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ปี 2564 ท่ีนับว่าประเทศไทยและเศรษฐกิจยังมี
ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
แสนสิริอยากให้ทุกภาคส่วนมี “ความหวัง” 
ในการฝ่าฟันอุปสรรค เราจึงยกให้ปีนี้ เ ป็น 
“The Year of Hope” ท่ีไมใ่ชแ่ค่ความหวังของ
แสนสิร ิแต่เป็นความหวังของลูกค้า สังคมและ
คนไทยทกุคน ความหวังในการมบีา้นของคนไทย 
กับโครงการใหมท่ี่ราคาเขา้ถึงงา่ย ความหวังใน
การเสรมิความแข็งแกรง่ของแสนสิร ิ ก้าวเรว็ 
คิดเร็ว ทําเร็ว นําหน้าต่อด้วยแนวคิด Speed 
to Market พรอ้มสนบัสนนุ SME และอุ้มอสังหาฯ 
รายเล็ก พยุงเศรษฐกิจไทยเดินหนา้ต่อไปด้วยกัน 
ความหวังในการคืนรอยยิม้สู่ครอบครวัแสนสิริ
และสังคม พรอ้มจบัมอืคู่ค้าและกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ  
สรา้งความสุขกับทกุคนอีกครั้ง

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CEO Me�age
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แสนสิรใินฐานะผูนํ้าธุรกิจอสังหารมิทรพัยข์องไทยจะเติบโตอยา่งต่อเนื่องไมไ่ด้ หากขาดการคํานงึถึงการสรา้ง
องค์กรท่ีดี ดูแลสังคม และใส่ใจส่ิงแวดล้อม เราจงึได้กําหนดนโยบาย “Sansiri Sustainability Mission" 
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นความยั่งยนืเพ่ือเปน็แนวทางดําเนนิธุรกิจ ใหม้ั่นคงและยั่งยนืในทกุมติิภายใต้แนวคิดของ
องค์กร “Sansiri Sustainability : Everyday Better”

Better Care of Governance - ในด้านการกํากับดแูลองค์กรตามจรรยาบรรณธุรกิจ แสนสิรบิรหิารจดัการ
องค์กรอยา่งโปรง่ใส ต่อต้านการคอรร์ปัชั่น รวมถึงดําเนนิงานตามหลักการสิทธเิด็กและหลักปฏิบติัทางธุรกิจ
(Children’s Right and Business Principle: CRBP) ท่ีแสนสิริให้ความสําคัญตลอดการดําเนินธุรกิจ
มากว่า 36 ปี

Better Care of Environment – แสนสิรยิังได้พัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหส้อดคล้องกับสถานการณ์
ปจัจุบนั และเตรยีมพรอ้มรบัมอืกับสถานการณใ์นอนาคต ด้วยการนําเทคโนโลยท่ีีเปน็ประโยชนต่์อการอยูอ่าศัย 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวิีตท่ีดีแก่ลกูบา้น และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมาใชใ้นโครงการ เชน่ การใชน้วัตกรรม
ลดการสัมผัส การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในท่ีพักอาศัย การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รวมไปถึงการดูแลลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Customer Centric ใหบ้ริการหลังการขายท่ีตอบสนองลูกค้าอย่าง
รวดเรว็และตรงตามความต้องการ

Better Care of Social – แสนสิรมุิง่มั่นชว่ยเหลือทกุภาคส่วนส่งต่อไปยงัสังคม ภายใต้โครงการชื่อ No One 
Left Behind เราจะไมท้ิ่งใครไว้ขา้งหลัง ด้วยเงนิสนบัสนนุกว่า 100 ล้านบาท กับ 30 กว่าโครงการ อาทิ บรจิาค
วัคซนี Sinopharm 37,000 โดส แบง่ปนัสู่สังคม และชมุชนผูม้โีอกาสเขา้ถึงวัคซนีได้ยาก โครงการ “คนละครึ่ง 
60 วัน ชว่ยชมุชนฝ่าวิกฤติ” ท่ีแสนสิรริว่มกับคูค้่าบรจิาคส่ิงของเครื่องใชใ้หกั้บชมุชนกว่า 80 ชมุชน การบรจิาค
อุปกรณ์ทางการแพทย์ สรา้งหอ้งนÈา ในโรงพยาบาลสนาม “Sansiri Backyard for Elephants” จดัสรรท่ีดิน
เปล่ารอพัฒนากว่า 70 ไร่ จ.เชยีงใหม่ ปลูกหญ้าเพ่ือใหอ้าหารชา้ง และชว่ยเหลือควาญชา้งท่ีขาดรายได้จาก
นกัท่องเท่ียว และอุดหนนุผลผลิตจากชาวนา เกษตรกร ส่งต่อ สู่สังคมและลกูบา้นกว่า 1,000 ครวัเรอืน เปน็ต้น

แสนสิรยิงัคงเดินหน้าในฐานะองค์กรท่ีใหค้วามสําคัญกับการพัฒนาอยา่งยั่งยนื ส่งมอบและยกระดับคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีใหแ้ก่ทุกคนในสังคมและดําเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) เพ่ือสรา้งจุดเปล่ียนอย่างเป็นรูปธรรมแก่
สังคมและประเทศไทยต่อไป

เศรษฐา ทวีสิน
ประธานอำนวยการ
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วสัิยทัศน ์  
วสัิยทัศน ์และพันธกิจ

มุง่สู่การเป็นบรษัิทพัฒนา
อสังหารมิทรพัยช์ั้นนําของ
ประเทศไทยโดยนําเสนอ
ท้ังผลิตภณัฑ์และ บรกิารด้าน
การอยูอ่าศัยท่ีทกุคนสามารถ
เขา้ถึงได้อยา่งครบวงจร และ
สรา้งประโยชน์อยา่งยั่งยนื
แก่ผู้มส่ีวนได้เสียทกุ าย

ภารกิจ      
 สรรค์สรา้งท่ีอยูอ่าศัยคณุภาพโดย

 เขา้ถึงทกุระดับราคา
 นําเสนอรูปแบบการอยูอ่าศัยท่ี

   ตอบโจทยก์ารใชช้วิีตของลกูค้า
 ผ่านผลิตภณัฑ์และบรกิาร
 เขา้ใจและสรา้งสมดลุต่อความ

 ต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสียทกุ าย 
 (หลัก 4 เสา ได้แก่ ลกูค้า สังคม พนักงาน 
 และผู้ถือหุน้)
 นําหลักปรัชญาด้านความยั่งยืนมาปรบั

 ใชกั้บท้ังผลิตภณัฑ์ บรกิาร และ
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
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About 
�is 
Report

บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) จดัทํารายงานความ
ยั่งยืนประจําปี 2564 เป็น บับท่ี 6 เพ่ือนําเสนอ
แนวทางการบรหิารจดัการและ ผลการดําเนนิงานใน
ประเด็นสําคัญด้านความยั่ประเด็นสําคัญด้านความยั่ประเด็นสําคัญด้านความยังยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุ่มท่ีครอบคลมุ มติิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รายงาน บบับนีจ้ดัทําขึ้นใหส้อดคล้อง
ตามมาตรฐานการรายงานขององค์กรแห่ง
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล Global 
Reportin  Initiative (GRI) Standards ระดับ 
Core Option 

ขอบเขตของรายงานครอบคลุม บริษัท แสนสิร ิ
จาํกัด (มหาชน) บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป เดอะ เภร ี
โฮเต็ล และฮาบิโตะ มอลล์ ซึ่งแสนสิรถืิอครองหุน้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และอยู่ภายใต้การ
บรหิารจดัการของแสนสิรปิระเทศไทย โดยเปน็การ
นําเสนอข้อมูล ต้ังแต่ 1 มกราคม ถึง 1 ธนัวาคม 
2564 ท้ังนี้ยังได้เชื่อมโยงผลการดําเนินงานท่ี
ตอบสนองต่อเปาหมาย  การพัฒนาท่ียัตอบสนองต่อเปาหมาย  การพัฒนาท่ียั่ตอบสนองต่อเปาหมาย  การพัฒนาท่ียังยืนแหง่
สหประชาชาติ (Sustainable Develop ent Goals  
SDGS) ในทุกประเด็นสําคัญ ท้ัSDGS) ในทุกประเด็นสําคัญ ท้ัSDGS) ในทุกประเด็นสําคัญ ทังนี้ ขอบเขตการ
รายงานประจาํปี 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงจาก
ขอบเขตของการรายงานในปี 256  ท่ีผ่านมา
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Sansiri 
Value Chain 
& Stakeholder

การบรหิารหว่งโซอุ่ปทานแบบบูรณาการนั้นเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสําคัญเพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
แสนสิริจึงมุ่งมั่นท่ีจะบริหารจัดการหว่งโซ่อุปทาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ โดยคํานงึถึงสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในทุกๆ 
กระบวนการตลอดหว่งโซอุ่ปทาน ต้ังแต่ต้นน�าคือการ
จดัหาท่ีดิน จนไปถึงปลายน�าคือการบรกิารหลังการ
โอนกรรมสิทธิ และเป็นการสร้างรากฐานท่ีมั่นคง
ซึ่งจะชว่ยพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจและลูกค้า
ใหเ้ติบโตควบคู่กันไปอยา่งยั่งยนื 

ู้มีส่วน ด้เสียใน
ห่วงโ ่คุณค่า
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 การคัดเลือกผู้รบัเหมา ท่ีปรกึษา 
 ควบคมุงานก่อสรา้งของโครงการ 
 และท่ีปรกึษาด้านส่ิงแวดล้อม 
 การก่อสรา้งสาธารณูปโภค ส่วนกลาง 

 การผลิตแผ่นคอนกรตีสําเรจ็รูป 
 และขนส่งมาติดต้ังยงัโครงการ 
 และการก่อสรา้งบา้น  หอ้งชดุ 
 การบรหิารจดัการต้นทนุของโครงการ 
 การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพงานก่อสรา้ง
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 การออกแบบแนวคิดโครงการ 
 และพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
 ความต้องการขององค์กร ลกูค้า 
 และสังคม 
 การคัดเลือกวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ 
 การขออนุญาตจากหน่วยงาน

 ท่ีเก่ียวขอ้ง
 การจดัเตรยีมเงนิทนุ สําหรบั

 พัฒนาโครงการ

3. การออกแบบและการ
เตรยีมพั นาโครงการ  

 การอํานวยความสะดวกในเรื่อง
 การขอสินเชื่อกับทางธนาคาร 
 การตรวจรบัมอบบา้น  หอ้งชดุ 

 และการแก้ไขงาน 
 การโอนกรรมสิทธิ

 การกําหนดชอ่งทางแผนการขาย 
 และกิจกรรมทางการตลาด 
 การคัดเลือกเครื่องมอืในการขาย 

 และส่ือสารทางการตลาด 
 การออกแบบและสรา้งบา้น 

 หอ้งชดุตัวอยา่ง

5. การวางแ นการขาย
และกิจกรรมการตลาด

4. การส่งมอบ บา้น หอ้งชดุ
ใหกั้บลกูค้า

6. บรกิารหลังการ
โอนกรรมสิทธ ิ 

 การบรหิารความสัมพันธกั์บลกูค้า 
 การรบัประกันคณุภาพบา้น  หอ้งชดุ
 การแจง้ซอ่ม 
 การจดัต้ังนิติบุคคลสําหรบับรหิาร

 อาคารท่ีพักอาศัย

2. การก่อสรา้ง
ของโครงการ 

1. การจดัหาท่ีดินท่ีมศัีกยภาพ
สําหรบัการพั นาโครงการ  

 การศึกษาความเป็นไปได้และ
 ผลกระทบต่อชมุชนในการพัฒนา
 โครงการ
 การกําหนดลกูค้ากลุ่มเปาหมาย 

 และการวิเคราะหค์ู่แขง่ 
 การวิเคราะหค์วามเส่ียง 

 และประเด็นสําคัญทางด้านก หมาย 
 และก ระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง
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Stakeholder 
Engagement

การมส่ีวนรว่ม
ของผูม้ส่ีวนได้เสีย

แสนสิรแิละบรษัิทในเครอืเชื่อมั่นว่าการดําเนนิธุรกิจ
อยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมจะ
ขับเคล่ือนธุรกิจ ใหป้ระสบความสําเร็จอย่างมั่นคง 
บรษัิทฯ จงึใหค้วามสําคัญกับการสรา้งคณุค่ารว่มกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของแสนสิริ โดยกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย 
การจําแนก วิเคราะห์ ระบุประเด็น จัดลําดับความ
สําคัญ กําหนดกระบวนการตอบสนองความคาดหวัง 
การส่ือสารกับผูม้ส่ีวนได้เสีย การบรหิารความเส่ียง
ของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการวัดผลใน
ด้านการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจและ
วางแผนเพ่ือดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ 

แสนสิริกําหนดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียท้ังภายนอกและภายในด้วยการวิเคราะห์
ความเก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่า แบ่งเป็น 7 กลุ่ม 
ท่ีมคีวามสําคัญต่อการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้มส่ีวนได้เสียโดยตรงแต่ละฝ่าย ชว่ยส่ือสารใหเ้กิด
ความเข้าใจและทราบถึงสถานะการดําเนินงานของ
บรษัิทฯ อยา่งสม£าเสมอ

แสนสิรไิด้ระบุและจดัลําดับความสําคัญของผูม้ส่ีวน
ได้เสีย โดยหารอืรว่มกับทกุหนว่ยงานในองค์กร และ
พิจารณาจากความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อ
องค์กร และความมอิีทธผิลของผูม้ส่ีวนได้เสียต่อการ
ตัดสินใจขององค์กร และได้กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย 
4 อันดับแรก ได้แก่ นกัลงทนุและผู้ถือหุน้ ผูบ้รหิารและ
พนกังาน ลกูค้าผูเ้ชา่และผูอ้าศัย และ ชมุชนและสังคม 
ท้ังน้ี การสรา้งการมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนได้เสียแต่ละ
กลุ่มจะมกีารดําเนนิการท่ีแตกต่างกันออกไป
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นักลงทุน
และ ู้ ือหุ้น

ู้บริหาร
และพนักงาน

ลูกค้า 
ู้เช่า

และ ู้อาศัย

ชุมชน
และสังคม

 การประชมุสามญัและวิสามญัรายปี 
 รายงานการพัฒนาอยา่งยั่งยนืของบรษัิท

 ประจาํปี
 นําเสนอการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ผ่าน

 www.sansiri. o  ปีละครั้ง
 การเขา้เยีย่มชมโครงการ เป็นประจาํ
 การพบปะนักวิเคราะห ์นักลงทนุและผู้จดัการ

 กองทนุ เป็นประจาํ

 ได้รบัขอ้มูลผลการดําเนินธุรกิจอยา่ง
 ชดัเจน ทันต่อเหตกุารณ์
 และเท่าเทียมกัน
 จดัประชมุในชอ่งทางท่ีใหผู้้ถือหุน้สามารถ

 รว่มได้ทกุภาวะเชน่ การประชมุออนไลน์
 ยดึมั่นในหลักธรรมาภบิาลและต่อต้าน

 การทจุรติ
 บรหิารจดัการความเส่ียงอยา่งมรีะบบ

 กําหนดนโยบายและกลยุทธก์ารดําเนินธุรกิจ
 ท่ีสรา้งความเติบโตอยา่งยั่งยนื
 ศึกษาและเลือกลงทนุในธุรกิจท่ีมุง่เน้น

 และใหค้วามสําคัญต่อความยั่งยนืของโลก

 การจดัประชมุ CEO  Talk และ Town Hall 
 เพ่ือชีแ้จงและซกัถาม ทกุไตรมาส
 การเยีย่มพนักงานตามโครงการท่ีพัฒนา 

 เป็นประจาํ
 ใช ้Mi rosoft Tea s ในการส่ือสาร

 ระหว่างกัน
 การนั่งทํางานสไตล์ o-workin  spa e 

 ใหทํ้างานรว่มกัน และปรกึษาผู้บรหิารได้
 สะดวกในทกุๆ วัน

 ทราบทิศทาง นโยบายการทํางาน
 โอกาสเติบโตในสายงาน
 การรบัฟงัความคิดเหน็และไอเดียใหม ่ๆ 

 จากพนักงาน
 ผลตอบแทนและสวัสดิการ
 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 ความเท่าเทียมและสิทธพ้ืินฐาน
 การปรบัตัวใหส้อดคล้องกับการ

 เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

 การประเมนิผลการป ิบติัการ ( PI)
 คณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือดแูลสิทธิ

 ประโยชน์ท่ีพนักงานพึงได้รบั
 Learnin  Hub หอ้งเรยีนรูอ้อนไลน์ เพ่ือ

 เพ่ิมศักยภาพใหพ้นักงาน
 Sansiri Week-in Review ความเคล่ือนไหว

 ของแสนสิริ
 Su essor Pro ra  เพ่ือการวางแผน

 การพัฒนาคนในทกุสายงานเพ่ือความยั่งยนื
 HR Representative เพ่ือเจาะลึกถึง

 ความต้องการของพนักงานและตอบสนอง
 ได้อยา่งรวดเรว็ในทกุแผนก

 การสํารวจความพึงพอใจของลกูค้า
 ทกุครั้งตลอดกระบวนการดําเนินงานก่อน
 และหลังส่งมอบยูนิต
 เจา้หน้าท่ี ายขาย เป็นประจาํ
 Ho e Servi e Appli ation เพ่ือแจง้ขา่ว

 สารและสิทธปิระโยชน์ใหกั้บลกูค้าเป็นประจาํ
 Sansiri Call Centre 16 5 เป็นประจาํ
 Plus Call Centre 026 7555 เป็นประจาํ

 การใหข้อ้มูลสินค้าผ่านหลากหลาย
 ชอ่งทางท้ัง online  o line
 คณุภาพของสินค้าและบรกิารก่อนและ

 หลังการโอนกรรมสิทธิ
 การบรกิารหลังการขายท่ีตอบสนอง

 อยา่งรวดเรว็
 การจดัการขอ้รอ้งเรยีนและติชมอยา่ง

 มปีระสิทธภิาพและรวดเรว็
 โครงการท่ีมคีวามปลอดภยั

 Voi e of Custo er การประเมนิความ
 พึงพอใจของลกูค้า
 บรกิาร TOTAL LIVING SOLUTION เพ่ือ

 ดแูลลกูค้าในทกุชว่งเวลาต้ังแต่ก่อนซื้อถึงตลอด
 การอยูอ่าศัย เชน่
 o สิทธพิิเศษสําหรบั แสนสิร ิแฟมล่ีิ ท่ีคัดสรรมา
  เพ่ือตอบโจทยก์ารใชช้วิีตและการอยูอ่าศัย
 o Ho e Care ติดต่อดแูลแจง้ซอ่ม
  ในชว่งการรบัประกัน
 o Sansiri Livin  Care บรกิารดแูลสุขภาพบา้น 
  มั่นใจได้แมห้มดประกัน
 o SSI (Sansiri Se urity Inspe tion) 
  ดแูลรกัษาความปลอดภยัใหกั้บลกูบา้น
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 o Plus Livin  Mana e ent บรกิารจดัการ
  ครบทกุมติิการอยูอ่าศัยในโครงการ

 ทําประชาพิจารณ์กับชมุชน สําหรบั
 โครงการท่ีเขา้ขา่ยการจดัทํารายการประเมนิ 
 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) เ พาะกิจ
 มทีีมงานเขา้ไปพบปะและพูดคยุกับชมุชน

 ก่อนและระหว่างการก่อสรา้ง เ พาะกิจ
 กิจกรรมชมุชนสัมพันธ ์เป็นประจาํ
 แบบสอบถามความคิดเหน็ เ พาะกิจ

 การดําเนินงานไมใ่หส่้งผลกระทบด้านลบ
 ต่อความเป็นอยูท่ี่ดีของชมุชน
 รว่มสรา้งสังคมและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

 และ ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

 ป ิบติัตามก ขอ้บงัคับด้านผลกระทบ
 ด้านส่ิงแวดล้อมอยา่งเครง่ครดั 
 มหีน่วยงานชมุชนสัมพันธเ์พ่ือรบัความคิดเหน็
 No One Left Behind ชว่ยเหลือสังคม

 รอบขา้งในสภาวะยากลําบากและใหค้วามชว่ยเหลือ
 ด้านวัคซนีเพ่ือใหเ้กิดเป็นภมูคิุ้มกันหมู่
 จดักิจกรรมและใหค้วามรูด้้านการคัดแยกขยะ
 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีวในทกุโครงการ 

 Sansiri Ba kyard

แนวทางการดําเนนิการเพ่ือ
ตอบสนองประเดนขอ้กังวล 

หรอื ความคาดหวงั

ประเดนขอ้กังวล หรอื
ความคาดหวงั

ชอ่งทางการมส่ีวนรว่ม
และความ ี่

ูม้ส่ีวน ด้
ส่วนเสียสําคั
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คู่ค้าและ
พันธมิตร

หน่วยงาน
ราชการ

คู่แข่งทาง
การค้า

 เปดรบัขอ้รอ้งเรยีนผ่าน sansiri. o
 กิจกรรมสรา้งความสัมพันธ ์ uality Day 

 ประจาํปี
 นําเสนอขอ้มูลความรว่มมอืทางธุรกิจผ่าน 

 www.sansiri. o  Call Centre 16 5

 ผลการดําเนินธุรกิจท่ีเติบโตรว่มกัน
 การแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม 

 โปรง่ใสเรื่องการจดัซื้อจดัจา้ง 
 และมคีวามรบัผิดชอบ
 พัฒนาจติสํานึกในการรบัผิดชอบด้าน

 ส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ือการเติบโต
 และพัฒนาท่ียั่งยนื

 จดัใหม้กีารลงนามรบัทราบจรรยาบรรณคู่ค้า
 ชว่ยเหลือ SME Built for All ชว่ยเหลือ

 สนับสนุน SME ไทย
 No One Left Behind ชว่ยเหลือสังคมรอบ

 ขา้งในสภาวะยากลําบากและใหค้วาม
 ชว่ยเหลือด้านวัคซนีเพ่ือใหเ้กิดเป็น
 ภมูคิุ้มกันหมู่

 ายรฐักิจสัมพันธม์หีน้าท่ีรายงานขอ้มูล 
 ขอเอกสารและยื่นขออนุญาตต่าง ๆ 
 อาทิ การขออนุญาตก่อสรา้ง, 
 ขออนุญาตจดังาน ต่อหน่วยงาน
 ราชการ ทกุเดือน หรอืทกุครั้งท่ีมกีาร
 ขออนุมติัสรา้งโครงการหรอืจดั
 กิจกรรมต่างๆ
 รายงานการติดตามมาตรการ

 ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทกุเดือน

 การป ิบติัท่ีสอดคล้องกับก หมาย
 การเปดเผยขอ้มูลท่ีถกูต้อง โปรง่ใส และ

 ตรวจสอบได้
 ความสมบูรณ์ของรายงาน

 การประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 จดัส่งรายงานการประเมนิผลกระทบด้าน
 ส่ิงแวดล้อมก่อนเริม่โครงการ
 ส่งรายงานผลการตรวจวัดคณุภาพ

 ด้านส่ิงแวดล้อมก่อนเริม่โครงการ
 ทกุ 6 เดือน

 นําเสนอขอ้มูลโครงการท่ีอยูอ่าศัย
 ของแสนสิรผิ่าน www.sansiri. o

 การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  มจีรรยาบรรณและนํามาใชเ้พ่ือใหเ้กิด
 การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

แนวทางการดําเนนิการเพ่ือ
ตอบสนองประเดนขอ้กังวล 

หรอื ความคาดหวงั

ประเดนขอ้กังวล หรอื
ความคาดหวงั

ชอ่งทางการมส่ีวนรว่ม
และความ ี่

ูม้ส่ีวน ด้
ส่วนเสียสําคั
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Sustainability 
Highlights

ผลงานเด่นด้านความยั่งยืน
ของแสนสิริ ปี 2564 12



ข้อรอ้งเรยีนท่ีเก่ียวกับ
ด้านส่ิงแวดล้อม และ
สภาพแวดล้อมบรเิวณ
โครงการเป็น 0

มีรายการวัสดุท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 
รอ้ยละ 0 ของรายการ
วัสดุท้ังหมด

มุ่งสู่ Net- ero โดยในปี
2565 แสนสิรมิีเปาหมาย
ลดการปล่อยกาซเรอืน
กระจกรอ้ยละ 10  

โครงการ Waste to Worth 
แยกขยะรไีซเคิลได้ 1,56  ตัน 
คิดเป็นรอ้ยละ 55.4

นําคอนกรตีท่ีเหลือจากการผลิตชิน้
งานจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี
มารไีซเคิล ลดขยะสู่ส่ิงแวดล้อม
รอ้ยละ 99

1 568
99%

S  
Construction

Recycle

30%
0 Net

Zero

BETTER
CAR  OEnvironment

ตัน 
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อัตราการลาออก
ของพนักงานลดลง 
รอ้ยละ 10.20 เมื่อ
เทียบกับปี 2564

พนักงานเข้ารว่ม
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
15, 56 ชั่วโมง 

15 56

ส่งเสรมิสิทธทิางสุขภาพ
ของพนักงานชว่งโควิค-19 
พนักงานเข้าถึงวัคซีน
ครบ 2 เข็ม
รอ้ยละ 100

100%

รเิริม่ “No One Left Behind” ใหค้วาม
ชว่ยเหลือชุมชนท่ีมีความอ่อนไหวทาง
สังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์
โควิด-19 จาํนวน 0 ชุมชน 

โครงการ กสอนฟุตบอลเด็ก 
แสนสิรอิะคาเดมี่ ทําต่อเนื่อง
มาเป็นปีท่ี 1  มีผู้เข้ารว่มท้ังส้ิน
กว่า 9,600 คน 

600 

สวัสดิการอนุญาตใหล้า
แต่งงานได้สําหรบัคู่สมรส
เพศเดียวกันโดยใชห้ลัก
การเดียวกับการลา
แต่งงานท่ัวไป 

บรจิาคเครื่องผลิตออกซิเจน
กว่า 50 เครื่อง รว่มกับพันธมิตร
ธุรกิจในการสรา้งหอ้งน�าสําหรบั
โรงพยาบาลสนามจาํนวน 0 หอ้ง

BETTER
CAR  OSocial

10 20

ชั่วโมง 

80 
ชุมชน 

คน

 ห้อง
80

50
เครื่อง

บรจิาคเครื่องผลิตออกซิเจน

50
เครื่อง
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ข้อรอ้งเรยีนกรณีพนักงาน
ของบรษัิทกระทําการ า น
จรรยาบรรณธุรกิจ และ 
นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั่นเป็น 0

9 0 SMEs เขา้รว่ม “Sansiri a ily 
Market SME สร้างไปด้วยกัน” อํานวย
ความสะดวกแก่ลูกบ้าน สรา้งรายได้ให้
แก่ผูป้ระกอบการกว่า 4,000 ล้านบาท

ลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโครงการ 407 ล้านบาท
เกินกว่าเปาหมายรอ้ยละ 70

40

4 000ล้านบาท

BETTER
CAR  OGovernance

ล้านบาท

0
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 Sansiri 
Materiality

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความย่ังยืน 
แสนสิริประเมินและจัดลําดับประเด็นสําคัญด้าน
ความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก 
ให้ความสําคัญและพิจารณาปัจจัยภายนอกและ
ภายในที ่เกี ่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจรวมถึง
ปัจจัยความเสี่ยงก่อนทําการอนุมัติโดยผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ แสนสิริดําเนินกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประเด็น
การพัฒนาอย่างยังยืนที่มีความสําคัญ 9 เรื ่อง

ประเด็นสำคัญ
ด้านความยั่งยืน
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1  การระบุประเดนความสําคั ด้านความยัง่ยนื 
ระบุประเด็นสําคัญด้านความยั่งยนืรวมถึงความเส่ียง 
และโอกาสท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจตาม
แนวทางของ GRI Standards (Core Option) และ
ทิศทางเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ควบคูไ่ปกับการพิจารณา
ประเด็นความยั่งยนืท้ังจากปจัจยัภายในและ ภายนอก
ท่ีผูม้ส่ีวนได้เสียใหค้วามสนใจ ประเด็นด้านความยัง่ยนื
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนพิจารณาแนวโนม้
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ด้านความยั่งยนืในระดับสากล 

2  การจดัลําดับประเดนท่ีสําคั  พิจารณาระดับ
ความสําคัญของประเด็นท่ีคัดเลือกจากองค์ประกอบ
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ ท่ีมนียัสําคัญต่อประเด็นท่ีคัดเลือก ความเส่ียง
และโอกาสท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาถึงขอบเขต ผลกระทบ
ของประเด็นดังกล่าว

 การตรวจสอบประเดนสําคั  จดัทําผลสรุป
ของประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน รวมถึงความ
สอดคล้องกับประเด็นสําคัญตามหมวดของ GRI 
Standards (Core Option) เพ่ือความถูกต้อง 
และครบถ้วน นําเสนอใหค้ณะกรรมการกํากับดูแล 
เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเนื้ อหาในประเด็นสําคัญ
เพ่ือนําเสนอในรายงานความยั่งยืนประจําปีและ
เว็ปไซด์ของบรษัิท

4  การพั นาการรายงานอยา่งยั่งยนื พัฒนา
การรายงานความยั่งยืนโดยพิจารณาความคิดเหน็
ของผู้มส่ีวนได้เสียท่ีได้รบัจากทกุชอ่งทาง และหารอื
กับผู้บริหารระดับสูงเพ่ือทบทวนประเด็นความ
ยั่งยนืท่ีสําคัญมผีลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมของทกุๆ ปี ท้ังนีแ้สนสิรมิแีผนการสอบ
ทวนรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก
ในอนาคต
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BETTER
CARE OFSocial

BETTER
CARE OFEnvironment

BETTER
CARE OFGovernance

• ระบบการจดัการ
 ด้านส่ิงแวดล้อม
• การใชท้รพัยากรอยา่ง
 มปีระสิทธภิาพและสังคม
 คารบ์อนต�า

มติิส่ิงแวดล้อม

มติิสังคม

• การจดัการทรพัยากรบุคคล
 และอาชวีอนามยั
• สิทธมินุษยชน
• บทบาทพลเมอืง และ
 ความรบัผิดชอบต่อ
 สังคมและ ส่ิงแวดล้อม
 ขององค์กร

มติิเศรษฐกิจ

• จรยิธรรมทางธุรกิจ
 กับบรรษัทภบิาล
• การบรหิารจดัการความเส่ียง
 อยา่งเป็นระบบ
• ความคาดหวังของผู้บรโิภค
 และความพึงพอใจ 
• การจดัการหว่งโซค่ณุค่า

ท้ังนี้แสนสิริมีการทบทวนประเด็นสาระสําคัญ และมีประเด็นท่ีแตกต่างจากปี 2563 โดยเพ่ิมประเด็น
ด้านสิทธมินษุยชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสียซึ่งเปน็ปจัจุบนัและสะท้อนคณุค่าของ
องค์กรด้านความยั่งยนื ท้ังด้านธรรมาภบิาล สังคมและส่ิงแวดล้อม

ประเด็นสําคัญด้านความยัง่ยนืของแสนสิริ
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BETTER
CARE OFGovernance
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Corporate 
Governance, 
Code of Busine� 
Conduct and 
Busine� E
ics

จริยธรรมทางธุรกิจ
กับบรรษัทภิบาล 

แสนสิริยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
และพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลในองค์กร โดยใหค้วามสําคัญกับการดําเนินกิจการตาม
ก หมายและข้อป ิบัติต่างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแล
ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงด้านคอรร์ปัชั่นอาจมโีอกาสเกิดขึ้นได้ บรษัิทฯ ได้
เตรียมมาตรการปองกันและแก้ไขเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความ
เส่ียงเหล่านั้นใหอ้ยู่ในระดับท่ีรับได้ โดยมีเปาหมายท่ีจะเป็นองค์กรท่ีดําเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นธรรมแก่ทุก าย และต่อต้านการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุมติิ
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Corporate Governance, 
Code of Busine� 
Conduct and 
Busine� E
ics

แสนสิรมิกีารจดัทํา “คู่มอืการกํากับดแูลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ” (“คู่มือฯ”) และ “นโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” (“นโยบายฯ”)  เพ่ือวาง
มาตรฐานด้านจริยธรรม วางแนวทางการดําเนิน
งานภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ส่งเสริมแนวป ิบัติท่ีดีในองค์กรสําหรับกรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานของแสนสิร ิเพ่ือสรา้งมูลค่า
ทางธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างความ
สัมพันธอั์นดีต่อผู้มส่ีวนได้เสียในมติิของเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

โดยบรษัิทฯ ได้กําหนดเปาหมายใหทุ้กปีต้องไม่มีข้อ
รอ้งเรยีนกรณพีนกังานของบรษัิทกระทําการ า น
จรรยาบรรณธุรกิจ และ หรือ นโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชั่น  นอกจากนี้ เพ่ือใหส้อดคล้องกับ
สภาวะการณ ์จงึได้กําหนดใหดํ้าเนนิการทบทวนคูม่อืฯ 
และนโยบายฯ ทุกปี อนึ่ง คู่มือฯ และนโยบายฯ ท้ัง

บบัเปดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ

ปี 2561 แสนสิรไิด้รบัเขา้รว่มเป็นสมาชกิของแนว
รว่มป ิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2561 
และในปี 256  บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับ
รองเป็นแนวร่วมป ิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิก ต้ังแต่วันท่ี 0 กันยายน 256  และ
จะครบกําหนดอายุการรับรอง  ปี ในวันท่ี 0 
กันยายน 2566 โดย บริษัทฯ ยังคงยึดหลัก
ป ิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
ระดับของพนกังานในองค์กร เพ่ือสามารถดําเนนิ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อ
สังคม คํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก

ายตามหลักกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังนี้บริษัทฯ 
มีการสนับสนุนใหคู้่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
กับบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือต่อต้านการทุจริต การติด
สินบน และคอร์รัปชัน โดยในปีนี้มีคู่ค้าเข้าร่วม
เพ่ิมขึ้นจาํนวน  ราย
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ในปี 2564 บริษัท  ม่พบข้อร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัทกระท การ
า นจรรยาบรรณธุรกิจ และ หรือ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  พร้อม

กันนีพนักงานทุกคน ด้รับรู้เกี่ยวกับคู่มือ  และนโยบาย  ่านการอบรมและ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองตามช่องทางต่าง  เช่น อีเมล เวบ ต์บริษัท  
ระบบ  ปายประชาสัมพันธ์ เปนต้น

แสนสิริ กําหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับการ
อบรมเก่ียวกับคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะส่ือสารคู่มือฯ และ
นโยบายฯ ดังกล่าวผ่านอีเมลภายในบริษัทใหแ้ก่
พนักงานทุกคนอย่างสมาเสมอตลอดท้ังปี ซึ่ง
พนักงานทุกคนสามารถทบทวนได้ผ่านระบบ 
intranet ของบรษัิทฯ

แสนสิริกําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงด้าน
การเกิดทจุรติคอรร์ปัชัน่ในกระบวนการธุรกิจอยา่ง
สมาเสมอ เพ่ือสรา้งความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน 
โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบทําหนา้ท่ีกํากับดแูล    
การตรวจสอบการดําเนนิการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น กําหนดแนวทางป ิบัติงานให้
สอดคล้องตามนโยบาย รวมท้ังส่ือสารให้กับ
พนกังานในองค์กรรบัทราบและลงนามยอมรบัป บิติั
ได้อยา่งถกูต้อง โดยกําหนดใหติ้ดตามและประเมนิ
ผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เปน็ประจาํ และนําเสนอประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อ
คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือขอขอ้ชีแ้นะในการพัฒนา
ปรบัปรุงนโยบายและ แนวป ิบติัใหเ้หมาะสมต่อไป 

แสนสิรจิดัใหม้โีครงการ กอบรมด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นใหแ้ก่ผู้บริหารและ พนักงาน
ทุกคนผ่านทางออนไลน์ (e-learnin ) เป็นประจาํ
ทุกปี โดยเนื้ อหาท่ีอบรมจะสอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท และเนน้ย�าในประเด็น
ท่ีเก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชั่น พรอ้ม
ทําแบบทดสอบภายหลังเข้าอบรมและทุกคนต้อง
ผ่านการทดสอบ ในปี 2564 มีจาํนวนผู้บรหิารและ
พนักงานผ่านการทดสอบร้อยละ 100 ของ
พนักงานท้ังหมด

ในปี 2564 บริษัทฯ ดําเนินการส่ือสารขอความ
ร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่นและนโยบายไมร่บัของขวัญ พรอ้ม
กับประชาสัมพันธถึ์งชอ่งทางในการรอ้งเรยีน แจง้
       เบาะแส (Whistle Blower Channel)
                  ไปยงัคูค้่าธุรกิจ และ
   ผู้เก่ียวข้อง จาํนวน
       , 9 ราย ผ่าน
        ชอ่งทางอีเมลท่ี
         คู่ค้าธุรกิจได้ลง
                ทะเบยีนไว้กับบรษัิทฯ
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แสนสิริกําหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน 

แจง้เบาะแส หรอืแสดงความคิดเหน็ (Whistle 

Blower Channel) เพ่ือให้พนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสียทกุ าย สามารถรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส 

หรอืแสดงความคิดเหน็ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

บุคลากรและ การปรบัปรุง การบรหิารจดัการ

รวมท้ังการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่อไป 

โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้แจง้เบาะแส

ไว้เป็นความลับ ซึ่งจาํกัดเ พาะผู้รับผิดชอบ

ในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เท่านั้นท่ีจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยมี

ชอ่งทางการติดต่อ ดังนี้ 

ปรษณีย์  โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส
ท่านใดท่านหนึ่งและตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการก กับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- เลขานุการบริษัท (ส นักก หมายและส นักเลขานุการบริษัท)

ที่อยู่  บริษัท แสนสิริ จ กัด (มหาชน)
59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล  CG sansiri. o
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อย่างเปนระบบ 24



7
8

ระบบ
การติดตาม

สารสนเทศ
และการสื่อสาร

6 กิจกรรม
ควบคุม

การตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง5
4การประเมิน

ความเสี่ยง

3 การระบุ
 ความเสี่ยง

2การก หนด
วัต ุประสงค์

1 สภาพแวดล้อม

ภายใน

R

เปน็แนวทางในการบรหิารความเส่ียง ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบหลักท่ีสัมพันธกั์น (สามารถดเูพ่ิมเติม

ได้ท่ีรายงานประจาํปี 2564 หัวข้อการบริหาร
ความเส่ียง) โดยส่วนงานบรหิารความเส่ียง ผูบ้รหิาร
และ ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายจากแต่ละ ายงาน จะรว่มกัน
ประเมินและจัดทําทะเบียนความเส่ียงซึ่งได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนมีการติดตามความเคล่ือนไหวของ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นท้ังปัจจัยภายในและ
ปจัจยัภายนอกอยา่งต่อเนื่อง 

แสนสิริใหค้วามสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุภาคส่วน จงึได้นําประเด็นความเส่ียงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมเข้ามาประเมินท้ังใน
ระดับองค์กรและระดับ ายงาน เพ่ือบรหิารจดัการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การ
บรหิารจดัการของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ซึ่งทําหน้าท่ีกําหนดกลยุทธ ์นโยบาย และแนวทาง
การบริหารความเส่ียงไว้อย่างชัดเจนและมีการ
ทบทวนทุกปี รวมถึงการกําหนดแนวป ิบัติและ
ปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร
อย่างต่อเนื่ อง ท้ังนี้  แสนสิริตระหนักถึงความ
สําคัญท่ีทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันบรรเทาภาวะ
โลกร้อน ในปี 2564 จึงได้กําหนดให้การเปล่ียน
แปลงของสภาพภมูิอากาศและภาวะโลกร้อน เป็น
ประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหมท่ี่มผีลต่อการดําเนนิ
ธุรกิจ ได้เปดเผยไว้ในหวัขอ้การบรหิารความเส่ียง
ในรายงานประจาํปี 2564

แสนสิริกําหนดกระบวนการบริหารจัดการความ
เส่ียงอยา่งเปน็ระบบ โดยนํากรอบการบรหิารความ
เส่ียงท่ัวท้ังองค์กรเชิงบูรณาการของ COSO 
(The Co ittee of Sponsorin  Or anisation 
of the Treadway Co ission) มาประยุกต์
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2564 
ในช่วงปี 

ในกระบวนการยอ่ยจากนโยบายไปสู่การป ิบติั เพ่ือเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กรใหต้ระหนักถึงการบรหิาร
ความเส่ียง (Risk Culture) บริษัทฯ ได้ดําเนินการผ่านกระบวนการจดัทําทะเบียนความเส่ียงของ ายงาน 
ซึ่งทกุ ายงานมส่ีวนรว่มได้รบัความรูแ้ละมส่ีวนรว่มในกระบวนการ ซึ่งนําไปสู่รายงานคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงชดุยอ่ยและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงตามลําดับ

เป็นปีท่ีมกีารระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ่
ส่งผลใหม้ผู้ีติดเชื้อในประเทศไทยเปน็จาํนวนมาก 
แสนสิริได้กําหนดนโยบายในการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และกระบวนการบรหิารความ
ต่อเน่ืองขององค์กร โดยมเีปาหมายเพ่ือใหพ้นกังาน
มสีวัสดิภาพสูงสุด แสนสิรไิด้จดัต้ัง “ศูนยก์ลาง
การบรหิารสถานการณ์ของบรษัิทฯ”
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ส่งพนักงานเข้ารับการรักษาภายหลังท่ีตรวจพบเช้ือ 
และ การติดตามดูแลอาการของพนักงานที่ติดเชื้อ
อย่างใกล้ชิด ตลอดจนช่วยเหลือและเยียวยา
ครอบครัวของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคอีกด้วย  ซึ่งจากการติดตาม
อาการของพนักงานท่ีติดเช้ือ ม่มีพนักงานท่ีมีอาการ
รุนแรงหรือเสียชีวิต และ ม่มีการระบาดเปน
คลัสเตอร์ ภายในองค์กรแต่อย่างใด อันเป็นผลส เร็จ
จากความพยายามในการดูแลพนักงาน โดยมี
การบริหารความเส่ียงเป็นกลไกสนับสนุน ประกอบกับ
การให้ความส คัญจากผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีความห่วงใย
ในสวัสดิภาพของ
พนักงาน จึงมีมาตรการ
ภายในเพื่อดูแลและ
บรรเทาความเสี่ยงนี้ 
อย่างต่อเนื่อง  

ซึ ่งได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงชุดย่อยให้ด เนินงานร่วมกับพนักงาน
ผู้ได้รับมอบหมายจากหลายๆ ายงาน และพนักงาน
ท่ีมีจิตอาสา ร่วมกันบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าว
ได้เป็นอย่างดี เช่น จัดหาวัคซีน จัดหาโรงพยาบาลเพ่ือ

สําหรับความเส่ียงจากภัยธรรมชาติซึ่งเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศและ
ภาวะโลกรอ้น แสนสิรไิด้พิจารณาเป็นความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
ภมูิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อสภาพทางภมูิศาสตร ์
ซึ่งเปน็ปัจจยัสําคัญท่ีจะกระทบต่อทรพัยากรในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกท้ังแสนสิริพยายาม
ลดความรุนแรงของผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ด้วยการดําเนินการอยา่งเป็นระบบ มุง่เน้นไปท่ีการ
ลดปัจจยัอันเป็นสาเหตุของภัยธรรมชาติและภาวะ
โลกร้อน โดยการลดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทําลายส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับมาตรการเชิง
ปองกันและการเตรยีมความพรอ้มผ่านแผนความ
ต่อเนื่องในการดําเนนิธุรกิจ เชน่ การเพ่ิมปรมิาณการ
ใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะอย่างถูกวิธ ี
การใชวั้สดแุละผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น  (สามารถดูเพ่ิมเติมได้ท่ีหวัข้อการบริหาร
ความเส่ียงหวัขอ้การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในรายงานประจาํปี 2564) 

ในปี 2564 แสนสิริยังคงติดตามผลประเมิน
ความเส่ียงของหน่วยงานซึ่งครอบคลมุธุรกิจยอ่ย
และบริษัทในเครือรวมถึงมีการกําหนดแผนการ
บริหารจัดการความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ
ท้ังหมดในทุกไตรมาส และนําผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการความเส่ียงชุดย่อย เชน่ เหตุการณ์
โรคระบาด เหตุการณ์จลาจล เป็นต้น และกรณีท่ี
บรหิารโครงการแล้วเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง
หรอืพ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการ และมกีารจดัทํา 
E ono i   So ial Outlook ด้วยเครื่องมือ 
SPELT Analysis เพ่ือติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ  เชน่ 
ในช่วงวิก ตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  
ทีมผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์จะต้องเข้าประชุมวอร์รูมทุกเชา้ เป็นต้น
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ความคาดหวังของ ู้บริโภคและความพงพอใจ 
แสนสิริเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นทั้งการดีไซน์และการบริการหลังการขายที่ตอบสนอง
ให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างมืออาชีพโดยมีการติดตามและแก้ไขปัญหา
จากทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

แสนสิริเชื่อว่า รอยยิ้ม  คือมาตรวัดท่ีดี
ท่ีสุดของการบรกิาร บรษัิทฯ จงึใหค้วาม
สําคัญกับการรับฟงัความต้องการและ 
ใส่ใจลูกบ้านมาโดยตลอด ต้ังใจส่งต่อ
ความสุขด้วยการดแูลต้ังแต่ก้าวแรกของ
การอยูอ่าศัยครอบคลมุถึงหลังอยูอ่าศัย 
โดยเ พาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 บรษัิทฯ ดูแลลูกบ้าน และชมุชน
รอบขา้งมากยิง่ขึ้น โดยปรบัการใหบ้รกิาร
ต่าง ๆ  ตลอดจนสิทธพิิเศษเพ่ือการใชช้วิีต
ในบา้นใหเ้หมาะสมกับสถานการณป์จัจุบนั 
รวมถึงพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือ และสนับสนนุ
ใหก้้าวผา่นวิก ตครั้งนีไ้ปด้วยกัน 
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GGเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลกูบา้นได้สูงสุด 
แสนสิรเิตรยีมบรกิาร TOTAL LIVING SOLUTION 
เพ่ือดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลา ต้ังแต่ก่อนซื้อถึง
ตลอดการอยู่อาศัยส่งมอบความเป็นอยู่ท่ีดีและ
ปลอดภยัใหกั้บลกูบา้นแสนสิร ิพรอ้มมชีอ่งทางการ
ส่ือสารในทุกเรื่องของการอยู่อาศัยผ่าน Sansiri 
Ho e Appli ation 

แสนสิรดิแูลสุขภาพบา้นโดยทีมชา่งผู้เชีย่วชาญจาก 
Sansiri Ho e Care เพ่ือใหไ้ด้คณุภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงเสรมิความมั่นใจใหล้กูค้าแมห้มดระยะ
ประกัน คงสภาพบ้านใหส้มบูรณ์เหมือนกับวันแรก
ท่ียา้ยเขา้มาอยูซ่ึ่งประกอบด้วยการบรกิารซอ่มแบบ
รายครั้ง บรกิารซอ่มแบบรายปหีรอืบรกิารซอ่มด่วน
โดยมค่ีาบรกิารตามประเภทของบรกิารท่ีลกูค้าเลือกใช้

แสนสิริให้ความสําคัญกับการบริการลูกบ้าน และ
ลูกค้าทุกคน โดยป ิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 
9001 2015 เพ่ือใหผู้้ท่ีมาติดต่อได้รบัประสบการณ์
และความพึงพอใจมากท่ีสุด มีจุดใหบ้ริการท่ีเข้าถึง
งา่ยเพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการติดต่อกับลกูค้า 
พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ รวมถึง
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร นอกจากนี้ แสนสิริมี
กระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและประเมนิความพึง
พอใจของลกูบา้นหรอืผูม้าติดต่อ โดยผลการประเมนิ
ความพึงพอใจและเรื่องรอ้งเรยีนต่อการบรกิารได้
นําเสนอในหวัขอ้ “ลกูค้าสัมพันธ”์ ของรายงาน บบันี้

Sansiri 
living
Care 
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Social
Enable

แสนสิรริวมทกุแพลตฟอรม์ของบญัชส่ืีอสังคมออนไลน์ 
เพ่ือติดตามขอ้คิดเหน็จากหลายๆชอ่งทางของ Sansiri PLC
ได้แก่ a ebook, Twitter, Insta ra , Pantip และ YouTube 
รวมถึง Twitter ของผู้บริหารองค์กร บนแพลตฟอร์ม
เดียวกันหรอืท่ีเรยีกว่า ”So ialEnable” ในการรบัขอ้คิดเหน็ 
ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะของลกูค้า รวมไปถึงบุคคล
ท่ัวไป เพ่ือใหที้มแสนสิร ิคอลเซน็เตอร ์ตอบกลับได้อยา่ง
ทันท่วงที นอกจากนี้ยงันําระบบ Salesfor e Syste  มา
เป็นระบบหลักในการจัดการรับเรื่องจากลูกค้าท้ังหมด 
มหีนา้จอแสดงทกุรายการท่ีรบัเรื่องเขา้ระบบ แบง่ประเภท
เรื่องและสถานะตามจาํนวนโครงการต่างๆ รวมอยูใ่นหนา้
เดียวเพ่ือให้สะดวกต่อการตรวจสอบ ติดตาม และ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเรว็มากยิง่ขึ้น
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Gพลัส พรอพเพอร์ตี 
บริหารจัดการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

ลการด เนินการ 

พลัสฯ เป็นบริษัทในเครือแสนสิริ
ท่ีใหบ้รกิารท้ังงานด้านบรหิารจดัการ
โครงการ และงานด้านท่ีปรกึษาการ
ขายและปล่อยเชา่อสังหารมิทรพัย์
มบีรกิารท่ีตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและการดําเนินธุรกิจ
อยา่งยั่งยนื 

จากสถานการณโ์ควิด-19 ในปี 2564  
พลัสฯ ยกระดับความปลอดภยัด้วย 
มาตรการการรักษาความสะอาด
ทุกจุดสัมผัสในโครงการ และดูแล
ผู้พักอาศัยท่ีกักตัว หรือติดเชื้อ 
จดัส่งยาฟาทะลายโจรและน�าด่ืมให้
กับผู้ติดเชื้อในโครงการ 

จดัทําคู่มอื Ho e Isolation ใหข้อ้มูล
การดูแลตนเอง เบอร์ติดต่อท่ีจาํเป็น 
นอกจากน้ีในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน
ก่ิ ง แ ก้ ว  พ ลั ส ฯ  ยั ง ดู แ ล อํา น ว ย
ความสะดวกให้ผู้ พักอาศัยอพยพ 
ออกนอกพ้ืนท่ี และส่งสายตรวจเข้า
ดูแลพ้ืน ท่ี ให้ปลอดภัย  และ เข้ า ทํา
ความสะอาดพ้ืนทีทันทีเมื่อเหตกุารณ์สงบ
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GG
ช่วยเชียร์ ช่วยแชร์ เพราะเราแคร์ธุรกิจของคุณ

ความหว่งใยของธุรกิจ SMEs รายยอ่ยของลกูบา้น 
โดยช่วยประชาสัมพันธ์กว่า 400 ร้านค้าเข้าร่วม
โครงการบนออนไลน์แพลตฟอรม์ของแสนสิรเิพ่ือ
ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั สานต่อกิจกรรมจากปีท่ีผ่านมา

Sansiri a ily Market SME สรา้งไปด้วยกัน
ขยายแคมเปญสู่การชว่ยเหลือสนบัสนนุ SMEs ไทย
รว่มกับธนาคารไทยพาณชิย ์สรา้งตลาดใหมบ่นโลก
ออนไลน์ ช่วยโปรโมทธุรกิจบนทุกแพลตฟอร์ม
ของแสนสิร ิและรว่มกับ Robinhood และ WeChef 
สําหรบัธุรกิจท่ีเปน็ ood Tru k นําเขา้สู่โครงการ
แสนสิรเิพ่ือเพ่ิมรายได้ อีกท้ังยงัอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ลกูบา้นในชว่งโควิด-19 โดยมกีวา่ 80 S
เข้าร่วมลงทะเบียนและแสนสิริชว่ย อือุดหนุน
S  กวา่ 4 000 ล้านบาท

นอกจากการบริการและสิทธิพิเศษ
ท่ีมอบใหแ้ก่ลกูบา้นสมาเสมอตลอดปี 

ลกระทบจากส านการณ์โควิด-1
ท่ีต่อเนื่องจากปีท่ีแล้วจน งปีนีเปน
ปจจัยท่ีทําให้แสนสิริดูแลลูกบ้านใน
เชงิลกมากยิง่ขนเพ่ือแสดง งความ
หว่งใย และพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือลกูบา้น

า่นแคมเป มากมาย อาทิ

S  
  

S   
 S
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โดยในปีนีมีจ นวน 60 โครงการที่เชื่อมต่อกับ I -24 
และบรรลุ ลส เรจตามเปาหมายที่ตัง ว้

แสนสิรยิกระดับความปลอดภยั มั่นใจ 24 ชั่วโมง 
ด้วยเทคโนโลยีสังเกตการณ์เชื่อมต่อกับระบบ
รกัษาความปลอดภยัและควบคมุอาคารเต็มรูปแบบ
แหง่แรกของวงการอสังหาฯ ไทย และบรหิารจดั
การระบบวิศวกรรมโครงการกับการทํางานท่ีสะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ภายใต้
ความร่วมมือระหว่าง แสนสิริ และบริษัท พลัส
พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด เพ่ือใหล้กูบา้นมั่นใจกับการ
อยูอ่าศัยในทกุชว่งเวลา 
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เทคโนโลยสัีงเกตการณร์ะบบรกัษา
ความปลอดภยัรอบโครงการ  CCTV 
VIDEO ANALYTICS REAL-TIME 
GUARD TOUR DIGITAL ENCE

เทคโนโลยจีดัการระบบวศิวกรรมส่วนกลาง
- สําหรบัคอนโดมเินียม  PREVENTIVE 
 MAINTENANCE - IRE ALARM BUILDING 
 ENGINEERING SYSTEM
- สําหรบัโครงการบา้นเด่ียวและทาวน์โฮม  
 HIGH VOLTAGE SUPPLY MONITORING 
 CLUBHOUSE MONITORING O  
 WATER LOW AND AIR-CON STATUS 
 SWIMMING POOL PUMP MONITORING, 
 WATER UALITY MONITORING 

1.1  1  S  
 

เทคโนโลยสัีงเกตการณร์ะบบรกัษา
ความปลอดภยัส่วนท่ีพักอาศัย สําหรบัโครงการ
บา้นเด่ียวและทาวนโ์ ม แ นเชื่อมต่อในอนาคต  
INTRUSION ALARM

1.2

2  IOT  

2.1
2.2
เทคโนโลยจีดัการระบบวศิวกรรมส่วน
ท่ีพักอาศัย โครงการคอนโดมเินยีม 
แ นเชื่อมต่อในอนาคต

SMART METER (WATER  ELETRIC)

4



  TouchpointJourney
1. 

2. 
3.

4  

T  A  T   
ประเมนิความพึงพอใจของลกูค้าหลังโอน
กรรมสิทธ ิ4 เดือน ทําการประเมนิทกุเดือน 
เปาหมาย ในการประเมนิคือ 40  ของลกูค้า
ท่ีโอนกรรมสิทธใินแต่ละเดือน 

ลประเมนิภาพรวม ป ี2564 รอ้ยละ 8  
โดยต้ังเปาหมายอยูท่ี่รอ้ยละ  4.01-90

T  P R 
ประเมนิความพึงพอใจของลกูบา้นท่ี พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ 
บรหิารจดัการโครงการ ซึ่งประเมนิก่อนต่อสัญญาบรหิาร
ทกุๆ ปี ก่อนสัญญาหมด 6 เดือน เปาหมายในการประเมนิ
คือรอ้ยละ 40 ของลกูบา้น ลประเมนิภาพรวม ป ี2564
รอ้ยละ 8 8 โดยต้ังเปาหมายอยูท่ี่รอ้ยละ 5- 9

T   
ประเมนิความพึงพอใจของลกูบา้น
ท่ีใชบ้รกิารแจง้ซอ่ม โดยประเมนิจาก
ใบงานท่ีลกูค้าแจง้ซอ่ม เปาหมายใน
การประเมนิคือรอ้ยละ 0 ของลกูค้า
แจง้ซอ่มในแต่ละเดือน ลประเมนิ
ภาพรวม ป ี2564 รอ้ยละ 16 
โดยต้ังเปาหมายอยูท่ี่รอ้ยละ 

6.01-9

T  
C  C  
ประเมนิความพึงพอใจท้ังลกูค้าและ
ลกูบา้นท่ีใชบ้รกิาร Call Centre โดย
ประเมนิผ่านระบบอัตโนมติั IVR 
เปาหมายในการประเมนิคือรอ้ยละ 70 
ของลกูค้าสําหรบัสายท่ีต้องประเมนิ 

ลประเมนิภาพรวม ป ี2564 รอ้ยละ 
56 โดยต้ังเปาหมายอยูท่ี่รอ้ยละ 

7 .01- 7

NO
10

NO
10

O
CA

R

C

C  
C  

T
 

PMR 

Transparen y, 
Anti- orruption 
Pra ti es and Business 
Ethi s

Transparen y, 
Anti- orruption 
Pra ti es and Business 
Ethi s

Transparen y, 
Anti- orruption 
Pra ti es and Business 
Ethi s

T  
A  
T   

แสนสิรกํิาหนดใหม้กีารประเมนิความพึงพอใจของลกูค้า
และลกูบา้น (Voi e of Custo er) ในแต่ละจุดใหบ้รกิาร 
ซึง่รบัผดิชอบโดย ายต่าง ๆ  การบรกิารทกุจุดจะถกูวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจของลกูค้าและลกูบา้นท่ีมต่ีอโครงการ
และการใหบ้รกิาร เพ่ือนําผลการประเมนิท่ีได้รบัไปพัฒนา
และปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง แนวทาง
การประเมนิความพึงพอใจของลกูค้าและลกูบา้น แบง่ออก
เป็นดังนี้ 
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Supply Chain 
Management

การบรหิารจดั
การคู่ค้าธุรกิจ
ของแสนสิริ

การจัดการห่วงโ ่อุปทาน
การดําเนินธุรกิจของแสนสิริต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้า 
ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ท้ังนีเ้พ่ือใหก้ารบรหิารหว่งโซค่ณุค่าทางธุรกิจมปีระสิทธภิาพ 
แสนสิรจิงึได้กําหนดใหม้กีารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน เพ่ือส่งมอบสินค้าและบรกิาร
ท่ีมีคุณภาพและทันต่อเวลาใหกั้บลูกค้า รวมท้ังการจดัซื้อสินค้าและจดัจา้งคู่ค้า
ท่ีคํานงึถึงกระบวนการผลิตท่ีปลอดภยั วัตถดิุบและสินค้ามคีณุภาพตามมาตรฐาน 
และความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมตามนโยบายท่ีแสนสิรไิด้ต้ังไว้ 

การจดัซื้อของแสนสิริดําเนินการโดย ายจดัซื้อท่ี
ทํางานรว่มกับคูค้่าและผูร้บัเหมา ซึ่งอยูภ่ายใต้กรอบ
จรรยาบรรณคูค้่าธุรกิจ อีกท้ังส่งเสรมิและยกระดับ
การดําเนนิธุรกิจรว่มกันนําไปสู่ความรบัผดิชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้ังแต่
ขั้นตอนการระบุในสัญญาการจดัซื้อจดัจา้งท่ีกําหนด
ใหคู้่ค้าและผู้รับเหมาทุกราย จดัหาจดัซื้อวัสดุหรือ
ผลิตภณัฑ์ใหคํ้านงึถึงความเปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม 
กําหนดแนวป บิติัท่ีไมใ่ชแ้รงงานเด็กภายใต้นโยบาย
ต่อต้านแรงงานเด็ก และมกีารส่ือสารภายในเพ่ือให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งคํานงึถึงเรื่องนีเ้ปน็ส่ิงสําคัญ 

แสนสิริกําหนดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ
คู่ค้าธุรกิจ โดยมี ายจดัซื้อ ายประเมนิราคา าย
ควบคุมคุณภาพ ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุก่อสร้างและสินค้าในโครงการ รวมถึงมีการ
สรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือจัดหา
สินค้าท่ีตอบสนองต่อแนวคิดโครงการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และลดความเส่ียงจากการขาดแคลน
คู่ค้าทางธุรกิจ 
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QC 
A

การตรวจสอบ
คุณภาพโครงการ

ประเมินความเส่ียงจากคู่ค้า

แสนสิรกํิาหนดแนวทางการ
บรหิารจดัการคู่ค้าออกเปน 

 กระบวนการหลัก ด้แก่ 

1. การระบุความเส่ียงของคู่ค้า 

2. การดําเนินงานอย่างยั่งยืน
    ในห่วงโซ่อุปทาน

. การตรวจประเมินกระบวนการ
     ธุรกิจของคู่ค้า

ายพัฒนาโครงการและ ายควบคุมคุณภาพทําหน้าท่ี
ตรวจประเมนิคณุภาพโครงการ รวมถึงความปลอดภยั
ในการก่อสร้าง โดยใช้แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ 
( C Appli ation) ในการตรวจสอบจุดบกพรอ่งและ
รายการซอ่มท่ีเกิดขึ้น เพ่ือความสะดวก และรวดเรว็ใน
การทํางานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

 จดัซื้อวัสดกุ่อสรา้งจากผู้ผลิตโดยตรงและจดัใหม้กีาร
 ประกวดราคาด้วยวิธกีารท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้
 หาพันธมิตรทางการค้าเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยาย

 ตัวของโครงการต่าง ๆ ของแสนสิริ
 จัดหน่วยงานดูแลและติดตามการเปล่ียนแปลงของ

 ราคาวัสดกุ่อสรา้งในหมวดสําคัญอยา่งใกล้ชดิ โดยจะ
 ทําการประเมินผลงานของผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน 
 ส่ังซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมาก ทําใหม้ีอํานาจต่อ

 รองกับผู้ผลิตในการกําหนดราคามากขึ้น

แสนสิรติระหนักถึงความเส่ียงของราคาวัสดท่ีุเพ่ิมขึ้นท่ีอาจเกิดขึ้นจากคู่ค้าในหว่งโซอุ่ปทาน ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ จงึได้จดัทําแบบประเมินความเส่ียงพร้อมกําหนดมาตรการปองกันและควบคุม
เส่ียงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างดังนี้  
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มูลค่าการสั่งซื้อ 0-50 ล้านบาท = 94%

สัดส่วนมูลค่าการส่ังซื้อของคู่ค้าท้ังหมด

มูลค่าการสั่งซื้อ 51-100 ล้านบาท = 3%

มูลค่าการสั่งซื้อ >100 ล้านบาท = 3%

กระบวนการระบุ
ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า

จากผลการประเมนิด้าน ESG ท้ังคู่ค้ารายใหมแ่ละรายปัจจุบนัในปี 2564 ไมพ่บคู่ค้าท่ีมคีวามเส่ียงด้านความยั่งยนื

แสนสิรกํิาหนดใหม้กีารตรวจประเมนิคู่ค้ารายสําคัญ และคู่ค้าท่ีมคีวามเส่ียงด้าน ESG จะต้องได้รบัการตรวจประเมนิ 
Onsite Visit เปน็ประจาํอยา่งนอ้ยทกุ 3 ป ีอยา่งไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จงึทําใหใ้นปี 2564 ไมส่ามารถ
ดําเนนิการ Onsite Visit ได้ ท้ังนี ้แสนสิรไิด้เริม่กําหนดแผนสําหรบัการตรวจประเมนิในป ี2565

แสนสิริให้ความสําคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ และคู่ค้า
ต้องมีแนวปฏิบัตท่ีดีด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ใช้ระบบการคัดเลือกคู่ค้าโดยเริ่มพิจารณา
คุณสมบัติเบื้ องต้นจากศักยภาพของคู่ ค้า คุณภาพของสินค้าและบริการ การจัดซื้ อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีการเปรียบเทียบท้ังด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสิทธิ
มนุษยชนและแรงงาน รวมถึงผ่านการตรวจประเมินแหล่งผลิตเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต
เป็นไปตามความต้องการของบริษัท ก่อนเข้าสู่กระบวนการประมูลราคา ตลอดจนประเมินผลการดําเนินงาน
ของคู่ค้าปีละ 2 ครั้ง ท้ังในด้านคุณภาพใหไ้ด้ตามมาตรฐานและราคาของสินค้า รวมท้ังผลักดันใหม้ีความ
รบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมตามนโยบายท่ีแสนสิรไิด้ต้ังไว้

แสนสิรมิีคู่ค้า ณ ส้ินปี 2564 จาํนวน 254 ราย
ท่ีอยู่ภายใต้การดําเนินงานของฝ่ายจดัซื้อจดัจา้ง 
โดยยังสรรหานวัตกรรมจากคู่ ค้ า ท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกาสและ ความ
ได้เปรียบในเรื่องของราคา คุณภาพ การสรรหา
สินค้าท่ีเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อม และลดความเส่ียง
ของคู่ค้าท่ีทดแทนไมไ่ด้ด้วย
ระบุคูค้่ารายใหม ่จาํนวน 23 ราย จากคูค้่าท้ังหมด
ระบุคูค้่ารายสําคัญ จาํนวน 15 ราย คิดเปน็รอ้ยละ 6 
ของคู่ค้าท้ังหมด 

ท้ังนี้หลักการในการระบุลูกค้ารายสําคัญ บริษัทฯ 
พิจารณาจากมูลค่าการส่ังซื้อต้ังแต่ 50 ล้านบาท
ขีน้ไป และต้องใหค้วามสําคัญในประเด็นด้านความ
ยั่งยนื
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การประเมินความเสี่ยงใน
ห่วงโ ่อุปทานและจากคู่ค้า

การด เนินงานอย่าง
ยั่งยืนในห่วงโ ่อุปทาน การตรวจประเมินกระบวน

การธุรกิจของคู่ค้า

แสนสิริมีกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า โดยพิจารณาท่ีคู่ค้าสําคัญเป็นลําดับแรก
และคู่ค้าใหมท้ั่งหมด โดยคู่ค้ามกีารทําแบบประเมนิท่ีครอบคลมุประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพคู่ค้าประจาํปีโดย ายจัดซื้อ สําหรับคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงระดับสูง
จะต้องจดัทําแผนมาตรการปองกันแก้ไข ในปี 2564 บรษัิทฯ กําหนดใหคู้่ค้าต้องได้รบัการประเมนิความเส่ียง
ด้านความยั่งยืน พร้อมมีเอกสารอ่ืนๆท่ีได้การรับรองการประเมินด้านความยั่งยืนจากหน่วยงานกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ทกุรายมมีาตรฐานการป ิบติังานท่ีคํานึงถึงประเด็น
ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และการกํากับดแูลท่ีดี เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพ เพ่ิม
คุณภาพการก่อสร้าง รวมถึงส่งมอบโครงการ
ท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้าตามเปาหมายความยั่งยืน
ของแสนสิริ

ในปี 2564 ายจัดซื้ อโครงการของแสนสิริได้
ดําเนินการตรวจประเมินกระบวนการธุรกิจของ
คูค้่าด้านความยัง่ยนื (Supplier Auditin  with ESG 
Criteria) โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตรวจประเมนิครอบ
คลุมประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
การบริหารจดัการคุณภาพ สิทธมินุษยชนเด็กและ
แ ร ง ง า น  อ า ชีว อ น า มัย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภัย 
และส่ิงแวดล้อม โดยในปี 2564 ได้มีการตรวจ
ประเมนิจาํนวนท้ังส้ิน 6 ราย

คู่ ค้าและผู้รับเหมาของแสนสิริต้องดําเนินงาน
บนพ้ืนฐานของความยัง่ยนื ไมว่่าจะเปน็การจดัหาสินค้า
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การดําเนินงานอย่าง
ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธมินุษยชนของแรงงาน 
เพ่ือเปน็การลดความเส่ียงด้านชื่อเสียงท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อองค์กรจากการจดัซื้อจดัจา้งคู่ค้าและผู้รับเหมา 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณ
คูค้่าธุรกิจ (Sansiri Supplier Code of Condu t) 
เพ่ือยกระดับการดําเนินธุรกิจของแสนสิริกับคู่ค้า
และผู้รบัเหมา โดยกําหนดหลักสูตรการ กอบรมใน
ส่วนต่าง ๆ รวมถึงผลักดันให้คู่ค้าและผู้รับเหมา
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เปาหมายและ ลการดําเนนิการ 
ท้ังนี้ แสนสิริมุ่งมั่นเพ่ือใหเ้กิดเปาหมายในการบริหารจดัการหว่งโซ่อุปทาน
ท่ีสําคัญ พร้อมติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามาวางแผน พัฒนาด้าน
คุณภาพ ลดต้นทุนและหาแนวทางการปองกันด้านการรักษาคุณภาพไม่ให้
เกิดปัญหาซ�า ๆ กับโครงการในอนาคต ได้แก่

ลดต้นทุนการจดัซื้อจดัจา้ง

ของโครงการ 20 ล้านบาท

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด

ลดต้นทุนได้ท้ังหมด 441 ล้านบาท

ายจดัซื้อจดัเก็บข้อมูล

ในระบบทุกเดือน

รักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและ

งานรับเหมาโครงการ ครอบคลุมด้าน

ส่ิงแวดล้อมและสังคม ในปีนี้ กําหนดให้

มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพโครงการ

ไม่เกิน 5 รายการ 

บรรลุเปาหมายมีข้อร้องเรียน 2 รายการ 

จากจํานวนการตรวจสอบ

- โครงการคอนโดมิเนียม 4,66  ยูนิต

- โครงการบ้านเด่ียว ,47  ยูนิต

- โครงการทาว์นเฮาส์ 1,2 9 ยูนิต

ายควบคุมคุณภาพจดัเก็บ

ข้อมูลและประเมินผลทุกปี

จดัหาคู่ค้ารายใหม่ท่ีมีมูลค่าการซื้อขาย

ต้ังแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ต้องผ่าน

เกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน

บรรลุเปาหมายโดยคู่ค้ารายใหม่และ

เป็นคู่ค้าท่ีมีความสําคัญจํานวน 15 ราย 

ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน

ายบัญชีจดัเก็บข้อมูล

ทุกเดือนผ่านระบบ 

Vender Mana e ent

บรรลุเปาหมายจากการตรวจสอบ

พบว่า ม่มีการใช้แรงงานเดกใน

กระบวนการธุรกิจ และไม่พบหรือได้รับ

การร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสถึงกรณี

การใช้แรงงานเด็กตลอดกระบวนการ

ธุรกิจหรือหว่งโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

ายจดัซื้อและ

ายพัฒนาโครงการ

กําหนดแนวป ิบัติใหคู้่ค้าและ

ผู้รับเหมาทุกรายไม่ใช้แรงงานเด็ก

หนว่ยงานจดัเกบขอ้มูลลการดําเนนิการเปาหมาย
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Environmental 
Management 
Environmental 
Management 
Environmental 
System and 
Management 
System and 
Management 
Eco-efficiency 
System and 
Eco-efficiency 
System and 

ระบบการจัดการ
ด้านส่ิด้านส่ิด้านสิงแวดล้อม
และประสิทธิภาพ
เชงินเิวศเศรษฐกิจ

แสนสิรติระหนกัและมุง่มั่นต่อการบรหิารจดัการส่ินต่อการบรหิารจดัการส่ินต่อการบรหิารจดัการสิงแวดล้อม การป ิบติั
ตามก หมาย ขอ้กําหนด ขอ้บงัคับ และมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เครง่ครดั โดยเ พาะการรายงานการประเมนิผลกระทบส่ิเครง่ครดั โดยเ พาะการรายงานการประเมนิผลกระทบส่ิเครง่ครดั โดยเ พาะการรายงานการประเมนิผลกระทบสิงแวดล้อมหรอื 
EIA เพ่ือการดําเนินการก่อสร้าง ท่ีถูกต้องตามก หมาย การกําหนด
มาตรการปองกันเพ่ือการแก้ไขผลกระทบด้านสิมาตรการปองกันเพ่ือการแก้ไขผลกระทบด้านส่ิมาตรการปองกันเพ่ือการแก้ไขผลกระทบด้านสิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้น 
นอกจากน้ีแสนสิรใิหค้วามสําคัญกับการลดการใชพ้ลังงาน ลดปรมิาณขยะ 
ควบคุมคุณภาพน�าท้ิควบคุมคุณภาพน�าท้ิควบคุมคุณภาพน�าทิง การส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม การพัฒนาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม การพัฒนาระบบการจดัการสิงแวดล้อมท่ีชว่ยปกปองและ
ปองกันมลภาวะ รวมถึงการลดการปล่อยกาซเรอืนกระจกท่ีเป็นสาเหตุ
การเกิดภาวะโลกรอ้น
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CHANNELS FOR ENVIRONMENTAL COMPLAINTS

แสนสิริก หนดช่องทางการร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมหลากหลายช่องทางและก หนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนสื่อสารผลการจัดการข้อร้องเรียนกลับไปยังผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ถูกจัดเป็นประเด็นส คัญของ
แสนสิริ จึงได้กําหนดนโยบาย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน โดยป ิบัติตาม
มาตรฐานข้อก หนด EIA ใน
ทุกโครงการภายใต้การบริหาร
จัดการของแสนสิริ ครอบคลุม
แสนสิริ ส นักงานใหญ่ บริษัท 
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส เร็จรูป เดอะ เภรี 
โฮเต็ลเขาใหญ่และ หัวหิน ฮาบิโตะ มอลล์ 
และพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อพัฒนาธุรกิจและ
หน่วยงานในเครือให้เป็นธุรกิจสีเขียว บริษัทฯ 
ตระหนักต่อการรับผิดชอบต่อสังคม โดยลดการ
ปล่อยของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างให้มากที่สุด 
เพื ่อลดผลกระทบด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มต้นจากสร้าง
จิตส นึกให้พนักงานทุกระดับในบริษัทจนถึงผู้บริโภค

การบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม

ขยายผลไปสู่คู่ค้าและสังคมโดยรวมให้เป็นไปตาม
เปาหมายการด เนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs  Sustainable Develop ent
Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ
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การบรหิารจดัการการใชน้า

การด เนินงานด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แสนสิริจัดตั้งคณะกรรมการก กับดูแล
กิจการเพื่อก หนดและอนุมัตินโยบาย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงานรวมท้ัง
มีการแต่งตั้ง ายพัฒนาความยั่งยืนให้
เป็นผู้รับผิดชอบ และติดตามผลการด เนิน
งานของ ายนวัตกรรมและออกแบบเพ่ือ
ความย่ังยืน ายพัฒนาโครงการ และน
เสนอคณะกรรมการก กับดูแลกิจการ
เพื ่อทบทวนผลการด เนินงานตาม 
แนวทางการด เนินโครงการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ ทุกปี

                                            ทรพัยากรน�า
      ถือเป็นหนึ่งในปัจจยั
                      ท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
                             ของแสนสิร ิเนื่องจากทกุหน่วย
                         ธุรกิจมีการใชน้�าเพ่ือทํากิจกรรมต่างๆ 
                     ในพ้ืนท่ีธุรกิจ โดยเ พาะอย่างยิ่งโรงงาน
                 ผลิตแผน่คอนกรตีสําเรจ็รูปท่ีมกีารใชน้�าในกระบวน
            การผลิตเป็นจํานวนมาก จึงได้มีการกําหนดแผนและ
         ใชร้ะบบคอนกรตีรไีซคล่ิง แยกส่วนท่ีเป็นน�านํากลับมาใชใ้หม ่
      เพ่ือลดปรมิาณการใชน้�า สําหรบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า
     ของบริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเพียงแต่ความเพียงพอของการ
      ใชน้�า แต่ยงัคํานงึถึงแหล่งท่ีมาของน�าไมใ่หก้ระทบต่อการใชน้�าของ
       ชมุชนโดยรอบ ท้ังน้ีบรษัิทฯ ได้กําหนดเปาหมายการบรหิารจดัการน�า 
        โดยลดปรมิาณการใชน้�าลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 2565 เมื่อเทียบ
          กับปี 2564 ท่ีมปีรมิาณการใชน้�า 1 , 6 .00 ลกูบาศก์เมตร 
             ครอบคลุมพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ่ สิริ แคมปัส โรงงาน
                 ผลิตแผน่คอนกรตีสําเรจ็รูป เดอะ เภร ีโฮเต็ล เขาใหญ่
                                และหวัหนิ และฮาบิโตะ มอลล์  ท้ังนี้แสนสิรมิกีารยา้ยสํานักงานใหญ่มายงัสิร ิแคมปัส 

ในปี 256  จงึมกีารจดัระบบติดตามปรมิาณการใชน้�าขึ้นมาใหม่
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและ
สอดคล้องกับบรบิทในปัจจุบนั จงึใชฐ้านขอ้มูลใหมใ่นปี 2564 
เป็นฐานในการต้ังเปาลดปรมิาณน�าท่ีจะใชร้ายงานผลต่อไป 
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E
หมายเหตุ  ในปี 256  โรงแรมเดอะ เภร ีโฮเต็ล เขาใหญ่ ปดปรบัปรุงกิจการ

ปรมิาณการใชน้าของแสนสิริ

หน่วยธุรกิจ

ปรมิาณการใชน้า
ลกูบาศก์เมตร

ความเขม้ขน้การใชน้า
ลกูบาศก์เมตรต่อตารางเมตร

รอ้ยละของการใชน้า
เทียบกับพืนท่ีดําเนนิการทังหมด

สํานกังานใหญแ่สนสิริ

สํานกังานใหญบ่รษัิท 
พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด

โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรตีสําเรจ็รูป

เดอะ เภร ีโฮเต็ล เขาใหญ่

เดอะ เภร ีโฮเต็ล หวัหนิ

ฮาบโิตะมอลล์

ปรมิาณกรวมารใชน้�า
ท้ังหมดของแสนสิริ

2562 25632563 25642563 25642564 25612561 25622561 2562

n a n an a n an a n an a n an a n an a n a

.92 1 . 10.16 9.5,222 0.11,659 26.95. 9 20. 740,62 40, 46

1.10 76.60.17 45.2 ,9 0 0.1017,7 7 .1.09 5 .5150,246 107, 16

2. 1 n an a 27.17n a 210,661 15.722.4 11.262 ,694 22,577

2.51 5. 10.42 4. 62,199 01,711 12.24.29 7.021 ,44 14,074

1. 5 .750.24 7.21,417 02, 55 11.71.52 7. 517,754 15,74

1.59 100.001.00 9 .477, 1 2.69,2 7 100.001.1 100.00150,770 200,556
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การใชท้รพัยากรน�าในการ
ดําเนินธุรกิจของแสนสิริ
ครอบคลุมแสนสิริสํานัก
งานใหญ่  บริ ษัท  พลัส  
พรอ็พเพอรต้ี์ โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป 
เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่
และหวัหนิ ฮาบิโตะ มอลล์ 
และพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ
ก่อใหเ้กิดน�าเสียขึ้น แสนสิริ
จงึกําหนดใหม้กีาร
บรหิารจดัการน�าเสีย
ท่ีเกิดขึ้นอยา่ง 
ถกูต้อง ตาม
มาตรฐานต่างๆ 
ของพ้ืนท่ีธุรกิจเชน่ พ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ

การประเมินความเส่ียงพืนท่ี
ขาดแคลนนา

การบรหิารและกระบวนการ
จดัการนาเสีย

หนว่ยธุรกิจของแสนสิรท่ีิต้ังอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชมุชน 
มกีารใชแ้หล่งน�าประปาจากหนว่ยงานท้องถ่ินท่ี
มขีดีความสามารถในการจา่ยน�าใหห้นว่ยธุรกิจ
ใชไ้ด้อยา่งต่อเนื่อง สําหรบัการใชน้�าของโรงงาน
ผลิตแผน่คอนกรตีสําเรจ็รูป พบว่ามปีรมิาณการ
ใช้น�าท่ีสูง เนื่องจากกระบวนการผลิตภายใน
โรงงาน ดังนั้นแสนสิรจิงึได้ทําการประเมนิความ
เส่ียงการขาดแคลนน�าของโรงงานผ่านทาง
เว็บไซต์ A UEDUCT ของ World Resour es
Institute ซึ่งเปน็องค์กรสากลท่ีทําการรวบรวม

ขอ้มูลความเส่ียงเชงิพ้ืนท่ีในด้านต่าง ๆ  เชน่ พ้ืนท่ี
เส่ียงขาดแคลนอาหาร พ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนน�า 
เป็นต้น ซึ่งผลจากการประเมินพบว่าท่ีต้ังของ
โรงงานอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน�าในระดับสูง 
(Hi h Level  -4) แสนสิรไิด้วางแผนและกําหนด
มาตรการเพ่ือเตรยีมรบัมอืในกรณีขาดแคลนน�า
มาใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป  
เพ่ือปองกันความเสียหายต่อการดําเนินธุรกิจ 

                           ป ิบัติตามมาตรฐาน EIA
                                โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต

                         สําเรจ็รูปป บิติัตามมาตรฐาน
                              น�าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม

ISO14001 2015 เพ่ือใหไ้ด้
คณุภาพน�าท้ิงตามขอ้กําหนด
ท่ีต้องป บิติั เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน
นอกจากนี้ แสนสิริยังได้นํา
น�าเสียท่ีผา่นการบาํบดับางส่วน
กลับมาใชใ้นพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการ

ลดการใช้
ทรพัยากรน�า

ของหน่วยธุรกิจ
ในอีกทางหนึ่งและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสีย
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ท้ังนี้แสนสิริมีการย้ายสํานักงานใหญ่มายัง
สิริ แคมปัส ในปี 256  จึงมีการจัดระบบติดตาม
ปรมิาณของเสียขยะมูล อยขึ้นมาใหมเ่พ่ือติดตาม
ผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับบรบิทในปจัจุบนั จงึใชฐ้านขอ้มูลใหม่
ในปี 2564 เป็นฐานในการต้ังเปาลดปริมาณขยะ
ท่ีจะใชร้ายงานผลต่อไป 

การบริหารจัดการของเสีย
การด เนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของแสนสิริ
ก่อให้เกิดของเสียหรือขยะมูล อยจากกิจกรรม
ต่างๆ โดยในปี 2564 มีเปาหมายการลดปริมาณ
ขยะร้อยละ 10 ภายในปี 257  เมื่อเทียบกับปี 
2564 ครอบคลุมพ้ืนท่ีส นักงานใหญ่ สิริ แคมปัส 
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส เร็จรูป เดอะ เภรี 
โฮเต็ล เขาใหญ่และหัวหิน ฮาบิโตะ มอลล์ ในพื้น
ที่ก่อสร้างโครงการแสนสิริ และการจัดการขยะ
ส หรับลูกบ้านในโครงการแสนสิริ โดยแสนสิริ
ให้ความส คัญต่อการบริหารจัดการของเสีย
ที ่เกิดขึ ้นเพื ่อลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม
และสังคม 

นอกจากนีแ้สนสิรไิด้ใหค้วามสําคัญต่อการบรหิาร
จัดการของเสียท่ีเกิดขึ้นเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม ท้ังนี้ในปี 2564 ผลการ
เก็บปริมาณของเสียขยะมูล อยของท้ังหมด
มีปริมาณ 2, 0 ตัน โดยมีเปาหมายการแยก
ขยะรไีซเคิลใหไ้ด้รอ้ยละ 60 ประกอบด้วยขยะประเภท
กระดาษ พลาสติก ขยะอินทรยี ์แก้ว โลหะ ขยะจาก
การก่อสรา้ง และอ่ืนๆ โดยผลสําเรจ็ตากว่าเปาหมาย 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ทําใหไ้มส่ามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือรณรงค์การแยกขยะ
ได้ตามแผนการ 

โดยอัตราการแยกขยะรี เคิล ด้รอ้ยละ 55 4 
ปรมิาณรวมทังสิน 1 568 ตัน
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ผู้ซ้ือของเสียท่ีถูกต้องตามก หมายและน เงินกลับ
มาหมุนเวียนในโครงการดังกล่าว ถือเป็นการ
ส่งเสริมและ สนับสนุนการรีไซเคิลและลดการ ัง
กลบของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ทั ้งนี ้ของเสียที่ถูกน ไป ังกลบจะมีหน่วยงาน
ที่ถูกต้องตามก หมายมารับเช่นกัน 

ในปี 2564 แสนสิริได้ร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการในการสนับสนุนให้คนงานก่อสร้างเข้าร่วม
โครงการ แยกขยะเพื่อน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยมีการก หนดเปาหมายการแยกขยะ การจัดอบรม
ผู้รับเหมาทุกเดือน มีระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
ส หรับให้ผู้จัดการแต่ละโครงการกรอกข้อมูลและ

ายวิจัยน ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด เนินงานเพ่ือ
ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงและ ายพัฒนาความย่ังยืน
ทุกเดือน พร้อมทั้งจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการของเสียในพื้นที่ก่อสร้าง 
ได้แก่ โครงการขยะแลกคูปองโดยน ขยะท่ีคัดแยก
มาแลกคูปองส หรับใช้แลกอาหารหรือเครื่องดื่ม 
โครงการผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที ่ท จาก
ปูนสด ถุงปูน เศษเหล็ก กล่องกระดาษ และไม้อัด 
ทั้งนี้ขยะที่ได้รับการคัดแยกจะถูกน ไปขายให้กับ

การบริหารจัดการของเสีย
ในพืนที่ก่อสร้าง 
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แสนสิรนํิานวัตกรรมมาใชเ้พ่ือลดขยะสู่ส่ิงแวดล้อม
โดยเปล่ียนจากซื้อวัตถดิุบเหล็กตะแกรงท่ีก่อให้
เกิดขยะประมาณรอ้ยละ 20-25 เปน็การผลิตเหล็ก
ตะแกรงเอง ส่งผลให้ลดขยะสู่ส่ิงแวดล้อมได้
ร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้นําคอนกรีตท่ีเหลือ
จากการเทชิน้งานคอนกรตีสําเรจ็รูปไปผลิตเปน็
ผลิตภณัฑ์อ่ืน รวมถึงการนําเศษคอนกรตีท่ีเหลือ
ไปคัดแยก ทราย และน�าปูน เพ่ือนํากลับมาใชใ้หม่

การบริหารจัดการของเสียจาก
โรงงาน ลิตแ น่คอนกรีตส เรจรูป

และมกีารบรหิารจดัการของเสียจากโรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป อาทิ เศษคอนกรีตสด
เศษแผน่คอนกรตี โดยการประมูลหาผูร้บัซื้อเพ่ือนํา
ไป ังกลบใหถูกต้องตามก หมาย ในปีนี้แสนสิริ
ได้ต้ังเปาหมายการนําของเสียไปรีไซเคิลใน
กระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสียท่ีนําไป ังกลบ
ให้ได้ร้อยละ 99 ซึ่งจะเป็นการช่วยลดขยะสู่
ส่ิงแวดล้อมและ ต้นทุนในกระบวนการผลิตและ
สามาร บรรลุ ด้ตามเปาหมาย 
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แสนสิริด เนินการจัดภาชนะส หรับรองรับ
ขยะแยกแต่ละประเภทและรณรงค์ให้
พนักงานท้ิงขยะให้ถูกต้อง โดยแบ่งประเภท
ขยะออกเป็น ขยะทั ่วไป ขยะร ีไซเค ิล 
ขยะอันตราย ขยะเศษอาหาร และขยะติดเช้ือ 
(เ พาะในห้องพยาบาล) ปริมาณของเสีย
ปี 2564 เพิ่มเปาหมายอัตราขยะรี เคิล
เปนร้อยละ 0 โดย ลลัพธ์ที่ ด้คิดเปน
ร้อยละ 22 เท่ากับจ นวน 6  ตัน จาก
ปริมาณของเสียทังหมดภายในส นักงาน
2 2 ตัน

การบริหารจัดการของเสียภาย
ในส นักงาน

การรี เคิลกระดาษ  P
แลกกระดาษ A4 กับเอส ีจี 
แพคเกจจิง 
แสนสิริด เนินการคัดแยกกระดาษที่เป็นกระดาษ
รวม ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ซอง 
กล่องกระดาษ  เพื ่อส่งรีไซเคิล กับเอสซีจ ี 
แพคเกจจิ้ง แลกเป็นกระดาษ A4 น กลับมาใช้งาน 
โดยสามารถเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลได้โดยเ ลี่ย  
527 กิโลกรัม เดือน มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4,290 
                 เมื่อเทียบกับปี 256  ซึ่งแยกได้เ ลี่ย 
                 12 กิโลกรัม เดือน ในปีน้ีสามารถแลก
                                กระดาษ A4 ได้ท้ังส้ินจ นวน 
                                  169 ร ิม นอกจากนี ้ย ัง
                                  สามารถขายขยะรีไซเคิล 
                                  อื ่นๆ ได้เป็นจ นวนเงิน 
                                  16,562 บาท

527กิโลกรัม เดือน
มีอัตราเพิ่มขนร้อยละ4,290

เมื่อเทียบกับป ี256

เพิ่มปริมาณกระดาษ
รี เคิล ด้โดยเ ลี่ย  
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โครงการแลกถงุดํา กับ บรษัิท  ทีพีบไีอ 
จาํกัด (มหาชน) ดําเนนิการคัดแยก ขยะ
ถงุพลาสติกแบบยดืกับ ทีพีบไีอโดยแลก
เป็นถงุดํากลับมาใชง้าน ปรมิาณท่ีสามารถ
รีไซเคิลได้โดยเ ล่ียเท่ากับ 101.7
กิโลกรมั เดือน

โดยแสนสิริได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร
หลายองค์กรที่มีความช นาญในการแยกขยะ
แต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ในการแยกพลาสติกตั้งแต่ต้นทางให้เกิดประโยชน์
และให้ได้มากที่สุด

การรี เค ิล ุงพลาสติก 

โครงการวน  

โครงการ 
WASTE 
TO WORTH 
แยก ม่ยาก 
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โครงการ ALLThailand ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก 
Allian e to End Plasti  Waste (AEPW) กับเปา
หมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างต้น
แบบการจัดการขยะพลาสติกกับ PPP Plasti s มุ่ง
ผลักดันการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย

แคมเปญ AIS E-Waste โดยแสนสิริและเอ ไอ เอส ร่วมรณรงค์
ให้ลูกบ้าน พนักงานและทุกคนตระหนักและให้ความส คัญกับการ
ท้ิงขยะอิเล็กทรอนิคอย่างถูกท่ีและถูกวิธี ผ่านแคมเปญ “ ากท้ิง 
E-Waste กับพี่ไปรษณีย์” ช่วยให้ลูกบ้านและพนักงานทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้น โดยมารับถึงหน้าบ้านและส นักงาน
ของแสนสิริ เพื ่อน ไปก จัดและรีไซเคิล อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานสากลในรูปแบบของ ero Landfill โดยในปีนี้มีโครง
การแสนสิริเข้าร่วม 2 โครงการ และตั้งเปาหมายในปีหน้าเข้า
ร่วมเพิ่มขึ้นรวม 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46

2 AIS 
E-Waste

1
แคมเปญภายใต้ความร่วมมือของแสนสิร ิ , 
ยูนิลีเวอร์และ PPP Plasti s ภายใต้การน ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานต่อการจัด
การขยะจากที่อยู่อาศัย ส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจในการแยกขยะต้ังแต่ต้นทางให้เกิดประโยชน์
กับ “waste to WORTH  แยกไม่ยาก” ชวน
ลูกบ้านและทุกคนแยกขยะพลาสติกแบบ
ย่อยสลายไม่ได้ ประเภท HDPE เพื่อน
กลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอัพไซเคิล
น กลับมาใช้ใหม่ อาทิ ชุด PPE และ
เตียงสนาม เป็นต้น โดยสามารถ
น มาแยกได้ที่จุดทิ้งขยะบริเวณ 
Habito Mall ชั ้น 1 และลูกบ้าน
แสนสิริท่ีเข้าร่วมกว่า 50 โครงการ
สามารถน ส่งนิติฯ ในโครงการ 
ขยายผลภายในปีหน้าเข้าร่วม

โครงการ 
แยก ม่ยาก 
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Resource 
Conservation, 
Resource 
Conservation, 
Resource 
Resource 
Conservation, 
Resource 
Conservation, 
Efficiency 
Resource 
Efficiency 
Resource 
and 
Efficiency 
and 
Efficiency 
Low Carbon 
Society
Low Carbon 
Society
Low Carbon 

การอนรุกัษ์ทรพัยากร 
การจดัการทรพัยากร
อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
และสังคมคารบ์อนตา 53



ปัจจุบนัเป็นท่ีประจกัษ์ว่าการเปล่ียน
แปลงสภาพภมูอิากาศของโลกส่งผล
ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมซึ่งนับจะ
รุนแรงขึน้ แสนสิรติระหนกัดีว่ากิจกรรม
ทางธุรกิจและกิจกรรมของมนุษย์
ล้วนมส่ีวนสรา้งผลกระทบต่อสภาพ
ภมูอิากาศท้ังส้ิน และยอ่มเป็นความ
เส่ียงของมนุษยท์กุคนหากขาดการ
ลงมือสร้างความเปล่ียนแปลง ซึ่ง
แสนสิริมีความเชื่อว่าการเปล่ียน
แปลงเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ 
เริ่มต้นท่ีการออกแบบการจัดการ
และการคัดสรรทรพัยากรเพ่ือท่ีอยู่
อาศัยซึ่งสามารถสรา้งปัจจยัในการ
ลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 
โดยเ พาะอยา่งยิง่การลดการปล่อย
กาซเรอืนกระจกในขณะท่ีเอ้ือประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้อยูอ่าศัยไปพรอ้มกับการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งนอกเหนือจะ
ป ิบติัตามขอ้กําหนดในการประเมนิ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA)
แสนสิรยิังมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
เพ่ือดําเนนิงานจดัการและติดตามผล
ท่ีสามารถชว่ยลดผลกระทบดังกล่าว
ตามนโยบายขององค์กร

0
CO 2
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ท้ังนี้แสนสิริมีการย้ายสํานักงานใหญ่มายังสิริ แคมปัส ในปี 256  จงึมีการจดัระบบติดตามข้อมูลขึ้นมาใหม่เพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและสอดคล้องกับบรบิทในปัจจุบนั จงึใชฐ้านขอ้มูลใหมใ่นป ี2564 เปน็ฐานในการ
ต้ังเปาการลดใชพ้ลังงานท่ีจะใชร้ายงานผลต่อไป 

ลสําเรจของการนําพลังงาน
หมุนเวยีนมาติดตังในโครงการใหม่
ท่ี แ ส น สิ ริ พั น า ใ น ปี  2 5 6 4 
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ่งจะ
แสดงเปาหมายระยะสันในปี 2565 
ให้ ด้รอ้ยละ 50

ด้วยความตระหนักนี ้แสนสิรเิหน็ความสําคัญของ 
การจัดการด้านพลังงาน การออกแบบโดยมี
ธรรมชาติเป็นผู้ช่วย การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
นวัตกรรม ซึ่งเปน็  ปจัจยัสําคัญท่ีแสนสิรใิชเ้ป็น
เครื่องมือในการสร้างสังคมคาร์บอนตาและให้
เกิดการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุน
เวียนมาใชม้ากยิง่ขึ้น เพ่ือใหส้ามารถตอบสนอง
ต่อลกูบา้นพรอ้มกับรกัษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือมุง่สู่ 
NET ZERO แสนสิรต้ัิงเปาหมายลดการปล่อยกาซ
เรือนกระจกร้อยละ 10 ภายในปี 2565 

แสนสิริมีแ นพั นากลยุทธ์ระยะสัน 
ระยะกลางสู่การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ทังนแี นในระยะยาวภายในป ี25  แสนสิร ิ
ตังเปาท่ีจะนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ใน
โครงการท่ีแสนสิริพั นาให้ ด้ร้อยละ 
100 ของโครงการใหม่
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ท่ีใช้ในโครงการไม่เพียงแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ มีความทนทานใช้งานได้ยาวนานขึ้น 
แต่ยังหมายถึงการได้ร่วมกันพิทักษ์รักษา
ส่ิงแวดล้อมใหค้งความอุดมสมบูรณอ์ยา่งยั่งยนื
และสมดลุ

วัสดุเปนมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

พืน ม้ลามิเนต

กระเบืองเ รามิค
กระเบื้องปูพ้ืน COTTO,กระเบื้องบุผนงั SOSUCO 
ท่ีใชท้กุโครงการได้ ลากลดคารบ์อนจากมูลนิธิ
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย TEI (Thailand 
Environ ent Institute) และ SCG Green 
Choi e ท่ีลดการใช้น�าในกระบวนการผลิต 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25

แสนสิรกํิาหนดเปาหมายใหแ้ต่ละหนว่ยงานท่ีมกีารส่ังซื้อวัสดุ
และผลิตภณัฑ์ต้องมีรายการวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 ของรายการวัสดท่ีุประกวดราคาประจาํปี 
ซึ่งได้ความรว่มมอืเปน็อยา่งดีจากคู่ค้า ส่งผลใหก้ารคัดเลือก
วัสดุเป็นไปตามเปาหมาย รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า
ท่ีได้รับใบรับรองทางด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 หรือ 
Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม
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สุขภัณ ์ประหยดันา 

สี  OC  เพ่ือสุขภาพ
และการเปนอยูท่ี่ปลอดภัย

ได้มกีารเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีทําให้
การใชง้านต่อครั้งประหยัดน�า
ลงตามประเภทการใช้งานได้
รอ้ยละ 12-25

โครงการ ลากเขยีว
ได้การรับรองเครื่ องหมาย ลากเขียว
สถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย สําหรบัผลิตภณัฑ์
กอกเด่ียว ohler ท่ีประหยดัการใชน้�า โดย
ควบคมุปรมิาตรการใชน้�าด้วยตัวเติมอากาศ

SC    
ลากท่ีให้การรับรองผลิตภัณฑ์

และบรกิารท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม
และ ชว่ยส่งเสรมิในด้านสุขอนามยั
ท่ีดี สําหรับสุขภัณฑ์และกอกน�า 
ท่ีประหยดัน�าชว่ยลดการใชท้รพัยากร
น�าได้มากขึ้น

แสนสิริร่วมมือกับ Nippon Paint ทําโครงการ “Sansiri 
Housin  Revolution และมุง่มั่นสู่การเป็น Healthy Ho e” 
แสนสิรเิป็นรายแรกท่ีเลือกใชสี้นปิปอนเพนต์ แอรแ์คร ์สีเพ่ือ
สุขภาพ สําหรบัโครงการชั้นนํา เพ่ือสรา้งมาตรฐาน Better 
Livin  มอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ลูกบ้าน การใช้สีท่ีห่วงใยเรื่อง
สุขภาพของผูอ้ยูอ่าศัย สีนปิปอนเพนต์ แอรแ์คร ์ ( ero VOCs) 
นวัตกรรมสีฟอกอากาศ ขจดัสารพิษ ไรก้ล่ิน สามารถดดูซบั
สารพิษอันตรายในอากาศอยา่งสารฟอรม์ลัดีไฮด์ กําจดัและ
ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยปองกันไม่ให้เชื้อไวรัส 
ท่ีมาเกาะมกีารขยายตัวได้ และเชด็ล้างขดัถดีูเยีย่ม กับมาตรฐาน
สีปลอดภยัระดับโลก GREENGUARD Gold Certified
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SIRI 
CAMPUS
SIRI 
CAMPUS

เปรียบเทียบปริมาณ
การใช้พลังงาน า
ปี 256   2564 

1,765,000

3,523,000

2563 2564

มาตรการประหยัด า
อาคารสิริ แคมปส ประจ
ปี 2564

ท้ังนี้แสนสิริได้ย้ายสํานักงานใหญ่มาท่ี สิริ แคมปัส จงึมีการปรับ
เปาหมายในการลดการใชพ้ลังงานใหม่ พร้อมท้ังมีการปรับเปล่ียน
เวลาเปด-ปดการใชพ้ลังงานบางอาคารตามสถานการณ์โควิด-19

แสนสิรตัิงเปาหมายในการลดการใชพ้ลังงานให้
ด้เ ล่ียรอ้ยละ 10 ภายในป ี25 0 เมื่อเทียบกับป ี

256  ง่เปาหมายดังกล่าวครอบคลมุ สิร ิแคมปส
โรงงาน ลิตแ น่คอนกรตีสําเรจรูป โดยบรรลุ
เปาหมาย ด้ ลลัพธก์ารลดการใช้พลังงานใน
ป ี2564 ด้รอ้ยละ 2 5

จากมาตรการต่าง ๆ  ในการลดการเปดไฟแสง
สว่าง ท้ังบรเิวณลานจอดรถ บรเิวณสวนและ
ทางเดิน โครงการลดเวลาการเปดเครื่องปรบั
อากาศในโรงอาหารและหอ้ง Network รวมไป
ถึงโครงการติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือทดแทนการใชพ้ลังงานไฟฟา ทําใหส้ามารถ
ลดการใชพ้ลังงานไฟฟาได้ลงเป็นอยา่งมาก
หรอืลดลงรอ้ยละ 49.9
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การประหยดัการใชพ้ลังงาน
าโรงงาน ลิตแ น่

คอนกรตีสําเรจรูป

สําหรับโรงงานจัดให้มี
มาตรการเพ่ิมเติม ซึง่เกิด
จากการท่ีได้นํา โคมไฟ
ถนนโซล่าเซลล์เขา้มาใช้
บ ริ เ ว ณ ถ น น ภ า ย ใ น
โรงงานท้ังสองแหง่ 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ Skyli ht 
คือ การเปล่ียนหลังคาโปร่งแสง 
(Skyli ht) ท่ีโรงงาน เพ่ือใหแ้สง
ธรรมชาติส่องผ่านเพ่ิมเข้าไปภาย
ในโรงงานได้มากยิง่ขึ้น

ในส่วนของพนกังาน ได้มกีารรณรงค์
ใหท้กุคนในสํานักงานในเรื่องการมี
ส่วนรว่มในการประหยดัไฟฟาด้วย
การปดไฟฟาในชว่งเวลาพักกลางวัน, 
ปดไฟฟาในหอ้งน�าหลังจากใชง้าน
แล้ว  และเปดเ พาะดวงท่ีจาํเป็น
ทําใหป้ระหยดัต่อเดือนได้มากยิง่ขึ้น 
ซึ่งทําใหภ้าพรวมสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาได้รอ้ยละ .  คิด
เป็นจาํนวน 1, 50,000 กิโลวัตต์ 
เมื่อเปรยีบเทียบกับปี 256  
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Human 
Resource 
Management &
Occupational 
Heal� and 
Safety

การจัดการทรัพยากรบุคคล
และอาชีวอนามัย
แสนสิริให้ความส คัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท งาน
ให้สอดคล้องตามก หมาย และมาตรการอื่นๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ก หนดนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท งานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วม ช่วยกันเ าระวังอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนภายนอก พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วม ช่วยกันเ าระวังอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนภายนอก พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วม ช่วยกันเ าระวังอุบัติเหตุท่ีจะเก
น ไปสู่การลดจ นวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ให้เป็นศูนย์
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SAFETY
OF 
WORK
PLACE

การดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แสนสิรมิกีารทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายความปลอดภยัจาก ายบรหิารอยา่ง
สมาเสมอ จัดสรรท้ังงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ดําเนินงานตาม
พระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานป ี2554 เพ่ือประเมนิความเส่ียง
และบรหิารจดัการความเส่ียงอยา่งมปีระสิทธภิาพ โดยกําหนดแผนป ิบติังาน ดังต่อไปนี้

1. 

3. 

2. 

จดัทํานโยบายความปลอดภัยอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามประกาศเลขท่ี 
40 256  (ลงวันท่ี  พ ศจกิายน 256 ) เพ่ือลด
การเกิดอุบติัเหตจุากการทํางาน ควบคมุการดําเนนิ
งานใหส้อดคล้องตามข้อกําหนดและ ก หมาย
รวมถึงปองกันและควบคุมความเส่ียงจากการ
ทํางาน

แต่งตังคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีความ ปลอดภยั
ในการทํางานระดับต่าง  คณะกรรมการและ
เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยจะสอดแทรกอยู่ในทุก
ระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับบรหิาร ระดับหวัหนา้
งาน และระดับวิชาชพี โดยเจา้หนา้ท่ีทกุระดับต้อง
เข้ารับการ กอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตาม
มาตรฐานขององค์กร เพ่ือกํากับดูแลติดตาม 
จัดทําแผนดําเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จดัทํา
แผนอพยพหนีไฟ และแผน ุกเ ินต่างๆ รวมถึง
ตรวจสอบการป ิบติัตามนโยบายในทกุเดือน

ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รบัการ กอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัย  ตามท่ีก หมายกําหนด
พนักงานผู้รับผิดชอบงานหรือมีส่วนเก่ียวข้อง
จะต้องเข้า กอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
และการอพยพหนไีฟ หลักสูตรการทํางานท่ีอับอากาศ 
หลักสูตรความปลอดภยัในการทํางานความรอ้น 
ประกายไฟ 62



S
6. 

4. 

5. 

7. 
นาํส่งเอกสารขอ้มูลด้านความปลอดภยั  ตามท่ี
ก หมายกําหนด
1. รายงานผลการดําเนินงานของเจา้หน้าท่ีความ
    ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จป. (ว) 
2. รายงานสรุป ทส.2 เสนอต่อเจา้พนกังานท้องถ่ิน

ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ์และใหค้วามรูเ้รื่องความ
ปลอดภยัในการทํางานใหกั้บพนกังาน จดัทําคูม่อื
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กลาง 
SiriIntranet) และ Safety News เพ่ือประชาสัมพันธ์
เกรด็ความรูด้้านความปลอดภยัฯ

ดําเนินการตามแ นความปลอดภัย บาํรุงรกัษา
ระบบท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบและทดสอบการ
ทํางานของระบบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างสมาเสมอ โดยเ พาะความปลอดภัยของ
อาคาร เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ระบบ
สัญญาณแจง้เหตุ กุเ ิน อุปกรณ์ดับเพลิง และ
มีการดูแลบํารุงรักษาลิฟต์โดยสาร ทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจํา

กอบรมใหค้วามรูพ้นกังาน และ ก อ้มแ น กุ
เ ินเพ่ือปองกัน เตรยีมความพรอ้ม และตอบโต้
ภาวะ กุเ ิน จดัอบรมใหค้วามรูพ้นักงานในเรื่อง
ความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน เชน่ การใชง้านถังดับ
เพลิงเบื้องต้นใหกั้บเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั
จํานวน  คน พนักงานทําความสะอาดจํานวน 
20 คน ายบรหิารทรพัยากรอาคารจาํนวน 14 คน 
จดัให ้มกีาร ก อ้มแ น กุเ ินทกุ 6 เดือน อ้ม
ดับเพลิงและอพยพหนี  ปีละ 1 ครัง ตาม
ก หมายกําหนด 
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excellent

Emergency

excellent
excellent

พนกังาน
เกิดอุบติัเหต ุ

แจง้
ูบ้งัคับบั ชา

สอบสวน
สาเหตกุาร
เกิดอุบติัเหตุ

กําหนดมาตรการ     
การปองกัน มใ่ห้
เกิดอุบติัเหตุ า

จดัทําแบบ อรม์
รายงานอุบติัเหตุ

DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS

DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER

9. 

10. 8.

สรุปจ นวนการเกิดอุบัติเหตุ 

ประจ ปี   2564 รวมทังหมด 

9 กรณี 

ทบทวนการรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์
เพ่ือหาแนวทางการแก้ ขป หาขันตอนการ
แจง้เหตุ กุเ นิ

มาตรการดแูลสุขภาวะของพนกังาน ูร้บัเหมา
และบุคคลภายนอก เ าระวงัและปองกันความ
เส่ียงในส านการณโ์รคระบาด CO ID-1

ตรวจความปลอดภัย ู้รบัเหมาท่ีเขา้มาป ิบติั
งานในพืนท่ี เพ่ือใหท้ราบถึงอันตรายจากการ
ทํางาน และจากพ้ืนท่ีหรอืสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน แสนสิริมีการประเมินความเส่ียงในทุก
กิจกรรมและทกุสภาพแวดล้อม จดัลําดับความ
เส่ียงท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงท้ังหมด 
และนํามาพิจารณาและกําหนดมาตรการควบคมุ
ความเส่ียงในการทํางานของพนกังานทกุระดับ
รวมถึงผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามา
ติดต่อในพ้ืนท่ีหรอืทํากิจกรรมของบรษัิท

กรณีพนักงาน
1) กําหนดจุดติดต้ังเครื่องวัดอุณหภมูิก่อนเข้า
 พ้ืนท่ีอาคาร และจุดติดต้ังเจลแอลกอลฮอล์
 กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ีของอาคาร 
2) กําหนดให้มีการ ีดพ่น ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 
 (โควิด-19) ภายในอาคารทุกพ้ืนท่ีความถ่ี 
 2 ครั้ง สัปดาห ์ 

) กําหนดจุดรับ  ส่งพัสดุภายนอกอาคาร ไม่
 อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเข้าในพ้ืนท่ีอาคาร
 สํานักงาน
4) จดัใหม้ีการทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส 
 และจุดท่ีมีผู้ใช้งานร่วมกันอย่างสมาเสมอ
 ทุกชั่วโมง 
5) ติดแผ่นสติกเกอร์ ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส 
 บริเวณราวจบัประตู และลิฟต์โดยสาร

กรณีบุคคลภายนอก
1) แสดงหลักฐานการ ดีวัคซนีอยา่งนอ้ย 2 เขม็
 และกรอกแบบประเมินความเส่ียง 
2) แสดงผลการตรวจหาเชื้อ (Rapid Test)
 ในระยะเวลาไมเ่กิน  วัน เพ่ือพิจารณาการเขา้
 ภายในสํานักงานฯ
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11. 
ปรบัปรุงและดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ใหป้ลอดภยัอยา่งสมาเสมอ สําหรบัการดําเนนิงาน
ในพ้ืนท่ีก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ผู้บริหาร
งานก่อสรา้งจะต้องกํากับดแูลผูร้บัเหมา ตรวจสอบการ
ทํางานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหส้อดคล้อง
ตามขอ้กําหนด ดําเนนิงานตามคูม่อืความปลอดภยั

ในการทํางานเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิด
อุบัติเหตุ นอกจากนี้แสนสิริยังใหค้วามสําคัญ
กับมาตรการความปลอดภัยกับชุมชนภายนอก 
โดยตลอดระยะเวลาป ิบัติงานจะต้องติดปาย
เตือนถึงมาตรฐานและข้อป ิบัติในการรักษา
ความปลอดภยัอยา่งชดัเจน ส่วนภายในสํานกังาน
แสนสิริ บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นักงานมีสุขภาพ
อนามยัและสุขภาพจติท่ีดีอยา่งต่อเนื่อง เพ่ือนํา
มาซึง่ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการทํางาน 
โดยได้จัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือการสันทนาการ เช่น 
จุดพักผอ่นและนั่งทํางาน Co-Workin  Spa e, 
พ้ืนท่ีสําหรับสัตว์เล้ียง, ร้านคาเฟ และสถานท่ี
ออกกําลังกาย 
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ื่อสัตย ์ ื่อตรงต่อตนเอง
และองค์กร I
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์มอง
ประโยชน์ของทีม และ
มาก่อนเสมอ

รูจ้กั รูใ้จ เขา้ใจลกูค้า
C -

รู้ใจ ใส่ใจ เข้าใจ และพัฒนา เพ่ือบริหาร
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหลู้กค้าประทับใจ

ท้าทายส่ิงเดิมเริม่สรา้งส่ิงใหม ่
C   O

กล้าคิด กล้าทํา ส่ิงใหม่ๆ 
อย่างไม่หยุดนิ่ง และเผชิญ
ทุกการเปล่ียนแปลง

มองทกุความสําเรจใหเ้ปน
หน่งเดียวกัน  S
ใช้ความรู้ ความสามารถ
ของทุกคน เพ่ือมุ่งสู่เปาหมาย
เดียวกันขององค์กร

คิดมุมใหม ่ให้ ลลัพธม์าก่อน 
R  O

เปล่ียนวิธคิีด บิดวิธกีาร คิดถึง
ผลลัพธก่์อน แล้วหาแนวทางเพ่ือ
บรรลุเปาหมายนั้น

วั นธรรมแสนสิริ
SANSIRI C T R

การพั นาศักยภาพพนักงาน
แสนสิริใหค้วามสําคัญกับพนักงานผู้มีส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กร 
มุง่พัฒนาศักยภาพใหพ้นักงานพรอ้มปรบัตัวรบัมอืกับสถานการณป์จัจุบนัท่ี
มคีวามเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ มหีลักสูตร กอบรมท่ีส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ใหพ้นักงานมีความก้าวหน้าและมีโอกาสเติบโตในสายอาชพี ส่งผลให ้อัตรา
การลาออกของพนกังานลดลง 10 20  เมื่อเทียบจากปี 2020 โดยหลักสูตร
หรอืการ กอบรมต่างๆ จะสอดแทรกเนื้อหาหลักเนน้ลกูค้าเป็นศูนยก์ลาง ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ท่ีถูกผนวกไว้กับการสรรหาบุคลากร 
กระบวนการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ และการประเมนิผลงานของ
พนักงาน ตลอดจนเตรยีมผู้บรหิารรุน่ใหมเ่พ่ือทดแทนผูบ้รหิารท่ีเกษียณอายุ  
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2 เรียนรู้จาก ู้อื่น 

แสนสิริก หนด
วิธีการเรียนรู้  

3รูปแบบ 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนักงานแสนสิริ
ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนา
ศักยภาพอย่างไร้รอยต่อ ได้แก่ 

1 เรยีนรูด้้วยตนเอง 
พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Sansiri Learnin  Hub ซึ่งรวบ
รวมเนื้อหาท่ีจาํเป็น เลือกเรยีนได้ตามหวัขอ้และความสนใจตลอด 24 ชั่วโมง
จากการใชง้านในปีท่ี 2 อยา่งต่อเนื่องเมื่อเทียบการใชง้านจากตลุาคม 256  
มกีารใชง้านอยูท่ี่รอ้ยละ 14 ปัจจุบนัในเดือนธนัวาคม 2564 มกีารใชง้านมาก ง 
ร้อยละ 6 วัดผลจากการเข้าเรียนจนจบหลักสูตรปฐมนิเทศออนไลน์

พนกังานสามารถเรยีนรูจ้ากหวัหน้างานหรอืพ่ีเล้ียง
ผา่นกระบวนการสอนงาน โดยในบางหลักสูตรได้มี
การจดัการเรยีนท้ังแบบหอ้งเรยีนจรงิ (Classroo ) 
และหอ้งเรยีนเสมือน (Virtual Classroo ) ผ่าน
โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม (Mi rosoft Tea s) 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ 

เรยีนรูจ้ากการลงมอืทํา
พนักงานจะได้ ก นด้วยการลงมือทํา ใชค้วามรู้
ทักษะการคิดแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจตาม
บรบิทของงาน โดยมีหวัหน้างานหรอืพ่ีเล้ียงคอย
ให้คําแนะนํา นอกจากนี้ยังเปดโอกาสในการ
โอนยา้ยงาน ขยายขอบเขตความรบัผิดชอบ และทํา
โครงการพิเศษ 
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Sในปี 2564 ชั่วโมงอบรมพนักงานโดยรวม
เป็นจำนวน 15,356 ชั่วโมงต่อปี 
คิดเป็น 10.3 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ด้วยงบประมาณ
2,102,337.24 ล้านบาท
ที่ใช้ในการอบรมพนักงาน

• เพศชาย 7,665 ชั่วโมง
• เพศหญิง 7,700 ชั่วโมง

การวางแผนสืบทอดตําแหนง่

โปรแกรมพัฒนาพนกังานตามสายอาช
ี
พ

ด้วยวิสัยทัศนท่ี์ต้องการเปน็ผูนํ้าในธุรกิจอยา่งต่อเนื่องและมั่นคง แสนสิรเิตรยีมความพรอ้มในการบม่เพาะ
ผู้บรหิารรุน่ใหม่ของแต่ละสายงานเพ่ือทดแทนผู้บรหิารเกษียณอายุ โดยผู้สืบทอดตําแหน่งต้องผ่านเกณฑ์
การประเมนิผลงาน และผ่านการประเมนิศักยภาพตามระดับ และส่งมอบผลงานใหผู้้ดแูลต่อได้อยา่งเหมาะสม

Sansiri Business Value Chain โครงการเรยีนรูก้ระบวนการทางธุรกิจของแสนสิร ิท่ีมุง่สรา้งความเขา้ใจ
และใส่ใจกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือใหพ้นักงานเข้าใจภาพรวมและทํางานรว่มกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจในทุกสายงาน โดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากแนวคิดการบริหารงานแบบ 4 เสาหลัก 
ซึง่ประกอบด้วยลกูค้า ผูถื้อหุน้ พนกังาน สังคม
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T  RISIN  STARS D OP NT 
PRO RA

ส่งเสรมิความสัมพันธแ์ละสรา้ง
บรรยากาศในการทํางานรว่มกัน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
พนกังานส่วนใหญป่ บิติังานจากท่ีบา้น แสนสิรจิงึ
ได้จดักิจกรรม Sansiri Tea  bondin  เพ่ือรกัษา
บรรยากาศในการทํางานเป็นทีมรว่มกัน เพ่ิมความ
เขา้ใจเพ่ือนพนกังานในหนว่ยงานอ่ืน โดยออกแบบ
กิจกรรมใหพ้นักงานได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น
ผา่นการทําภารกิจออนไลนท่ี์ต้องอาศัยความรว่มมอื
จากทกุคนในกลุม่ วัดผลความสําเรจ็ของกิจกรรมนี้
คิดเปน็รอ้ยละ 90 ของพนกังานผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ท้ังหมด

โครงการพัฒนากลุ่มพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง
ด้านงานบรหิารอาคาร เตรยีมพรอ้มเปน็หวัหนา้งาน
รุน่ใหมใ่นอนาคต เนน้สรา้งทักษะการส่ือสาร การต้ัง
เปาหมาย การพัฒนาทีมงานผ่านการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา ติดตามและประเมินพ ติกรรมของ
ผูร้ว่มโครงการโดย ายพัฒนาทรพัยากรบุคคลและ
หวัหน้างานของผูร้ว่มโครงการทกุคน เพ่ือใหม้ั่นใจ
ว่าพนักงานท่ีผ่านโครงการนี้ พร้อมรับตําแหน่ง
หวัหน้างานและความท้าทายใหมใ่นองค์กร
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Human 
Rights 

บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ยในเครอื
ใหค้วามสําคัญกับการยดึถือหลักสิทธมินษุยชนสากล
เป็นหลักป ิบัติร่วมกัน โดยคํานึงถึงศักดิศรีของ
ความเป็นมนษุย ์สิทธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค รวม
ถึงการเคารพ คุ้มครอง และเยยีวยา ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล เพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าการดําเนิน
ธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ ตลอดหว่งโซอุ่ปทาน จะเป็น
ไปด้วยความระมดัระวัง รอบคอบ และไมก่ระทําการ
ใด ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดการละเมดิ หรอืสรา้งผลกระทบ
ต่อสิทธมินุษยชน ท้ังทางตรงและทางอ้อมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นพนักงาน แรงงาน
ก่อสรา้ง พันธมติรคูค้่า และลกูค้า เนื่องจากธุรกรรม
ของบริษัทฯ อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย และมโีอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบเชงิลบต่อธุรกิจ 
อาทิ การชะงกัของการดําเนนิธุรกิจ การสูญเสียความ
เชื่อมั่นและชื่อเสียงจากลูกค้าและนักลงทุนได้ โดย
แสนสิรใิหค้วามสําคัญกับสิทธขิองเด็กและเยาวชน
ในหว่งโซค่ณุค่าเป็นประเด็นหลัก นอกจากนีแ้สนสิริ
ยงัใหค้วามเคารพต่อเสรภีาพของพนกังานทกุคนใน
เรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา 
สิทธใินการทํางาน ชนชัน้ทางสังคม ลักษณะ เชื้อชาติ 
วิถีทางเพศ เป็นต้น 

สิทธมินษุยชน
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ในด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชนนั้น ตลอดกระบวนการดําเนินธุรกิจ แสนสิริได้ป ิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้หลักสิทธมินษุยชนสากล (Universal De laration of Hu an Ri hts  UDHR) หลักการสิทธเิด็กและ
หลักป ิบัติทางธุรกิจ (Children s Ri hts And Business Prin iples  CRBP) สิทธมินุษยชนและแรงงาน   
(Hu an Ri hts and Labour Standard-ILO)  ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ (United Nations Global 
Co pa t) และหลักการชีแ้นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน (Guidin  Prin iples On 
Business And Hu an Ri hts  UNGP) 

ดังนั้น เพ่ือใหส้อดคล้องกับนโยบายเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของแสนสิริ อีกท้ังเพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดําเนิน
ธุรกิจของแสนสิรปิลอดจากการละเมดิสิทธมินษุยชน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายและ
แนวป บิติัด้านสิทธมินษุยชนขึ้น เพ่ือปองกันการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของแสนสิร ิ
รวมไปถึงคู่ค้าธุรกิจในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดย
ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีได้มกีารมอบหมายใหที้มทํางานด้านสิทธิ
มนุษยชนทําหน้าท่ีกํากับดูแลและสนับสนุนการป ิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นต่อหลักการของ
องค์กรสากลด้านสิทธมินุษยชนอยา่งเครง่ครดั   

ท้ังนี ้ภายใน  ป ีแสนสิรมิแีผนดําเนนิการประเมนิความ
เส่ียงด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน ตามหลักการ
ชีแ้นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินษุยชน 
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โดยในปี  2564  พบว่าไม่มีการรอ้งเรยีนเรื่องสิทธิ
มนุษยชนจากท้ังภายในองค์กรและจากส่วนอ่ืนๆ 
แต่อยา่งใด 

หากพบเรื่องรอ้งเรยีนด้านสิทธมินษุยชน แสนสิร ิ
จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพ่ือกําหนด
กระบวนการแก้ไขและหารอืรว่มกับผู้ได้รบัผลกระทบ 
พรอ้มกําหนดวิธกีารเยยีวยา เชน่ การจา่ยค่าชดเชย 
เป็นต้น

แสนสิรมิชีอ่งทางสําหรบัการรอ้งเรยีน สํารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ กรณีเป็นการร้องเรียนเรื่อง
การละเมดิสิทธมินุษยชนของพนกังานภายในองค์กร 
ผู้รับผิดชอบและสอบสวนประเด็นคือหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล  การร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
เรื่ องอ่ืนๆ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่ องผ่านทาง 
คอลเซน็เตอรแ์ละ เว็บไซต์แสนสิร ิwww.sansiri.com 

แสนสิรใิหค้วามสําคัญอย่างยิ่งยวดกับสิทธิ
ด้านสุขภาพของพนักงานในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยต้ังเปา้ท่ีจะใหพ้นักงาน
เขา้ถึงวัคซนีครบ 2 เขม็ได้ครบ 100% โดยไม่
เลือกปฏิบติั นอกจากนีย้งัใหค้วามสําคัญกับ
เรื่องสิทธคิวามเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร 
โดยเน้นด้านการอบรมพนกังานและสนบัสนนุ
พนกังานสตรใีนองค์กร ในด้านสิทธท่ีิเก่ียวกับ
สุขภาพนั้น พนักงานของแสนสิริ 100% 
(ยกเวน้ผูท่ี้มขีอ้จาํกัดในการรบัวคัซนี) ได้รบั
วคัซนีครบ 2 เขม็ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ในขณะท่ีด้านสิทธคิวามเท่าเทียม ได้มกีารจดัอบรมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศผ่านส่ือออนไลนใ์หกั้บพนกังาน
ใหม่และพนักงานปัจจุบันทุกคนเพ่ือใหเ้ข้าใจในเรื่องสิทธิทางเพศและประเด็นเรื่องของการปฏิบัติต่อเพศ
ทางเลือกอยา่งเท่าเทียมไมม่อีคติอยา่งท่ัวถึง โดยมจีาํนวนพนกังานท่ีเขา้อบรมท้ังส้ินในป ี2564 จาํนวนกวา่ 
500 คน และเริม่เก็บสถิติจาํนวนพนกังานระดับบรหิารท่ีเปน็สุภาพสตรโีดยในปนีีเ้ปน็สัดส่วน รอ้ยละ 45

นอกจากนี้ในปี 2564 ได้มีการพิจารณาเพ่ิม
สวัสดิการท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับ
พนักงานท่ีเป็นฝ่ายสามี สามารถลาคลอดเพ่ือ
ช่วยดูแลบุตรและภรรยาได้เป็นเวลา  14  วัน 
รวมท้ังได้เพ่ิมสวัสดิการอนญุาตใหล้าแต่งงาน
ได้สําหรับคู่สมรสเพศเดียวกันโดยใช้หลักการ
เดียวกับการลาแต่งงานท่ัวไป  

72



61

แสนสิริตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยมุ่งเน้น
การด เนินงาน 2 ด้าน

การลงทุนเพื่อสังคม

บทบาทพลเมือง 
และความรับ ดิชอบ
ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมขององค์กร

Corporate 
Citizenship 
(CSR) 

ด้านแรก คือสิทธิของเด็กและเยาวชน แสนสิริ
ตั้งเปาหมายการทําธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก
และเยาวชน ดําเนินนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และรักษาสิทธิของเด็กและเยาวชนในสังคม
อย่างต่อเนื่อง

ด้านที ่สอง การให้ความช่วยเหลือกลุ ่ม
ผู้อ่อนไหวทางสังคมและเศรษฐกิจจากวิก ติ
โควิด-19 เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถก้าวข้าม
ปัญหาได้ในระยะสั ้นและระยะกลางได้อย่าง
ราบรื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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SD CATION

SANSIRI 
ACAD

NO ONE 
T B IND 

ACCIN

การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือสังคม 

ในปี 2564 แม้จะมีผลกระทบจากการล็อคดาวน์
กิจกรรมต่าง  ๆจากผลกระทบของโควิด-19 แต่แสนสิริ
ยังดําเนินกิจกรรมในการ กสอนฟุตบอลเด็ก 
แสนสิรอิะคาเดมี ่ในชว่งต้นปแีละเปล่ียนเป็นกิจกรรม
ออนไลน์ในครึ่งปีหลัง อีกท้ังมกีารอบรมใหค้วามรู้
ด้านพ้ืนฐานจิตใจ สุขภาพจิต และโภชนาการให้
กับเด็กๆ และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เด็กมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีความรับผิดชอบ 
รวมถึงยังได้ดําเนินการลงพ้ืนท่ีงานก่อสร้าง 
เพ่ือใหค้วามรูด้้านสุขอนามัยและโภชนาการท่ีดีกับ
กลุ่มผู้ปกครองแรงงานต่างด้าวเป็นระยะๆ ตาม 
สถานการณ์ท่ีจะเอ้ืออํานวยอีกด้วย โดยในปีนี้ได้
กําหนดเปาหมายท่ีจะนําเด็กเขา้อบรมฟุตบอล แสนสิริ
อะคาเดมี่จาํนวนรวมไม่น้อยกว่า 400 คน และ
มีเปาหมายท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือชุมชนท่ีมีความ
อ่อนไหวทางสังคมและเศรษฐกิจ ในชว่งโควิด-19 
60 ชมุชน

สืบเน่ืองจากวิก ติโควิด-19 แสนสิรไิด้มุง่เนน้การให้
ความชว่ยเหลือกลุม่อ่อนไหวในประเทศจากปัญหาดัง
กล่าวมากเป็นพิเศษ ภายใต้แนวคิด “No One Left 
B ไมว่่าจะเปน็เรื่องการเขา้ถึงวัคซนีอยา่ง
เท่าเทียม เรง่ด่วน และการแก้ปญัหาปากท้องในชว่ง
วิก ติของท้ังชุมชน มูลนิธ ิแรงงานไทย แรงงาน
ต่างด้าว และยงัใหค้วามชว่ยเหลือแก่กลุม่เกษตรกร
ผู้ประกอบการ SME ในช่วงท่ีเศรษฐกิจถดถอย 
โดยการสนบัสนุนส่ังซื้อสินค้ามาบรจิาคใหกั้บชมุชน
ต่างๆ และแสนสิริยังใหก้ารสนับสนุนและบริจาค
ทนุทรพัยแ์ละอุปกรณใ์หกั้บหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ
เรื่องสาธารณสุข เชน่ มอบรถตรวจโควิด-19 จาํนวน 
1 คัน บรจิาคอุปกรณท์างการแพทย ์สรา้งเตียงสนาม 
เป็นต้น
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คณะกรรมการความรบั ดิชอบ
ต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 
คณะกรรมการ CSR
 รบัผดิชอบกําหนดและทบทวนแนวทาง

 การลงทนุ และการดําเนนิกิจกรรมเพ่ือ
 สังคมเป็นประจาํทกุปี

โครงสรา้งการบรหิารจดัการการลงทนุเพ่ือสังคม
และแนวทางการดําเนนิงานด้านความรบั ดิชอบต่อสังคม

44 5 2 655 8 บาท

มูลค่าการสนับสนุนการลงทุน
เพื่อสังคมในปี 2564 รวมทังสิน  

คณะทํางานความรบั ดิชอบ
ต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 
ส่วนงานกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ภายใต้ ายวางแ นองค์กร
และพั นา ความยั่งยนื
 รบัผิดชอบดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม

 ใหส้อดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 และรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อ
 กรรมการผูจ้ดัการและรายงานผลการ
 ดําเนินงานต่อคณะกรรมการ CSR
 เป็นประจาํปีละ 4 ครั้ง
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โครงการท่ีโดดเด่น
และ ลการดําเนนิงาน

โครงการ กสอน ุตบอลเดก
แสนสิรอิะคาเดมี ่ ด้ทําต่อเนื่องมา

กวา่ 600 คน

เปนปท่ีี 18
มี ูเ้ขา้รว่มทังสิน

ในด้านสิทธขิองเด็กและเยาวชน แสนสิรใิชโ้ครงการ
กสอนฟุตบอลเด็ก แสนสิรอิะคาเดมี ่เปน็เครื่องมอื

ในการสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าท่ี และ
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
(ผู้ปกครองและตัวเด็กเอง) ผ่านผู้ กสอนท่ีได้รบั
การอบรมและ รับผิดชอบในแต่ละสาขา รวมถึง
นักจติวิทยาและนักโภชนาการรบัเชญิมาใหค้วามรู้
เพ่ิมเติมด้วย อีกท้ังยังได้ประสานงานกับอนามัย
ท้องถ่ินลงพ้ืนท่ีในโครงการก่อสรา้งใหค้วามรูด้้าน
สุขอนามยัและโภชนาการกับกลุม่ผูป้กครองแรงงาน
ต่างด้าวเป็นระยะๆ และมีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
และเน้นย�ากับผู้รับเหมาก่อสร้างในเรื่องของการ
ไม่ใชแ้รงงานเด็กและการดูแลสภาพความเป็นอยู่

และเคารพสิทธขิองเด็กด้วย โดยในปีท่ีผา่นมาก่อน
ท่ีจะล็อคดาวน์ ได้จดัใหม้ีการเรยีนการสอนท้ังส้ิน 
2  วัน 5 สนาม รองรบัเด็กท้ังส้ิน 500 คน คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 7,000,000 บาท และได้มกีารจดั
เรียนออนไลน์กับผู้ กสอนในช่วงท่ียังไม่เปด
การเรียนภาคสนาม โดยมีเด็กเข้าร่วมประมาณ 
100 คน
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การให้ความช่วยเหลือชุมชนท่ีมีความอ่อนไหว
ทางสังคมและเศรษฐกิจในชว่งโควิด-19 จาํนวน 

0 ชุมชน เช่น ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือชุมชน
หลังวัดปากบ่อเป็นต้น

การบรจิาควัคซนีใหแ้ก่ชมุชน พระ แรงงาน แรงงาน
ต่างด้าว ผูพิ้การ และผูท่ี้มโีอกาสนอ้ยในการเขา้ถึง
วัคซีนจากภาครัฐ จาํนวนกว่า 1 ,400 รายชื่อ 

กิจกรรมต่าง  ภายใต้แนวคิด
N  O   B  

่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของกลุ่มอ่อน หวโดยตรง อาทิ 
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SS
การใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
เชน่ การบรจิาคเงนิสนบัสนนุ บรจิาครถตรวจโควิด
เคล่ือนท่ี 1 คัน บรจิาคเครื่องผลิตออกซเิจนกว่า 50 
เครื่อง รว่มกับพันธมติรธุรกิจในการสรา้งหอ้งน�า
สําหรบัโรงพยาบาลสนามจาํนวน 0 หอ้ง 

โครงการการชว่ยอุปถัมป์และชว่ยจดัหาอาหารใหช้า้ง
ท่ีประสบปัญหาขาดรายได้จากการปดประเทศไม่รบั
นักท่องเท่ียวจาํนวน  เชอืก 

การส่ังซื้อสินค้าจากกลุม่เกษตรกรท่ีประสบปญัหา
ราคาตกตากว่า 10 ตันเพ่ือช่วยประคองรายได้ 
การบรจิาคส่ิงของเครื่องใชใ้หกั้บชุมชนท่ี ประสบ
ความลําบากและต้องการของอุปโภคบรโิภคจาํเปน็
มากกว่า 0 ชมุชน รวมถึงการจดัหาเครื่องอุปโภค 
บรโิภค และของใชจ้าํเปน็ ส่งมอบใหกั้บชมุชน มูลนิธ ิ
และแคมป์คนงานต่างด้าว กว่า 100 แหง่ตลอด
ท้ังปี เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจใหกั้บทุก าย โดย
เ พาะ แรงงานต่างด้าวท่ีทํางานภายในโครงการ
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Awards &
Recognition

MARKETEER NO.1 
BRAND THAILAND
ป ี2020-2021

BCI ASIA TOP 10 
DEVELOPERS AWARD 
2020 - 2021

THAILAND SUSTAINABILITY 
INVESTMENT

ตอกย�าความเป็นแบรนด์อันดับหนึง่ในด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และการวางกลยุทธก์ารตลาดท่ีแขง็แกรง่ 
แสนสิรคิว้ารางวัลจาก Marketeer No.1 Brand 
Thailand เป็นแบรนด์ Top-of-Mind แหง่วงการ
อสังหารมิทรพัยท่ี์ได้รบัความนยิมสูงสุด ในประเภท
คอนโดมเินยีมและทาวนโ์ฮม 2 ปีซอ้น 

แสนสิร ิคว้ารางวัล BCI Asia Top 10 Developers 
Awards 2 ปีซ้อน ในฐานะนักพัฒนาโครงการท่ีม ี
ผลงานการสรา้งและออกแบบอาคารดีเด่น สะท้อนความ
ต้ังใจในการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ผลงานท่ีได้รับรางวัลในปี 
2021 ได้แก่ โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน 
โครงการเดอะ เบส เพชรบุรี-ทอง และ ดีคอนโด 
ธาร จรญัฯ 

จากความมุ่งมั่นสู่ Sansiri Sustainability Mission 
แสนสิร ิได้รบัคัดเลือกใหอ้ยูใ่นรายชื่อ “หุน้ยั่งยนืปี 2564” 
THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) 
คว้าคะแนน การใหค้วามสําคัญส่ิงแวดล้อมกว่า 71 คะแนน
ในฐานะหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนท่ีดําเนินธุรกิจอยา่งยั่งยนื 
คํานึงถึงส่ิงแวดล้อมมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคม และมกีาร
บรหิารงานตามหลักบรรษัทภบิาล

รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ
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THE
MOST 
POWERFUL 
OF REAL 
ESTATE 
BRAND 2021

รางวลัชมเชย
องค์กรต้นแบบ

ด้านสิทธมินษุยชน ป ี2564
จากความต้ังใจ มุ่งมั่น กําหนดนโยบาย และลงมือทําอย่างจริงจงั 
ในเรื่องของความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ตลอด 5 ปี
ท่ีผ่านมา แสนสิร ิคว้ารางวัลชมเชยองค์กรต้นแบบด้านสิทธมินษุยชน 
2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากกระทรวงยุติธรรม

PROPERTYGURU THAILAND 
PROPERTY AWARDS 

แสนสิรมุิง่มั่นชว่ยบรรเทาความกังวลและในสถานการณโ์ควิด-19 
ของทกุคน โดยจดัหาวัคซนีใหกั้บพนกังานและครอบครวัพนกังาน 
บรจิาคเครื่องชว่ยหายใจใหกั้บหอ้ง ICU ชว่ยก่อสรา้งโรงพยาบาล
สนาม และบรจิาคส่ิงของจาํเป็นใหแ้ก่ชมุชน บรรเทาความเดือดรอ้น
ใหแ้ก่กลุ่มอ่อนไหวทางสังคม จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลสุดยอดสังหารมิทรพัยแ์หง่ประเทศไทยครัง้ท่ี 16 จาก PROPERTY
GURU THAILAND PROPERTY AWARDS ขึ้นแท่นเปน็ “แบรนด์ของคน
อยากมบีา้น” สะท้อนความสําเรจ็ในการเป็นแบรนด์ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้รโิภค ตอบโจทยท้ั์งคณุภาพโครงการ ฟงัก์ชนัและดีไซนท่ี์โดดเด่น 
บริการหลังการขายท่ีมุ่งดูแลครอบครัวแสนสิริทุกช่วงการอยู่อาศัย 
ตลอดจนส่งมอบมาตรฐานการดูแลเพ่ือชวิีตดี ๆ ใหกั้บทุกคน

โล่ประกาศเกียรติคณุ
ในฐานะองค์กรท่ีนาํพาประเทศ
ก้าวขา้มเรื่องโควดิ 

แสนสิรคิรองแชมปแ์บรนด์อสังหารมิทรพัย ์อันดับ 1 ในดวงใจ
ของลูกค้า และยังคงครองแชมป์ The Most Powerful of 
Real Estate Brand 2021 เปน็ปท่ีี 4 ด้วยคะแนนท่ีเปน็อันดับ 1 
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านแบรนด์ท่ีทุกคนรัก, แบรนด์
ท่ีมีชื่อเสียง, แบรนด์ท่ีมีความแตกต่าง, แบรนด์ท่ีคุ้นเคย,
แบรนด์ท่ีได้รบัความเชื่อมั่นในคณุภาพ, ตรงกับความต้องการ
ของลกูค้าและไมห่ยุดนิ่ง ปรบัตัวตลอดเวลา
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มููลค่่าเชิงิเศรษฐกิิจทางตรง

201-1 มููลค่่าเชิงิเศรษฐกิิจทางตรง

รายได้้รวม ล้้านบาท 27,146.45 26,290.91 34,707.26 29,557.75

ค่่าใช้จ้่า่ยในการบรหิารงานแล้ะด้ำาเนนิงาน ล้้านบาท 5,554.97 4,643.97 3,800.34 4,352.63

ต้้นทนุเก่�ยวกับพนกังาน ล้้านบาท 2,588.96 2,488.61 1,863.17 1,956.72

รายได้้ (ค่่าใช้จ้่า่ย) ภาษ่ีเงนิได้้ ล้้านบาท 771.6 839.17 713.52 706.07

เงนิปันัผล้จ่า่ย ล้้านบาท 1,633.97 1,431.81 848.38 594.38

ต้้นทนุทางการเงนิ ล้้านบาท 1,800.34 1,837.51 1,793.97 2,037.96

การล้งทนุทางสัังค่ม ล้้านบาท N/A N/A 41.42 82.74

ประเภทข้องกิิจกิรรมูกิารกิศุล

เงนิบรจิ่าค่ ล้้านบาท 31.5 30.66 33.35 27.36

การล้งทนุทางสัังค่ม ล้้านบาท 20.52 18.56 8.07 10.12

โค่รงการรเิริ�มเช้งิพาณิชิ้ย์ ล้้านบาท N/A N/A N/A 45.27

ประเภทข้องผลงาน่

เงนิสัมทบทางสัังค่ม ล้้านบาท N/A N/A N/A 44.57

อาสัาสัมคั่รเพ่�อช้ว่ยเหล่้อสัังค่ม ล้้านบาท N/A 10.78 1.73 0.05

การใหใ้นรูปัแบบสิันค้่าหรอ่บรกิาร ล้้านบาท N/A N/A N/A 38.17

ค่่าใช้จ้่า่ยในการด้ำาเนนิงานเพ่�อการล้งทนุทางสัังค่ม ล้้านบาท N/A N/A N/A 2.78

กิารจดัซื้้�อจดัหา

204-1 จ่ำานวนเงนิท่�จ่า่ยใหแ้ก่คู่ค้่่าในปัระเทศไทย
แล้ะต่้างปัระเทศ (supplier แล้ะผูร้บัเหมา) ล้้านบาท No data No data No data 10,643.12

จ่ำานวนเงนิท่�จ่า่ยใหแ้ก่คู่่ค้่าในปัระเทศไทย 
(supplier แล้ะผูร้บัเหมา) ล้้านบาท No data No data No data 10,621.11

308-1/414-1 จ่ำานวนคู่่ค้่ารายใหมทั่�งหมด้ ราย No data No data No data 3,130

308-1 จ่ำานวนคู่่ค้่ารายใหมท่่�ได้้รบัการปัระเมนิเกณิฑ์์
ค่ณุิภาพสิั�งแวด้ล้้อม ราย No data No data No data 9

รอ้ยล้ะของคู่่ค้่ารายใหมท่่�ได้้รบัการปัระเมนิ
เกณิฑ์์ค่ณุิภาพสิั�งแวด้ล้้อม % No data No data No data 0.29%

ภาพรวมูผลกิารดำาเน่นิ่งาน่
ด้าน่ค่วามูยั�งยน้่
มูติิเศรษฐกิิจ

81



GRI ประเภทข้อ้มููล หน่ว่ย
ปี

2561 2562 2563 2564

กิารจดัซื้้�อจดัหา

414-1 จ่ำานวนคู่ค้่่ารายใหมท่่�ได้้รบัการปัระเมนิเกณิฑ์์
ค่ณุิภาพด้้านสัังค่ม ราย No data No data No data 9

รอ้ยล้ะคู่ค้่่ารายใหมท่่�ได้้รบัการปัระเมนิเกณิฑ์์
ค่ณุิภาพด้้านสัังค่ม % No data No data No data 0.29%

กิารต่อต้าน่ทจุรติ

205-1 จ่ำานวนหนว่ยงานท่�ได้้รบัการปัระเมนิ
ค่วามเส่ั�ยงในด้้านค่อรปััช้ั�น

หน่วยงาน No data No data No data 67

205-1 จ่ำานวนหนว่ยงานทั�งหมด้ขององค์่กร หน่วยงาน No data No data No data 72

205-2 จ่ำานวนค่ณิะกรรมการบรษัิีท (Board of Directors, 
Management Committee) ท่�ได้้รบัการส่ั�อสัาร
นโยบายแล้ะกระบวนการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั 

ค่น No data No data No data 23

รอ้ยล้ะของจ่ำานวนค่ณิะกรรมการบรษัิีท (Board of 
Directors, Management Committee ท่�ได้้รบั
การส่ั�อสัารนโยบายแล้ะกระบวนการต่้อต้้าน
ค่อรร์ปััช้นั 

% No data No data No data 100%

205-2 จ่ำานวนผูบ้รหิารท่�ได้้รบัการส่ั�อสัารนโยบาย 
แล้ะกระบวนการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บ VP ข้�นไปั) ค่น No data No data No data 75

รอ้ยล้ะของผูบ้รหิารท่�ได้้รบัการส่ั�อสัารนโยบายแล้ะ
กระบวนการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บ VP ข้�นไปั) % No data No data No data 100%

205-2 จ่ำานวนพนกังานท่�ได้้รบัการส่ั�อสัารนโยบายแล้ะ
กระบวนการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บนอ้ยกว่า VP) ค่น No data No data No data 3,809

รอ้ยล้ะของพนกังานท่�ได้้รบัการส่ั�อสัารนโยบายแล้ะ
กระบวนการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บนอ้ยกว่า VP) % No data No data No data 96%

205-2 จ่ำานวนคู่่ค้่า (supplier แล้ะผูร้บัเหมา) ท่�ได้้รบัการ
ส่ั�อสัารนโยบายแล้ะกระบวนการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั ค่น No data No data No data 13

รอ้ยล้ะของคู่ค้่่า (supplier แล้ะผูร้บัเหมา) ท่�ได้้รบั
การส่ั�อสัารนโยบายแล้ะกระบวนการต่้อต้้าน
ค่อรร์ปััช้นั 

% No data No data No data 0.42%

205-2 จ่ำานวนค่ณิะกรรมการบรษัิีท (Board of Directors, 
Management Committee) ท่�ได้้รบัการอบรม
เร่�องการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั

ค่น No data No data No data 0

รอ้ยล้ะของจ่ำานวนค่ณิะกรรมการบรษัิีท (board 
of directors, management committee ท่�ได้้
รบัการอบรมเร่�องการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั

% No data No data No data 0

205-2 จ่ำานวนผูบ้รหิารท่�ได้้รบัการอบรมเร่�องการ
ต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บ VP ข้�นไปั) ค่น No data No data No data 30

รอ้ยล้ะของผูบ้รหิารท่�ได้้รบัการอบรม 
เร่�องการต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บ VP ข้�นไปั) % No data No data No data 17%

205-2 จ่ำานวนพนกังานท่�ได้้รบัการอบรมเร่�อง 
การต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บนอ้ยกว่า VP) ค่น No data No data No data 3,118

รอ้ยล้ะของพนกังานท่�ได้้รบัการอบรมเร่�องการ
ต่้อต้้านค่อรร์ปััช้นั (ระดั้บนอ้ยกว่า VP) % No data No data No data 78%

205-3 กรณิค่่อรร์ปััช้นัท่�เกิด้ข้�น (ถ้้าม ่ท่�เกิด้จ่าก 
พนักงาน คู่่ค้่า (supplier แล้ะ ผูร้บัเหมา)

กรณิ ่
(case) No data No data No data 0
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ค่วามูเปน็่ส่่วน่ตัวข้องลกูิค้่า

418-1 จ่ำานวนขอ้รอ้งเรย่นการรั�วไหล้ของของ 
มูล้ล้กูค้่าท่�ได้้บรษัิีทรบัขอ้รอ้งเรย่นโด้ยต้รง

กรณิ ่
(case) No data No data No data 1

จ่ำานวนขอ้รอ้งเรย่นการรั�วไหล้ของของมูล้ล้กูค้่า
ท่�ได้้บรษัิีทรบัขอ้รอ้งเรย่นผา่นหนว่ยงานราช้การ

กรณิ ่
(case) No data No data No data 0

จ่ากขอ้รอ้งเรย่นท่�ได้้รบั มก่ารพิสูัจ่นแ์ล้้วว่า 
ขอ้มูล้รั�วจ่ากบรษัิีทจ่รงิ

กรณิ ่
(case) No data No data No data 0
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กิารใชิพ้ลังงาน่ภายใน่องค์่กิร

302-1 จากิแหล่งพลังงาน่ท่�ใชิแ้ล้วหมูดไป (Non-Renewable Energy Sources)

พลั้งงานไฟฟา้ทั�งหมด้ท่�ซื้่�อมาใช้ภ้ายในองค์่กร เมกะวัต้ต์้-ช้ั�วโมง 5,999.76 5,890.80 7,676.56 7,149.52

นำามนัด่้เซื้ล้ท่�ซื้่�อมาใช้ภ้ายในองค์่กร ลิ้ต้ร N/A N/A 19,309.77 31,775.00

นำามนัเบนซื้นิท่�ซื้่�อมาใช้ภ้ายในองค์่กร ลิ้ต้ร N/A N/A 240.27 14,017.30

แก๊สัหงุต้้มท่�ซื้่�อมาใช้ภ้ายในองค์่กร (LPG) กิโล้กรมั N/A N/A 18,183.00 16,700.84

ก๊าซื้ธรรมช้าติ้ท่�ซื้่�อมาใช้ภ้ายในองค์่กร (NGV) ลิ้ต้ร No data No data No data 0.00

จากิแหล่งพลังงาน่หมุูน่เวย่น่ (Renewable Energy Sources)

เซื้ล้ล์้แสังอาทิต้ย ์(Solar Cell) เมกะวัต้ต์้-ช้ั�วโมง N/A 523.29 716.59 904.06

กิารใชิท้รพัยากิรน่ำาแยกิตามูประเภทข้องแหล่งน่ำา 

303-3 
(2018)

ปรมิูาณน่ำาท่�ดึงมูาใชิทั้�งหมูด

ปรมิูาณน่ำาท่�ดึงมูาใชิจ้ากิแหล่ง Freshwater
(≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 183,368.27

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 53,306.16

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Third-party water
(แหล่้ง Freshwater) (นำาปัระปัา - ใบแจ่ง้หน่�) ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 130,062.11

ปรมิูาณน่ำาท่�ดึงมูาใชิจ้ากิแหล่ง Other water 
(>1,000 mg/L Total Dissolved Solids). ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Third-party water 
(นำาปัระปัา) ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปรมิูาณน่ำาท่�ดึงมูาใชิจ้ากิแหล่งข้าดแค่ลน่น่ำา (Water Stress Area)

ปรมิูาณน่ำาท่�ดึงมูาใชิจ้ากิแหล่ง Freshwater 
(≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00
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303-3 
(2018)

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Third-party water
(นำาปัระปัา) ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปรมิูาณน่ำาท่�ดึงมูาใชิจ้ากิแหล่ง Other water 
(>1,000 mg/L Total Dissolved Solids). ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ด้้งมาใช้จ้่าก Third-party water
(นำาปัระปัา) ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

กิารปล่อยน่ำา

303-4 
(2018)

ปรมิูาณน่ำาท่�ปล่อยออกิจากิบรษัิททั�งหมูด

ปรมิูาณน่ำาท่�ปล่อยออกิตามูแหล่ง Freshwater
(≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 70,892.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 70,892.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Third-party water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปรมิูาณน่ำาท่�ปล่อยออกิตามูแหล่ง Other water 
(>1,000 mg/L Total Dissolved Solids). ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Third-party water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปรมิูาณน่ำาท่�ปล่อยออกิจากิบรษัิทสู่่ แหล่งข้าดแค่ลน่น่ำา (Water Stress Area)

ปรมิูาณน่ำาท่�ปล่อยออกิตามูแหล่ง Freshwater 
(≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Third-party water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปรมิูาณน่ำาท่�ปล่อยออกิตามูแหล่ง Other water 
(>1,000 mg/L Total Dissolved Solids). ลกูิบาศก์ิเมูตร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Surface water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา  Groundwater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา Seawater ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ปัรมิาณินำาท่�ปัล่้อยสู่ัแหล่้งนำา 
Third-party water ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00
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กิารใชิน้่ำาภายใน่องค์่กิร

303-5 
(2018)

ปัรมิาณิการใช้น้ำาภายในองค์่กร ล้กูบาศก์เมต้ร 150,770.00 200,556.00 154,933.80 112,476.48

ปัรมิาณิการใช้น้ำาทั�งหมด้ขององค์่กรจ่าก 
แหล่้งขาด้แค่ล้นนำา ล้กูบาศก์เมต้ร No data No data No data 0.00

ประเภทข้องเส่่ยและวธิีก่ิารกิำาจดั

306-3  
306-4 
306-5 
(2020)

ข้องเส่่ยอัน่ตราย (Hazardous Waste)

ข้องเส่่ยอัน่ตรายทั�งหมูด ตัน่ No data No data 144.12 637.10

• ของเส่ัยอันต้รายกำาจ่ดั้โด้ยนำาไปัผา่น
กระบวนการเพ่�อนำากลั้บมาใช้ใ้หม่ ตั้น No data No data 2.00 1.00

• ของเส่ัยอันต้รายกำาจ่ดั้โด้ยวิธก่ารเผา ตั้น No data No data 5.84 0.10

• ของเส่ัยอันต้รายกำาจ่ดั้โด้ยวิธก่ารฝัังกล้บ ตั้น No data No data 136.28 342.60

ข้องเส่่ยไมูอั่น่ตราย (Non-Hazardous Waste)

ข้องเส่่ยไมูอั่น่ตรายทั�งหมูด ตัน่ 2,150.80 2,764.52 207.53 1,020.65

• ของเส่ัยไมอั่นต้รายกำาจ่ดั้โด้ยนำาไปัผา่น 
กระบวนการเพ่�อนำากลั้บมาใช้ใ้หม่ ตั้น No data 10.57 23.58 312.37

• ของเส่ัยไมอั่นต้รายกำาจ่ดั้โด้ยวิธก่ารเผา ตั้น No data No data 0.00 0.01

• ของเส่ัยไมอั่นต้รายกำาจ่ดั้โด้ยวิธก่ารฝัังกล้บ ตั้น No data No data 183.95 502.62

วสั่ดกุ่ิอส่รา้ง

301-1 
301-2

ทาวน่เ์ฮ้้าส์่

งาน่บา้น่

ปูันปัรบัระดั้บ ตั้น No data No data 3,240.00 791.39

ปูันกาว ตั้น No data No data 453.60 217.44

ปูันสักิม ตั้น No data No data 220.32 227.56

โค่รงฝ้ัาเพด้าน ตั้น No data No data 55.08 41.00

แผ่นฝ้ัาเพด้าน+แผน่ฝ้ัากันช้่�น ตั้น No data No data 297.43 615.00

เหล็้กไวรเ์มช้ ตั้น No data No data 38.13 357.16

เหล็้ก RB9+DB12 ตั้น No data No data 54.43 103.27

ช้อ่ง service ตั้น No data No data 4.67 3.79

ฝ้ัาช้ายค่า 6 มลิ้ ตั้น No data No data 15.00 156.94

ค่อนกรต่้โค่รงสัรา้งโรงรถ้แล้ะซื้กัล้้าง ตั้น No data No data 6,998.40 4,505.61

งาน่ถน่น่โค่รงกิาร

ค่อนกรต่้ ตั้น No data No data 13,608.00 8,900.00

เหล็้กไวรเ์มช้ ตั้น No data No data 49.75 2,670.00

เหล็้กกันรา้ว ตั้น No data No data 23.18 53.40

งาน่รั�วแบง่แปลง

ค่อนกรต่้ ตั้น No data No data 1,026.43 2,841.61

เหล็้กไวรเ์มช้ ตั้น No data No data 5.63 155.97

การนำาแผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปัรไ่ซื้เคิ่ล้มาใช้ใ้นการ
ก่อสัรา้ง ตั้น No data No data 0 0
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301-1 
301-2

บา้น่เด่�ยว 

งาน่บา้น่

ปูันปัรบัระดั้บ ตั้น No data No data 26,487.90 2,596.65

ปูันกาว ตั้น No data No data 1,456.06 713.46

ปูันสักิม ตั้น No data No data 994.46 746.64

โค่รงฝ้ัาเพด้าน ตั้น No data No data 448.98 134.52

แผ่นฝ้ัาเพด้าน+แผน่ฝ้ัากันช้่�น ตั้น No data No data 1,902.86 2,017.90

เหล็้กไวรเ์มช้ ตั้น No data No data 42.87 1,171.89

เหล็้ก RB9+DB12 ตั้น No data No data 66.41 338.85

ช้อ่ง service ตั้น No data No data 11.15 12.44

ฝ้ัาช้ายค่า 6 มลิ้ ตั้น No data No data 80.05 514.95

ค่อนกรต่้โค่รงสัรา้งโรงรถ้แล้ะซื้กัล้้าง ตั้น No data No data 14,089.70 14,783.47

งาน่ถน่น่โค่รงกิาร

ค่อนกรต่้ ตั้น No data No data 39,228.00 27,000.00

เหล็้กไวรเ์มช้ ตั้น No data No data 143.42 8,100.00

เหล็้กกันรา้ว ตั้น No data No data 66.83 162.00

การนำาแผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปัรไ่ซื้เคิ่ล้มาใช้ใ้นการ
ก่อสัรา้ง ตั้น No data No data No data 0.00

งาน่รั�วแบง่แปลง 

ค่อนกรต่้ ตั้น No data No data No data 21,755.22

เหล็้กไวรเ์มช้ ตั้น No data No data No data 1,194.12

การนำาแผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปัรไ่ซื้เคิ่ล้มาใช้ใ้นการ
ก่อสัรา้ง ตั้น No data No data No data 0.00

ค่อน่โด

ปูันซื้เิมนต์้ ตั้น No data No data 75,088.68 66,153.81

เหล็้ก ตั้น No data No data 12,142.12 3,669.91

ยบิซื้ั�ม ตั้น No data No data 41,337.98 2,297.85

ส่ั ตั้น No data No data 2,830.00 1,836.05

กระเบ่�อง ตั้น No data No data 40,434.00 1,626.19

พรค่่าสัต์้ ตั้น No data No data 23,607.58 2,870.52
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กิารปล่อยก๊ิาซื้เรอ้น่กิระจกิ

305-1
ก๊าซื้เรอ่นกระจ่กทางต้รง (Scope 1)

ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

2,011.93 1,110.56 1,221.63 268.05

นำามนัด่้เซื้ล้
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 38.00

นำามนัเบนซื้นิ
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 54.17

แก๊สัแอล้พ่จ่่
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 14.33

กิารเดิน่ทางโดยรถยน่ต์ (Fleet Card)

แก๊สัโซื้ฮอล์้ 95
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 107.55

นำามนัด่้เซื้ล้
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 54.00

305-2
ก๊าซื้เรอ่นกระจ่กทางอ้อม (Scope 2)

ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

3,492.46 3,429.03 3,837.51 4,279.70

ปัรมิาณิไฟฟา้ต้ามใบแจ่ง้หน่�การไฟฟา้
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 4,279.70

305-1 & 
305-2 รวมก๊าซื้เรอ่นกระจ่กทางต้รงแล้ะทางอ้อม 

(Scope 1 and Scope 2)

ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

5,504.39 4,539.59 5,059.14 4,547.75

305-3
ก๊าซื้เรอ่นกระจ่กทางอ้อมด้้านอ่�น ๆ (Scope 3)

ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

1,682.29 1,277.10 27,606.79 21,877.61

แก๊สัโซื้ฮอล์้ 95
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 15,878.06

แก๊สัแอล้พ่จ่่
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 0.00

แก๊สัเอ็นจ่ว่่
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 0.00

นำามนัด่้เซื้ล้
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 5,999.55

รถ้ส่ัวนตั้ว (แบบอัต้ราเหมา)
ตั้นค่ารบ์อน
ได้ออกไซื้ด์้
เท่ยบเท่า

No data No data No data 0.00
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กิารใชิส้่อยพ้�น่ท่�ภายใน่องค์่กิร

N/A พ้�น่ท่�ใชิส้่อยทั�งหมูด ตารางเมูตร 127,828.28 126,325.28 225,751.42 225,751.42

• สัำานกังานใหญ่แ่สันสิัริ ต้ารางเมต้ร 11,987.00 10,430.00 31,861.14 31,861.14

• สัำานกังานใหญ่บ่รษัิีท พลั้สั พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ ต้ารางเมต้ร 2,646.00 2,700.00 1,923.88 1,923.88

• สัำานกังานใหญ่บ่รษัิีท ทัช้ พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ ต้ารางเมต้ร N/A N/A 364.31 364.31

• โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั ต้ารางเมต้ร 90,814.00 90,814.00 171,200.00 171,200.00

• เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ เขาใหญ่่ ต้ารางเมต้ร 5,501.00 5,501.00 5,810.00 5,810.00

• เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิ ต้ารางเมต้ร 5,199.00 5,199.00 5,199.00 5,199.00

• ฮาบโิต้ะมอล้ล์้ ต้ารางเมต้ร 11,681.28 11,681.28 11,681.28 11,681.28

หมูายเหต ุ: 

1. ขอบเขต้การรายงานขอ้มูล้สิั�งแวด้ล้้อม ปัระกอบด้้วย สัำานกังานใหญ่่แสันสิัร ิสัำานักงานใหญ่บ่รษัิีท พลั้สั พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ สัำานกังานใหญ่บ่รษัิีท ทัช้ พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั  
 เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ เขาใหญ่ ่เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิ แล้ะฮาบโิต้ะมอล้ล์้

2. ในปัี 2564 ก๊าซื้เร่อนกระจ่กทางต้รง (Scope 1) ค่ำานวณิจ่ากนำามันด่้เซื้ล้ นำามันเบนซื้ิน ก๊าซื้ LPG ท่�ใช้ส้ัำาหรับสัำานักงานใหญ่่แสันสิัริ สัำานักงานใหญ่่บริษัีท พลั้สั พร็อพเพอร์ต่้� จ่ำากัด้ สัำานักงานใหญ่่บริษัีท  
 ทัช้ พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ เขาใหญ่ ่เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิ แล้ะฮาบโิต้ะมอล้ล์้

3. ในปัี 2564 ก๊าซื้เรอ่นกระจ่กทางอ้อม (Scope 2) ค่ำานวณิจ่ากพลั้งงานไฟฟา้ท่�ใช้ส้ัำาหรบัสัำานักงานใหญ่่แสันสิัร ิสัำานักงานใหญ่่บรษัิีท พลั้สั พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ สัำานักงานใหญ่่บรษัิีท ทัช้ พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้  
 โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ เขาใหญ่ ่เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิ แล้ะฮาบโิต้ะมอล้ล์้

4. ในปั ี2564 ก๊าซื้เรอ่นกระจ่กทางอ้อมด้้านอ่�น ๆ (Scope 3) ค่ำานวณิจ่ากการเดิ้นทางของพนกังานสัำานกังานใหญ่แ่สันสิัร ิสัำานกังานใหญ่บ่รษัิีท พลั้สั พรอ็พเพอรต่์้� จ่ำากัด้ สัำานกังานใหญ่บ่รษัิีท ทัช้ พรอ็พเพอรต่์้�  
 จ่ำากัด้ โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ เขาใหญ่ ่เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิ แล้ะฮาบโิต้ะมอล้ล์้

5. ค่่าการปัล่้อยก๊าซื้เรอ่นกระจ่ก (Emission Factor) อ้างอิงจ่ากองค์่การบรหิารจ่ดั้การก๊าซื้เรอ่นกระจ่ก (องค์่การมหาช้น) (อบก.)
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มูติิสั่งค่มู

GRI ประเภทข้อ้มููล หน่ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชิาย หญิงิ ชิาย หญิงิ ชิาย หญิงิ ชิาย หญิงิ

ข้อ้มููลเก่ิ�ยวกัิบพน่กัิงาน่และค่น่งาน่ประเภทอ้�น่ ๆ

102-7 จำาน่วน่พน่กัิงาน่ทั�งหมูดโดยจำาแน่กิ
ตามูประเทศและทวป่

ค่น่ N/A N/A N/A N/A 2,326 1,812 2,456 1,707

ค่น่ N/A N/A 4,168 4,163

ทวป่เอเชิย่

• ไทย ค่น N/A N/A N/A N/A 2,326 1,812 2,454 1,704

• จ่น่ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 1 1

• สิังค่โปัร์ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1

• ฮ่องกง ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 1 0

• ไต้้หวัน ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1

ทวป่ยุโรป

• สัหราช้อาณิาจ่กัร ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่อเมูรกิิา

• สัหรฐัอเมรกิา ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

จำาน่วน่ค่น่งาน่ เชิน่่ผูร้บัเหมูาทั�งหมูด
โดยจำาแน่กิตามูประเทศและทวป่

ค่น่ N/A N/A N/A N/A 18 22 16 21

ค่น่ N/A N/A 40 37

ทวป่เอเชิย่

• ไทย ค่น N/A N/A N/A N/A 18 22 16 21

• จ่น่ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่ยุโรป

• สัหราช้อาณิาจ่กัร ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

102-8
จ่ำานวนพนกังานทั�งหมด้1 ค่น

2,226 1,929 2,321 1,925 2,303 1,656 2,456 1,707

5,131 4,246 3,966 4,163

แยกิตามูประเภทสั่ญิญิากิารจา้งงาน่ และแยกิตามูประเทศ

พน่กัิงาน่ประจำา ค่น่ 1,712 1,467 1,764 1,501 2,285 1,611 2,365 1,626

ทวป่เอเชิย่

• ไทย ค่น N/A N/A N/A N/A 2,283 1,609 2,363 1,623

• จ่น่ ค่น N/A N/A N/A N/A 1 0 1 1

• สิังค่โปัร์ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 2 0 1

• ฮ่องกง ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 1 0 

• ไต้้หวัน ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1

ทวป่ยุโรป

• สัหราช้อาณิาจ่กัร ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่อเมูรกิิา

• สัหรฐัอเมรกิา ค่น N/A N/A N/A N/A 1 0 0 0
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102-8 พน่กัิงาน่สั่ญิญิาจา้ง ค่น่ 514 462 557 424 18 45 91 81

ทวป่เอเชิย่

• ไทย ค่น N/A N/A N/A N/A 17 45 91 81

• จ่น่ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

• สิังค่โปัร์ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

• ฮ่องกง ค่น N/A N/A N/A N/A 1 0 0 0

• ไต้้หวัน ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่ยุโรป

• สัหราช้อาณิาจ่กัร ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่อเมูรกิิา

• สัหรฐัอเมรกิา ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

แยกิตามูประเภทกิารจา้งงาน่

พน่กัิงาน่จา้งงาน่เต็มูเวลา ค่น่ 2,226 1,929 2,321 1,925 2,303 1,656 2,456 1,707

ทวป่เอเชิย่

• ไทย ค่น N/A N/A N/A N/A 2,300 1,654 2,454 1,704

• จ่น่ ค่น N/A N/A N/A N/A 1 0 1 1

• สิังค่โปัร์ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 2 0 1

• ฮ่องกง ค่น N/A N/A N/A N/A 1 0 1 0

• ไต้้หวัน ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 1

ทวป่ยุโรป

• สัหราช้อาณิาจ่กัร ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่อเมูรกิิา

• สัหรฐัอเมรกิา ค่น N/A N/A N/A N/A 1 0 0 0

พน่กัิงาน่จา้งงาน่ชิั�วค่ราว ค่น่ 514 462 0 0 2 5 21 28

ทวป่เอเชิย่

• ไทย ค่น N/A N/A N/A N/A 2 5 21 28

• จ่น่ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

• สิังค่โปัร์ ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

• ฮ่องกง ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

• ไต้้หวัน ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่ยุโรป

• สัหราช้อาณิาจ่กัร ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ทวป่อเมูรกิิา

• สัหรฐัอเมรกิา ค่น N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
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กิารจา้งพน่กัิงาน่ใหมูแ่ละกิารลาออกิข้องพน่กัิงาน่

401-1 กิารจา้งพน่กัิงาน่ใหมูแ่ยกิตามูชิว่งอายุ

จำาน่วน่พน่กัิงาน่ใหมูทั่�งหมูด ค่น่
755 549 639 404 727 405 778 410

1304 1043 1132 1188

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 425 302 362 212 390 242 412 237

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 325 243 265 187 325 159 357 170

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 5 4 12 5 12 4 9 3

401-1
อัตรากิารจา้งพน่กัิงาน่ใหมู่ %

33.92% 28.46% 27.53% 20.99% 31.57% 24.46% 31.68% 24.02%

31.38% 24.56% 28.54% 28.54%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั2 % 19.09% 15.66% 15.60% 11.01% 16.93% 14.61% 16.78% 9.65%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 14.60% 12.60% 11.42% 9.71% 14.11% 9.60% 14.54% 6.92%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.22% 0.21% 0.52% 0.26% 0.52% 0.24% 0.37% 0.12%

กิารจา้งพน่กัิงาน่ใหมูแ่ยกิตามูระดับ

จ่ำานวนพนกังานใหมท่่�อยูใ่นระดั้บ 
Top Management ค่น No data No data No data No data No data No data 0 0

จ่ำานวนพนกังานใหมท่่�อยูใ่นระดั้บ 
Senior Management ค่น No data No data No data No data No data No data 1 2

จ่ำานวนพนกังานใหมท่่�อยูใ่นระดั้บ 
Middle Management ค่น No data No data No data No data No data No data 10 5

จ่ำานวนพนกังานใหมท่่�อยูใ่นระดั้บ 
Manager ค่น No data No data No data No data No data No data 24 10

จ่ำานวนพนกังานใหมท่่�อยูใ่นระดั้บ 
Supervisor ค่น No data No data No data No data No data No data 39 20

จ่ำานวนพนกังานใหมท่่�อยูใ่นระดั้บ 
Officer ค่น No data No data No data No data No data No data 704 373

กิารลาออกิข้องพน่กัิงาน่แยกิตามูชิว่งอายุ

จำาน่วน่พน่กัิงาน่ลาออกิทั�งหมูด ค่น่
591 381 541 405 623 607 720 424

972 946 1,230 1,144

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 256 165 240 169 238 209 295 206

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 326 210 284 228 356 376 412 211

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 9 6 17 8 29 22 13 7

อัตรากิารลาออกิข้องพน่กัิงาน่ %
26.55% 19.75% 23.31% 21.04% 27.05% 26.36% 29.32% 24.84%

23.39% 22.28% 31.01% 54.16%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 11.50% 8.55% 10.34% 8.78% 10.33% 12.62% 12.01% 12.07%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 14.65% 10.89% 12.24% 11.84% 15.46% 22.71% 16.78% 12.36%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.40% 0.31% 0.73% 0.42% 1.26% 1.33% 0.53% 0.41%
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ค่วามูหลากิหลายข้องพน่กัิงาน่และระดับข้องพน่กัิงาน่

405-1 จำาน่วน่พน่กัิงาน่แยกิตามูระดับ และแยกิตามูชิว่งอายุ

ค่ณะกิรรมูกิารบรษัิท3 ค่น่
12 0 11 0 23 0 9 0

12 11 23 9

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 0 0 0 0 0 0 0 0

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 1 0 1 0 2 0 0 0

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 11 0 10 0 21 0 9 0

ผูบ้รหิารระดับสู่ง ค่น่
4 0 4 0 3 0 3 0

4 4 3 3

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 0 0 0 0 0 0 0 0

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 0 0 0 0 0 0 0 0

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 4 0 4 0 3 0 3 0

ผูบ้รหิารระดับอาวุโส่ ค่น่
41 31 43 37 41 36 39 34

72 80 77 73

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 0 0 0 0 0 0 0 0

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 25 19 27 23 30 22 24 18

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 16 12 16 14 11 14 15 16

ผูบ้รหิารระดับกิลาง4 ค่น่
62 55 72 58 64 41 60 43

117 130 105 103

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 0 0 0 0 0 0 0 0

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปัี ค่น 58 49 68 53 58 39 51 39

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 4 6 4 5 6 2 9 4

ผูจ้ดักิาร ค่น่
220 222 218 229 185 205 182 194

442 447 390 376

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 5 4 1 3 1 2 2 1

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 200 206 200 212 171 192 166 180

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 15 12 17 14 13 11 14 13

หวัหน่า้งาน่ ค่น่
152 197 152 221 141 180 149 174

349 373 321 323

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 10 25 5 25 3 12 2 3

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 138 165 143 186 133 159 138 160

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 4 7 4 10 5 9 6 9

เจา้หน่า้ท่�/บุค่ลากิรทั�วไป ค่น่
1747 1423 1832 1380 1869 1194 2,026 1,264

3170 3212 3063 3,290

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั ค่น 747 545 751 493 712 416 776 392

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั ค่น 963 858 1,037 858 1110 757 1,195 829

• อายุมากกว่า 50 ปีั ค่น 37 20 44 29 47 21 55 43
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405-1 อัตราพน่กัิงาน่แยกิตามูระดับ และแยกิตามูชิว่งอายุ2

ผูบ้รหิารระดับสู่ง %
0.18% 0.00% 0.17% 0.00% 0.13% 0.00% 0.12% 0.00%

0.08% 0.09% 0.08% 0.07%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.18% 0.00% 0.17% 0.00% 0.13% 0.00% 0.12% 0.00%

ผูบ้รหิารระดับอาวุโส่ %
1.84% 1.61% 1.85% 1.92% 1.78% 2.17% 1.59% 1.99%

1.40% 1.88% 1.94% 1.75%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 1.12% 0.98% 1.16% 1.19% 1.30% 1.33% 0.98% 1.05%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.72% 0.62% 0.69% 0.73% 0.48% 0.85% 0.61% 0.94%

ผูบ้รหิารระดับกิลาง %
2.79% 2.85% 3.10% 3.01% 2.78% 2.48% 2.44% 2.52%

2.28% 3.06% 2.65% 4.19%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 2.61% 2.54% 2.93% 2.75% 2.52% 2.36% 2.08% 2.28%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.18% 0.31% 0.17% 0.26% 0.26% 0.12% 0.37% 0.23%

ผูจ้ดักิาร %
9.88% 11.51% 9.39% 11.90% 8.03% 12.38% 7.41% 11.36%

8.61% 10.53% 9.83% 15.31%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 0.22% 0.21% 0.04% 0.16% 0.04% 0.12% 0.08% 0.06%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 8.98% 10.68% 8.62% 11.01% 7.43% 11.59% 6.76% 10.54%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.67% 0.62% 0.73% 0.73% 0.56% 0.66% 0.57% 0.76%

หวัหน่า้งาน่ %
6.83% 10.21% 6.55% 11.48% 6.12% 10.87% 6.07% 10.19%

6.80% 8.78% 8.09% 13.15%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 0.45% 1.30% 0.22% 1.30% 0.13% 0.72% 0.08% 0.18%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 6.20% 8.55% 6.16% 9.66% 5.78% 9.60% 5.62% 9.37%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 0.18% 0.36% 0.17% 0.52% 0.22% 0.54% 0.24% 0.53%

เจา้หน่า้ท่�/บุค่ลากิรทั�วไป %
78.48% 73.77% 78.93% 71.69% 81.16% 72.10% 82.49% 74.05%

61.78% 75.65% 77.23% 79.03%

• อายุต้ำากว่า 30 ปีั % 33.56% 28.25% 32.36% 25.61% 30.92% 25.12% 31.60% 22.96%

• อายุระหว่าง 30 - 50 ปีั % 43.26% 44.48% 44.68% 44.57% 48.20% 45.71% 48.66% 48.56%

• อายุมากกว่า 50 ปีั % 1.66% 1.04% 1.90% 1.51% 2.04% 1.27% 2.24% 2.52%

กิารลาเพ้�อเล่�ยงดบุูตร

401-3 พนักงานทั�งหมด้ท่�มสิ่ัทธิ�ในการล้า
เล่้�ยงด้บุูต้ร ค่น

0 1,467 1,764 1,501 524 268 367 1724

1,467 3,265 792 2,091

พนักงานท่�ใช้สิ้ัทธิ�ในการล้า
เล่้�ยงด้บุูต้ร ค่น

0 57 42 54 58 32 54 38

57 96 90 92

พนักงานท่�กลั้บมาทำางานหลั้งจ่าก 
ใช้สิ้ัทธิ�ในการล้าเล่้�ยงด้บุูต้ร ค่น 30 56 42 53 58 28 53 25
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401-3 พนกังานท่�กลั้บมาทำางานหลั้งจ่าก 
ใช้สิ้ัทธิ�ในการล้าเล่้�ยงด้บุูต้รแล้้วแล้ะ
ยงัค่งทำางานท่�องค์่กรต่้ออ่ก 12 เด่้อน

ค่น 25 48 41 49 34 15 48 14

อัต้ราการกลั้บมาทำางานของพนักงาน 
หลั้งจ่ากท่�ล้าเล่้�ยงด้บุูต้ร % 52.60% 98.25% 100.00% 98.15% 100.00% 87.50% 98.15% 65.79%

อัต้ราการค่งอยูข่องพนกังาน 
ท่�ล้าเล่้�ยงด้บุูต้ร % 43.90% 84.21% 97.62% 90.74% 58.62% 46.88% 36.92% 36.84%

จ่ำานวนพนกังานท่�ใช้สิ้ัทธิ�ล้าค่ล้อด้ ค่น No data No data No data No data No data No data 0 38

จ่ำานวนพนกังานท่�กลั้บมาทำางาน
หลั้งจ่ากใช้สิ้ัทธิ�ล้าค่ล้อด้ ค่น No data No data No data No data No data No data 0 25

จ่ำานวนพนกังานท่�กลั้บมาทำางาน 
หลั้งจ่ากใช้สิ้ัทธิ�ล้าค่ล้อด้แล้้วแล้ะ 
ยงัค่งทำางานในองค์่กรเกินกว่า  
12 เด่้อน

ค่น No data No data No data No data No data No data 0 14

กิารฝึึกิอบรมูข้องพน่กัิงาน่

404-1 จำาน่วน่ชิั�วโมูงกิารฝึึกิอบรมูเฉล่�ยต่อปขี้องพน่กัิงาน่แยกิตามูระดับ

ค่่าเฉล่�ยชิั�วโมูงกิารฝึึกิอบรมูข้อง 
พน่กัิงาน่ทั�งหมูด

ชิั�วโมูง/
ค่น่/ปี

16.58 19.13 19.34 16.78 8.30 15.32 11.09 10.18

17.86 18.06 11.22 10.72

• ค่ณิะกรรมการบรษัิีท ช้ั�วโมง/
ค่น/ปีั 22.13 7.67 11.5 14.33 0 0 1.00 0.00

• ผู้บรหิารระดั้บสูัง
(ระดั้บรองปัระธานกรรมการข้�นไปั 
ถ้้งระดั้บผู้บรหิารระดั้บสูัง)

ช้ั�วโมง/
ค่น/ปีั 87.09 87.22 33.55 23.81 1.64 5.47 18.00 2.62

• ผู้บรหิารระดั้บต้้น
(ระดั้บผู้จ่ดั้การฝ่ัายข้�นไปั ถ้้งระดั้บ
ผูช้้ว่ยรองปัระธานกรรมการ)

ช้ั�วโมง/
ค่น/ปีั 37.68 37.19 28.99 32 6.41 17.44 2.60 1.58

• พนักงานระดั้บปัฏิิบติั้การ  
(ระดั้บต้ำากว่ารองผูจ้่ดั้การฝ่ัายล้งไปั)

ช้ั�วโมง/
ค่น/ปีั 14.2 15.08 18.95 15.17 8.49 15.49 11.88 11.68

กิารประเมูนิ่ผลกิารปฏิิบติังาน่และกิารประเมูนิ่ค่วามูก้ิาวหน่า้ทางอาชิพ่ข้องพน่กัิงาน่

404-3 อัตราพน่กัิงาน่ท่�ได้รบัประเมูนิ่ผลกิารปฏิิบติังาน่และกิารประเมูนิ่ค่วามูก้ิาวหน่า้ทางอาชิพ่แยกิตามูระดับ

อัตราพน่กัิงาน่ทั�งหมูดท่�ได้รบัประเมูนิ่
ผลกิารปฏิิบติังาน่และกิารประเมูนิ่
ค่วามูก้ิาวหน่า้ทางอาชิพ่

% ต่อ
พน่กัิงาน่
ทั�งหมูด

46.40% 41.29% 47.78% 41.14% 55.52% 39.74% 59.00% 41.00%

87.69% 88.92% 95.26% 100.00%

• ผู้บรหิารระดั้บสูัง
% ต่้อ

พนกังาน
ทั�งหมด้

N/A N/A 0.05% 0.00% 0.08% 0.00% 0.07% 0.00%

• ผู้บรหิารระดั้บอาวุโสั
% ต่้อ

พนกังาน
ทั�งหมด้

0.91% 0.70% 1.06% 0.85% 1.03% 0.91% 0.94% 0.82%

• ผู้บรหิารระดั้บกล้าง
% ต่้อ

พนกังาน
ทั�งหมด้

1.40% 1.32% 1.65% 1.32% 1.56% 1.03% 1.44% 1.03%

• ผู้จ่ดั้การ
% ต่้อ

พนกังาน
ทั�งหมด้

4.98% 5.22% 5.03% 5.21% 4.64% 5.17% 4.37% 4.66%
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GRI ประเภทข้อ้มููล หน่ว่ย
2561 2562 2563 2564

ชิาย หญิงิ ชิาย หญิงิ ชิาย หญิงิ ชิาย หญิงิ

404-3
• หวัหนา้งาน

% ต่้อ
พนกังาน
ทั�งหมด้

3.37% 4.45% 3.35% 4.93% 3.48% 4.46% 3.58% 4.18%

• เจ่า้หนา้ท่�/บุค่ล้ากรทั�วไปั
% ต่้อ

พนกังาน
ทั�งหมด้

35.74% 29.60% 36.64% 28.83% 44.73% 28.16% 48.59% 30.31%

แรงงาน่เด็กิ

408-1 จ่ำานวนโค่รงการท่�พิจ่ารณิาว่าม ่
ค่วามเส่ั�ยงในการใช้แ้รงงานเด็้ก โค่รงการ No data No data No data No data 0 0 0 0

จ่ำานวนคู่ค้่่าแล้ะผูร้บัเหมาท่�พิจ่ารณิา
ว่ามค่่วามเส่ั�ยงในการใช้แ้รงงานเด็้ก ราย No data No data No data No data 0 0 0 0

แรงงาน่บงัคั่บ

409-1 จ่ำานวนโค่รงการท่�พิจ่ารณิาว่าม ่
ค่วามเส่ั�ยงในการใช้แ้รงงานบงัคั่บ โค่รงการ No data No data No data No data 0 0 0 0

จ่ำานวนคู่่ค้่าแล้ะผูร้บัเหมาท่�พิจ่ารณิา
ว่ามค่่วามเส่ั�ยงในการใช้แ้รงงาน 
บงัคั่บ

ราย No data No data No data No data 0 0 0 0

สิ่ทธีมิูน่ษุยชิน่

412-2 จ่ำานวนช้ั�วโมงอบรม นโยบาย/
กระบวนการท่�เก่�ยวขอ้งกับ Human 
Rights ของพนักงานทกุระดั้บ

ช้ั�วโมง No data No data No data No data No data No data 327 193

หมูายเหต ุ: 

1. ปีั 2564 จ่ำานวนพนกังานผูพิ้การหรอ่กลุ้่มผู้ด้้อยโอกาสัอ่�นๆ มจ่่ำานวน 42 ค่น

2. จ่ำานวนค่ณิะกรรมการบรษัิีท ไมถ่้กูนบัรวมกับจ่ำานวนพนกังานทั�งหมด้

96



หมูายเหต:ุ 

- ผูร้บัเหมา ในท่�น่�รวมถ้้ง การจ่ดั้จ่า้งบุค่ค่ล้ภายนอก (Outsource) ด้้วย เช้น่ พนกังานรกัษีาค่วามปัล้อด้ภยั แมบ่า้น เปัน็ต้้น

- ปีั 2561 หนว่ยของสัถิ้ติ้ค่วามปัล้อด้ภยัในพ่�นท่�ก่อสัรา้งโค่รงการ ค่่อ จ่ำานวนกรณิต่่้อ 200,000 ช้ั�วโมง ค่รอบค่ล้มุพนกังานแล้ะผูร้บัเหมา โด้ยสัถิ้ติ้ค่วามปัล้อด้ภยัในพ่�นท่�ก่อสัรา้งค่รอบค่ล้มุพนกังานแสันสิัร ิ
 แล้ะผูร้บัเหมาท่�โค่รงการแนวสูังแล้ะพนกังานแสันสิัรโิค่รงการแนวราบ ท่�อยูร่ะหว่างการพัฒนาโค่รงการ

- ปีั 2562 หน่วยของสัถิ้ติ้ค่วามปัล้อด้ภัยในพ่�นท่�ก่อสัร้างโค่รงการ ค่่อ จ่ำานวนกรณ่ิต่้อ 200,000 ช้ั�วโมง ค่รอบค่ลุ้มพนักงานแล้ะผู้รับเหมาท่�โค่รงการแนวสูังแล้ะพนักงานแสันสิัริ โค่รงการแนวราบ  
 ท่�อยูร่ะหว่างการพัฒนาโค่รงการ โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั อาค่ารสิัรภิญิ่โญ่ สัำานกังานใหญ่ ่อาค่ารรชั้ต์้ภาต้ย ์โรงแรมเอสัเค่ปัหวัหนิ แล้ะเขาใหญ่ ่แล้ะฮาบโิต้ะ มอล้ล์้

- ปีั 2563 หนว่ยของสัถิ้ติ้ค่วามปัล้อด้ภยัในพ่�นท่�ปัฏิิบติั้งาน ค่่อ จ่ำานวนค่นต่้อ 200,000 ช้ั�วโมง โด้ยค่รอบค่ล้มุพนกังานแล้ะผูร้บัเหมา ท่�อาค่ารสิัร ิแค่มปัสัั โค่รงการก่อสัรา้ง โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั  
 เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิแล้ะเขาใหญ่่ แล้ะฮาบโิต้ะ มอล้ล์้

- ปีั 2563 “อัต้ราการบาด้เจ่บ็จ่ากการปัฏิิบติั้งาน แต่้ไมถ้่้งขั�นหยุด้งาน” แล้ะ “จ่ำานวนช้ั�วโมงการทำางานของผูป้ัฏิิบติั้งานทั�งหมด้” ได้้ใช้ข้อ้มูล้ผูร้บัเหมาเฉพาะผูร้บัเหมาท่�อยูใ่นระบบอาช้ว่อนามยัแล้ะค่วามปัล้อด้ภยั 
 ขององค์่กร

- ปีั 2564 หน่วยของสัถิ้ติ้ค่วามปัล้อด้ภยัในพ่�นท่�ปัฎิิบติั้งาน ค่่อ จ่ำานวนค่นต่้อ 200,000 ช้ั�วโมง โด้ยค่รอบค่ล้มุพนกังานแล้ะผูร้บัเหมา ท่�อาค่ารสิัร ิแค่มปัสัั โค่รงการก่อสัรา้ง โรงงานผลิ้ต้แผน่ค่อนกรต่้สัำาเรจ็่รูปั  
 เด้อะ เภร ่โฮเต็้ล้ หวัหนิแล้ะเขาใหญ่่ แล้ะฮาบโิต้ะ มอล้ล์้

GRI ประเภทข้อ้มููล หน่ว่ย 2561 2562 2563 2564

พน่กัิงาน่ ผูร้บัเหมูา พน่กัิงาน่ ผูร้บัเหมูา พน่กัิงาน่ ผูร้บัเหมูา พน่กัิงาน่ ผูร้บัเหมูา

กิารบรหิารจดักิารอาชิว่อน่ามูยัและค่วามูปลอดภยั

403-8 จ่ำานวนผูท่้�อยูใ่นระบบ
อาช้ว่อนามยัแล้ะ
ค่วามปัล้อด้ภยัของ
องค์่กร

ค่น N/A N/A N/A N/A 1,433 3,228 1,672 1,171

403-9 จ่ำานวนผูเ้ส่ัยช้วิ่ต้
จ่ากการปัฏิิบติั้งาน

ค่น 0 0 0 0 0 0 0

อัต้ราการเส่ัยช้วิ่ต้
จ่ากการปัฏิิบติั้งาน

จ่ำานวนค่นต่้อ 
200,000

ช้ั�วโมงทำางาน
0 0 0 0 0 0 0

จ่ำานวนผูบ้าด้เจ่บ็
รุนแรงจ่ากการ
ปัฏิิบติั้งานจ่นพิการ  
(ไมร่วมกรณิเ่ส่ัยช้วิ่ต้)

ค่น N/A N/A 0 0 0 0 0 0

อัต้ราการบาด้เจ่บ็
รุนแรงจ่ากการ
ปัฏิิบติั้งานจ่นพิการ  
(ไมร่วมกรณิเ่ส่ัยช้วิ่ต้)

จ่ำานวนค่นต่้อ 
200,000

ช้ั�วโมงทำางาน
N/A N/A 0 0 0 0 0 0

จ่ำานวนผูบ้าด้เจ่บ็
รุนแรงจ่ากการปัฏิิบติั้
งาน ไมส่ัามารถ้กลั้บมา
ทำางานได้้ภายใน 6 เด่้อน 
(ไมร่วมกรณิเ่ส่ัยช้วิ่ต้)

ค่น N/A N/A N/A 0 0 0 0 0

อัต้ราการบาด้เจ่บ็
รุนแรงจ่ากการปัฏิิบติั้
งาน ไมส่ัามารถ้กลั้บมา
ทำางานได้้ภายใน 6 เด่้อน 
(ไมร่วมกรณิเ่ส่ัยช้วิ่ต้)

จ่ำานวนค่นต่้อ 
200,000

ช้ั�วโมงทำางาน
0.99 1 0 0 0 0 0

จ่ำานวนผูบ้าด้เจ่บ็
จ่ากการปัฏิิบติั้งาน แต่้
ไมถ้่้งขั�นหยุด้งาน

ค่น N/A N/A N/A N/A 20 68 15 139

อัต้ราการบาด้เจ่บ็
จ่ากการปัฏิิบติั้งาน แต่้
ไมถ้่้งขั�นหยุด้งาน

จ่ำานวนค่นต่้อ 
200,000

ช้ั�วโมงทำางาน
1.08 1 1 0.53 2.19 0.92 1.49

จ่ำานวนช้ั�วโมงการ
ทำางานของผูป้ัฏิิบติั้
งานทั�งหมด้

จ่ำานวน
ช้ั�วโมงต่้อปัี

N/A N/A N/A N/A  7,601,280  6,197,760 3,250,368  18,677,160 

97



ดััชนีตัีัวชี�วดัั
GRI

GRI Standard Disclosure Page Number(s)  
and/or URL(s) Omission / Remark

General Disclosure

GRI 102 :
General Disclosures 
2016

Organizational profile

102-1 Name of the organization 6

102-2 Activities, brands, products, and services 2021 Annual Report 
Page 28-34

Disclose in Annual 
Report

102-3 Location of headquarters 2021 Annual Report 
Page 25

Disclose in Annual 
Report

102-4 Location of operations 2021 Annual Report 
Page 34

Disclose in Annual 
Report

102-5 Ownership and legal form 2021 Annual Report 
Page 18-21

Disclose in Annual 
Report

102-6 Markets served 2021 Annual Report 
Page 18

Disclose in Annual 
Report

102-7 Scale of the organization
2021 Annual Report 

Page 34-38, 101, 
123-127

Disclose in Annual 
Report

102-8 Information on employees and other workers 90-91

102-9 Supply chain 38

102-10 Significant changes to the organization and its  
 supply chain 7

102-11 Precautionary Principle or approach 26-27

102-12 External initiatives 2021 Annual Report 
Page 64, 94-95

Disclose in Annual 
Report

102-13 Membership of associations 2021 Annual Report 
Page 111, 261

Disclose in Annual 
Report

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 3-4

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 26-27

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 21

Governance

102-18 Governance structure 2021 Annual Report 
Page 89

Disclose in Annual 
Report

102-30 Effectiveness of risk management process 25

102-32 Highest governance body’s role in sustainability  
 reporting 16-17
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GRI Standard Disclosure Page Number(s)  
and/or URL(s) Omission / Remark

GRI 102 :
General Disclosures 
2016

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 10-11

102-41 Collective bargaining agreements -

Information is not  
available. Sansiri  
currently does not  
collaborate with trade 
union to establish 
collective bargaining 
agreements.

102-42 Identifying and selecting stakeholders 9

102-43 Approach to stakeholder engagement 10-11

102-44 Key topics and concerns raised 10-11

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial  
 statements

2021 Annual Report 
Page 151 - 172

Disclose in Annual 
Report

102-46 Defining report content and topic Boundaries 10 - 11

102-47 List of material topics 18

102-48 Restatements of information 90-97

102-49 Changes in reporting 6

102-50 Reporting period 6

102-51 Date of most recent report 6

102-52 Reporting cycle 6

102-53 Contact point for questions regarding the report 102

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI  
 Standards 17

102-55 GRI content index 98-101

102-56 External assurance N/A This report is not  
externally assured.

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

Management approach disclosures

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 16 - 18

103-2 The management approach and its components 3 - 4

103-3 Evaluation of the management approach 13 - 14

Transparency, Anti-corruption Practices, and Business Ethics

GRI 205 :
Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption  
 policies and procedures 82

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 82

Risk and Crisis Management

GRI 201 :
Economic  
Performance 2016

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

2021 Annual Report 
Page 69

Disclose in Annual 
Report
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GRI Standard Disclosure Page Number(s)  
and/or URL(s) Omission / Remark

Supply Chain Management

GRI 308 : 
Supplier  
Environmental  
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using  
 environmental criteria 81

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social  
 criteria 81-82

Environmental Management System and Eco-efficiency

GRI 303 :
Water 
and Effluents 2018

303-1 Interactions with water as shared resource 46

303-2 Management of water discharge-related impacts 46

303-3 Water withdrawal 84

303-4 Water discharge 85

303-5 Water consumption 85

GRI 306 :
Waste 2020

306-1 Waste generation and significant waste-related 47

306-2 Management of significant waste-related impacts 48

306-3 Waste generated 86

306-4 Waste diverted from disposal 86

306-5 Waste directed to disposal 86

Resource Conservation, Resource Efficiency and Low Carbon Society

GRI 301: 
Materials 2016 301-1 Materials used by weight or volume 86-87

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 84

302-4 Reduction of energy consumption 58

GRI 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 88

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 88

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 88

Human Resource Management 

GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employees hires and employee turnover 92

401-3 Parental leave 94-95
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GRI Standard Disclosure Page Number(s)  
and/or URL(s) Omission / Remark

GRI 403 : 
Occupational  
Health and  
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system 62

403-2 Hazard identification, risk assessment, and  
 incident investigation 62, 64

403-3 Occupational health services 62

403-4 Worker participation, consultation, and  
 communication on occupational health and safety 62

403-5 Worker training on occupational health and safety 63

403-6 Promotion of worker health 62

403-7 Prevention and mitigation of occupational health  
 and safety impacts direc linked by business  
 relationships 

65

403-8 Workers covered by an occupational health and  
 safety management system 97

403-9 Work-related injuries 97

GRI 404 :
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 95

404-2 Programs for upgrading employee skills and  
 transition assistance programs 66-69

404-3 Percentage of employees receiving regular  
 performance and career development reviews  95-96

Human Rights

GRI 405 :
Diversity and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 93-94

GRI 408: Child 
Labor 2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk for  
 incidents of child labor 96

Corporate Citizenship/ CSR

 GRI 201 :
Economic  
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed 81

GRI 203 :
Indirect Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported 76-78
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แบบสอบ ามความคิดเหนของ ูอ่้าน

ความคิดเหน็ของท่านท่ีมต่ีอรายงานความยั่งยนืประจาํปี 2564 บบันี ้
จะนําไปปรบัปรุงและพัฒนาการจดัทํารายงานในปีถัดไป
ขอขอบคณุสําหรบัความรว่มมอืของท่าน

กรุณาสแกน R C
เพื่อตอบแบบสอบ าม

ชอ่งทางการติดต่อ
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ายพัฒนาความยั่งยนื 
สํานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) (สํานกังานใหญ)่ 
59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์  0-2027-7  
อีเมล์  sustainability sansiri. o
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