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แนวโนม้ของโลกทีก่ำาลงัเปลีย่นแปลงไป ไม่วา่จะเป็นแนวโนม้
ของสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น และวิถีการดำาเนินชีวิตใน
ยุคดิจิทัล ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคโลก
ไร้พรมแดนที่เอื้อต่อการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่ม
โอกาสให้กับธุรกิจในการเจาะตลาดภูมิภาคต่างๆ กลายเป็น
ประเด็นที่ประชาคมโลก ทุกภาคส่วนธุรกิจ แม้กระทั่งระดับ
ปัจเจกบุคคลต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อน กำาลังสร้างโอกาสและความท้าทายในการ
ดำาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางในการเติบโตของ
บรษิทัทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของโลกจงึเปน็ปจัจยั
สำาคัญที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท

เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็น
สัดส่วนอายุของประชากร กำาลังซื้อที่ เปล่ียนแปลงไป 
ตลอดจนวิถีในการดำาเนินชีวิต ทำาให้แสนสิริ เล็งเห็น 
โอกาสใหม่ๆ ในการเพ่ิมมูลค่าของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมา
แสนสิริเปิดตัวโครงการใหม่ 20 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม 46,222 ล้านบาท เป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้  
ในการนี้  แสนสิริสามารถสร้างยอดขายได้ที่  31,139  
ล้านบาท ในปี 2559 แสนสิริได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม 
ลูกค้าต่างชาติมากขึ้น โดยสามารถสร้างยอดขายจากลูกค้า
ต่างชาติได้สูงที่สุดในประวัติการณ์ถึง 5,418 ล้านบาท 
ซึ่งความสำาเร็จในการรุกตลาดต่างประเทศในปีนี้ แสดงถึง
ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ลกูค้าชาวต่างชาติและโอกาสในการขยายฐานลกูค้าอนัเนือ่ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกไร้พรมแดน

ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีการฟื้นตัว ถึงแม้ว่า 
สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมยังคงไม่ฟ้ืนตัว 
อย่างสมบูรณ์มากนัก ทำาให้ยังมีความท้าทายจากปัจจัย
ภายนอกอีกหลายประการทั้งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะมีผลต่อการดำาเนินงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้เราต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและ 
รูปแบบการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างไรก็ดี 
เพ่ือความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการคำานึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในธุรกิจ แสนสิริจึงเพิ่มมุมมองประเด็นทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยทั้งในระดับ
ของกลยุทธ์และกระบวนการ ในส่วนการดำาเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อเด็ก เรายังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
โครงการ The Good Space หรือ “พื้นที่ปลอดภัยสำาหรับ
เดก็” ในสถานทีก่อ่สรา้ง โดยปนีีเ้ราไดข้ยายความรว่มมอืกบั
องค์การยูนิเซฟ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัย
โลก เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่อาศัยในสถานที่ก่อสร้างของเรา

แสนสิริเชื่อว่าการเติบโตทางธุรกิจที่ได้สร้างคุณค่าให้กับ 
ทกุภาคสว่น ไมว่า่จะเป็น ลกูค้า สงัคม พนกังาน คู่ค้า สถาบนั
การเงิน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำาคัญ
หลกัทีจ่ะผลกัดนัให้องค์กรเติบโตไปอย่างย่ังยนื อนัจะนำาไป
สู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนเช่นกัน

อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอำานวยการ

สารจากประธานอำานวยการ
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ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส

แสนสิริเชื่อว่า ‘อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากสร้างวันนี้ให้ย่ังยืน’  
นี่จึงเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา 
เพ่ือเติบโตพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียใน 
ทุกภาคส่วน

แสนสิริยึดหลักการสร้างความยั่งยืนด้วยแนวคิด 3P ได้แก่ 
Product, People และ Planet เป็นหลักในการดำาเนิน
ธุรกิจของเรา และพาสังคมให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

PRODUCT: คุณภาพ ความนา่เชือ่ถือ และดไีซน ์(Quality, 
Reliability & Aesthetic Functionality Design) คือ
หัวใจสำาคัญในการสรา้งทีอ่ยู่อาศัยของแสนสริ ิเราอยากสรา้ง
และสง่ต่อสถานทีท่ีล่กูบ้านใชช้วีติและเติบโตให้ดทีีส่ดุ เพือ่ให้
ลูกบ้านแสนสิริทุก Generation ใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างยั่งยืน

PEOPLE: แสนสิริให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุก 
ภาคส่วน ต้ังแต่ลูกบ้านแสนสิริ พนักงานทุกระดับภายใน
องค์กร รวมไปถึงคู่ค้าที่เราทำาธุรกิจด้วย

PLANET: เราไม่หยุดนิ่งในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ยกระดับกระบวนการสร้างบ้านที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อ 
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อีกทั้งการสร้างสังคมให้น่าอยู่ 
ยังเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่แสนสิริให้ความสำาคัญ โดยเน้นไปที่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของ
ชาติในอนาคต

แนวคิดเหล่านี้จะเป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับแสนสิริในการ
สร้างความยั่งยืนต่อส่วนรวมทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป  
(Today, Tomorrow and Always)

บทนำาสู่ความยั่งยืนของแสนสิริ



ผลการดำาเนินงานเด่น
ของแสนสิริ ในปี 2559
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ผลการดำาเนินงานเด่นของแสนสิริในปี 2559

รายได้รวม 34,395 ล้านบาท

พนักงานรวมกว่า 3,500 คน

กำาไรสุทธิ 3,380 ล้านบาท

ลดต้นทุนจากการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานได้กว่า 228 ล้านบาท

อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ 9.8

งบลงทุนวิจัยนวัตกรรมกว่า
10 ล้านบาท

ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55

20 โครงการใหม่ ในปี 2559

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป 

8 โครงการผ่านการประเมิน EIA

4 โครงการได้รางวัล
แบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พนักงานตัวแทน 28 คน เข้าร่วมพัฒนาความเป็นผู้นำา
ผ่านโครงการ Sansiri Leadership Programme รุ่นท่ี 8

เงินลงทุนอบรมพนักงานทั้งสิ้น 17 ล้านบาท

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 

ไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและ 
ผู้รับเหมาในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

ลูกหลานผู้รับเหมากว่า 500 คน ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

และกระทรวงสาธารณสุข



เกี่ยวกับแสนสิริ
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บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2527 และได้
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต่
ปี 2539 เป็นต้นมา โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SIRI” ด้วย
ประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มาเป็นระยะเวลาเกือบ 32 ปี แสนสิริถือเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในระดับแนวหน้า 
ของประเทศไทย นับต้ังแต่ปีที่ก่อต้ัง แสนสิริได้พัฒนา
โครงการที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การอยู่อาศัยให้กับ
ลูกบ้านหลากหลายกลุ่มมาแล้ว 316 โครงการในพ้ืนที่
ประเทศไทยท้ังหมด 17 จังหวัด และในต่างประเทศอีก 1 
ประเทศ ปัจจุบัน แสนสิริมีพนักงานในกลุ่มรวมทั้งหมดกว่า 
3,500 คน

ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แสนสริมีิบรษิทัในกลุม่อนัประกอบดว้ย แสนสริ ิซึง่เป็นบรษิทั
ใหญ่ และมีบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดย
ออ้ม รวมทัง้บรษิทัรว่มทนุ โดยแบ่งการดำาเนนิงานออกเป็น 2 
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักทีส่รา้งรายได้ให้แสนสริคิิดเป็นรอ้ยละ 88 ของรายไดร้วม 
ปี 2559 และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
โครงการบ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม /
โฮม ออฟฟิศ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ดำาเนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด มี 3 บริการ
หลัก ได้แก่ 
1) บริการตัวแทนซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริหาร 
 งานขายโครงการ 
2) การบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร ทัง้การ
 บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการ 
 บริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
3) บริการให้คำาปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งก่อนเริ่มและ
 ระหว่างการดำาเนินโครงการ ตลอดจนบริการตรวจสอบอาคาร

ธุรกิจด้านการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ธุรกิจโรงแรม 
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น
หัวหินและเขาใหญ่

ธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล
ฮาบิโตะ มอลล์

ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์ 
สำาหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร 
Quintessentially Lifestyle

ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
(Events Management) งานวิวาห์ครบวงจร
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Quintessentially Event and Wedding
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ห่วงโซ่คุณค่า

- การศึกษาความเป็นไปได้
 ในการพัฒนาโครงการ
- การกำาหนดลูกค้ากลุ่มเป้่าหมาย
 และการวิเคราะห์คู่แข่ง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
 ประเด็นสำาคัญทางด้านกฎหมาย
 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ
สำาหรับการพัฒนาโครงการ

การออกแบบและ
การเตรียมพัฒนาโครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

- การออกแบบแนวคิดโครงการ
 และพัฒนาแบบสำาหรับใช้ใน
 วัตถุประสงค์ต่างๆ
- การคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในโครงการ
- การขออนุญาตจากหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเตรียมเงินทุน
 สำาหรับพัฒนาโครงการ

- การกำาหนดแผนการขายและ
 กิจกรรมทางการตลาด
- การคัดเลือกเครื่องมือในการขาย
 และสื่อทางการตลาด
- การออกแบบและสร้างบ้านตัวอย่าง

การก่อสร้างของโครงการ การส่งมอบ บ้าน/ห้องชุด
ให้กับลูกค้า

บริการหลังการโอนกรรมสิทธิ์

- การคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรึกษา
 ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- การก่อสร้างสาธารณูปโภค
 ส่วนกลาง การผลิตแผ่นคอนกรีต
 สำาเร็จรูปและขนส่งมาติดตั้งยัง  
   โครงการและการก่อสร้างบ้าน/
   ห้องชุด
- การบริหารจัดการต้นทุนของ
 โครงการ
- การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ   
 งานก่อสร้าง

- การอำานวยความสะดวกในเรื่องการ
 ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร
- การตรวจรับมอบ บ้าน/ห้องชุด 
 และการแก้ไขงาน
- การโอนกรรมสิทธิ์

- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การรับประกันคุณภาพ บ้าน/ห้องชุด
- การแจ้งซ่อม
- การจัดตั้งนิติบุคคลสำาหรับบริหาร
 อาคารที่พักอาศัย
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กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เรามุ่งม่ันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่ 
น่ารื่นรมย์ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า 
คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้ 
รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือก
ใช้บริการ

พันธกิจ
มุ่งม่ันพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม
ไลฟ์สไตล์ และประสบการณท์ีมี่เอกลักษณเ์ฉพาะตัว เราพรอ้ม
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณ 
ทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป

เราจะดำาเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทาง
อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการ 
นำาเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึง
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์
ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน 

โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆ
ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

ในปี 2559 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญ
เติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์สำาคัญ ดังนี้

สำาหรับปี 2560 แสนสิริวางกลยุทธ์สำาคัญในการ
ดำาเนินธุรกิจท่ีจะสามารถผลักดันให้องค์กรเติบโตได้
อย่างยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์การเป็น 
“ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือกใช้บริการ” 
มากที่สุด ดังนี้ 

- การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
 โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) หรือ BTS เพื่อเสริมสร้าง
 ความแข็งแกร่งและคงความเป็นผู้นำาในตลาดคอนโดมิเนียม
 ในปี 2559 ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 5 แห่ง 
 มูลค่าโครงการรวมกว่า 20,000 ล้านบาท

- การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป 
 โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) หรือ BTS อย่างต่อเนื่องเพื่อ 
 ต่อยอดความสำาเร็จของการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 
 โดยมีแผนงานจะเปิดโครงการมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท

- การตอกย้ำาตำาแหน่งผู้นำาทางการตลาดสำาหรับตลาด 
 คอนโดมิเนียมระดับบน โดยในปี 2559 ได้เปิดโครงการ 
 “ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส” (98 Wireless) ซึ่งเป็นโครงการ 
 ที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

- การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดบ้านเดี่ยวระดับบน 
 โดยมีแผนจะเปิดโครงการภายใต้แบรนด์ “บ้านแสนสิริ”

- การเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากย่ิงข้ึน ผ่านการทำากิจกรรม
 การตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ในปี 2559
 ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศมีมูลค่ารวม 5,400
 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงอยู่ท่ี 3,500 ล้านบาท

- การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
 โดยกำาหนดเป้าหมายยอดขายลูกค้าต่างประเทศในปี 
 2560 ไว้ที่ 7,500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันแสนสิริ 
   ถือได้ว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานลูกค้า
   ต่างประเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

- การดำาเนินงานภายใต้แนวคิด “Engineer For Growth” 
 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานทางธุรกิจท่ีเข้มแข็งและรองรับการเติบโต  
 ในอนาคตอย่างย่ังยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าใช้ 
 จ่ายและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง การ 
 เพ่ิมความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

- การปรับองค์กรโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ใน
 การตัดสินใจทางธุรกิจ (Data Analytics)

- การร่วมมือกับผู้ออกแบบและผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ระดับโลก  
   เช่น Ralph Lauren Home และ Yoo Design   
   Studio and Phillippe Starck เพื่อสร้าง
 ความแตกต่าง ให้กับโครงการของแสนสิริและช่วยสร้าง 
 การยอมรับจาก ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่าง  
 ประเทศมากขึ้น

- การสร้างความแตกต่างให้กับแสนสิริผ่านการลงทุนใน
   Property Technology (Prop-Tech)

- การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ 
 “ฮาบิโตะ”
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เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ
มูลค่ารวม 46,200 ล้านบาท

(รวมบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์)

รายได้รวม
34,395 ล้านบาท

กำาไรสุทธิ
3,380 ล้านบาท

ล้านบาท

ปี 2559

ยอดขายรวม
31,100 ล้านบาท

หลักการกำากับดูแลกิจการ

แสนสิริตระหนักถึงความสำาคัญและมุ่งดำาเนินธุรกิจตาม
นโยบายการกำากับดูแลที่ด ีที่ครอบคลุมถงึสิทธิผูถ้ือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสและเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อม
สนับสนุนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามหน้าที่ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและรักษาเงินทุนของ
บรษิทั รวมถงึเพิม่คุณค่าให้ผู้ถอืหุ้นในระยะยาวภายใต้กรอบ
จริยธรรมที่ดี ต่อต้านการทุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชน 
และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็น
ส่วนสำาคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร

ในปี 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี 
คณะกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 10 ท่าน ในจำานวนนี ้มกีรรมการ
อิสระ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้เลือกให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บรษิทัไม่เปน็บคุคลคนเดยีวกนั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาท 
อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน

คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
บรษิทัมีจำานวน 6 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (Nomination and Compensation 
Committee) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility Committee) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance 
Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committee) ซึ่งในการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในหลายๆ ด้าน อาทิ วัยวุฒิ คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ 
ภาวะผู้นำา และวิสัยทัศน์ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
หลักในการดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดของกฎหมาย และ 

กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Committee) มีแผนจะจัดทำากฎบัตรของ
คณะกรรมการ (Board Charter) เพื่อระบุหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความชัดเจน 
รวมถงึระบุอำานาจการตัดสนิใจและแนวทางบรหิารการดำาเนนิ
งานขององค์กร เป็นต้น โดยจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจำาปี 2559 ของบริษัท (ศึกษารายละเอียด 
เพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”)

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทมีแผนพิจารณานำา
แนวทางประเมินการกำากับดูแลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยกำาหนด มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิผล 
อย่างเป็นลำาดับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำาเนินการในปี 2560 โดย 
จะยึดถือหัวข้อหลัก รวม 6 ด้าน สำาหรับใช้ในการประเมิน
คณะกรรมการ อันประกอบด้วย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำาหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนา 
 ผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะทำาการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลด้วย 
ซึง่ในอนาคตอาจขยายไปถงึการจดัทำาแผนการตรวจประเมิน 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการโดยหน่วยงานภายนอก 
ต่อไป เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและประสิทธิภาพการ 
ดำาเนินงานกำากับดูแลของคณะกรรมการ

อนึ่ ง  บริษัทมีแผนจัดทำารายการทักษะที่จำ า เป็นของ 
คณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อช่วย
แสดงให้เห็นถึงภาพรวมศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ 
คณะกรรมการในปัจจุบัน อีกทั้งใช้ประกอบการจัดทำาแผน
พัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ศักยภาพของคณะกรรมการในภาพรวมได ้โดยคาดวา่จะเริม่ 
ดำาเนินการในปี 2560
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ช่องทางการสอบถามข้อมูล แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

ท่านสามารถดำาเนินการติดต่อสำาหรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยผ่านช่องทางได้ ดังนี้

อีเมล: CG@sansiri.com

ไปรษณีย์: โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส ได้แก่
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ  (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) หรือ 
เลขานุการบริษัท (สำานักกฎหมาย) และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้ 
บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)
475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์: www.sansiri.com 

นอกจากนี้ ภายในปี 2561 บริษัทมีแผนจัดทำาจรรยาบรรณ
การดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่กำาหนดแนวทาง
การปฏิบัติใน 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรบุคคล
2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ 
 อื่นใด
4) การสอบถาม การให้ข้อมูล การเสนอแนะ การแจ้ง และ 
 การร้องเรียน
5) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
 ทำางาน
6) จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา 
 (Supplier and Contractor Code of Conduct)

บริษัทอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดช่องทางสอบถามข้อมูล 
เพ่ิมเติมสำาหรบัรายละเอยีดดา้นจรยิธรรมในการดำาเนนิงาน 
หรือการดำาเนินงานตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำา
ผิด (Whistle Blowing Policy) สำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายในการสอบถามข้อมูลด้านจริยธรรมในการดำาเนิน
งานและรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทำาทีส่งสยัวา่มกีาร
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุจริต
คอร์รัปชัน ซึ่งช่องทางดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 
2560 โดยในเบื้องต้น หากพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการดำาเนินงาน สามารถขอคำาปรึกษาจากฝ่าย
กฎหมาย หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำานักงาน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเนื้อหาที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนก่อนเข้าสู่กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัท
ให้ความสำาคัญสูงสุดในการรักษาความลับและปกปิดข้อมูลของผู้แจ้ง (Whistleblowing) โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้



แสนสิริ
กับความยั่งยืน
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ปลูกฝังความยั่งยืน

แนวทางการจัดการความยั่งยืนของแสนสิริ
แสนสิริเล็งเห็นความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจที่เป็นไป
ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งได้คำานึงถึงทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งเเวดล้อม แสนสิริจึงได้วางแนวทางบริหาร
จัดการความย่ังยืนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับต่อการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิด
ขึน้ในอนาคต และมีแนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการดำาเนนิ
ธุรกิจในระยะยาว 

ในปี 2559 แสนสิริได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร โดยเพิ่ม
ขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้กับฝ่ายวางแผนองค์กร
ในการดูแลงานบริหารจัดการความเสี่ยงและงานพัฒนา 
ความย่ังยืน ซึ่งส่วนงานพัฒนาความย่ังยืน จะทำาหน้าที่
กำาหนดกลยุทธ์และกำากับดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กร และยังมีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานและ
สื่อสารกลยุทธ์การดำาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบ ตลอดจนดำาเนินการเพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำาหนด ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผล
การดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอย่างย่ังยืนเพือ่รวบรวมขอ้มูล
และนำาเสนอต่อประธานผู้บริหารฝ่่ายปฏิบัติการโดยตรง 
เพ่ือพิจารณา กำากับดูแล และรายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ 
ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน

แสนสิริมีแผนจัดทำากลยุทธ์ด้านความย่ังยืน เพ่ือกำาหนด
เป้าหมาย กำากับ และสื่อสารแผนการดำาเนินงานในประเด็น
สำาคัญด้านความย่ังยืนของบริษัทให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ โดยศึกษารายละเอียดจากแนวโน้มความย่ังยืน
ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable  
Development Goals: SDGs) ที่ เกี่ยวข้องและ 
หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s 
Right and Business Principle: CRBP) ที่พัฒนา
ขึ้นโดย องค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ 
(UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก 
(Save the Children) รวมถึงทบทวนผังโครงสร้าง
องค์กรเพื่อให้การติดตามผลการดำาเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำาให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้มีโอกาสร่วม
กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท อันจะเป็นการ 
ยกระดบัคุณภาพชีวติบนพืน้ฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะเเล้วเสร็จภายในปี 2560

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของบริษัทครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 
1) ด้านเศรษฐกิจ เน้นเร่ืองการปรับปรุงและพัฒนกระบวนการ
 เพื่อคุณภาพของสินค้าและนวัตกรรม
2) ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
 การพัฒนาโครงการ ตลอดจนแนวคิดของโครงการ 
 (Project Concept) ทีต่อบโจทย์และสง่เสรมิการใชช้วีติ
 ของผู้อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ด้านสังคม เน้นเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน 
 ในสถานประกอบการ ผู้อยู่อาศัยทั้งลูกบ้านและผู้เช่า 
 และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานประกอบการของ 
 บริษัทซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่บริษัทดำาเนินคู่ขนาน 
 ไปกับการร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
 (UNICEF Thailand) เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 ของ เด็กและ เยาวชนอีกด้วย ตลอดจนการให้ 
 การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนฉุกเฉินสำาหรับ 
 เด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations International 
 Children’s Emergency Fund)

ทัง้นี ้แสนสริเิริม่จดัทำารายงานความย่ังยืนป ี2559 เป็นฉบบั
แรก แสดงถึงความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการความย่ังยืน
ของบริษัท ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการและผลการ
ดำาเนินงานในประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน ที่ประเมินจาก
ผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัในแง่ของเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่เเวดล้อม และผลกระทบต่อความคาดหวงัของ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานผู้บริหาร
ฝ่่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน

งานวางแผนองค์กร
และบริหารความเสี่ยง งานพัฒนาความยั่งยืน งานพัฒนาองค์กร
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บริหารความเสี่ยง
และสถานการณ์วิกฤติ

แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee: RMC) ขึ้นใหม่ในปี 2559 
เพ่ือทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและ
กำากับดูแลความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการ
ชุดย่อยบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management  
Committee) ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจัดการโครงการ 
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน รวมถึงฝ่ายวางแผนองค์กรและ
พัฒนาความย่ังยืน ทำาหน้าที่พิจารณาความเส่ียงและร่วม
กำาหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได ้ผ่านการทำางานโดยสว่นงานวางแผน
องค์กรและบริหารความเส่ียง ร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงานและฝ่ายงานที่จะเป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ 
และประเมินความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ การเงิน สังคม กฎหมาย 
และการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม และบรหิารจดัการความเสีย่ง
ตลอดกระบวนการทำางาน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยง
ถูกพิจารณาและระบุไว้ครบถ้วนแล้ว และมีแผนรองรับ
การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะดำาเนินการทบทวน
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำาทุกปี และคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยบรหิารความเสีย่งมหีนา้ทีร่ายงานผลการดำาเนนิงาน
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุก 6 เดือน 
สำาหรบัการพัฒนาโครงการใหม่ จะมีคณะกรรมการพจิารณา
การลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากหลายส่วนงาน เข้ามาร่วมพิจารณาการลงทุน 
ซึ่งได้รวมการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนในด้าน
ต่างๆ ด้วย

การประเมินและกลั่นกรองข้อมูลด้านความเสี่ยงองค์กร
และความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการทั้งหมด โดย 
คณะกรรมการชุดย่อยบริหารความเสี่ยงจะพิจารณา 
ความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ ์ดา้นการดำาเนนิงาน ดา้นการเงิน ดา้นกฎเกณฑ ์และ
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงความเสี่ยง 
ด้านสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของงานพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จะนำามาจัดทำาเป็นแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) กระจายไปยังส่วนงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการส่ือสารแผนดำาเนินงานไปยังระดับ
ปฏิบัติการเพื่อดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ในการนี้ ส่วนงานวางแผน 
องค์กรและบริหารความเสี่ยงจะทำาหน้าที่ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ และสนับสนุนระดับปฏิบัติการของส่วนงานต่างๆ 
ให้สามารถดำาเนินการเพื่อบรรลุตามแผนงานที่กำาหนดไว้ 
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนงานเป็นระยะๆ 

นอกจากนี ้แสนสริยัิงไดค้ำานงึถงึการบรหิารจดัการเหตุการณ์
ไม่ปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและ 
ภาพลักษณ์ของบริษัทหากเหตุการณ์ดังกล่าวทวีความ
รนุแรงเป็นขอ้พพิาท เหตุการณฉ์กุเฉนิ และเหตุการณว์กิฤติ  
แสนสิริจึงจัดแนวทางบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติอย่าง
เป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดความรุนแรงของ 
ผลกระทบและป้องกันผลที่กระทบต่อต้นทุน ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง รวมถึงควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
วิกฤติ เพ่ือให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยจำาแนกประเภทเหตุการณ์ไม่ปกติตามระดบัความรนุแรง
และจำานวนผู้เกีย่วขอ้ง และกำาหนดหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบใน
การบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติแต่ละประเภท

แสนสิริกำาหนดศูนย์กลางการรับข้อร้องเรียนผ่านระบบ 
Call Centre สำาหรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ทีมงาน Call Centre (CC) และคณะกรรมการ
พิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับส่ือสังคม (Social Media 
Committee: SMC) พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะถูกบันทึกเป็นรายการที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นข้อพิพาท 
(High Coordination) ซึ่งต้องการหน่วยงานกลาง 
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันการลุกลามกลายเป็น 
ข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก จะมีหน่วยงานบริหารจัดการ
ข้อพิพาท (Incident Management Team: IMT) 
เข้ามาบริหารจัดการ ส่วนในกรณีที่เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายในองค์กร จะมีหน่วยงานบริหารจัดการความ
ต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity Management 
Team: BCMT) เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขเหตุการณ์
ดังกล่าว ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ ต้องอาศัยความ 
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกอันเป็นเหตุมาจากภัย
ธรรมชาติหรอืผลกระทบจากเหตุการณท์ีม่นษุย์สรา้งขึน้เชน่ 
การชุมนุมประท้วง การลอบวางเพลิง เป็นต้น หน่วยงาน
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response 
Team: ERT) จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบริษัทจะพยายาม
ควบคุมความรนุแรงของเหตุการณ์ไม่ให้ยกระดบัสูเ่หตุการณ์

จำานวนคนผู้ที่เกี่ยวข้อง (น้อยไปมาก)

BCMT
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ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

ง 
(น

้อย
ไป

มา
ก)

เหตุการณ์ไม่ปกติ

สภาวะวิกฤติ

CC & SMC BCMT IMT

รายการที่มีแนวโน้มจะกลายเป็น
ข้อพิพาท (High Coordination)

เหตุการณ ์“ขอ้พพิาทภายในองค์กร” 
(Internal Incident)

เหตุการณ์ “ข้อพิพาทกับบุคคล
ภายนอก” (External Incident)

ERT CMT

เหตุการณ์ “ฉุกเฉิน” 
(Emergency)

เหตุการณ์ “วิกฤติ”
(Crisis)

ไม่สามารถจัดการได้

ไม่สามารถจัดการได้

วกิฤติ ทีอ่าจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์
ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีหากเหตุการณน์ัน้ๆ ไดร้บัการพิจารณา
ว่าเข้าสู่เหตุการณ์วิกฤติ จะมีหน่วยงานบริหารจัดการ
เหตุการณ์วิกฤติ (Crisis Management Team: CMT) 
เป็นผู้รับผิดชอบและติดตามแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้  เมื่อสถานการณ์ ได้รับการแก้ ไขแล้ว หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการแก้ ไขปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบ และประเมินสถานการณ์หลังการแก้ปัญหา (Post 
Evaluation) ก่อนแจ้งปิดรายการเหตุการณ์ ไม่ปกติ 
ผ่านระบบ Call Centre เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป

เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ  
จึงมีการจัดอบรมและจัดทำาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ร่วมกันเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี แสนสิริมีแผนงานในปี 2560 ที่จะกำาหนด 
เป้าหมายระยะยาวขององค์กร ซ่ึงพิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับความเส่ียงท่ีจะทำาให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรน้ันให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะต่อเน่ืองไปกับการกำาหนด
ดัชนีช้ีวัดผลการดำาเนินงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) อีกด้วย
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ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2559 แสนสิริยังคงมีการประเมินความเสี่ยงองค์กร
ทั้งหมดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท อาทิ ความเสี่ยง
จากการที่บริษัทไม่สามารถจัดหาที่ดินมาพัฒนาโครงการ 
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังได้พิจารณาแนวโน้มของโลก (Global Trend) และ
ปัจจัยด้านความย่ังยืน และนำามาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง
ในระยะยาวเพ่ิมเติม ซึ่งแสนสิริมองว่าอาจจะส่งผล
ทำาให้ความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตลดลง เช่น 
แนวโน้มในเร่ืองสภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไป 
(Climate Change) แนวโน้มท่ีสังคมไทยจะกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) เป็นต้น ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานท้ังในทางตรงและโดย
ทางอ้อม ทั้งนี้ แสนสิริได้เตรียมความพร้อมรับมือกับ 
ความเสีย่งระยะยาวในอนาคตนีด้ว้ยการศกึษาหาแนวทาง

การใช้พลังงานทดแทน เช่น การศึกษาการนำา Solar Rooftop 
มาใช้ ในการพัฒนาโครงการ การศึกษาวิจัยตลาดลูกค้า 
สูงอายุ เพ่ือกำาหนดและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม
ต่อกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัย เป็นต้น

แสนสิริ เล็ ง เ ห็นความสำา คัญในเรื่องคุณภาพการให้
บริการมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงกระบวนการทำางาน 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 แสนสิริกำาหนดเป้าหมาย 
จัดอบรมผู้บริหารและพนักงานต้ังแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน 
ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติจำานวน 120 คน 
เพื่อเน้นย้ำาให้ผู้บริหารและพนักงานของแสนสิริตระหนักถึง
การให้บริการลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเป็นข้อพิพาท อันเป็นการยกระดับ
คุณภาพการบริการไปอีกขั้นหนึ่ง

ผลการดำาเนินงานเด่น
แสนสริริว่มมือกบัคู่ค้าในการประมูลสนิค้าทีใ่ช้ในโครงการ ซึง่สามารถประหยัดต้นทนุเป็นจำานวนเงินกวา่ 228 ล้านบาท เทยีบ
กับเป้าหมาย 210 ล้านบาท

มุ่งขยายสายโซ่อุปทาน

แนวทางบริหารจัดการ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การดำาเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
แสนสริมุ่ิงเนน้ไปในทศิทางการควบคุมต้นทนุ การใชส้นิค้าที่
ผลิตจากนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพของสินค้าและงานรับเหมาของโครงการ ซึ่งผู้มี 
สว่นไดเ้สยีหลกัคือ คู่ค้าสนิค้าสำาหรบัโครงการและผู้รบัเหมา 
ทีร่บัผิดชอบพัฒนาโครงการ โดยเป้าหมายสำาคัญในปี 2559 
คือ
1. การบรหิารจดัการต้นทนุจดัซือ้จดัจ้างให้ลดลงรอ้ยละ 10
 สำาหรับโครงการแนวสูงและลดลงร้อยละ 5 สำาหรับ 
 โครงการแนวราบ เมื่อเทียบกับปี 2558 
2. การรักษาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพในปัจจุบันสำาหรับการ 
 พัฒนาโครงการของบริษัท
3. การจัดหาคู่ค้าและผู้รับเหมารายใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
 ในการจัดหาสินค้าที่มีนวัตกรรมมาใช้ ในโครงการของ 
 แสนสิริ เช่น ถังน้ำาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ สุขภัณฑ์ 
 ประหยัดน้ำา หลอดไฟ LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน 
 เป็นต้น

นอกจากนี ้แสนสริยัิงมีแผนในการจดัทำาจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจสำาหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา (Supplier and 
Contractor Code of Conduct) ภายในปี 2560 เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าและผู้รับเหมา

การคัดเลือกคู่ค้า
แสนสิริใช้ระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้ ได้มาซ่ึงสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ โดยเริ่มพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น 
ศักยภาพของคู่ค้า คุณภาพของสนิค้าและบรกิาร รวมถึงการ
ผ่านการตรวจประเมนิแหล่งผลติเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของบรษิทั กอ่น
เขา้สูก่ระบวนการประมูลราคาเพือ่ให้ไดคู่้ค้าทีเ่ป็นทางเลือกที่
ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและราคา

แสนสิริดำาเนินการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลง (Change 
Management) เพือ่รบัมือกับปัจจยัภายในและภายนอก โดย
ประยุกต์ระบบดิจิทัลในการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและอำานวยความสะดวกให้เกิดความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นประเด็นความย่ังยืนที่เก่ียวข้อง
กับแสนสิริ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการประมูล
ราคาสินค้า ทำาให้คู่ค้าสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

นายเอกลักษณ์ สกุลวัชรินทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำากัด
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ขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Initiation)

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการร่วมกับฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ ทำาการออกแบบและคัดเลือกวัสดุโดยพิจารณาจาก
มาตรฐาน ราคา และผลการตรวจประเมินคุณภาพของสินค้า

ขั้นตอนการอนุมัติผู้ร่วมประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Profile Approval)

ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
และฝ่ายโฮมแคร์ร่วมกันอนุมัติผู้ขายที่ผ่านคัดเลือกเป็นผู้ร่วมประมูลตามปัจจัยที่กำาหนด

การประมูลและการทำาสัญญา (Bidding and Contract)

ทำาการประมูลร่วมกับผู้ขายก่อนแจ้งผลการประมูลและทำาสัญญากับผู้ขาย ซึ่งบริษัทมีแผนระบุรายละเอียดที่ครอบคลุม
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลในอนาคต

การบริหารจัดการความเสี่ยงของคู่ค้า
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทคือการขาดแคลน
สินค้าที่ใช้ในโครงการ และการส่งมอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ตามที่บริษัทกำาหนด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและฝ่ายพัฒนา
โครงการจึงร่วมกันวางมาตรการบริหารความเสี่ยงใน 
ห่วงโซ่อุปทานโดยสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมโอกาส 
ในการแขง่ขนัดา้นราคา และลดความเส่ียงของการขาดแคลน
สินค้าที่ ใช้ ในโครงการ ตลอดจนการประเมินผลการ 
ดำาเนินงานของคู่ค้าปีละ 2 ครั้ง ในด้านคุณภาพของสินค้า 
การส่งมอบสินค้า และความร่วมมือของคู่ค้า เพื่อให้ม่ันใจ
ได้ว่าคู่ค้าของแสนสิริมีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งนำา
มาสูก่ารสง่ต่อสนิค้าและบรกิารทีมี่คุณภาพให้กบัลูกค้าต่อไป

นอกจากนี้  แสนสิริ ยังมีแผนประเมินความเสี่ยงด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลของห่วงโซ่อุปทาน 
และจัดทำาบัญชีรายช่ือคู่ค้าที่มีความสำาคัญ (Critical  

Supplier) ในอนาคต โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ 
ค่าใช้จ่าย (Spending Analysis) และคู่ค้าที่ไม่สามารถ
ทดแทนได้ (Non-substituable Supplier) รวมถึงตรวจ
ประเมินผลการดำาเนนิงานของห่วงโซอ่ปุทานดา้นสิง่แวดลอ้ม
สังคม และการกำากับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะสามารถ
ร่วมดำาเนินธุรกิจกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือกับห่วงโซ่อุปทาน
แสนสิริมอบรางวัล Project Procurement Award ให้
กับคู่ค้าที่มีผลการทำางานดีเด่นในด้านคุณภาพเป็นประจำา
ทุกปี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ คู่ค้าที่มีมูลค่าการจัดซื้อ
จัดจ้างมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี ดำาเนินธุรกิจกับบริษัทมา
อย่างน้อย 3 โครงการ และได้รับคะแนนประเมินคุณภาพ
เฉลี่ยไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ซึ่งประเมินร่วมกันระหว่าง 
ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายโฮมแคร์ นอกจากนี้ แสนสิริ 

ยังได้จัดการประชุมรายสัปดาห์กับคู่ค้าเพ่ือหารือทางออก
รว่มกนัในกรณทีีเ่กดิปัญหาขึน้ เชน่ ปญัหาจากการติดต้ังงาน
ชุดครัวโดยผู้รับเหมา หรือปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า เป็นต้น 
โดยแสนสิริกำาหนดให้คู่ค้าเข้าประชุมแผนงานกับทีมบริหาร
โครงการและมีการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การบริหารจัดการผู้รับเหมา
แสนสิริบริหารจัดการผู้รับเหมาที่พัฒนาโครงการของบริษัท
ตามประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการแนวสูงและโครงการ
แนวราบ ซึง่มีขอ้กำาหนดในการดำาเนนิงานทีแ่ตกต่างกนั โดย
ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายโฮมแคร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้รับเหมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ พิจารณา
เปรียบเทียบจากราคากลาง ผลงานโครงการที่ผ่านมา 
(Project Reference) ทุนจดทะเบียน ศักยภาพของ 
ผู้รับเหมา สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ 
ในการทำาตามขอ้กำาหนดตามรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ที่ระบุอย่างชัดเจนในข้อกำาหนดของบริษัท (Term 
of Reference: TOR) เพ่ือควบคุมผลกระทบจากการ 
ดำาเนินโครงการ โดยผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดดัง
กล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ แสนสิริมอบหมายให้ผู้รับเหมารับผิดชอบใน
การกำากับดูแลความปลอดภัย ซึ่งแสนสิริกำาหนดให้แต่ละ
โครงการมีการสื่อสารด้านความปลอดภัยผ่านการตรวจ
ประเมินด้านความปลอดภัยประจำาวัน การรายงานผลการ
สังเกตการณ์ในบริเวณก่อสร้างพร้อมการจัดประชุมความ
ปลอดภยัประจำาสปัดาห์ เพือ่ให้บรรลุถึงเปา้หมายดา้นความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ แสนสิริมีนโยบายระงับการชำาระเงินให้แก่
ผู้รบัเหมาเปน็การชัว่คราว ในกรณทีีเ่กดิความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภยัจากการดำาเนนิงานของผู้รบัเหมา จนกวา่ผู้รบัเหมา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยตามที่กำาหนดไว้

แสนสิริประเมินประสิทธิภาพการทำางานของผู้รับเหมาช่วง
ระหว่างและหลังดำาเนินโครงการ โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัด
ต่างๆ เชน่ ระยะเวลากอ่สรา้ง คะแนนการตรวจสอบคุณภาพ 
ความก้าวหน้าของโครงการเทียบกับแผนงาน ปริมาณงาน
เพิม่เติมทีเ่กดิจากความผิดพลาด (Variation Order) และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบของโครงการ (Project 
Commissioning) นอกจากนี้ แสนสิริยังมอบรางวัล 
Sansiri Quality Award ให้แก่ผู้รับเหมาที่สามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่วางไว้ ได้ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการดำาเนินงานอีกด้วย 
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การลดต้นทุนจากการประมูลสินค้า 
ในปี 2557-2559 (ล้านบาท)
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จำานวนคู่ค้าของบริษัท (ราย)

ปี

ในปี 2559 แสนสิริสามารถลดต้นทุนจากการประมูลราคา
สินค้ารวมมูลค่ากว่า 228 ล้านบาท ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ที่ 210 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงได้ร้อยละ 
7.7 สำาหรับโครงการแนวราบ และร้อยละ 9.5 สำาหรับ
โครงการแนวสูง เปรียบเทียบกับปี 2558 และกำาหนด 
เป้าหมายสำาหรับปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 10 สำาหรับโครงการ
แนวราบ และรอ้ยละ 14 สำาหรบัโครงการแนวสงู โดยแสนสริิ
พฒันาโครงการทัง้หมดผ่านการดำาเนนิการรว่มกับคู่ค้าทัง้ใน
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90 และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
10 ของมูลค่าการจัดหาทั้งหมด

นอกจากนี้ แสนสิริสามารถสรรหานวัตกรรมจากคู่ค้าที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยบริษัทมีคู่ค้ารายใหม่จำานวน 
17 ราย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ 12 ราย ซึ่งคู่ค้า
รายใหมช่่วยเพิม่โอกาสในการขยายแหลง่สนิค้าและความได้
เปรยีบในเรือ่งของราคาและคุณภาพ สำาหรับป ี2560 แสนสริิ
ได้ตั้งเป้าหมายการสรรหาคู่ค้ารายใหม่ไว้ที่ 20 ราย เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสรรหาสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 
ลดความเสี่ยงของคู่ค้าที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อีกด้วย

แสนสิริมอบรางวัล Sansiri Quality Award ให้แก่คู่ค้า
และผู้รบัเหมาทีผ่่านการประเมนิคุณภาพเป็นจำานวน 4 รางวลั 
ได้แก่ รางวัลประเภทบริการส่งสินค้า 2 รางวัล และประเภท
บรกิารสง่สนิค้าพร้อมติดต้ัง 2 รางวลั ทัง้นี ้บรษิทัอยู่ระหวา่ง
การพิจารณาโครงการเพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพของพันธมิตร
ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

แสนสิริใช้ระบบการประมูลสินค้าออนไลน์
(E-Auction) เพื่อใ ห้ คู่ ค้า ท่ี มี คุณสมบั ติ  
เบื้องต้นผ่านเกณฑ์ท่ีกำาหนดเข้าร่วมประมูล
ราคาสินค้า ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงเกณฑ์ต่างๆ 
เช่น เงื่อนไขการชำาระเงิน มาตรฐานการติดต้ัง 
การรับประกัน การรับรองคุณภาพ การทดสอบ
สนิค้า ความผดิพลาดจากการดำาเนินงาน สญัญา
ตามเอกสารมาตรฐานข้อกำาหนดของบริษัท 
(TOR) ท่ีครอบคลุมท้ังด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
และเงื่อนไขที่กำาหนด
 
ดัง น้ัน แสนสิริสามารถให้ความม่ันใจกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้ว่า บริษัทดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า 
ท่ีผ่านขั้นตอนการประมูลท่ีโปร่งใส และคำานึง 
การดำาเนินงานท่ียั่งยืน พร้อมกับการลดต้นทุน
ตามเป้าหมายของการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

E-Auction

2557

250

2558

290

2559

300

ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม (Innovative Product)

แสนสิริได้นำาสินค้าที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรมาใช้ในโครงการ ตัวอย่างเช่น

หลอดไฟ LED

การนำาหลอดไฟ LED มาใช้ในโครงการ ทำาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
มีมาตรฐานการประหยัดไฟที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่เหนือกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ และปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป ส่งผลให้ช่วย
ประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนลงได้กว่า
ร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกับหลอดไฟประเภทเดิม ซ่ึงแสนสิริติดต้ัง 
หลอดไฟ LED ในโครงการเศรษฐสิริ ลำาลูกกา โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี 
โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 โครงการสิริ เพลส ติวานนท์ โครงการคณาสิริ 
รังสิต-คลอง 2 โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 และโครงการสิริ อเวนิว 
เพชรเกษม 81 เป็นต้น

ถังเก็บน้ำา DOS Silver Nano Titanium

ถังเก็บน้ำา DOS Silver Nano Titanium เพื่อสุขอนามัย ซึ่งมีคุณสมบัติ
ยับย้ัง ทำาลายจุลินทรีย์ ได้นำามาใช้ในโครงการเศรษฐสิริ ป่ินเกล้า-กาญจนาภิเษก 
โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 และ
โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 เป็นต้น

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำา

สุขภัณฑ์ประหยัดการใช้น้ำาที่ลดอัตราการใช้น้ำาลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม และผลิตในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลดการสร้าง
ขยะและลดการใช้พลังงานในการผลิตได้ถึงร้อยละ 10 โดยแสนสิริได้ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ดังกล่าวในโครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 โครงการ เดอะ ไลน์ 
ประดิพัทธ์ โครงการ เดอะ ไลน์ ราชเทวี โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต 
เป็นต้น

พื้นไม้ลามิเนต

พื้นไม้ลามิเนตที่ใช้ในโครงการของแสนสิริ ไม่เพียงแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีความทนทาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยแสนสิริติดตั้งพื้นไม้
ลามิเนตในโครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 โครงการเศรษฐสิริ ลำาลูกกา 
โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 เป็นต้น
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สานสัมพันธ์ลูกค้า

แนวทางบริหารจัดการ
เป้าหมายสำาคัญของการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าของแสนสิริ คือมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในระดับที่เกินความคาดหมาย จากสินค้าที่มีคุณภาพ
และบริการจากพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจ การบรรลุ 
จุดมุ่งหมายนี้เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้า ซึ่ง
เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นการรักษาลูกค้า 
ในระยะยาว

แสนสิริบริหารจัดการลูกค้าในทุกช่องทางที่ลูกค้าเข้ามา
สัมผัสกับสินค้าและบริการของบริษัท ต้ังแต่ขั้นตอนการ 
เข้าชมบ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างของโครงการ โดย
ฝ่ายขายรับผิดชอบในการแนะนำาและให้ข้อมูลโครงการ 
เพ่ือประกอบการตัดสนิใจของลูกค้า จนถงึขัน้ตอนการตกลง
ทำาสัญญาซื้อขาย เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการให้ข้อมูลการชำาระ 
ค่างวดหรือการโอนกรรมสิท ธ์ิ ฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์  
(Customer Relations) จะเข้ามารับช่วงในการดูแลลูกค้า
ต่อไปจนถึงข้ันตอนการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับลูกค้า ภายหลัง
จากที่แสนสิริได้ส่งมอบบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าแล้ว 
แสนสิริยังคงมีบริการหลังการขายเพื่อคอยดูแลลูกค้า 
ไปตลอดระยะเวลา โดยมีฝ่ายบริหารอาคารท่ีพักอาศัย 
(Property Management Residential: PMR) 
รับผิดชอบดูแลภาพรวมการอยู่อาศัยของโครงการ ทั้งนี้  
ลูกค้ามีช่องทางในการติดต่อแจ้งเรื่องหรือขอข้อมูล
ต่างๆ ได้หลายช่องทาง อาทิ การติดต่อผ่านระบบ Call 
Centre ผ่านเว็บไซต์แสนสิริหรือการใช้ Home Service 
Application และมฝ่ีายโฮมแคร ์(Home Care) รบัผิดชอบ 
ดูแลกรณีมีงานซ่อมแซมและบำารุงรักษาให้กับลูกค้า 

เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการ แสนสิริสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของบริษัทจาก 
ทุกหน่วยงานที่ ติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย 

ท่ีแสนสิริ...เราเชื่อว่าบ้านไม่ใช่แค่เพียงท่ีอยู่อาศัย แต่คือท่ีท่ีทุกคนในบ้านได้มีทุกวันท่ีแวดล้อมไปด้วย
ความสุข เราจึงมุ่งมั่นให้บริการและสรรหาส่ิงที่ดีท่ีสุด อีกท้ังสร้างสรรค์บริการพิเศษไว้ตอบสนองทุก
ความตอ้งการ ในทกุรปูของการใชช้วีติให้กับครอบครวัแสนสิร ิเพือ่ชว่ยเติมเต็มความสุขในการเขา้รว่ม
เป็นส่วนหนึ่งของ Sansiri Family

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝ่ายโฮมแคร์ ในรูปแบบการประเมิน
ผลความพึงพอใจเป็นรายบุคคลที่ให้บริการ โดยหน่วยงาน 
Call Centre จะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจ จัดทำาออกมาเป็นคะแนนความพึงพอใจลูกค้า 
(Customer Satisfaction Score) ในขณะที่หน่วยงาน 
Call Centre จะถูกประเมินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติที่
ลกูค้าทำาการประเมินคุณภาพการให้บรกิารของ Call Centre 
กอ่นการวางสายโทรศัพทท์กุครัง้หลังการบรกิาร ทัง้นี ้คะแนน
ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหนึง่ในตัวชีว้ดัผลการดำาเนนิงาน 
(Key Performance Indicator: KPI) ของหน่วยงาน 
เหล่านี้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ลูกค้าย้ายเข้าอยู่อาศัยใน
โครงการ จะมีหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจทำาการประเมินผล
ความพึงพอใจทั้งสินค้าและบริการอีกครั้ง และจัดทำาผลใน
รูปแบบดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction 
Index: CSI) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการส่งมอบ
สินค้าและบริการของแสนสิริกับระดับความคาดหวังของ
ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะมีความพึงพอใจกับสินค้า
และบริการของแสนสิริ ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริอยู่ระหว่างการ
ศึกษาและประเมินการนำา Net Promoter Score (NPS) 
มาใช้ในการวัดผลภาพรวมขององค์กร ซึ่ง Net Promoter 
Score จะเป็นการวัดความพึงพอใจในระดับที่สูงกว่าดัชนี 
ชี้วัดความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นการวัดผลถึงระดับที่ลูกค้า
อยากแนะนำาหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นๆ มาซื้อสินค้าและ
บริการของแสนสิริ

แสนสิริเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณก์ารบรกิารทีป่ระทบัใจและสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ดกีบัลกูค้า  โดยพนกังานฝ่ายขายทกุคนจะต้องผ่านการอบรม
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกิริยามารยาท การเจรจา รวมถึงความรู้ 
รอบด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงานสามารถให้ข้อมูล แนะนำา 
และให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ พนักงานขายจะต้อง

ผ่านกระบวนการทดสอบความรู้ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีผล 
การทดสอบไม่ต่ำากวา่รอ้ยละ 80 จงึจะผ่านเกณฑก์ารทดสอบ 
และมีการตรวจประเมินการให้บริการของพนักงานขายโดย
ฝ่ายพัฒนาการบริการ (Service Development) เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด  ในขณะเดียวกัน พนักงาน 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทุกคนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับ 
การให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงส่งมอบห้อง การให้ข้อมูล
ธุรกรรมการเงินและการแนะนำานิติบุคคลอาคารชุดและ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งส่วนกลางอีกด้วย

นอกจากนี ้แสนสริยัิงมีโครงการและกจิกรรมอืน่ๆ ทีส่นบัสนนุ 
การบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ได้แก่ 
- การจัดต้ังหน่วยงาน Property Care เพ่ืออำานวยความ 
 สะดวกแกล่กูค้าต่างชาติที่ไม่ไดพ้ำานกัในประเทศไทยในการ
 ให้ขอ้มูลและการชำาระค่าสว่นกลางผ่านระบบการหกับัญช ี
 อีกทั้งม ีPayment Gateway ที่ช่วยลดระยะเวลาการทำา
 ธุรกรรมการเงินสำาหรับลูกค้าต่างชาติ
- แสนสิริ แฟมิล่ี (Sansiri Family) เป็นโครงการที่ 
 แสนสิริจัดต้ังขึ้นเพ่ือที่จะให้บริการและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด 

ลูกบ้านของแสนสิริสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้บริการ แสนสิริ เลาจน์ ได้ที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ลูกบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากบริการของแสนสิริ 

 ไว้ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของครอบครัว 
 แสนสริ ิและยังเปน็ชอ่งทางสำาหรบัการสือ่สารกจิกรรมและ
 สิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกบ้านแสนสิริ โดยเปิดเผยข้อมูล
 ผ่าน www.sansiri.com/family 
- โครงการ SCB Sansiri Platinum Card หรือ S-Card
 เป็นโครงการที่แสนสิริร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เพ่ือ 
 อำานวยความสะดวกลูกค้าในการชำาระค่างวดและ 
 ค่าส่วนกลางผ่านบัตรเครดิต อีกทั้งยังครอบคลุมถึง 
 สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ สำาหรับลูกค้าแสนสิริที่ถือบัตร 
 S-Card ด้วย 
- แสนสริ ิเลาจน ์(Sansiri Lounge) เป็นสถานทีใ่ห้บรกิาร
 ด้านไลฟ์สไตล์สำาหรับลูกบ้านแสนสิริ ซึ่งให้บริการหนังสือ
 ออกแบบ ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ (The Library) รวมถึง 
 Sansiri Collection เพื่อให้ลูกบ้านได้รับประสบการณ์ 
 การอยู่อาศัยในรูปแบบของความเป็นแสนสิริมากขึ้น และ
 ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ลูกบ้านสามารถติดต่อและรับข้อมูล
 จากแสนสิริ ตลอดจนเป็นช่องทางในการชำาระค่างวด 
 เงินดาวน์ของโครงการอีกด้วย

Sansiri Lounge
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นอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว แสนสิริ
ยังดำาเนินธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า 
อกีดว้ย อาท ิฮาบิโตะ มอลล์ (Habito Mall) ซึง่เป็นคอมมูนต้ีิ 
รีเทล ที่ให้ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่สำาหรับขายสินค้าหรือบริการ 
และโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น (Escape 
Sansiri Hotel Collection) ซึ่งปัจจุบันเปิดดำาเนินการ 
2 แห่งที่อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดอบรม 
เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการให้แก่พนักงานของทั้ง 2 
ธุรกิจเช่นกัน รวมถึงจัดประชุมเพ่ือติดตามและทบทวน 
การดำาเนินงานเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
พนักงานสามารถบริการเพ่ือให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ 
ที่น่าประทับใจ

ผลการดำาเนินงาน
จากการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและ
บริการของแสนสิริโดยทำาการสำารวจทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ดูแลและให้บริการกับลูกค้า พบว่าผลการประเมินคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2557 
จนถึงปี 2559

แสนสิริ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของเสียงตอบรับและ 
การสะท้อนข้อมูลกลับจากลูกค้า โดยในปี 2560 แสนสิริ

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม* 
(ร้อยละ)

255925582557

*คะแนนประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยจากฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายโฮมแคร์ และฝ่าย Call Centre
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ปี

ได้จัดทำาแผนปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจ 
ในทุกหน่วยงาน และมีแผนที่จะขยายการประเมินความ 
พึงพอใจไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพิ่มเติม 
เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติของการให้บริการ อาทิ ฝ่าย
บริหารอาคารที่พักอาศัย (Property Management  
Residential)และเพ่ือรักษาระดับการให้บริการที่ ได้
มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2559 แสนสริไิดร้บัขอ้รอ้งเรยีนของลูกค้ารวม 78 เรือ่ง 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเป็นหลัก 
ข้อร้องเรียนส่วนน้อยเกี่ยวข้องกับการติดตามงานซ่อม 
ผลกระทบจากการก่อสร้างและการบริหารจัดการโดย 
เจ้าหน้าที่นิติบุคคล โดยบริษัทดำาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
แล้วเสร็จ 77 เรื่อง โดยไม่เกิดเหตุร้องเรียนด้านบริการ 
ในระดับรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ 
ยังคงเหลือขอ้รอ้งเรยีนเพียง 1 เรือ่งทีอ่ยู่ระหวา่งการจดัการ
และแก้ ไข จากการพิจารณาและแก้ ไขข้อร้องเรียน บริษัท
ดำาเนินการอบรมพนักงานด้านคุณภาพของการบริการ 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการว่ากล่าวตักเตือนพนักงาน 
ที่ดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบของ
บริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอีกในอนาคต
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ร้อยละ

แสนสิริจัดให้มีโครงการ Sales Role Model ขึ้นในปี 2559 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกพนักงานฝ่ายขาย
ที่มีผลการดำาเนินงานโดดเด่นทั้งด้านการให้บริการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงาน 
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานฝ่ายขายพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
ในปี 2559 มีพนักงานได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานตัวอย่างและได้รับรางวัลท้ังหมด 18 คน โดยพนักงานเหล่าน้ี 
จะช่วยฝึกสอนเพื่อนพนักงานฝ่ายขายให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ในปี 2560 แสนสิริมีแผนท่ีจะเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานฝ่ายขายให้เป็น Sales Role Model 
รุ่นท่ี 2 เพื่อเพิ่มจำานวนพนักงานฝ่ายขายท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีเป็นเลิศ 
ของแสนสริ ิและสามารถเปน็พีเ่ลีย้งถา่ยทอดความรู ้วัฒนธรรม และมาตรฐานในการทำางานให้กบัพนักงานขายใหม่ได้

โครงการ Sales Role Model
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สร้างสรรค์นวัตกรรม

แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริให้ความสำาคัญในการนำานวัตกรรมมาผสมผสาน 
เขา้กับทกุขัน้ตอนของธรุกิจ ต้ังแต่กระบวนการออกแบบ การ
ก่อสร้าง ไปจนถึงกระบวนการบริการลูกค้าของแสนสิริ ซึ่ง
นวัตกรรมของบริษัทแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

นวัตกรรมด้านกระบวนการออกแบบ 
(Design Process Innovation)
เน่ืองจากแสนสิริมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำาให้ 
แสนสิริต้องยกระดับการพัฒนาคุณภาพของการออกแบบ
ให้ดีย่ิงขึ้นไป โดยส่วนสำาคัญที่จะนำามาซึ่งคุณภาพของ
การออกแบบคือการพัฒนากระบวนการออกแบบให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ในการนี้ แสนสิริจึงได้
เริ่มนำาระบบ Building Information Modeling (BIM) 
ซึ่งเป็นแบบจำาลอง 3 มิติเข้ามาใช้ในกระบวนการออกแบบ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้ โปรแกรมออกแบบ CAD 
(Computer Aided Design) เพื่อพัฒนาให้กระบวนการ

ออกแบบและการก่อสร้าง มีความเชื่อมโยงกันมากย่ิงขึ้น 
อนัจะนำามาสูป่ระสทิธภิาพและความแมน่ยำาในการดำาเนนิงาน

Building Information Modeling (BIM) เป็นเทคโนโลยี 
3 มิติใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำาเนินงานของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากระบบ Building Information 
Modeling (BIM) จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการสร้าง
และบริหารจัดการข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
ไปจนถงึขัน้ตอนการกอ่สรา้ง และยังเป็นกระบวนการทำางาน 
รว่มกนั (Collaborative Process) การนำาระบบ Building  
Information Modeling (BIM) เข้ามาใช้จะช่วยให้
ข้อมูลในการทำางานเกิดการรวมศูนย์ และมีความถูกต้อง
ตรงกันมากขึ้นระหว่างสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ วิศวกร
โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการก่อสร้ างอาคารที่ อ ยู่อา ศัย  เช่น  ฝ่ ายผลิต 
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป ฝ่ายประมาณราคา เป็นต้น ซ่ึงจะช่วย
ลดความผิดพลาดจากการออกแบบได้ อันจะส่งผลกระทบ 
ต่อไปยังการก่อสร้าง การวางแผนและบริหารจัดการงาน
ก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยด้านการ
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

การแสดงผลของ BIM

3D-BIM: Shape (Model) 4D-BIM: Scheduling (Time) 

6D-BIM: Sustainability

5D-BIM: Estimation (Cost) 

7D-BIM: Facility Management

3D-BIM: Shape (Model) 

การแสดงผลของโครงการในรูปแบบจำาลอง 3 มิติเสมือนจริง เพื่อสื่อสารข้อมูลจากศูนย์กลางเดียวกันตลอดการทำางาน
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการ
ออกแบบผิดพลาด (Clash Detection)

4D-BIM: Scheduling (Time)

การเพ่ิมมุมมองด้านเวลาและแผนงานก่อสร้างเข้าไปในแบบจำาลอง ช่วยให้การวางแผนงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น และหากสามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ ได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุน

5D-BIM: Estimation (Cost)

การประมาณต้นทนุการกอ่สรา้งของโครงการไดแ้มน่ยำามากขึน้หลังจากทีมี่การใสข่อ้มลูรายละเอียดของสว่นประกอบต่างๆ 
ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งช่วยให้สามารถคำานวณต้นทุนที่จะเปล่ียนแปลงไปหากมีการปรับเปล่ียนแผนงานก่อสร้าง 
ส่งผลให้การพัฒนาโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6D-BIM: Sustainability

การคำานวณและวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งช่วยในการวางแผนลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืนได้

7D-BIM: Facility Management

การนำาระบบ BIM มาใช้ในการบริหารจัดการอาคาร และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้จัดการอาคารทราบถึงแผนการดำาเนินงาน
และการบำารุงรักษา ส่งผลให้สินทรัพย์ได้รับการดูแลจัดการตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Management)
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นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
แสนสิริวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการก่อสร้าง
และการอยู่อาศัย เพื่อให้ ได้ โครงการที่มีทั้งคุณภาพที่  
โดดเดน่ ความสวยงามและการใชง้านทีต่อบโจทย์ผู้อยูอ่าศัย 
โดยแสนสิริประยุกต์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- โครงสร้างสำาเร็จรูป (Precast Structure)แสนสิริ 
 นำาเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบผนังคอนกรีต 
 สำาเร็จรูป (ระบบพรีคาสท์) มาใช้ในการก่อสร้างโครงการ   
 ด้วยจุดเด่นหลายด้านที่ ได้รับการยอมรับกันอย่าง 
 กว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ การควบคุม 
 คุณภาพที่สม่ำาเสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็ว 
 ในการกอ่สรา้ง และการควบคุมต้นทนุทีเ่หมาะสม เป็นต้น  
 ด ้วยการพัฒนาการกระบวนการผลิตอย่างต อ่เนื่อง ส่งผลให้ 
  ปัจจุบันโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปแสนสิริ 
 ใช้อัตราผลิตเต็มกำาลังเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโต 
 ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แสนสิริยังยกระดับ 
 มาตรฐานการก่อสร้างเพ่ือเป้าหมายในการส่งมอบบ้าน 
 คุณภาพให้ลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบ Double Protection 
 เ พ่ือลดความเสี่ยงน้ำ ารั่ ว เข้าภายในบ้านบริ เวณจุด 
 ที่เป็นรอยต่อของผนังพรีคาสท์ทุกจุด
- อิฐมวลเบารีไซเคิล (Lightweight Cellular Concrete 
 Block) อิฐมวลเบาที่เหลือจากโครงการถูกนำามาบด 
 และผสมขึ้นรูปเป็นบล็อกคอนกรีต สำาหรับปูทางเท้า 
 รั้วโครงการ และกระถางต้นไม้ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว 
 ได้รับอนุสิทธิบัตรและได้รับรางวัล Architizer A+ 
 Award จากประเทศอเมริกาในปี 2558

นอกจากนี้  แสนสิริ ยังออกแบบและสร้างส่วนกลาง
อเนกประสงค์ (Co-living Space) ประกอบดว้ยสว่นกลาง
สำาหรับการทำางาน (Co-working) ส่วนกลางสำาหรับการ 
พกัผ่อน (Co-recreation) และสว่นกลางสำาหรบัทำากจิกรรม
ร่วมกับผู้อยู่อาศัย (Co-lifestyle) โดยแสนสิริมีแผนนำา
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในโครงการ เช่น ส่วนกลางสำาหรับ
การทำางานแบบสองช้ันของโครงการ เดอะ ไลน ์สขุมุวทิ 101 
ที่มาพร้อมอุปกรณ์ อาทิ จอแสดงภาพไวท์บอร์ด (White 
Board Projector) และโต๊ะทำางานแบบลู่เดินเพื่อสุขภาพ 
(Treadmill Desk) ส่วนกลางสำาหรับการทำาครัว 
(Co-kitchen) ของโครงการ เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ 
ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์จัดเตรียมอาหารครบครัน รวม
ถึงสนามกีฬาปรับเปล่ียนได้ด้วยหลอดไฟ LED (LED  
Multi-sports Court) ในส่วนกลางสำาหรับการพักผ่อน 
ของโครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 ที่ใช้เทคโนโลยีจาก
ประเทศเยอรมนี มาใช้เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นวัตกรรมด้านการบริการ
แสนสิริพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการเพื่อสร้างสรรค์
ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีให้แก่ลูกบ้านผ่านแนวทาง
ต่างๆ ดังนี้ 
- Home Service Application แสนสิริพัฒนา Home 
 Service Application ในปี 2559 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
 ในการให้บริการและการสื่อสารระหว่างลูกบ้านและ 
 ฝ่ายนิติบุคคล เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการอำานวยความสะดวก 
 ให้กับลูกบ้าน โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมการสื่อสาร 
 ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ข่าวสารกิจกรรม การแจ้งเตือนกรณี 
 มีพสัดมุาสง่ การติดต่อและติดตามงานแจง้ซอ่มกบับรกิาร 
 หลังการขาย การใ ห้คำ าแนะนำาก่อนเข้ าพักอาศัย 
 แบบครบวงจร เป็นต้น
- เครื่ อ งรับซื้ อขวดอัต โนมั ติ  (REFUN:  Waste 
 Machine) เป็นโครงการช่วยสนับสนุนการรีไซเคิล 
 ขวดพลาสติกสำาหรับลูกบ้าน และลดการใช้แรงงาน 
 แม่บ้านและพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะ โดยลูกบ้านสามารถ 
 นำาขวดพลาสติกมาหยอดผ่านเครื่องและจะได้รับเงิน 
 จากการขายคืนขวดซึ่ งสามารถนำาไปเป็นส่วนลด 
 ค่าส่วนกลางหรือสามารถบริจาคเข้ามูลนิธิที่ช่วยเหลือ 
 ด้านการศึกษาสำาหรับเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ แสนสิริยังสรรหานวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการ เช่น สถานีอัดประจุ
รถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) สำาหรับให้บริการลูกบ้านใน
โครงการและรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 
จุดชาร์จไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟระบบพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในสวนของโครงการ เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2559 แสนสิริจัดสรรเงินลงทุนสำาหรับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกว่า 10 ล้านบาท โดยมีจำานวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการศึกษาจำานวน 9 โครงการ และมี 4 โครงการ
ที่นำามาประยุกต์จริง ได้แก่ โครงการวัสดุรีไซเคิลจาก 
อิฐมวลเบา เอิร์ท บล็อกซ์ (Earth Blox) ซึ่งดำาเนินการ 
ต่อเนือ่งต้ังแต่ปี 2557 โครงการสถานอีดัประจรุถยนต์ไฟฟา้ 
(EV Charging Station) โครงการรีไซเคิลขวดพลาสติก 
(REFUN: Waste Machine) และโครงการ Home  
Automation

4 โครงการที่นำามาประยุกต์จริง

9 โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา

โครงการวัสดุรีไซเคิลจาก
อิฐมวลเบา เอิร์ท บล็อกซ์ 
(Earth Blox)

โครงการสถานี
อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า 
(EV Charging Station)

โครงการ Home
Automation

โครงการรีไซเคิลขวดพลาสติก
(REFUN: Waste Machine) 
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ในปีที่ผ่านมา แสนสิริสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบในหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น
โครงการ เดอะ ไลน์ สขุมุวทิ 101 มีการออกแบบให้เพดานในห้องพกั มีความสงูพเิศษถงึ 3.40 เมตร เพือ่ให้ห้องมีพืน้ท่ี
ใช้สอยและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาได้มากขึ้น ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย รวมไปถึงการออกแบบเครื่องเรือนที่
มีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้

ในพื้นที่ส่วนกลางมีการนำาแนวคิดส่วนกลางอเนกประสงค์ (Co-living Space) เข้ามาใช้กับสิ่งอำานวยความสะดวก
ในบริเวณส่วนกลาง ประกอบด้วยพื้นท่ีส่วนกลางสำาหรับการทำางานท่ีมีการเตรียมพื้นท่ีทำางานหลายรูปแบบ และ
บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำางานร่วมกัน และการประยุกต์แนวคิดส่วนกลางสำาหรับทำากิจกรรมร่วมในลักษณะ 
ของส่วนกลางสำาหรับการทำาครัวท่ีลูกบ้านสามารถใช้ครัวส่วนกลางร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์และ 
ทำากิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

นวัตกรรมด้านการออกแบบ

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101

นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังประยุกต์แนวคิดส่วนกลางสำาหรับการพักผ่อน โดยจัดพื้นท่ี
กิจกรรมเชิงสันทนาการผนวกกับเทคโนโลยี LED Multi-sports Court ท่ีสามารถปรับเปล่ียน
พื้นท่ีเดิมให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฟุตซอล บาสเกตบอล หรือ 
มินิเทนนิส เป็นต้น

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101
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โครงการ โมริ เฮาส์ (MORI HAUS) เป็นห้องชุดแนวราบ (Low-rise Condominium) ท่ี
ผสานนวัตกรรมการออกแบบ โดยขยายพื้นท่ีการใช้สอยในห้องเข้าไปในส่วนระเบียงและทำาให้
ห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นได้

เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์

โมริ เฮาส์

เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์

โครงการ เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ มีการนำาแนวคิดส่วนกลางอเนกประสงค์ประยุกต์เข้าไปในส่วนกลางเช่นกัน 
โดยผสมผสานส่วนกลางสำาหรบัการทำางานเขา้กบับรรยากาศท่ีมีสวนลอ้มรอบ รวมถงึครวัสว่นกลางท่ีเชือ่มต่อกบัสวน
ขนาดใหญ่ และส่วนกลางสำาหรับพักผ่อนที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องฉายวีดิทัศน์เป็นห้องอเนกประสงค์ได้

โครงการวัสดุรีไซเคิลจากอิฐมวลเบา เอิร์ท บล็อกซ์ (Earth Blox) สามารถรีไซเคิลเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดย
สามารถทดแทนเนื้อวัตถุดิบได้ถึงร้อยละ 30 ปัจจุบันมีการใช้แผ่น เอิร์ท บล็อกซ์ ในโครงการต่างๆ กว่า 12 โครงการ 
เชน่ โครงการเศรษฐสริ ิพฒันาการ โครงการเศรษฐสริ ิจรญัฯ-ปิน่เกลา้ โครงการฮาบเิทีย โมทีฟ ปญัญาอนิทรา เปน็ตน้

นวัตกรรมด้านการรีไซเคิล
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โครงการสถานีอดัประจุไฟฟา้สำาหรบัรถยนต์ไฟฟา้และรถยนต์ไฟฟา้ระบบปลัก๊อนิไฮบรดิ (Electric Vehicle 
and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Charging Station: EV & PHEV Charging Station) 
ท่ีแสนสิริสนับสนุนลูกบ้านในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าและ
รถยนต์ไฟฟ้าระบบปลั๊กอินไฮบริด ใน 16 โครงการ เช่น โครงการ เดอะ เทอร์ทีไนน์ เพื่อเป็นพลังงานทาง
เลือกในการช่วยลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน EV Charger

โครงการรีไซเคิลขวดพลาสติก (REFUN: 
Waste Machine) ผ่านเครื่องรับคืนขวด
อตัโนมัติท่ีสามารถรบัขวดพลาสติกได้โดยเฉลีย่ 
12,000 ขวดต่อเดือนต่อโครงการ

ปัจจุบัน แสนสิริได้ติดตั้งเครื่องรับซื้อขวด
อัตโนมัติท้ังหมด 4 จุด ได้แก่ โครงการเดอะ 
ไลน์ จตุจักร-หมอชิต โครงการ เอดจ์ สุขุมวิท 
23 ฮาบิโตะ มอลล์ และสำานักงานใหญ่ อาคาร 
สิริภิญโญ

นวัตกรรมด้านการให้บริการ

ในปี 2557 แสนสิริได้พัฒนา Home Service Application ขึ้น ซึ่งลูกบ้านในโครงการของแสนสิริสามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านทาง App Store และ Google Play เพื่อให้ลูกบ้านได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคล
ของโครงการผ่านทางสมาร์ตโฟน และรับทราบข่าวสาร กิจกรรม สิทธิพิเศษของลูกบ้าน และใช้บริการ 
ต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

คุณสมบัติและบริการของ Home Service Application ประกอบด้วย
- การส่งข้อความถึงฝ่ายนิติบุคคลในการแจ้งซ่อมบ้านกับฝ่ายโฮมแคร์ของแสนสิริ พร้อมนัดหมายการซ่อม
- การรับข้อความแจ้งเตือน (Notification) ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ เช่น ค่าน้ำา ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง และ 
 ค่างวดผ่อนชำาระบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน
- การแจ้งเตือนผู้ใช้แอปพลิเคชัน เมื่อมีจดหมายหรือพัสดุส่งถึงกล่องจดหมายของลูกบ้าน 
- การประกาศแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ “แสนสิริ แฟมิลี่” ให้กับลูกบ้านภายในโครงการ 
- ลูกบ้านสามารถใช้ Home Service Application เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้บริการของ แสนสิริ เลาจน์
- สำาหรับลูกค้าท่ีอยู่ระหว่างช่วงโอนกรรมสิทธิ์ Home Service Application เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีลูกค้า 
 สามารถใช้ ติดต่อเจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relations) ใช้แจ้งเตือนข้อมูลค่าใช้ จ่าย 
 การจองค่างวดเงินดาวน์ ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ
- เป็นช่องทางให้ลูกบ้านแสนสิริเข้ามาทำาแบบประเมินเพื่อนำาไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

นอกจากน้ี เพือ่รองรบัลกูบา้นของแสนสริท่ีิมีหลายเชือ้ชาติ ระบบ Home Service Application สามารถปรบัใช้ได้
ถงึ 4 ภาษา ได้แก ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุน่ โดยลกูค้าสามารถใชง้านได้ถงึแม้อยูใ่นต่างประเทศ

ในปี 2559 แสนสิริมีลูกบ้านกว่า 11,000 คนที่ลงทะเบียนใช้ Home Service Application โดยมีผู้ลงทะเบียน 
ใช้ใหม่เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉลีย่อยูท่ี่ 281 คนต่อเดือนในป ี2559 และปจัจุบนั Home Service Application 
มีผู้ใช้งานอยู่มากกว่า 3,100 คนต่อเดือน (Monthly Active User) ท้ังน้ี ลูกบ้านท่ีเข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ในปี 2559 งานออกแบบโครงการของแสนสิริได้รับรางวัลแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานท่ีเป็นไป
ตามข้อกำาหนดของ กฎกระทรวง กำาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธี
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วยหลายปัจจัยของการออกแบบ เช่น 
ระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilation System) หรือระบบประหยัดไฟโดยใช้หลอดไฟแบบ LED (Light  
Emitting Diode) เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จของแสนสิริในการเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ แสนสิริมียังมีแผนที่จะนำาโครงการในอนาคตส่งเข้าประเมิน
แบบโครงการเพือ่การอนุรกัษ ์พลงังานอยา่งต่อเน่ืองอกีด้วย โดยโครงการท่ีได้รบัรางวัล 4 โครงการ ประกอบ
ด้วย

เดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77

รางวัลแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เดอะ เบส พาร์ค อีสท์ สุขุมวิท 77 นายน์ บาย แสนสิริ

ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพ

การพัฒนาโครงการต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงาน ดังนั้น กุญเเจสำาคัญที่ทำาให้
การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพคือการส่ือสารและการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงาน 
ย่ิงไปกว่านั้น เพราะคุณภาพคือหัวใจสำาคัญของแสนสิริ แสนสิริจึงจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าแสนสิริจะสามารถส่งมอบโครงการท่ีมีคุณภาพได้ตามท่ีบริษัทตั้งใจไว้และ
ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง

แสนสิริมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและ
บริการของโครงการตลอดกระบวนการต้ังแต่ก่อนดำาเนินการ
ก่อสร้าง ระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง ระหว่างส่งมอบสินค้า
และหลังจากท่ีลูกบ้านเข้าพักอาศัยแล้ว โดยแสนสิริได้ใส่ใจ
รายละเอียดและคำานึงถึงความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่าง
กันไปตามสถานท่ีของโครงการ ผ่านงานออกแบบโครงการ
ท่ีผสมผสานงานสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น มีคุณภาพ และให้
ความสำาคัญกับทุกรายละเอียด

แนวทางบริหารจัดการ
กระบวนการควบคุมคุณภาพของโครงการของแสนสิริ
ครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการออกแบบ กระบวนการคัดเลือก
วัสดุท่ีใช้ในโครงการ กระบวนการก่อสร้าง จนถึงกระบวนการ
หลังการขาย ซ่ึงรับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ฝ่ายจัดซ้ือโครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้างและฝ่ายโฮมแคร์ ท้ังน้ี ฝ่ายพัฒนา
โครงการและฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีหน้าท่ีกำากับดูแลการ
ดำาเนินงานและประสานงาน รวมถึงส่ือสารกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้บริหารงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา 
และคู่ค้า เพ่ือพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพสูงสุด

แสนสิริมีการควบคุมคุณภาพต้ังแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการ
ก่อสร้าง โดยคัดเลือกวัสดุและผลิตภัณท์ท่ีนำามาใช้ในโครงการ
จากคู่ค้าท่ีผ่านคุณสมบัติด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเตรียม
แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพตลอดกระบวนการก่อสร้าง 
โดยส่ือสารแผนการดำาเนินงานและมอบคู่มือการดำาเนินงาน 
ซ่ึงระบุถึงรายละเอียดมาตรฐานการควบคุมและการตรวจสอบ
งานด้านคุณภาพของโครงการ และยังเป็นเคร่ืองมือสำาหรับ
การส่ือสารท่ีชัดเจน แม่นยำา และมีประสิทธิภาพระหว่าง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ผู้บริหารงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา 
และคู่ค้า

เม่ือเข้าสู่กระบวนการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและฝ่าย
พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบในการสื่อสารและกำากับการ
ก่อสร้าง เพ่ือดูแลคุณภาพการทำางานของผู้รับเหมาอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมคุณภาพของงานพัฒนาโครงการ ให้ ได้
ตามมาตรฐานกอ่สรา้งและความปลอดภยั (Construction 
Standard) และเป็นไปตามแนวคิดโครงการทีก่ำาหนดไว ้หลัง
จากนัน้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายมาตรฐานงานกอ่สรา้ง
จะร่วมกันทำาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของโครงการตลอด
วัฏจักรของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำาหนด 
โดยการตรวจสอบของทุกโครงการจะนำาแอปพลิเคชัน
ควบคุมคุณภาพ (QC Application) ซึ่งช่วยอำานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบ รายงาน และจัดเก็บรายงานการ
ตรวจคุณภาพอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำามากยิ่งขึ้น

การพัฒนาโครงการแนวราบจะแบ่งการตรวจคุณภาพเป็น 
4 หมวดตามขั้นตอนการก่อสร้าง คือ หมวดที่หนึ่ง งาน
โครงสร้างและงานสถาปัตย์ เช่น งานก่ออิฐ หมวดที่สอง 
งานระบบก่อนปิดฝ้าและงานระบบสุขาภิบาลภายนอก 
(Site Drainage) หมวดที่สาม งานเตรียมพื้นผิวและงาน
ปิดพื้นผิวบางส่วน ซึ่งเป็นงานสถาปัตย์ครั้งสุดท้าย หมวดที่สี่ 
งานตรวจคุณภาพครั้งสุดท้าย โดยตรวจคุณภาพของงาน 
สถาปัตย์ งานระบบทุกระบบ สุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์

สว่นการตรวจคุณภาพของโครงการแนวสงูจะแบง่เปน็ 3 สว่น
หลักคือ หมวดที่หนึ่ง งานก่อนปิดฝ้า หมวดที่สอง งานตรวจ 
คุณภาพครั้งสุดท้ายของพ้ืน-ผนังบริเวณที่สัมผัสน้ำา และ
หมวดที่สาม งานตรวจคุณภาพครั้งสุดท้าย โดยตรวจ
คุณภาพของงานสถาปัตย์ งานระบบทุกระบบ งานตรวจ
สุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์
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ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขปัญหา

งานบ้านพักอาศัยของโครงการ
แนวราบ

ปัญหาผนังแตกร้าวในรอยต่อระหว่าง
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปกับผนังก่ออิฐ 
และระหว่างแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปกับ
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปด้วยกัน

ปรับปรุงวิธีการทำางาน ติดต้ัง และเปล่ียน
วัสดุเช่ือมรอยต่อ

งานห้องชุดของโครงการ
แนวสูง

ปัญหาน้ำารั่วระหว่างรอยต่อแผ่น 
คอนกรีตสำาเร็จรูป

เปลี่ยนวิธีการทำางาน โดยติดตั้งระบบ 
กันการรั่วซึม และเพิ่มการป้องกันการ
รั่วซึมสองเท่า (Double Protection)

ปัญหาการติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำาหรือ
ฉากกั้นอาบน้ำาที่ไม่แข็งแรง

ฝ่ายควบคุมคุณภาพผลักดันการ 
ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกยูนิต

ปัญหาท่อน้ำาทิ้งตัน จากขั้นตอนการ
ก่อสร้าง

กำาหนดให้ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง 
เข้าตรวจสอบและหาแนวทางการ
ป้องกันการอุดตันของท่อน้ำาทิ้งในระบบ
ท่อ

งานส่วนกลาง ปัญหาถนนแตกร้าวจากการทรุดตัวของ
ฐานโครงการ (Subbase)

นำาผลการตรวจสอบของฝ่ายควบคุม
คุณภาพ เข้าพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์
ในการเบิกจ่ายเงินตามผลงานของ 
ผู้รับเหมา โดยการจัดให้มีการทดสอบ
ความหนาแน่นของฐานโครงการทุกชั้น 
ตามข้อกำาหนดมาตรฐานของแสนสิริ 
และดำาเนินการเก็บข้อมูลการทดสอบ 
ดังกล่าวในแอปพลิเคชันควบคุม
คุณภาพ 

ปัญหางานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ
จัดสรร

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปแบบ
ก่อสร้างโครงการ และในระหว่างการ
ก่อสร้าง ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง
และฝ่ายควบคุมคุณภาพจะรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรายงานปัญหา
เป็นรายเดือนผ่านแอปพลิเคชันควบคุม
คุณภาพ 

นอกจากนี้ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายพัฒนาโครงการ 
มีหน้าที่รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อ
แก้ ไขรายการแจ้งซ่อม พร้อมส่งมอบงาน เพื่อนำาไปสู่ 
ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้น ฝ่าย Call Centre 
จะทำาหน้าที่ประสานงานและติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
ฝ่ายโฮมแคร ์(Home Care) หรอืฝ่ายพัฒนาโครงการ แก้ไข
รายการแจง้ซอ่ม ตลอดจนขอ้กังวลต่างๆ พร้อมตรวจติดตาม
ผลการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ง และจดัเก็บรายงานในฐาน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ผลการดำาเนินงาน
ผลการดำาเนินงานด้านคุณภาพของโครงการ นอกจากการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านแอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ 
(QC Application) แล้วนั้น แสนสิริมีความต้ังใจที่จะ
พัฒนางานควบคุมคุณภาพกบัทกุหนว่ยงาน และการประเมิน 
ความพึงพอใจด้านคุณภาพภายหลังส่งมอบสินค้า เพื่อ
ป้องกันและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาด้านคุณภาพ
สำาหรับโครงการในอนาคต บริษัทได้แบ่งข้อร้องเรียนลูกค้า
ออกเป็น 2 ประเภท คือ งานบ้านพักอาศัยและห้องชุดของ
โครงการและงานส่วนกลาง

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทจัดงาน Sansiri Quality 
Day ซึ่งจัดเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ดำาเนินงานร่วมกับบริษัท และ 
สง่เสรมิใหย้กระดบัมาตรฐานการดำาเนนิงานในดา้นคุณภาพ
การก่อสร้างของผู้รับเหมา นอกจากนี้ บริษัทได้มอบรางวัล
ให้แก่ผู้รับเหมาที่ผ่านการประเมินคะแนนคุณภาพตามที่
บริษัทกำาหนดในงาน Sansiri Quality Day อีกด้วย โดยมี 
ผู้รับเหมาที่ได้รับรางวัล Diamond Quality ทั้งหมด 
3 ราย และรางวลั Gold Quality ทัง้หมด 9 ราย ซึง่เกณฑก์าร 

ใหร้างวลัดงักล่าวจะพิจารณาจากการตรวจสอบรายละเอยีด 
ด้านคุณภาพของงานในหมวดการก่อสร้าง และงานตรวจ
คุณภาพครั้งสุดท้ายของงานสถาปัตย์ งานระบบทุก
ระบบ และคุณภาพของสุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ ตาม
มาตรฐานทีบ่รษิทักำาหนดของโครงการแนวราบและโครงการ 
แนวสงู ทัง้นี ้รางวลัที่ไดร้บัประกอบดว้ยใบประกาศเกยีรติคุณ 
และบัตรกำานัลที่พักตากอากาศ (Escape Voucher) 
ที่เขาใหญ่และรางวัลอื่นๆ ที่แจกโดยฝ่ายพัฒนาโครงการ 
เป็นต้น

เป็นโปรแกรมท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพของทุกโครงการของแสนสิริ 
ก่อนส่งมอบให้ลูกบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ

แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ (QC Application)

การประยุกต์แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพยูนิตของโครงการ สามารถ
ตรวจประเมินได้แบบทันที (Real-time) ส่งผลให้การตรวจสอบคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป็นสองเท่า เม่ือเทียบกับวิธีการประเมินและจัดทำารายงานผลการตรวจประเมินด้านคุณภาพแบบ
บนกระดาษ และแอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยคงมาตรฐานการตรวจประเมิน
คุณภาพที่แม่นยำาในทุกโครงการอีกด้วย

นอกจากน้ี แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพยังช่วยสนับสนุนการจัดเก็บรายงานและการประสานงาน 
กับฝ่ายโฮมแคร์ (Home Care) ให้มีกระบวนการดำาเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองยิ่งขึ้น ส่งผลให้ 
การรับส่งเรื่องการตรวจคุณภาพของโครงการ ท้ังในเรื่องการแสดงข้อมูลกรณีแจ้งซ่อมท่ีแสดง 
รายละเอียดภาพประกอบและประวัติการตรวจอย่างชัดเจน รวมถึงรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
และแก้ไข และการจัดพิมพ์รายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปกป้องสิ่งแวดล้อม

แนวทางบริหารจัดการ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงการของแสนสิริ เริ่มต้ังแต่กระบวนการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ก่อนกระบวนการพัฒนาโครงการ 
โดยฝ่ายพัฒนาโครงการ (Project Development) 
จะร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อทำาการคัดกรองโครงการ (Project 
Screening) โดยใช้ปริมาณพื้นที่ใช้สอยหรือปริมาณการ
จัดสรรพื้นที่โครงการเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาจัดทำา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ที่กำาลังเร่ิมดำาเนินงานก่อสร้าง โดยบริษัทจะจัดทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อโครงการแนวสูง
มีจำานวนห้องชุดต้ังแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย
มากกวา่ 4,000 ตารางเมตร และเม่ือโครงการแนวราบมีการ
จัดสรรพ้ืนที่มากกว่า 100 ไร่ หรือมีจำานวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป

ขัน้ตอนการจดัทำารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของทุกโครงการ เร่ิมจากการกำาหนดขอบเขตของผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม (Scoping) และวิเคราะห์ผลกระทบ 
(Impact Analysis) เพื่อวางแผนบรรเทาและบริหาร 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Mitigation and Impact 
Management) และย่ืนขออนุมัติโครงการต่อสำานักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) 
ก่อนเริ่มดำาเนินการพัฒนาโครงการ โดยครอบคลุมประเด็น
และขอบเขตของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เน้นในเรื่องของ  
 สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและ 
 คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การเกิด 
 แผ่นดินไหวและคุณภาพน้ำา เช่น การจัดให้มีพื้นที่  
 สีเขียว ในโครงการหรือการสร้างรั้วเพื่อแยกโครงการ 
 จากแหล่งน้ำาสาธารณะที่อยู่ติดกับโครงการ
- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือให้ ม่ันใจได้ว่า 
    โครงการที ่พัฒนาจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั ้ง
   บนบกและในน้ำา
- ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น 
 การจัดการน้ำา การจัดการของเสีย การใช้ ไฟฟ้า การ 
 ป้องกันภัย การจราจร การสื่อสาร และการใช้ประโยชน์ 
 จากที่ดิน เช่น การจัดสรรน้ำาใช้ให้เพียงพอกับประชากรใน
 โครงการ การประเมินปริมาณและคุณภาพน้ำาเสียจาก 
 โครงการ การจดัสรรพืน้ทีส่ำาหรบัขยะมลูฝอย การจดัพ้ืนที่
 จดุรวมพลเบ้ืองต้นกรณเีหตุอคัคีภยั การชะลอน้ำาฝนหรอื
 ควบคุมอตัราน้ำาทิง้ออกจากโครงการ การอนรุกัษพ์ลงังาน
 การบำาบัดน้ำาเสีย 

   8 โครงการผ่านการอนุมัติการวิเคราะห์ผลกระทบ 
  ส่ิงแวดล้อม

 1 โครงการอยูร่ะหวา่งการอนุมัตกิารวิเคราะห์ผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบต่อคุณค่าของการพัฒนาชีวิต เช่น สภาพ 
 เศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ 
 สขุภาพ สนุทรยีภาพและการทอ่งเทีย่ว และการมีสว่นรว่ม
 ของประชาชน

ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่กำาหนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมทกุ 6 เดอืนต่อสำานกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการ
ระหว่างกระบวนการก่อสร้างโครงการ แสนสิริบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ พัฒนาโครงการอย่าง
เครง่ครดัตลอดชว่งการดำาเนนิงาน โดยฝ่ายพฒันาโครงการ 
(Project Development) มีหน้าที่กำากับดูแลผู้รับเหมา
และสื่อสารให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำาหนดของบริษัท 
(Term of Reference: TOR) และมาตรการบรหิารจดัการ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม แสนสิริให้ความสำาคัญและได้ดำาเนินการ
ร่วมกับผู้รับเหมาในการหาแนวทางลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำางานร่วมกับผู้บริหารงานก่อสร้าง 
(Construction Manager: CM) เพ่ือกำากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดำาเนินงานก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้อง
กับมาตรการและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โรงงานผลติแผน่คอนกรตีสำาเรจ็รปู (Precast Factory) 
แสนสิริทำางานร่วมกับผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป 
ทำาหน้าที่กำากับดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
บริษัท (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมปัจจัย
ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต 
ต้ังแต่การผสมวัตถุดิบ การขึ้นรูปโครงสร้างสำาเร็จรูป โดย
การจัดการฝุ่นและน้ำาเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำาสาธารณะ 
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปที่ ผ่านกระบวนการผลิตและ 
ตรวจสอบคุณภาพแลว้ จะถกูขนสง่ไปยงับรเิวณพ้ืนทีพ่ฒันา
โครงการในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งช่วย
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพ่ือนำา
ไปประกอบเป็นโครงสร้างสำาเร็จรูปที่บริเวณโครงการและ 
ดำาเนินงานสถาปัตยกรรมในลำาดับต่อไป

ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2559 แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมที่เข้าเกณฑ์
ที่บริษัทต้องจัดทำ ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (EIA) และนำาเสนอต่อสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาและ
เห็นชอบก่อนเริ่มพัฒนาโครงการทั้งหมด 9 โครงการ โดย
มี 8 โครงการผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และยังเหลืออีก 
1 โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งคาดว่าขั้นตอนการ
อนุมัติจะแล้วเสร็จในปี 2560 

การพัฒนาโครงการ
แสนสิริเปิดช่องทางรับฟังความเห็นและข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบ Call Centre และทางอีเมลของบริษัท โดยในปี 
2559 แสนสิริได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการ 
ดำาเนินงานของบริษัทจำานวน 9 รายการ ซึ่งเกี่ยวกับ 
ฝุ่นละออง เสียง และความสะอาดบริเวณโครงการ ซ่ึง
บรษิทัไดด้ำาเนนิการประสานงานและแก้ไขในทกุขอ้รอ้งเรยีน
เรียบร้อยแล้ว สำาหรับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย ฝ่ายพัฒนาโครงการจะเป็นผู้ตรวจสอบ
หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ 
เร่งดำาเนินการแก้ ไขปัญหา ทั้งนี้ จะมีการติดต่อโดยตรง
กับผู้เสียหายเพื่อชี้แจงสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ ไข
หรือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงการชดเชยความเสียหาย 
ทีเ่กดิขึน้ และรายงานความคืบหนา้ในการแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง 
ในการนี้ บริษัทจะประสานงานกับผู้บริหารงานก่อสร้างและ
ผู้รบัเหมาเพือ่ตรวจสอบขัน้ตอนการทำางาน ความพรอ้มและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กำาหนด อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนในการนำาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ มาวิเคราะห์และ
กำาหนดแนวทาง เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโครงการ
โดยรวมของบริษัท ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิม
ซ้ำาอกีในอนาคต และลดการเกดิขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในระยะยาว 

บริษัทและผู้รับเหมายังจัดให้มีการตรวจสอบและบำารุง
รักษาอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ ในการดำาเนินงานก่อสร้างให้มี 
ความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงกำากับดูแล
ผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยผู้รับเหมาจะต้องรายงานผล 
การดำาเนินงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  
ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานก่อสร้างอีกด้วย 
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โรงงานผลติแผน่คอนกรตีสำาเรจ็รปู (Precast Factory)
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปของแสนสิริปฏิบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมีฝ่าย 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ อ า ชี ว อ น า มั ย  
(Environment, Health and Safety) เป็นผู้รับผิดชอบ
ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม
ของโรงงาน และมีการป้องกันและควบคุมผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มและ
การอยู่อาศัยของชุมชน เช่น ฝุ่นละออง เสียงรบกวน หรือ
สิ่งสกปรก ทั้งนี้ บริษัทร่วมมือกับผู้รับเหมาในการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม เพือ่ปอ้งกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกโรงงาน ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขนส่ง โดยมี
การดำาเนินงานดังนี้
1) การทำาความสะอาดภายในโรงงานและหน่วยผลิต  
  (Production Unit) ต่างๆ ทั้งในพื้นที่โดยรอบโรงงาน 
  รางระบายน้ำา บ่อดัก ถนนรอบกองหินทราย และ 
  ทุกบริเวณของหน่วยผลิต เพื่อไม่ให้มีเศษคอนกรีตและ 
  ส่ิงปฏิกูลจากบริเวณการดำาเนินงาน และป้องกัน 
   ผลกระทบที่อาจขยายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ 
  โรงงาน

2) การควบคุมการดำาเนินงานของผู้รับเหมาขนส่งคอนกรีต
    โดยจัดทำามาตรการควบคุมให้พนักงานขนส่งคอนกรีต 
  ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง เช่น  
  การทำาความสะอาดล้อที่บ่อล้างก่อนเข้า-ออกโรงงาน 
  รวมถึงควบคุมความเร็วรถขนส่งไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร 
  ต่อชั่วโมง และผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ความ 
  ปลอดภัยให้ครบถ้วนในหน่วยผลิต
3) การควบคุมการดำาเนินงานของผู้รับเหมาขนส่งซีเมนต์ 
  บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถและถังบรรจุซีเมนต์ 
  ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีจุดรั่ว ฝาถังคงอยู่ในสภาพ 
  ปิดสนิท และอุปกรณ์ Seal Lock ปิดสนิทสมบูรณ์  
  เพ่ือป้องกนัการรว่งหลน่ระหวา่งการขนสง่ อนัจะนำามาซึง่
  ความปลอดภัยในการขนส่ง และไม่ส่งผลกระทบต่อ 
  เส้นทางการสัญจร สำาหรับการเป่าซีเมนต์ที่โรงผสม 
  คอนกรีต บริษัทจะติดต้ังท่อส่งซีเมนต์และล็อกจุดต่อ 
  ให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบจุดต่อโดยพนักงานโรงผสม 
  คอนกรีตก่อนเริ่มการเป่าซีเมนต์ทุกครั้ง และกำาหนด 
  อัตราการเป่าด้วยแรงดันไม่เกิน 2 บาร์ นอกจากนี้ ที่ถัง 
  บรรจุซี เมนต์ ได้ มีการติดต้ังถังกรองฝุ่น (Dust 
   Collector) ในจุดระบายลมที่บริเวณฝาปิดด้านบน 
   ของทุกถังเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกสู่ 
     สิ่งแวดล้อม

 

โครงการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม “ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส”

โครงการไนน์ต้ีเอท ไวร์เลส (98 Wireless) เป็นโครงการประเภทที่อยู่อาศัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ลงทะเบียน
ขอรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmetal Design) สำาหรับอาคารสร้างใหม่
หรือปรับปรุงใหญ่ เพื่อสะท้อนถึงการออกแบบโครงการที่เน้นถึงความยั่งยืนโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาท้ังหมด
7 หมวด ประกอบด้วย สถานท่ีต้ังโครงการเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Site) การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Water Efficiency) พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) วัสดุและทรัพยากร (Material and 
Resources) คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor  Environmental Quality) นวัตกรรมในการออกแบบ 
(Innovation in Design) และความสำาคัญเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional Priority) ซึ่งการรับรองมาตรฐานน้ี 
จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในปี 2560

4) การควบคุมการดำาเนินงานของผู้รับเหมาขนส่งหินและ 
  ทราย โดยจะมกีารสเปรย์หนิบนรถประมาณ 5 นาทกีอ่น
  ทำาการเทลงสู่ยุ้งเก็บหินทรายเพ่ือชำาระล้างฝุ่นที่มาจาก 
  โรงโม่ รวมทั้งลดปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้นขณะทำาการเท 
  จากรถบรรทกุ ในขณะเดยีวกนั บรเิวณยุ้งบรรจหิุนทราย
  ยังไดท้ำาการติดต้ังอปุกรณส์เปรย์น้ำาเพือ่ใหค้วามชืน้และ
  ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นเช่นกัน

ทั้งนี้ในปี 2559 โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปไม่ได้รับ
ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มผ่านชอ่งทาง Call Centre และ
จดหมายเหตุจากองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) รวมถึง
การร้องเรียนโดยตรงที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป
แต่อย่างใด ซึ่งแสนสิริจะรักษามาตรการและการควบคุม 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ใส่ใจความปลอดภัยของทุกคน

แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริบริหารจัดการเพ่ือการดำาเนินงานอย่างยั่งยืนโดย 
ยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาเป็น
อันดับแรก ทั้งในโครงการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
สำาเร็จรูป และสำานักงานใหญ่

โครงการ
แสนสิริกำาหนดเป้าหมายจำานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นต้องหยุดงานเป็นศูนย์ ในทุกโครงการ โดยการ
ควบคุมกระบวนการก่อสร้างโครงการดำาเนินการใน 2 
กระบวนการหลัก ได้แก่ การติดต้ังแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป 
ซึ่งฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดำาเนินการกำากับดูแลด้านความปลอดภัย และการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและงานสถาปัตยกรรมของตัวบ้าน  
ซึง่ฝ่ายพัฒนาโครงการจะทำาหนา้ทีก่ำากับและประสานงานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยของการ 
ดำาเนินงาน

แสนสิริจัดทำาคู่มือการติดต้ังแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปและฝึก
อบรมพนักงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง พนักงานผู้รับเหมา และ
พนักงานขับรถปั้นจั่น ให้ทราบถึงมาตรฐานและขั้นตอนการ
ดำาเนินการติดต้ังแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป รวมถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทำางาน โดยมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยเป็นผู้ฝึกอบรม นอกเหนือจากการฝึกอบรม
ก่อนเริ่มงานแล้ว แผนกความปลอดภัยยังมีการตรวจสอบ
ที่โครงการก่อสร้างอีกด้วย เพื่อติดตามให้การดำาเนินงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำาหนดไว้ หรือมีการฝึกอบรม 
เพิ่มเติมให้พนักงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง สำาหรับความพร้อม
ดา้นเครือ่งจกัร เช่น รถปัน้จัน่ บรษิทัไดก้ำาหนดให้ผู้ให้บรกิาร
ต้องทำาการตรวจสอบสภาพความพรอ้มของรถป้ันจัน่ในการ
ใช้งานและผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยในการใช้
งาน (ปจ.1) ทุก 3 เดือน ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำาหนดของ  
กฏหมายด้านความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบและ 
กำ า กั บ ดู แ ล ผู้ รั บ เ ห ม า ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น 
ความปลอดภัยก่อนเริ่มทำางานอย่างสม่ำาเสมอ ใช้อุปกรณ์
ป้องกนัสว่นบุคคล และปฏิบัติตามคู่มือการติดต้ังโครงสรา้ง 
ผนังคอนกรีตสำาเร็จรูป ที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัย 
การตรวจสอบเครื่องมือ และความพร้อมของพื้นท่ีดำาเนิน
งาน เป็นต้น 

เม่ือแสนสริติิดต้ังโครงสรา้งสำาเรจ็รปูจนแลว้เสรจ็ ฝ่ายพฒันา
โครงการจะรับผิดชอบงานสถาปัตยกรรมและกำากับดูแล
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยตาม
รายละเอียดที่ระบุในเอกสารข้อกำาหนดของบริษัท (Term 
of Reference: TOR) ซึ่งระบุถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อกำากับดูแลและสื่อสารด้าน 
ความปลอดภัยก่อนเริ่มดำาเนินงาน (Morning Safety 
Talk) สำารวจความปลอดภัยประจำาวัน วางแผนดำาเนินงาน
เพือ่พฒันาความปลอดภยัในบรเิวณพัฒนาโครงการ รวมถึง
จัดประชุมรายสัปดาห์ร่วมกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพ่ือหารือ
ประเด็นด้านความปลอดภัย และฝ่ายพัฒนาโครงการจะมี
มาตรการหยุดชำาระค่าดำาเนินงานกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดช่วงการดำาเนินงาน
อีกด้วย

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป (Precast Factory) 
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรตีสำาเรจ็รปูมีเป้าหมายเชน่เดยีวกนักบัการดำาเนนิงาน
ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งตอ้งการ
ให้จำานวนการเกดิอบัุติเหตุเป็นศูนย์เป็นเป้าหมายสำาคัญ โดย
มีฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การบริหารความปลอดภัยได้ครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ ดังแสดงในตารางกระบวนการบริหาร 
จดัการความปลอดภยั ในโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู

ในกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป แสนสิริติดต้ัง
แผงกั้นเพ่ือความปลอดภัย (Safety Fence) เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน โดยแผงกั้นนี้จะเชื่อม
ต่อกับระบบควบคุมความปลอดภัยภายในกระบวนการ
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปแบบอัตโนมัติ (Semi Au-
tomated Carousel System) ในทุกพื้นที่ที่เครื่องจักร
ทำางานแบบระบบอัตโนมัติ โดยระบบดังกล่าวจะสั่งการให้
เครื่องจักรหยุดทำางานทันทีเมื่อประตูแผงกั้นเพื่อความปลอดภัย 
ถูกเปิดออก เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่พนักงานเข้าไป 
ในพื้นที่ในขณะที่เครื่องจักรทำางาน

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งรวมถึงผู้รบัเหมาจะไดร้บัอปุกรณป้์องกนั
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
แบบทั่วไป และแบบที่จำาเพาะกับความเสี่ยงในกิจกรรม 
ต่างๆ เช่น ที่อุดหูในบริเวณที่มีเสียงดัง หรืออุปกรณ์ป้องกัน

กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

ฝึกอบรมให้แก่พนักงานแสนสิริ 
และผู้รับเหมาในทุกกระบวนการ
ก่อนเริ่มทำางาน

กำากับดูแลและตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการจัดเตรียมวัสดุ กระบวนการ
ผลิต ขนส่ง การติดต้ังโครงสร้างแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูปท่ีโครงการ ตลอดจนการ
ดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ใช้งานอาคาร

ฝึกซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้นและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟประจำาปี

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ในสถานที่ทำางาน

จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานหลายระดับ จำานวน 7 คน หรือร้อยละ 5 
เทียบกับพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นคณะทำางานที่คอยตรวจ
ติดตามและกำาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำางาน

สำาหรับทำางานในที่สูงที่ ได้รับอนุมัติความปลอดภัยโดย 
เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั นอกจากนี ้พนกังานยังไดร้บัการฝึก
อบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำา รวมถึงการจัดประชุม
เพือ่หารอืดา้นความปลอดภยัรายสปัดาห์ (Weekly Safety 
Talk) อีกด้วย

แสนสิริกำากับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง โดยดำาเนิน
การสำารวจเส้นทางการขนส่งร่วมกับพนักงานขับรถของ 
ผู้รับเหมาขนส่งเพ่ือกำาหนดเส้นทางที่เหมาะสม ปลอดภัย 
ไม่มีสิ่งกีดขวางการเดินทางก่อนการขนส่งจริงทุกครั้ง 

อกีทัง้ยังใชบ้รรจภุณัฑแ์บบกลอ่งเหลก็ (Rack) สำาหรบับรรจ ุ
ชิ้ น ง าน  พร้ อมทั้ ง กำ าหนดรายละ เอี ยดมาตรฐาน 
การบรรจุภัณฑ์ (Standard Packing List) ที่ระบุ 
การคำานวณน้ำาหนักของสินค้าให้เกิดความสมดุลและ
ปลอดภัยในขณะขนส่งไปยังโครงการตลอดจนตรวจสอบ
สมรรถนะของรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดำาเนินงาน 
รวมถึงความพร้อมของคนขับรถ ซึ่งต้องผ่านการสุ่มตรวจ 
สารเสพติดทุก 3 เดือน และตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ 
ทุกครั้งก่อนเริ่มการขนส่ง
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สำานักงานใหญ่
แสนสริมีิการบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภยั 
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รับผิดชอบโดยฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำานักงาน ซึ่งจะคอยกำากับ
ดูแลผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยระดับองค์กร 
โดยที่สำานักงานใหญ่จะใช้ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยกลางของอาคาร รวมถึงร่วมฝึกซ้อมด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี
แสนสิริสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยเน้น
ความต้องการของพนักงานในแต่ละพ้ืนที่ โดยสวัสดิการ
ของพนักงานครอบคลุมโครงการตรวจสุขภาพร่วมกับ 
โรงพยาบาล การจัดสวัสดิการส่วนลดสถานออกกำาลังกาย 
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีโดยมีจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คอยให้คำาปรึกษา โครงการประกันสุขภาพ โครงการ
กองทุนสำาหรับพนักงานเพื่อวางแผนเกษียณ เป็นต้น 
ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างพนักงานจากสำานักงานใหญ่และพนักงานที่
ประจำาอยู่ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป โครงการ 
ที่กำาลังพัฒนาอื่นๆ ตลอดจนโครงการที่รับบริหาร แสนสิริ 
จงึจดัโครงการเย่ียมเพ่ือน เยอืนไซต์ โดยฝ่ายทรพัยากรมนษุย์
จะลงพื้นที่เพื่อพบปะพนักงาน สำารวจความปลอดภัยและ 
ความ เ ป็นอ ยู่ที่ ดี ของพนักงาน  และสื่ อสารข้ อ มูล 
ด้านสวัสดิการเพ่ือจัดทำาข้อมูลแผนดำาเนินงานพัฒนา 
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนจัดกิจกรรม
เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย

แสนสิริยังสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กโดย
มีนโยบายการดำาเนนิงานทีเ่ป็นมติรต่อเดก็ (Child Friendly 
Policy) ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในสำานักงาน และการ
ทำางานที่เป็นมิตรต่อมารดาและเด็กที่มาใช้สถานที่ โดยจัด
ให้มีห้องให้นมบุตร (Breastfeeding Room) และมุม
ห้องเด็กเล่น (Children’s Corner) เพ่ือรับรองมารดาที่
ต้องให้นมบุตร รวมถึงพนักงานที่เป็นผู้ปกครองสามารถพา
บุตรหลานเข้าใช้บริการห้องเด็กเล่นได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทได้ 
จัดเตรียมอุปกรณ์อำานวยความสะดวก ประกอบด้วย ตู้เย็น
แช่แข็งสำาหรับเก็บน้ำานม กระติกน้ำาร้อน เครื่องนึ่งขวดนม 
น้ำายาทำาความสะอาด น้ำายาล้างขวดนม ทีล้่างขวดนม ถงัขยะ
พร้อมฝาปิด และหนังสือความรู้เรื่องคุณแม่และพัฒนาการ
เดก็ ตลอดจนของเล่นเสรมิพัฒนาการ บรษิทัยังไดจ้ดัทำาห้อง
ให้นมแม่ที่สำานักงานบริษัทย่อย อาคารรัชต์ภาคย์ ฮาบิโตะ 
คอมมูนิต้ี รีเทล และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป 
อีกด้วย

ผลการดำาเนินงาน
โครงการ
ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยในบริเวณโครงการ 
ในปี 2559 มีอบัุติเหตุเลก็นอ้ยของผู้รับเหมาทัง้สิน้ 53 กรณ ี
และอบัุติเหตุถงึขัน้ต้องหยุดงานของผู้รบัเหมาทัง้สิน้ 2 กรณ ี
โดยบริษัทได้ทำาการทบทวนกระบวนการก่อสร้างร่วมกับ 
ผู้บรหิารงานกอ่สรา้ง ผู้รบัเหมา และทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพ่ือกำาชับถึงมาตรการด้านความปลอดภัย และเพ่ิม 
การสื่อสารด้านความปลอดภัยก่อนเ ร่ิมดำา เนินงาน 
(Morning Safety Talk)

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป (Precast Factory)
ในปี 2559 ไม่มีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของ
พนกังานและผู้รบัเหมาในโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู 
อย่างไรก็ตาม แสนสิริวิเคราะห์กรณีอุบัติเหตุเล็กน้อยของ
พนักงาน และประสานงานกับผู้รับเหมาในการสอบสวนและ
แก้ไขปญัหา โดยในปี 2559 มีอบุติัเหตุเล็กนอ้ยเพียง 5 กรณี

แสนสิริจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน 
ด้วยการกำาหนดแผนงานด้านความปลอดภัยประจำาปี 
จัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน และ 
จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการทำางาน 
เพ่ือสรา้งความตระหนกัในดา้นการดำาเนนิงานอย่างปลอดภยั
ให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย 
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ประเภท
อุบัติเหตุ

ระดับความรุนแรง ผลการดำาเนินงานปี 2559

โครงการ* โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูป

อุบัติเหตุเล็กน้อย ระดับ 1 (Severity 1) หมายความว่า
บุคคลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สามารถ
ทำาการปฐมพยาบาล และไม่ต้องหยุด
งานก่อสร้าง

53 5

อุบัติเหตุถึงขั้น
ต้องหยุดงาน

ระดับ 2 (Severity 2) หมายความ
ว่าบุคคลได้รับบาดเจ็บถึงข้ันต้องหยุด
งาน แต่ไม่ถึงข้ันพิการหรือทุพพลภาพ

2 0

ระดับ 3 (Severity 3) หมายความ
ว่าบุคคลได้รับบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน 
สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต

0 0

*รายการอบัุติเหตุของผู้รบัเหมาในปี 2559 ครอบคลุมเฉพาะโครงการแนวสงูและโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู โดยแสนสริจิะขยายขอบเขตการ
รายงานให้ครอบคลุมโครงการทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้รวมถึงกลุ่มพนักงานแสนสิริทั้งในโครงการแนวราบ โครงการ
แนวสูง และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป ซึ่งไม่พบทั้งอุบัติเหตุเล็กน้อยและอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

โครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

โครงการที่ดำาเนินอยู่เป็นประจำา 

- การตรวจสุขภาพประจำาปี

- ประกันชีวิต

- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน

- สวัสดิการเงินกู้กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ

สำานักงานใหญ่
สำาหรับการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและความเป็น
อยู่ที่ดีของสำานักงานใหญ่ แสนสิริดำาเนินการซ้อมอพยพ 
หนไีฟเปน็ประจำาทกุปี และมีการลงทุนโครงการทีเ่ก่ียวขอ้งกบั 

ความเป็นอยู่ที่ดีให้พนักงาน รวม 15 โครงการ โดยเป็น
โครงการที่ดำาเนินอยู่เป็นประจำา 13 โครงการ และเป็น
โครงการพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะในแต่ละปี ซึ่งปี 2559 มี 2 
โครงการ

โครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 โครงการที่ดำาเนินอยู่เป็นประจำา (ต่อ)

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าทันตกรรม

- การให้คำาปรึกษาและรักษาด้านสุขภาพจิต

- กระเช้าเยี่ยมไข้

- บริการฟิตเนส (Fitness)

- ห้องให้นมแม่

- การจองบ้านพักสวัสดิการสำาหรับพนักงาน

- กระเช้าเยี่ยมคลอดบุตร

โครงการเพิ่มเติมในปี 2559

- กิจกรรมโยคะ

- กิจกรรมมวยไทย

ฝา่ยทรพัยากรมนุษยจ์ากสำานักงานใหญ่ลงพืน้ท่ี
เพือ่เยีย่มเยยีนพนักงานท่ีประจำาอยู ่ณ โครงการ
ต่างๆ ภายใต้ โครงการ เยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์ 
ท่ีจัดขึ้นในปี 2559 รวม 178 โครงการตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการ
คือเพือ่สือ่สารให้พนักงานทราบถงึสวสัดิการและ
เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานใน
องค์กรกบัแสนสริอิกีด้วย โดยในป ี2560 แสนสริิ
มีเปา้หมายลงพืน้ท่ีเพือ่เยีย่มพนักงานให้ครบทุก
โครงการเชน่เดิม เพือ่สำารวจความเปน็อยูท่ี่ดีของ
พนักงาน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งม่ันของแสนสิริ
ในการให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคนอีกด้วย

โครงการเยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์ 
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ในปี 2559 แสนสิริให้ความสำาคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในช่วง
ให้นมบุตร ในการน้ี แสนสิริร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) ได้จัดให้มีห้อง 
ให้นมบุตร 4 แห่งท่ีอาคารสิริภิญโญ อาคารรัชต์ภาคย์ ฮาบิโตะ คอมมูนิต้ี รีเทล และโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูป ซึ่งมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกสำาหรับการให้นมบุตร การเก็บนม ห้องอเนกประสงค์
สำาหรับเด็ก และห้องน้ำาเด็กอีกด้วย 

สวัสดิการเพื่อแม่และเด็ก บ้านที่ปลอดภัย

การทำาอะไรด้วยใจเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้ทุกอย่างได้ผลลัพธ์เกินกว่าคำาว่าคุณภาพ เช่นเดียวกับ
การทำางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในโครงการของแสนสิริที่ได้รับการปลูกฝังมาตรฐาน 
การทำางานจากหน่วยงาน Sansiri Security Inspection ทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพท่ีช่วยยกระดับ 
ความปลอดภัยในงานบริการแบบครบวงจร เพ่ือดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิก
ครอบครัวแสนสิริ

แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
ของผู้อยู่อาศัย ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างที่
คำานึงถึงความปลอดภัย การจัดวางรั้วโครงการหรือสวน
ของโครงการเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัว การออกแบบ
บ้านหรือห้องชุดให้มีการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้อง 
กับความเป็นอยู่ที่ดีตามกิจวัตรประจำาวันของลูกบ้าน 
กระบวนการก่อสร้างที่มีมาตรการควบคุมคุณภาพ ต้ังแต่
ขั้นตอนการเลือกวัสดุและสินค้าที่ได้คุณภาพด้านความ
ปลอดภัย กระบวนการระหว่างการพัฒนาโครงการ และ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 
เพ่ือให้ โครงการของแสนสิริ มีความปลอดภัยสำาหรับ 
ผู้อยู่อา ศัย ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำ าหนด และ 
ผ่านการอนุมัติการตรวจประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย

แสนสิริ มีการจดทะเบียนจัดต้ังนิ ติ บุคคลเม่ือพัฒนา
โครงการแล้วเสร็จ โดยในปีแรกจะมีฝ่ายบริหารอาคารที่พัก
อาศัย (Property Management Residential: PMR) 
ภายใต้บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของแสนสิริ ทำาหน้าที่บริหารจัดการทุกโครงการของแสนสิริ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองความปลอดภัยในโครงการ การกำากับ
ดูแลส่วนกลางและระบบอาคารต่างๆ อาทิ ลิฟต์ ระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผัง 
ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิง และจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน 
ที่มีการตรวจสอบเป็นประจำาตามข้อกำาหนดเพื่อให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณแ์ละพรอ้มใชง้านตลอดเวลา รวมถึงกจิกรรมที ่
เก่ียวข้องกับควาปลอดภัยของลูกบ้าน เช่น การจัดซ้อมหนีไฟ

และจัดซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเป็นประจำาทุกปี รวมถึง 
สภาพแวดล้อมของบริเวณส่วนกลาง เช่น ความสะอาด 
ของสระว่ายน้ำาที่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำาสระอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือสุขอนามัยของลูกบ้านที่ใช้งาน 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนส่วนกลาง เป็นต้น 
เพ่ือให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโครงการได้อย่าง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย

แสนสิริมีมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีรัดกุม ซ่ึงรวมถึง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเข้าออกประตูโครงการ
อัตโนมัติ ระบบเตือนภัย ระบบกันขโมย เจ้าหน้าที่  
รักษาความปลอดภัยในโครงการซึ่งได้รับการฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยทุกคน การจัดระเบียบทางสัญจรรถ 
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับลูกบ้านอย่างปลอดภัย รวมถึง 
การจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถเก็บขยะในโครงการท่ีไม่รบกวน 
การสัญจรปกติของลูกบ้าน และมีความสะอาดและ 
เป็นระเบียบรวมถึงการจัดเตรียมพ้ืนที่สำาหรับรถดับเพลิง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโครงการอีกด้วย

แสนสิริมีการจัดสำารวจความพึงพอใจของลูกบ้านรายปี
ในโครงการที่ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (Property  
Management Residential: PMR) รับบริหาร
จัดการโครงการ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานของ 
ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย รวมถึงด้านความปลอดภัย
ของลูกบ้าน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้านที่อยู่อาศัย 
โดยลูกบ้านสามารถเสนอแนะ ติชม หรือให้ความเห็นเกี่ยว
กับการดูแลบริหารจัดการภาพรวมของโครงการ รวมถึงการ
ดูแลด้านความปลอดภัย โดยสามารถดำาเนิน การส่งเรื่องได้
หลายช่องทาง
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อาทิ การแจ้งเรื่องผ่าน Home Service Application 
การแจ้งเร่ืองผ่านทางนิติบุคคลของโครงการ รวมท้ังการแจ้งเร่ือง
ผ่านระบบ Call Centre ของแสนสิริซึ่งข้อร้องเรียนที่พบ 
จะถูกบนัทกึในเอกสาร “ใบแก้ไขคำารอ้งเรยีน” (Corrective 
Action Request: CAR) และจัดส่งให้ โครงการ 
เพื่อดำาเนินการแก้ไข

แสนสิริมีการดำาเนินโครงการเพ่ืออำานวยความสะดวกและ
สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน เช่น ฮาบิโตะ มอลล์ 
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าปลีกชุมชน (Community Retail) 
สำาหรับลูกบ้านในโครงการของแสนสิริในทำาเลสุขุมวิท 77 
โดยในฮาบิโตะ มอลล์ ได้มีการออกแบบส่วนกลางเพ่ือ
รองรับกับคนชรา ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สตรีให้นมบุตร 
และครอบครัวที่มีเด็กเล็กด้วย โดยจัดให้มีลิฟต์ ห้องเปลี่ยน
ผ้าอ้อมและให้นมบุตร เส้นทางสัญจร ตลอดจนพื้นที่ 
สำาหรับเด็ก เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับลูกบ้านและผู้ที่ 
มาใช้บริการ

ผลการดำาเนินงาน
ทุกโครงการที่แสนสิริพัฒนาจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพ
ด้านความปลอดภัย และมีหน่วยงานบริหารอาคารที่พัก
อาศัย (Property Management Residential: PMR) 
ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลโครงการของลูกบ้านให้มีความปลอดภยั
และมคีวามเปน็อยูท่ีด่ ีรวมถึงอำานวยความสะดวกให้ลูกบา้น
ทุกกลุ่มในโครงการ ส่งผลให้ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบด้านความปลอดภัยใน
โครงการของแสนสิริทุกโครงการ

แสนสิริให้ความสำาคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยใน

โครงการมาอย่างต่อเนื่องและต้องการยกระดับมาตรฐาน
ด้านคุณภาพความปลอดภัยให้สูงขึ้น ดังนั้น ในปี 2559 
แสนสิริจึงจัดให้มีหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย 
(Sansiri Security Inspection: SSI) ขึ้น โดยหน่วยงาน
ดงักลา่วเป็นผู้ฝึกสอนทีมี่ความเชีย่วชาญดา้นการดแูลรกัษา
ความปลอดภัย และมีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้กับทุกโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ ต้ังแต่
กระบวนการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกโครงการที่ 
เข้มงวด การติดตามรถที่เข้า-ออกโครงการ การสอบถาม 
ลูกบ้านทุกครั้งเมื่อมีบุคคลมาติดต่อขอเข้าพบเพื่อยืนยัน
ความปลอดภัย รวมถึงการสำารวจจุดเสี่ยง-จุดล่อแหลม
ภายในโครงการ เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดำาเนินการแก้ไข และป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน
การดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานในการ
บรกิารทีด่ ีมมีารยาทและนา่เชือ่ถือ เพือ่สรา้งความม่ันใจดา้น
ความปลอดภยัและการให้บรกิารของโครงการทีอ่ยู่อาศัยของ
แสนสริ ิทัง้นี ้เพราะแสนสริเิชือ่วา่ “บา้น  ต้องไม่ใชแ่ค่ทีท่ีก่ลบั
มาแล้วอุ่นใจ แต่ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด”

แสนสิริได้สำารวจความคิดเห็นของลูกบ้านในโครงการ
ที่บริหารอาคารที่พักอาศัยในปี 2559 โดยบริษัท พลัส 
พรอ็พเพอรต้ี์ จำากดั พบวา่ลกูบ้านเสนอแนะให้มกีารปรบัปรุง
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้มีความเข้มงวดและถูกต้องตามขั้นตอนเป็น 
ส่วนใหญ่ ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเหล่านี้ บริษัท 
ได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพ่ือรีบดำาเนินการแก้ ไขในทันที 
โดยผู้จัดการอาคารหรือผู้จัดการหมู่บ้านของโครงการที่ได้
รับการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว จะเรียกทีมพนักงานรักษา 
ความปลอดภยัเขา้มาตักเตือน ซึง่อาจเปน็การตักเตือนแบบ
ทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับทราบและปรับปรุงการบริการ

*หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 199
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

เริ่มต้น

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้น ผู้พบเหตุ
แจ้งเหตุตามหมายเลขฉุกเฉินประจำาโครงการ / ฝ่ายจัดการ 

/ ผู้จัดการอาคาร ตามลำาดับ*

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ และ/หรือ
รอการพิจารณาคำาสั่งดำาเนินการจากผู้บังคับบัญชาตามสาย

งาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ เฝ้าระวังเหตุการณ์ สังเกตการณ์ 
หรือดำาเนินการป้องกันเบื้องต้นเพื่อป้องกัน

ความเสียหายต่อเนื่อง

พนักงานและหรือช่างประจำาอาคารปฏิบัติตามวิธีเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้

แจ้งผู้จัดการ / ทีม SIS / กรรมการ / เจ้าของห้องชุด 
หรือผู้เช่าช่วงให้รับทราบ

ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมถ่ายรูป และให้เจ้าหน้าที่ รปภ.
เฝ้าจุดเกิดเหตุ 

โทรแจ้งสถานีดับเพลิง
ตรวจสอบ

ผู้จัดการรายงานการเกิดเหตุการณ์ เพื่อรายงานกรรมการ 
และผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ

(ห้ามพนักงานในโครงการให้ ข้อมูลสื่อมวลชนทุกชนิด)

ผู้จัดการจัดรายงานเหตุการให้ OM และ/หรือ SIS รับทราบ 
และสรุปการแก้ไขโดยละเอียด

สิ้นสุด
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พัฒนาคนของเรา

แสนสิริ...การเดินทางสู่พรุ่งนี้ที่ยั่งยืน 
(Journey for Tomorrow)
เพราะความสร้างสรรค์เกิดจากความกล้าคิด 
กล้าเปล่ียนแปลง แสนสิริจึงสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเน่ือง ให้ความ
สำาคัญกับการรู้ลึก ใส่ใจรายละเอียดในการทำางาน 
และส่งเสริมพนักงานให้มีความสามารถในการ 
เรียนรู้และนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำางานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
แสนสิริมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Journey for Tomorrow) ซึง่มจีดุประสงค์เพือ่การบรหิาร
พนักงานของบริษัท 5 ประการ ดังนี้

ชั่วโมงการอบรมของพนักงาน 24 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ผลการดำาเนินงานปี 2559

1. กล้าคิด กล้าต่าง อย่างสร้างสรรค ์ (Dare to be  
  Creative) โดยแสนสิริได้ดำาเนินงานผ่านกิจกรรมและ 
  โครงการที่สนับสนุนพนักงานให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
  เพื่อสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม

2. เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ (Enhance your Skills)
  แสนสริจิดัทำาเสน้ทางการเรยีนรูแ้ละการพฒันาพนกังาน
  โดยจดัโครงการพัฒนาและต่อยอดความรูค้วามสามารถ
  สำาหรับพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่น และโครงการ 
  พฒันาศักยภาพสำาหรบัผู้บรหิารระดบัสงู เพือ่เสรมิสรา้ง
  ความเป็นผู้นำาองค์กรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้ง 
  ยังเป็นการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรอีกด้วย

3. รูล้กึ ใสใ่จในรายละเอยีด (Focus on Details) บรษิทั
  สง่เสรมิพนกังานในการให้ความสำาคัญกบัการรู ้และเขา้ใจ 
  ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้งและใส่ใจใน 
  ทุกรายละเอียด รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่า 
  จะเปน็การคิด การออกแบบ หรอืขัน้ตอนการผลติเพ่ือให้ 
  เกิดการสร้างผลงานที่ มีคุณภาพและเอกลักษณ์ที่  
  โดดเด่น ผ่านการสื่อสารให้พนักงานรับทราบทาง 
  ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
  องค์กร (Intranet) หรือแผ่นภาพโฆษณา (Poster) 
  เป็นต้น

4. เรยีนรู ้กา้วทันเทคโนโลย ี(Embrace Technology)
  แสนสริมีิความมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นองค์กรให้กลายเป็น 
  องค์กรที่นำาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และการใช้ข้อมูล 
  มาประยุกต์ในการดำาเนินธุรกิจบริษัทจึงส่งเสริมและ 

กระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
อ ยู่ เ ส ม อ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ น วั ต ก ร ร ม 
ในกระบวนการทำางานที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมถึงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร 
ควบคู่กันไปด้วย

เพื่อให้แสนสิริประยุกต์เทคโนโลยีในการดำาเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แสนสิริมีแผนงานพัฒนา 
ระบบทรัพยากรบุคคลแบบดิจิทัลครบวงจรท่ีครอบคลุมต้ังแต่
1) กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานผ่านระบบ 
  ออนไลน์ที่สามารถบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคลของ 
  พนักงานในฐานข้อมูลขององค์กรได้ทันที
2) ระบบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่สามารถใช้งาน
  ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และระบบ Sansiri 
  Passport ที่ระบุรายละเอียดของทักษะที่สนับสนุนการ 
  ทำางาน (Soft Skills) และทักษะด้านเทคนิค (Technical
  Skills) ทีจ่ำาเป็น สำาหรบัการสง่เสรมิพนกังานใหต้ระหนกั
  ถึงระดับทักษะที่ยังต้องพัฒนา
3) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
4) ระบบการสือ่สารโดยใชส่ื้อดจิทิลัเป็นชอ่งทางใหพ้นกังาน
  รับทราบข้อมูลข่าวสาร และยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วม 
  กับพนักงานในเร่ืองสิทธิประโยชน์ สวัสดิการรวมถึงรูปแบบ 
  การทำางานต่างๆ 
5) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร 
  บุคคลโดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของแดชบอร์ด 
  (Dashboard) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผล 
  การดำาเนนิงานดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลได ้
  อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. เติมความสุข สร้างสมดุลให้ชีวิต (Balance your 
  Life) กลยุทธ์ด้านนี้เป็นการสนับสนุนและสร้างความ 
  สมดุลระหว่างการทำางานและการใช้ชีวิตของพนักงาน 
  โดยวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของพนักงานเป็น 
  รายพ้ืนที่ เพ่ือใช้ ในการจัดสวัสดิการให้ตรงกับความ 
  ต้องการ เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
  รวมถงึมกีารจดักจิกรรมต่างๆ เพ่ือสรา้งความสขุระหวา่ง
  การทำางานที่แสนสิริอีกด้วย
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ในปี  2559 แสนสิริดำ า เ นินโครงการเพื่อ 
ตอบสนองกลยุทธ์ ในการบริหาร จัดการ
ทรพัยากรบคุคลด้านเติมความสขุ สรา้งสมดุลให้
ชวีติ เชน่ โครงการ Sansiri Summer Splash! 
ท่ีให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโหวตรูปถ่าย
ของพนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
โครงการ เสริมความเฮง เติมความสุข ท่ีให้
พนักงานร่วมตอบคำาถามชิงรางวัลในเทศกาล
ตรุษจีน โดยแสนสิริมีการจัดกิจกรรมประจำา
เทศกาล (Seasonal Event) เป็นประจำา 
เพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของ
พนักงานภายในองค์กร

กิจกรรมเติมความสุข สร้างสมดุลให้ชีวิต
(Balance your Life)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แสนสิริประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็น
ประจำาทกุปี โดยประเมินจากตัวชีว้ดัหลักในการทำางาน (Key 
Performance Indicator: KPI) ที่พนักงานและผู้บังคับ
บัญชาร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย และประเมินจากพฤติกรรม
หลักที่ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน (Competency)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
แสนสิริให้ความสำาคัญกับการรับฟังและการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน โดยทำาการสำารวจระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรโดยองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ แสนสิริเปิดเผยผลการสำารวจให้พนักงาน
รับทราบความคิดเห็นในภาพรวมขององค์กร โดยเกณฑ์

แสนสิริให้ความสำาคัญต่อการยกย่องชื่นชมภายในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดี โดยพนักงาน
สามารถร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงานท่ีได้รับการปรับตำาแหน่งผ่านทางกระทู้ใน siriintranet 
ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายภายในของบริษัท (Intranet)

กิจกรรมการยกย่องชื่นชมกันภายในองค์กร (Recognition)

การประเมินจะพิจารณาจากประเด็นด้านชื่อเสียงของ
องค์กร ความเป็นผู้นำาในองค์กร กระบวนการดำาเนนิงานและ 
ขั้นตอนการประเมินผลงาน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การทำางานและลกัษณะธรุกจิของ
องค์กร เพื่อสะท้อนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ในแง่มุมทีห่ลากหลาย และเปรยีบเทยีบผลการสำารวจกบัผู้นำา
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมทั้งนำาข้อมลูดังกลา่วมาใช้ในการ
พัฒนาแผนงานเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรให้สูงขึ้น

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
พนักงานคือกำาลั งสำ า คัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่  
เปา้หมายและความสำาเรจ็ แสนสริจิงึกำาหนดกรอบการพฒันา
พนักงานของแสนสิริ (Sansiri People Development 
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Framework) สำาหรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดย
เริ่มจากการพัฒนาเพื่อวางรากฐานสำาหรับพนักงานใหม่ 
(Onboarding Programme) เชน่ การปฐมนเิทศพนกังาน 
การดูแลพนักงานใหม่ให้มีความเข้าใจในกระบวนการทำางาน 
การดูแลพนักงานผ่านเครื่องมือ Sansiri Passport 
การจดัให้มีพ่ีเล้ียงดแูลพนกังานใหม่เพือ่ให้สามารถปรบัตัวใน
การทำางานร่วมกับองค์กรได้ การให้ความรู้ในเรื่องระบบงาน
ทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความ
สำาคัญของการพฒันาอย่างย่ังยืนและความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร การพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถในด้านที่เป็นความสามารถหลักขององค์กร 
(Core Competency) ซึ่งเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์
ของพนักงานแสนสิริ โดยมีความสามารถที่องค์กรให้
ความสำาคัญ ได้แก่ การตระหนักถึงการดำาเนินงานให้บรรลุ 
เป้าหมาย การเอาใจใส่ใจลูกค้า ความมีใจรักงานบริการ 
การใส่ใจรายละเอียดของการดำาเนินงาน และความคิด
สร้างสรรค์

นอกจากนี้ แสนสิริยังเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานทุก
ระดบัให้มีความพรอ้มในการเติบโตในสายอาชพีของพนกังาน 
ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจได้ โดยเส้นทางการพัฒนาพนักงานครอบคลุม  
5 มิติ ได้แก่

1) มิติด้านธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการ 
  การเงิน และการจัดการสินค้าและบริการ
2) มิติทางความคิด เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง 
  วิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบ
3) มิติความเป็นผู้นำา เช่น การบริหารจัดการบุคลากร 
  เพื่อประสิทธิผลการดำาเนินงานและการพัฒนาบุคลากร
4) มิติด้านการบริหารความหลากหลายและความ 
  เปลีย่นแปลง เชน่ ความรว่มมือในการทำางาน การรบัมอื 
  กับความเสี่ยงและเหตุการณ์วิกฤติ การบริหารจัดการ 
     กับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะกระทบกับองค์กร
5) มิติความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไป ที่มุ่งเน้นทักษะ
       พ้ืนฐานในการปฏบิติังานและการทำางานรว่มกนัในแสนสริ ิ
  เริ่มต้ังแต่พนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน โดยผ่านโครงการ 
  เพ่ือวางรากฐานสำาหรับพนักงานใหม่ (Onboarding 
  Programme) เช่น การปฐมนิเทศ Sansiri Passport
  การใช้ระบบ E-Service รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ 
  สะท้อนความเป็นแสนสิริ เช่น หลักสูตรคุณภาพการ 
  บรกิาร การสรา้งภาพลกัษณข์องพนกังานเพือ่สะทอ้นถงึ
  องค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงความ 
  สามารถในการใช้ โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการปฎิบัติงาน 
  เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ผลการสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดย
องค์กรภายนอกในปี 2559 มีพนักงานมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลทั้งสิ้นร้อยละ 91 จากจำานวนพนักงานทั้งหมด และ

แผนดำาเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานด้านความพึงพอใจของพนักงาน

การรักษาและดึงดูด
พนักงานที่มีศักยภาพ 
(Talent & Staffing)

สวัสดิการและการยกย่อง
ชมเชยพนักงาน 
(Rewards and 
Recognition)

กระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management 
System)

โอกาสก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ 
(Career  
Opportunities)

ดำ า เนิ น ง าน ใ ห้อ ง ค์กร มี  
ชื่ อ เสี ย งและ เ ป็นที่ รู้ จั ก
เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงจัดทำา
โครงการต่างๆ ในการดูแล
พนักงานอย่างเหมาะสม 
เพ่ือรักษาและดึงดูดบุคลากร
ที่มีความสามารถ

ดำาเนินงานให้มีความชัดเจน
และดูแลพนักงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมกับ
การทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน สร้างความ
ตระหนักในเรื่องการยกย่อง
ชมเชยพนักงาน

ดำ า เนินการทบทวนและ
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน
เกิดความสอดคล้องกับ 
เป้าหมายขององค์กร

มุ่งเน้นการวางแผนพัฒนา
พนักงานให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และก้าวสู่ตำาแหน่ง
ถัดไปอย่างมั่นใจ

ประเด็นที่พนักงานมีความพึงพอใจสูง

ความมุ่งเน้นต่อลูกค้า 
(Customer Focus)

ชื่อเสียงของบริษัท 
(Brand)

ความเป็นผู้นำาของผู้บริหารระดับสูง
(Senior Leadership)

การรบัรูข้องพนกังานทีมี่ต่อระดบัความ
ใส่ใจหรือการให้ความสำาคัญต่อความ
ต้องการของลูกค้าขององค์กร

การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อชื่อเสียง
ขององค์กร และความภาคภูมิใจของ
พนักงานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อผู้บริหาร
ระดับสูงในด้านความเช่ือม่ันในการ
ตัดสนิใจในการบรหิารธรุกจิ และความ
มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง

ได้คะแนนที่ระดับร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับร้อยละ 63 ใน
ปี 2556 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในระดับที่น่าพอใจ 
และผลการสำารวจดังกล่าวนำามาประกอบแผนการดำาเนินงาน
ในปี 2560

All Starff
Core Values Programme

Onboarding Programme
New Starff

Career Path
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แสนสิริพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำาแหน่ง โดยจัดทำาแผนการพัฒนา 
ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ร้อยละ 70 จากการ
ปฏิบัติงานจริงที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 20 จากการสอนงาน และร้อยละ 10 จากการฝึกอบรม

โครงการพฒันาผูบ้รหิารได้เริม่ดำาเนินการในป ี2559 โดยมีผูเ้ขา้รว่มโครงการท้ังหมด 8 คน และจะวัดผลการ
ดำาเนินงานในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จำานวน 3 คนจาก 8 คน ซึ่งมีความพร้อม
ที่จะสืบทอดตำาแหน่งในระยะเวลาภายใน 2 ปี 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Programme)

Selection and Gap Assessment Executive IDP Setting

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในปี 2559 บริษัทจัดสรรงบประมาณสำาหรับพัฒนาพนักงานมูลค่า 17 ล้านบาท และมีชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เท่ากันทั้งพนักงานชายและพนักงานหญิง

แสนสิริพัฒนาและดูแลรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยแบ่งการดำาเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง 
คือ การจัดทำาแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพ และการ
สร้างภาวะผู้นำา ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนา 3 รูปแบบ คือ ร้อยละ 70 จากการปฏิบัติงานจริงที่ได้รับมอบหมาย 
ร้อยละ 20 จากการสอนงาน และร้อยละ 10 จากการฝึกอบรม ส่วนท่ีสอง คือ การวางแผนเรื่องการให้ 
ค่าตอบแทน (Target Salary) เพือ่ให้ค่าตอบแทนของบคุลากรอยูใ่นระดับท่ีสามารถแขง่ขนัได้ และสามารถ
รักษาและจงูใจพนักงานกลุ่มนี้ได ้และส่วนทีส่าม คอื การวางแผนตำาแหนง่งานทีเ่หมาะสมใหก้ับพนกังานที่
มีศักยภาพ (Target Position)

โครงการพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ (The Challenger Programme)

โครงการน้ีได้เริ่มดำาเนินการในปี 2559 โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 44 คน และซึ่ง
ผลการพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานภายหลังเข้าร่วมโครงการเป็นร้อยละ 79 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 76 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมินศักยภาพก่อนการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการ ท้ังน้ี 
แสนสิริมีแผนการดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังเป้าในการพัฒนาพนักงานกลุ่มดังกล่าวให้ประสบ
ความสำาเร็จตามแผนพัฒนาที่กำาหนดไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี 
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โครงการ SLP ที่ได้รับเลือกในปี 2557 และอยู่ระหว่างการติดตามผลมีจำานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ อาทิ
โครงการระบบอเีมลแจ้งเตือนกำาหนดงาน ซึง่ทุกฝา่ยท่ีเกีย่วขอ้งจะได้รบัแจ้งเตือนกำาหนดงานลว่งหน้า หรอื
กรณีมีงานล่าช้า ทำาให้สามารถติดตามและบริหารจัดการระยะเวลาและแผนงานก่อสร้างของโครงการได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายจากการท่ีต้องเร่งงานหรือค่าเบี้ยปรับท่ีเกิดขึ้นจากการล่าช้าของ
โครงการ เป็นต้น

ในปี 2559 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 26 โครงการ เช่น โครงการ HR Analytics and Dash-
board ซึ่งเป็นโครงการท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
ท่ีมีขนาดใหญ่ ผ่านการวิเคราะห์และแสดงผลการประมวลข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualisation) เพื่อ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการจัดการข้อมูลที่สำาคัญและส่งผลกระทบกับองค์กร

อีกหนึ่ง SLP Project ที่ได้รับการอนุมัติ คือ โครงการ Budget Transformation ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา 
ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณของบริษัทผ่านระบบออนไลน์ ท่ีมีความสอดคล้องกับวิธีการทำางานในยุค
ปัจจุบันมากขึ้น และลดข้อจำากัดด้านสถานที่และเวลาในการทำางาน (Work Anywhere and Anytime)

ท้ังน้ี ผลการดำาเนินโครงการตัวอย่างดังกล่าว รวมถึงโครงการ SLP Project อื่นๆ ท่ีได้รับการอนุมัติ 
จะรายงานได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

เป็นการเตรียมพนักงานท่ีมีศักยภาพให้พร้อมทำางานในตำาแหน่งระดับผู้บริหารระดับต้น โดยพนักงานจะ
ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ และทักษะการนำาเสนอผลงาน ซึ่งพนักงานใน
โครงการจะต้องคิดและวางแผนโครงการท่ีมีศักยภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยนำาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่มาบริหารจัดการงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำาเสนอต่อผู้บริหาร โดยโครงการ
ท่ีผา่นการอนุมัติ (SLP Project) จะได้รบัการพฒันาต่อเปน็โครงการจรงิ และมีการตดิตามและวัดผลอยา่ง
เป็นรูปธรรม

โครงการ Sansiri Leadership Programme (SLP) 



เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้
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บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) จัดทำารายงานความย่ังยืน 
ประจำาปี 2559 เป็นฉบับแรก เพ่ือนำาเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการและผลการดำาเนินงานในประเด็นสำาคัญด้าน 
ความย่ังยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่ีครอบคลุมมิติ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีช่วงการรายงาน
ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
โดยรายงานฉบับน้ีสอดคล้องกับแนวทางการรายงาน 
ของ Global Reporting Initiative Guidelines รุ่นท่ี 4 
(GRI G4) ในระดับตัวช้ีวัดหลัก (Core Option)

ขอบเขตการรายงาน (G4-17)

ขอบเขตของรายงานฉบับน้ีครอบคลุมบริษัท แสนสิริ จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีแสนสิริถือครองหุ้นมากกว่า 
ร้อยละ 50 และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
ท้ังน้ี ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายงานสามารถอ้างอิงได้
จากรายงานประจำาปี 2559 ของบริษัทและเว็บไซต์บริษัท 
(www.sansiri.com)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน (G4-18)

ประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนของแสนสิริในปี 2559 
ได้รวบรวมโดยพิจารณาจากท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน เพ่ือประเมินประเด็นด้าน
ความย่ังยืนท่ีมีนัยสำาคัญ ภายใต้หลักสำาคัญ 4 ประการของ 
GRI อันประกอบด้วย การพิจารณาบริบทแห่งความย่ังยืน 
(Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้าน 
ความย่ังยืนท่ีสำาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูล (Completeness) และการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำารายงาน (Stakeholder 
Inclusiveness) บริษัทมีกระบวนการและข้ันตอนต่างๆ โดย
มีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืนและประธาน 
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณา โดยประกอบด้วย 4  
ข้ันตอนหลัก ดังน้ี

1. การระบุประเด็นที่สำาคัญและกำาหนดขอบเขตของการรายงาน

ระบุประเด็นที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของแสนสิริ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมรวมถึงความเสี่ยงและ
โอกาสต่อธรุกจิทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก อาทิ ทศิทางและยุทธศาสตรท์างธรุกจิ ประเดน็ทีผู้่มีสว่นไดเ้สยีให้ความสนใจ 
ประเด็นที่นานาชาติให้ความสำาคัญในบริบทของความยั่งยืน ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาด้านความยั่งยืนทั่วโลก

2. การจัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ

คณะผู้บริหารและคณะทำางานจัดลำาดับความสำาคัญของแต่ละประเด็นที่สำาคัญ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ 
ได้แก่ ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำาคัญต่อประเด็นที่คัดเลือก และผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยพิจารณาน้ำาหนักตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร

3. การตรวจสอบประเด็นที่สำาคัญ

จัดทำาผลสรุปของประเด็นสำาคัญ รวมถึงความสอดคล้องกันกับหมวดการรายงานของ GRI และขอบเขตการรายงาน ซึ่ง
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืน เป็นผู้จัดทำาข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา และประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ ดำาเนินการให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน

4. การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทมีแผนทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเน่ือง และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือนำามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนารายงานความย่ังยืนในฉบับถัดไป ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นท่ี
ต้องการส่ือสาร

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน (G4-19)

จากการประเมินประเด็นด้านความย่ังยืนท้ังหมด 21 ประเด็น 
โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้อง พบว่ามี 9 ประเด็นท่ีเป็นประเด็นสำาคัญด้าน
ความย่ังยืนของแสนสิริในปี 2559 (Material Topics) ซ่ึง
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม ประกอบด้วย
1) การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤติ
2) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
4) นวัตกรรม
5) คุณภาพของสินค้าและบริการ
6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการ
7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
8) สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่ 
 อาศัย
9) การพัฒนาบุคลากร

     นอกจากนี้ แสนสิริยังได้ระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่   
     มีโอกาสเกิดเป็นประเด็นสำาคัญในอนาคต (Emerging 
     Areas) ซึ่งมีความสำาคัญตามแนวโน้มของโลก และอยู่
     ในระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง ได้แก่ 
     ผลกระทบของส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานตลอด
     วัฏจักรชีวิต และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ   
     ภูมิอากาศ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการ
     ประเด็นดังกล่าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
     ในอนาคต
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17

18

19

20 21

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

1. การบรหิารจดัการความเส่ียงและ 
 วิกฤติ
2. ผลกระทบตลอดวฏัจกัรชวีติของ 
 สิ่ งปลูกสร้างและโครงสร้าง 
 พื้นฐาน
3. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
4. การกำากับดูแลองค์กร
5. ความโปร่งใส
6. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
8. นวัตกรรม
9. คุณภาพของสินค้าและบริการ

10. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ 
  การพัฒนาโครงการ
11. การใช้ที่ดินและผลกระทบต่อ 
  ระบบนิเวศ
12. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
13. การบริหารจัดการน้ำา
14. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 
  สภาพภูมิอากาศ
15. การบริหารจัดการของเสีย

16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  ของพนักงาน
17. สุขภาพ ความปลอดภัย และ 
  ความเป็นอยู่ทีด่ขีองผู้อยู่อาศัย
18. การพัฒนาบุคลากร
19. การจงูใจพนักงานทีม่ศีกัยภาพ
20. สิทธิมนุษยชน
21. การมีส่วนร่วมกับ 
       ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของแสนสิริ (น้อยไปมาก)

Material Topics

Emerging Areas

ผล
กร

ะท
บต

่อผ
ู้มีส

่วน
ได

้เส
ีย 

(น
้อย

ไป
มา

ก)

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน (G4-19, G4-20, G4-21)

หัวข้อในรายงาน ประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นของ GRI
(GRI ASPECTS)

ขอบเขตของการรายงาน

ปลูกฝังความยั่งยืน การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและวิกฤติ

Strategy and Analysis, 
Organisational Profile 

- แสนสิริ
- นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- สังคมและชุมชน
- คู่ค้าและผู้รับเหมา

มุ่งขยายสายโซ่อุปทาน การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

Procurement
Practices,
Environmental
Product and Service

- แสนสิริ
- คู่ค้าและผู้รับเหมา

สานสัมพันธ์ลูกค้า การบริหารจัดการ 
ลูกค้าสัมพันธ์

Product and Service 
Labeling

- แสนสิริ
- ลูกค้า

สร้างสรรค์นวัตกรรม นวัตกรรม Environmental
Products and Services

- แสนสิริ
- ลูกค้า
- คู่ค้าและผู้รับเหมา

ส่งมอบสินค้าและบริการ
คุณภาพ

คุณภาพของสินค้าและ
บริการ

Customer Health
and Safety

- แสนสิริ
- ลูกค้า
- สังคมและชุมชน
- คู่ค้าและผู้รับเหมา

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของการพัฒนาโครงการ

Environmental
Grievance
Mechanisms

- แสนสิริ
- สังคมและชุมชน
- คู่ค้าและผู้รับเหมา
- หน่วยงานรัฐ

ใส่ใจความปลอดภัยของ
ทุกคน

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน

Occupational Health 
and Safety

- แสนสิริ
- ผู้รับเหมา

บ้านที่ปลอดภัย สุขภาพ ความปลอดภัย 
และความเป็นอยู่ที่ดีของ 
ผู้อยู่อาศัย

Customer Health and 
Safety

- แสนสิริ
- ลูกค้า
- หน่วยงานรัฐ

พัฒนาคนของเรา การพัฒนาบุคลากร Training and
Education

- แสนสิริ
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (G4-24, G4-25) 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
กับการดำาเนินงานของแสนสิริทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็น 
องค์ประกอบท่ีสำาคัญในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน
เพื่อพัฒนาความย่ังยืนในองค์กร แสนสิริได้วิเคราะห์
การดำาเนินงานขององค์กรเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบในแง่ของความย่ังยืน และสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบถึงประเด็นสำาคัญที่อยู่ ใน 
ความสนใจของผู้มีสว่นได้เสยีแต่ละกลุ่ม และนำามาบูรณาการ 
เข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

แสนสิริแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออก
เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
1) นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
2) พนักงาน
3) ลูกค้า
4) สังคมและชุมชน
5) คู่ค้าและผู้รับเหมา
6) หน่วยงานรัฐ
7) คู่แข่งทางการค้า

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น พนักงาน

คู่ค้าและผู้รับเหมา

ลูกค้า

หน่วยงานรัฐ

สังคมและชุมชน

คู่แข่งทางการค้า

ผู้มีส่วนได้เสียของแสนสิริ

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น - การนำาเสนอแผนงานในแต่ละปีให้ 
 ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการประชุมสามัญ 
 ประจำาปี (Annual General Meeting: 
 AGM)

- ผลการดำาเนินธุรกิจ
- การกำากับดูแล
- ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

พนักงาน - การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
 กับพนักงานราย 3 เดือน
- การเยี่ยมพนักงานในโรงงานหรือ
 โครงการที่พัฒนารายปี

- โอกาสในสายอาชีพ
- ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ศักยภาพของพนักงาน

ลูกค้า - การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
 ทุกครั้งหลังกระบวนการส่งมอบยูนิต
- แอปพลิเคชัน Home Service
- Call Centre 1685

- คุณภาพของสินค้าและบริการ

สังคมและชุมชน - สื่อสารกับชุมชนสำาหรับการจัดทำา
 รายงานการประเมินผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการแนวสูง

- การดำาเนินงานไม่ส่งผลกระทบด้านลบ    
   ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

คู่ค้าและผู้รับเหมา - การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร
 ทางธุรกิจรายเดือน

- ผลการดำาเนินธุรกิจ 
- การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
- ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

หน่วยงานรัฐ - การจัดทำารายงานต่อสมาคมบริษัท
 จดทะเบียนไทยของตลาดหลักทรัพย์
 เป็นรายเดือน
- การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อมสำานักงานนโยบายและ
 แผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
 ก่อนเริ่มโครงการ
- จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
 ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทุกช่วงระยะการ
 ดำาเนินงานโครงการต่อสำานักงานนโยบาย 
 และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมด้วยความถี่ทุก 6 เดือน

- ความสอดคล้องกับกฎหมาย
- ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
- การรายงาน

โดยรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ (G4-26, G4-27)



92 93รายงานความยั่งยืน 2559 รายงานความยั่งยืน 2559

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่งทางการค้า - การร่วมมือกันเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงาน 
 กลางที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวม
 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อนำาไป
 ประมวลผลและเผยแพร่เป็นข้อมูล 
    ภาพรวมของประเทศ

- การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
 เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- รายละเอียดภาพรวมและแนวโน้มของ
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์สำาหรับการ
 วางแผนดำาเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท 
 เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
 อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ (G4-3, G4-5, G4-31)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน 
บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2201-3313 
โทรสาร 0-2201-3315
อีเมล SSD@sansiri.com

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page Number Omissions / Remarks

Strategy and Analysis G4-1 9

G4-2 34-36

Organisational Profile G4-3 20, 86, 92

G4-4 20-21

G4-5 92 Head quarter location is  
disclosed at 
http://www.sansiri.com/eng/ 
investor-contact

G4-6 20

G4-7 20

G4-8 20-21

G4-9 16, 20

G4-10 - Information is not available. Sansiri is 
currently establishing information 
collection process and will be available 
in the future.

G4-11 - Information is not available. Sansiri 
currently does not collaborate with trade 
union for establishing Collective 
bargaining agreement. Such action is 
planned to initiate in the future.

G4-12 22-23, 37-40

G4-13 32, 34

GRI CONTENT INDEX
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page Number  Omissions / Remarks

Organisational Profile 
(cont.)

G4-14 34-35, 60-61

G4-15 32

G4-16 94 Sansiri is a member of Thai Real Estate 
Association 
(TREA: http://www.thairealestate.org) 
and Real Estate Information Centre 
(REIC: http://www.reic.or.th)

Identified Material Aspects 
and Boundaries

G4-17 86

G4-18 86

G4-19 87, 89

G4-20 89

G4-21 89

G4-22 - Information is not applicable. 
This is the first report;  therefore, 
there are no restatements of 
information provided in previous report.

G4-23 - Information is not applicable. 
This is the first report; therefore, 
there are no significant changes
from previous reporting periods in the 
Scope and Aspect Boundaries.

Stakeholder Engagement G4-24 90

G4-25 90

G4-26 91-92

G4-27 91-92

Report Profile G4-28 86

G4-29 86

G4-30 86

G4-31 92

G4-32 86

G4-33 - Sansiri is currently improving internal 
process then will establish external 
assurance in the future.

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page Number Omissions / Remarks

Governance G4-34 27

G4-35 32

G4-36 32-33

G4-37 28-29

G4-38 95 This indicator refers to Sansiri Annual 
Report 2016 page 83-84

G4-39 95 This indicator refers to Sansiri Annual 
Report 2016 page 83

G4-40 95 This indicator refers to Sansiri Annual 
Report 2016 page 85

G4-41 95 The information for this indicator is 
available at http://www.sansiri.com/pdf/
governance/responsibility-of- 
the-board-of-directors-en.pdf

G4-42 95 The information for this indicator is 
available at http://www.sansiri.com/pdf/
governance/responsibilty-of-the- 
board-of-directors-en.pdf 
Sansiri Board of Directors has obligations 
as per indicator statement. However, 
the relevancy to economic, 
environmental and social impacts 
is not clearly stated.

G4-43 95 The information for this indicator is 
available at http://www.sansiri.com/pdf/ 
governance/responsibility-of-the-board- 
of-directors-en.pdf 
Sansiri Board of Directors has been 
provided trainings for collective 
knowledge. However the training topics 
regarding economic, environment, 
and social are not clearly stated.
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page Number Omissions / Remarks

Governance (cont.) G4-44 95 This information is disclosed in Sansiri 
Annual Report 2016 page 143, 
section - Procedures and Criteria for 
the Board of Directors’ Performance 
Evaluation

G4-45 34-35 The information is also available at 
http://www.sansiri.com/pdf/ 
governance/responsibility
- of-the-board-of-directors-en.pdf

G4-46 34

G4-47 34

G4-48 87

G4-49 28

G4-50 - The total number of critical concerns 
was under formal data collection 
process which will be reported in 
the future

G4-51 96 Sansiri currently discloses dividend 
payment policy in Sansiri Annual Report 
2016, page 79, and remuneration of 
directors and management in page 
96-99. Remuneration criteria regarding 
economic, environmental, and social 
objectives will be stated in the future.

G4-52 96 Sansiri discloses process of 
remuneration determination in Annual 
Report 2016 page 96-99; however, 
the statement regarding involvement of 
remuneration consultant statement 
will be stated in the future.

G4-53 96 Sansiri currently discloses dividend 
payment policy in Sansiri Annual Report 
2016, page 96.

G4-54 - Such information is confidential 
for public disclosure. 

G4-55 - Sansiri operates core businesses 
in Thailand only.

Ethics and Integrity G4-56 28

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page Number Omissions / Remarks

Ethics and Integrity
(cont.)

G4-57 28

G4-58 28

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material Aspects DMA and Indicators Page Number Omissions / Remarks

Economics

Economic Performance G4-DMA 24-25

G4-EC1 16, 26

Procurement Practices G4-DMA 37-39

G4-EC9 40

Environmental

Products and Services G4-DMA 48, 60-61

G4-EN27 48, 53-54, 56, 
63

Environmental Grievance 
Mechanisms

G4-DMA 61

G4-EN34 61, 63

Labour Practices and Decent Work

Occupational Health and 
Safety

G4-DMA 64-67

G4-LA6 67-68

Training and Education G4-DMA 77-78

G4-LA9 73, 80

G4-LA11 77

Product Responsibility

Customer Health and Safety G4-DMA 57, 71

G4-PR1 57, 73

G4-PR2 73

Product and Service Labelling G4-DMA 42-44

G4-PR5 44
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แนวพับ

แนวพับ



www.sansiri.com

บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร      0-2201-3905-6
แฟกซ์  0-2201-3904


