leave

404-1

% turnover of
total employee

242

84.2%

41

Unit

2016
Male

2017

Female

Male

36.61
32.30

Female

Male

37.39

40.92

33.33

21.84
20.75

2018

41.46

95.68%

12.41

Female

37.44
37.68

16.27

22.93

2019

37.19

91.35%

14.20

15.08

87.69%

n/a

n/a

n/a
1.70%

0.99%

0.71%

2.07%
0.97%

1.11%

11.73%
5.74%

5.99%

8.78%
4.20%

4.57%

71.39%
36.25%

35.14%

n/a

n/a

n/a
1.68%

1.01%

0.67%

2.00%
0.99%

1.01%

10.76%
5.37%

5.40%

7.91%
3.82%

4.09%

68.99%
37.63%

31.36%

n/a
1.61%
0.7%

2.72%
1.4%

1.32%

10.20%
4.98%

5.22%

7.82%
3.37%

4.45%

65.34%
35.74%

32.00

18.95

15.17

88.92%
47.78%

41.14%

0.05%

n/a

0.91%

28.99

17.06

48.15% 47.53% 48.82% 42.52% 46.40% 41.29%
n/a

Female

30.49

14.64

20.12

Male

29.6%

0.05%

0%

1.91%
1.06%

0.85%

2.97%
1.65%

1.32%

10.24%
5.03%

5.21%

8.28%
3.35%

4.93%

65.47%
36.64%

28.83%

Remark:
-

Total number of employees included only Sansiri’s employees. Information on worker will be collected in the future.

49

98.96%
43.8%

55.2%

93.75%
42.7%

51.0%

Employee Training
Average hours of training per
year per employee

Hours/person/
year

Board of Directors

Hours/person/
year

Top Management

Hours/person/
year

24.00
15.63

18.27

1.84
3.69

27.73

25.78

23.49
0.00

11.19
10.27

26.76

24.31

22.67

134.77
12.11

90.55

179.00

17.86
16.58

19.13

14.90
22.13

7.67

87.16
87.09

87.22

18.06
19.34

16.78

12.92
11.50

14.33

28.68
33.55

23.81
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ดัชนีตัวชีว
้ ัด GRI
GRI Standard
GRI Standard

Disclosure

Page
Number(s)
and/or URL

Omission / Remark

20, 150, 155

-

18, 20-23

-

General Disclosures
GRI 102:
General
Disclosures
2016

102-1

Name of the organization

102-2

Activities, brands, products, and
services

102-3

Location of headquarters

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

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

102-11

Precautionary Principle or

30-34

102-12

External initiatives

41, 47

approach

102-13 Membership of associations

102-14 Statement from senior decisionmaker

168

20, 42, 155

See remark

8-9

See also in
https://www.sansiri.com

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

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)

Disclosure
102-15 Key impacts, risks, and
opportunities
102-16 Values, principles, standards,
and norms of behaviour
102-17

Mechanisms for advice and
concerns about ethics

102-18 Governance structure

Page
Number(s)
and/or URL

Omission / Remark

33
18, 24, 29, 38,
40, 94-95
41-42
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

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

154-155

-

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

-

102-23 Chair of the highest governance
body

102-29 Identifying and managing
economic, environmental, and
social impacts
102-30 Effectiveness of risk
management processes

169

GRI Standard

Page
Number(s)
and/or URL

Omission / Remark

102-33 Communicating critical
concerns

34

-

102-34 Nature and total number of
critical concerns

34

Disclosure

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

102-40 List of stakeholder groups

152-154

-

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.

102-41 Collective bargaining
agreements

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

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

-

150

-

102-45 Entities included in the
consolidated financial
statements

170

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

102-35 Remuneration policies

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 Standard

GRI 103:
Management
Approach 2016

Disclosure

103-1

Explanation of the material topic
and its Boundary

103-2

The management approach and
its components

103-3

Evaluation of the management
approach

In each
section of the
Sustainability
Report

-

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

-

146

-

125-127

-

51, 156

-

PRODUCT AND SERVICE QUALITY
Not Applicable

-

Complaint management
regarding project quality

-

Innovation project

INNOVATION

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

-

Not Applicable

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Not Applicable

-

Customer Satisfaction survey (i.e.
Customer Satisfaction Index)

171

GRI Standard

Disclosure

Page
Number(s)
and/or URL

Omission / Remark

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PROJECT DEVELOPMENT
GRI 301:
Materials 2016

172

Materials used by weight or
volume

301-2

Disclosure

Omission / Remark

LOW-CARBON SOCIETY
50, 74

-

Recycled input materials used

74

-

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

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

306-2

Waste by type and disposal
method

GRI 307:
Environmental
Compliance
2016

307-1

GRI 413: Local
Communities
2016

413-1

GRI 302:
Energy 2016

301-1

GRI Standard

Page
Number(s)
and/or URL

158

GRI 305:
Emissions 2016

G4 Sector
Disclosure:
Construction &
Real Estate

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

-

CRE3

Greenhouse gas emissions
intensity from buildings

159

-

84-87, 89

-

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

79

-

50, 80-82, 159

-

Non-compliance with
environmental laws and regulations

83, 160

-

Operations with local community
engagement, impact assessments,
and development programs

73

-

GRI 403:
Occupational
Health and
Safety 2018

403-1

Occupational health and safety
management system

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

-

173

GRI Standard

Disclosure

Page
Number(s)
and/or URL

ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลส�ำหรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของ แสนสิริ ให้ดียิ่งขึ้น

TALENT ATTRACTION AND RETENTION
GRI 401:
Employment
2016

GRI 404:
Training and
Education 2016

401-1

New employee hires and
employee turnover

401-2

164-166

-

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

108

-

401-3

Parental leave

166

-

404-3

Percentage of employees
receiving regular performance
and career development reviews

104, 167

-

201-1

GRI 413: Local
Communities
2016

413-1

Direct economic value
generated and distributed

Operations with local
community engagement, impact
assessments, and development
programs

51, 110-117, 156

408-1

GRI 412:
Human Rights
Assessment
2016

412-2

และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

1. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
พนักงานแสนสิริ

ลูกค้า / ลูกบ้าน / ผู้เช่า	

พันธมิตรทางธุรกิจ / คู่ค้า / ผู้รบ
ั เหมา	

นักลงทุน / ผู้ถือหุน
้ / สถาบันการเงิน

หน่วยงานภาครัฐ

ชุมชนและสังคม

อื่น ๆ (ระบุ ......................................)

เว็บไซต์แสนสิริ

งานสัมมนา / บรรยาย / นิทรรศการ		

การประชุมสามัญผู้ถือหุน
้

อื่น ๆ (กรุ ณาระบุ ......................................)

พนักงานแสนสิริ

3. ความพึงพอใจต่อรู ปแบบรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2562

111-117

-

HUMAN RIGHTS
GRI 408: Child
Labor 2016

กรุ ณาท�ำเครื่องหมาย X ลงในช่อง

2. ท่านรับทราบถึงรายงานความยั่งยืนของแสนสิรไิ ด้อย่างไร

CORPORATE SOCIAL INVESTMENT
GRI 201:
Economic
Performance
2016

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

Omission / Remark

Operations and suppliers at
significant risk for incidents of
child labor

120-121

Employee training on human
rights policies or procedures

119, 134

-

ความสมบูรณ์ของรายงาน

มาก

ปานกลาง

น้อย		

ไม่พอใจ

การก�ำหนดประเด็นของรายงาน

มาก

ปานกลาง

น้อย		

ไม่พอใจ

ความน่าสนใจของเนื้อหาในรายงาน

มาก

ปานกลาง

น้อย		

ไม่พอใจ

เนื้อหาเข้าใจง่าย

มาก

ปานกลาง

น้อย		

ไม่พอใจ

การออกแบบรู ปเล่ม

มาก

ปานกลาง

น้อย		

ไม่พอใจ

ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

มาก

ปานกลาง

น้อย		

ไม่พอใจ

4. ท่านสนใจเนื้อหาบทใดมากที่สุด (กรุ ณาระบุเหตุผล)
..............................................................................................................................................................................

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานฯ ในปีถัดไป
..............................................................................................................................................................................
กรุ ณากรอกแบบส�ำรวจและส่งกลับมายังบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือของท่าน

174

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้อ่าน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

แนวพับ
แนวพับ

ชำ�ระค่าบริการเป็ นเงินเชื่อ
ใบอณุญาตพิ เศษที่ พ.107/2554
ปณศ.สามเสนใน

สิ่งตีพิมพ์

ฝ่ายพั ฒนาความยั่งยืน ส�ำนักกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (ส�ำนักงานใหญ่)
59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ 10110

CALL 1685

sansiri.com

