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สารจากประธานอำ�นวยการ
แนวโน้มของโลกทีก่ �ำ ลังเปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็นแนวโน้ม
ของสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น และวิถีการดำ�เนินชีวิตใน
ยุคดิจิทัล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลก
ไร้พรมแดนที่เอื้อต่อการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่ม
โอกาสให้กับธุรกิจในการเจาะตลาดภูมิภาคต่างๆ กลายเป็น
ประเด็นที่ประชาคมโลก ทุกภาคส่วนธุรกิจ แม้กระทั่งระดับ
ปัจเจกบุคคลต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อน กำ�ลังสร้างโอกาสและความท้าทายในการ
ดำ�เนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางในการเติบโตของ
บริษทั ทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของโลกจึงเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็น
สั ด ส่ ว นอายุ ข องประชากร กำ � ลั ง ซื้ อ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดจนวิ ถี ใ นการดำ � เนิ น ชี วิ ต ทำ � ให้ แ สนสิ ริ เ ล็ ง เห็ น
โอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมา
แสนสิริเปิดตัวโครงการใหม่ 20 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม 46,222 ล้านบาท เป็นไปตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
ในการนี้ แสนสิ ริ ส ามารถสร้ า งยอดขายได้ ที่ 31,139
ล้านบาท ในปี 2559 แสนสิริได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม
ลูกค้าต่างชาติมากขึ้น โดยสามารถสร้างยอดขายจากลูกค้า
ต่ า งชาติ ได้ สู ง ที่ สุ ดในประวั ติก ารณ์ ถึ ง 5,418 ล้ า นบาท
ซึ่งความสำ�เร็จในการรุกตลาดต่างประเทศในปีนี้ แสดงถึง
ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ลูกค้าชาวต่างชาติและโอกาสในการขยายฐานลูกค้าอันเนือ่ ง
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกไร้พรมแดน

อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอำ�นวยการ

ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีการฟื้นตัว ถึงแม้ว่า
สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยภาพรวมยังคงไม่ฟื้นตัว
อย่างสมบูรณ์มากนัก ทำ�ให้ยังมีความท้าทายจากปัจจัย
ภายนอกอี ก หลายประการทั้ ง ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ดำ�เนินธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อการดำ�เนินงาน
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ ราต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแผนธุ ร กิ จ และ
รูปแบบการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างไรก็ดี
เพื่อความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการคำ�นึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในธุรกิจ แสนสิริจึงเพิ่มมุมมองประเด็นทางด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยทั้งในระดับ
ของกลยุทธ์และกระบวนการ ในส่วนการดำ�เนินธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อเด็ก เรายังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
โครงการ The Good Space หรือ “พื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับ
เด็ก” ในสถานทีก่ อ่ สร้าง โดยปีนเี้ ราได้ขยายความร่วมมือกับ
องค์การยูนิเซฟ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัย
โลก เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่อาศัยในสถานที่ก่อสร้างของเรา
แสนสิริเชื่อว่าการเติบโตทางธุรกิจที่ ได้สร้างคุณค่าให้กับ
ทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็น ลูกค้า สังคม พนักงาน คูค่ า้ สถาบัน
การเงิน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
หลักทีจ่ ะผลักดันให้องค์กรเติบโตไปอย่างยัง่ ยืน อันจะนำ�ไป
สู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนเช่นกัน

บทนำ�สู่ความยั่งยืน
ของแสนสิริ
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บทนำ�สู่ความยั่งยืนของแสนสิริ
แสนสิริเชื่อว่า ‘อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากสร้างวันนี้ให้ยั่งยืน’
นี่จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา
เพื่อเติบโตพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียใน
ทุกภาคส่วน
แสนสิริยึดหลักการสร้างความยั่งยืนด้วยแนวคิด 3P ได้แก่
Product, People และ Planet เป็นหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจของเรา และพาสังคมให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
PRODUCT: คุณภาพ ความน่าเชือ่ ถือ และดีไซน์ (Quality,
Reliability & Aesthetic Functionality Design) คือ
หัวใจสำ�คัญในการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยของแสนสิริ เราอยากสร้าง
และส่งต่อสถานทีท่ ลี่ กู บ้านใช้ชวี ติ และเติบโตให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้
ลูกบ้านแสนสิริทุก Generation ใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างยั่งยืน
PEOPLE: แสนสิริให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน ตั้งแต่ลูกบ้านแสนสิริ พนักงานทุกระดับภายใน
องค์กร รวมไปถึงคู่ค้าที่เราทำ�ธุรกิจด้วย

ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส

PLANET: เราไม่หยุดนิ่งในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ยกระดับกระบวนการสร้างบ้านที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ น้ อ ยที่ สุ ด อี ก ทั้ ง การสร้ า งสั ง คมให้ น่ า อยู่
ยังเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่แสนสิริให้ความสำ�คัญ โดยเน้นไปที่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญของ
ชาติในอนาคต
แนวคิ ด เหล่ า นี้ จ ะเป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ สำ � หรั บ แสนสิ ริ ใ นการ
สร้างความยั่งยืนต่อส่วนรวมทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป
(Today, Tomorrow and Always)

ผลการดำ�เนินงานเด่น
ของแสนสิริ ในปี 2559
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ผลการดำ�เนินงานเด่นของแสนสิริในปี 2559

8 โครงการผ่านการประเมิน EIA

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

รายได้รวม 34,395 ล้านบาท

กำ�ไรสุทธิ 3,380 ล้านบาท

อัตรากำ�ไรสุทธิ ร้อยละ 9.8

ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55

4 โครงการได้รางวัล
แบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุนอบรมพนักงานทั้งสิ้น 17 ล้านบาท

20 โครงการใหม่ ในปี 2559

พนักงานรวมกว่า 3,500 คน

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

พนักงานตัวแทน 28 คน เข้าร่วมพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ
ผ่านโครงการ Sansiri Leadership Programme รุน่ ที่ 8

ลดต้นทุนจากการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานได้กว่า 228 ล้านบาท

งบลงทุนวิจัยนวัตกรรมกว่า
10 ล้านบาท

ไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและ
ผู้รับเหมาในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

ลูกหลานผู้รับเหมากว่า 500 คน ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
และกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับแสนสิริ

รายงานความยั่งยืน 2559
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ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2527 และได้
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่
ปี 2539 เป็นต้นมา โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SIRI” ด้วย
ประสบการณ์ ในการดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มาเป็นระยะเวลาเกือบ 32 ปี แสนสิรถิ อื เป็นผูป้ ระกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในระดับแนวหน้า
ของประเทศไทย นั บ ตั้ ง แต่ ปี ที่ ก่ อ ตั้ ง แสนสิ ริ ไ ด้ พั ฒ นา
โครงการที่ มี คุ ณ ภาพและตอบโจทย์ ก ารอยู่ อ าศั ย ให้ กั บ
ลู ก บ้ า นหลากหลายกลุ่ ม มาแล้ ว 316 โครงการในพื้ น ที่
ประเทศไทยทั้งหมด 17 จังหวัด และในต่างประเทศอีก 1
ประเทศ ปัจจุบัน แสนสิริมีพนักงานในกลุ่มรวมทั้งหมดกว่า
3,500 คน

21

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
แสนสิรมิ บี ริษทั ในกลุม่ อันประกอบด้วย แสนสิริ ซึง่ เป็นบริษทั
ใหญ่ และมีบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม รวมทัง้ บริษทั ร่วมทุน โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 2
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักทีส่ ร้างรายได้ให้แสนสิรคิ ดิ เป็นร้อยละ 88 ของรายได้รวม
ปี 2559 และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงการบ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮาส์ / คอนโดมิเนียม /
โฮม ออฟฟิศ

รายงานความยั่งยืน 2559

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ดำ�เนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด มี 3 บริการ
หลัก ได้แก่
1) บริการตัวแทนซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริหาร
งานขายโครงการ
2) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทัง้ การ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการ
บริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
3) บริการให้คำ�ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งก่อนเริ่มและ
ระหว่างการดำ�เนินโครงการ ตลอดจนบริการตรวจสอบอาคาร

ธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล
ฮาบิโตะ มอลล์

ธุรกิจด้านการศึกษา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ
(Events Management) งานวิวาห์ครบวงจร
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Quintessentially Event and Wedding

ธุรกิจโรงแรม
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น
หัวหินและเขาใหญ่

ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์
สำ�หรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
Quintessentially Lifestyle
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ห่วงโซ่คุณค่า

การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ
สำ�หรับการพัฒนาโครงการ

-

การศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการ
การกำ�หนดลูกค้ากลุ่มเป้่าหมาย
และการวิเคราะห์คู่แข่ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ประเด็นสำ�คัญทางด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบและ
การเตรียมพัฒนาโครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

การก่อสร้างของโครงการ

การส่งมอบ บ้าน/ห้องชุด
ให้กับลูกค้า

บริการหลังการโอนกรรมสิทธิ์

- การออกแบบแนวคิดโครงการ
และพัฒนาแบบสำ�หรับใช้ ใน
วัตถุประสงค์ต่างๆ
- การคัดเลือกวัสดุที่ใช้ ในโครงการ
- การขออนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเตรียมเงินทุน
สำ�หรับพัฒนาโครงการ

- การกำ�หนดแผนการขายและ
กิจกรรมทางการตลาด
- การคัดเลือกเครื่องมือในการขาย
และสื่อทางการตลาด
- การออกแบบและสร้างบ้านตัวอย่าง

- การคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- การก่อสร้างสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง การผลิตแผ่นคอนกรีต
สำ�เร็จรูปและขนส่งมาติดตั้งยัง
โครงการและการก่อสร้างบ้าน/
ห้องชุด
- การบริหารจัดการต้นทุนของ
โครงการ
- การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
งานก่อสร้าง

- การอำ�นวยความสะดวกในเรื่องการ
ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร
- การตรวจรับมอบ บ้าน/ห้องชุด
และการแก้ ไขงาน
- การโอนกรรมสิทธิ์

- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การรับประกันคุณภาพ บ้าน/ห้องชุด
- การแจ้งซ่อม
- การจัดตั้งนิติบุคคลสำ�หรับบริหาร
อาคารที่พักอาศัย
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กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2559 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญ
เติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์สำ�คัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่
น่ารื่นรมย์ ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า
คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้
รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือก
ใช้บริการ

พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม
ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อม
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณ
ทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป
เราจะดำ � เนิ น การในฐานะ “ศู น ย์ ร วมการบริ ก ารทาง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะดั บ โลก” ในประเทศไทย ด้ ว ยการ
นำ�เสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึง
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์
ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน
โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆ
ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ

สำ�หรับปี 2560 แสนสิริวางกลยุทธ์สำ�คัญในการ
ดำ�เนินธุรกิจทีจ่ ะสามารถผลักดันให้องค์กรเติบโตได้
อย่างยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์การเป็น
“ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือกใช้บริการ”
มากที่สุด ดังนี้

- การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป - การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BTS เพื่อเสริมสร้าง
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BTS อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความแข็งแกร่งและคงความเป็นผูน้ �ำ ในตลาดคอนโดมิเนียม ต่อยอดความสำ�เร็จของการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
ในปี 2559 ได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 5 แห่ง
โดยมีแผนงานจะเปิดโครงการมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท
มูลค่าโครงการรวมกว่า 20,000 ล้านบาท
- การตอกย้ำ�ตำ�แหน่งผู้นำ�ทางการตลาดสำ�หรับตลาด
- การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดบ้านเดี่ยวระดับบน
คอนโดมิเนียมระดับบน โดยในปี 2559 ได้เปิดโครงการ
โดยมีแผนจะเปิดโครงการภายใต้แบรนด์ “บ้านแสนสิริ”
“ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส” (98 Wireless) ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
- การเจาะกลุม่ ลูกค้าต่างชาติมากยิง่ ขึน้ ผ่านการทำ�กิจกรรม - การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศ
การตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2559
โดยกำ�หนดเป้าหมายยอดขายลูกค้าต่างประเทศในปี
ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศมีมลู ค่ารวม 5,400
2560 ไว้ที่ 7,500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันแสนสิริ
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ซึง่ อยูท่ ่ี 3,500 ล้านบาท
ถือได้ว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานลูกค้า
ต่างประเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- การดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด “Engineer For Growth” - การปรับองค์กรโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ ใน
เพือ่ สร้างพืน้ ฐานทางธุรกิจทีเ่ ข้มแข็งและรองรับการเติบโต
การตัดสินใจทางธุรกิจ (Data Analytics)
ในอนาคตอย่างยัง่ ยืนโดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการค่าใช้
จ่ายและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง การ
เพิม่ ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
- การร่วมมือกับผูอ้ อกแบบและผูผ้ ลิตสินค้าแบรนด์ระดับโลก - การสร้างความแตกต่างให้กับแสนสิริผ่านการลงทุนใน
เช่น Ralph Lauren Home และ Yoo Design 		
Property Technology (Prop-Tech)
Studio and Phillippe Starck เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง ให้กับโครงการของแสนสิริและช่วยสร้าง
การยอมรับจาก ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่าง		
ประเทศมากขึ้น
- การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ
“ฮาบิโตะ”
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ล้านบาท
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0

ปี 2559

ยอดขายรวม
31,100 ล้านบาท

เปิดโครงการใหม่ 20 โครงการ
มูลค่ารวม 46,200 ล้านบาท
(รวมบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์)

รายได้รวม
34,395 ล้านบาท

กำ�ไรสุทธิ
3,380 ล้านบาท

แสนสิริตระหนักถึงความสำ�คัญและมุ่งดำ�เนินธุรกิจตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี ที่ครอบคลุมถึงสิทธิผถู้ ือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีการเปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสและเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อม
สนับสนุนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามหน้าที่
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและรักษาเงินทุนของ
บริษทั รวมถึงเพิม่ คุณค่าให้ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวภายใต้กรอบ
จริยธรรมที่ดี ต่อต้านการทุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชน
และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็น
ส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร

กฎเกณฑ์ ที่ใช้ บัง คั บ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Committee) มีแผนจะจัดทำ�กฎบัตรของ
คณะกรรมการ (Board Charter) เพื่อระบุหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความชัดเจน
รวมถึงระบุอ�ำ นาจการตัดสินใจและแนวทางบริหารการดำ�เนิน
งานขององค์กร เป็นต้น โดยจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปี 2559 ของบริษัท (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ”)

ในปี 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 10 ท่าน ในจำ�นวนนี้ มีกรรมการ
อิสระ 5 ท่ าน กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริหาร 2 ท่า น และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้เลือกให้กรรมการอิสระดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริษทั ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารแบ่งแยกบทบาท
อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำ�นาจในการดำ�เนินงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี แ ผนพิ จ ารณานำ �
แนวทางประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลตามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยกำ�หนด มาประยุกต์ ให้เกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นลำ�ดับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการในปี 2560 โดย
จะยึดถือหัวข้อหลัก รวม 6 ด้าน สำ�หรับใช้ ในการประเมิน
คณะกรรมการ อันประกอบด้วย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั มีจ�ำ นวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทน (Nomination and Compensation
Committee) คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility Committee) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive
Committee) ซึ่งในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็น
ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในหลายๆ ด้าน อาทิ วัยวุฒิ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์การทำ�งาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลั ก ในการดู แ ลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กำ � หนดของกฎหมาย และ

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะทำ�การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลด้วย
ซึง่ ในอนาคตอาจขยายไปถึงการจัดทำ�แผนการตรวจประเมิน
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการโดยหน่วยงานภายนอก
ต่ อ ไป เพื่ อ แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสและประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำ�เนินงานกำ�กับดูแลของคณะกรรมการ
อนึ่ ง บริ ษั ท มี แ ผนจั ด ทำ � รายการทั ก ษะที่ จำ � เป็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อช่วย
แสดงให้เห็นถึงภาพรวมศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
คณะกรรมการในปัจจุบัน อีกทั้งใช้ประกอบการจัดทำ�แผน
พัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ศักยภาพของคณะกรรมการในภาพรวมได้ โดยคาดว่าจะเริม่
ดำ�เนินการในปี 2560
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นอกจากนี้ ภายในปี 2561 บริษัทมีแผนจัดทำ�จรรยาบรรณ
การดำ�เนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่กำ�หนดแนวทาง
การปฏิบัติใน 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรบุคคล
2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด
4) การสอบถาม การให้ข้อมูล การเสนอแนะ การแจ้ง และ
การร้องเรียน
5) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน
6) จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา
(Supplier and Contractor Code of Conduct)

บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การจั ดช่ อ งทางสอบถามข้ อ มู ล
เพิม่ เติมสำ�หรับรายละเอียดด้านจริยธรรมในการดำ�เนินงาน
หรือการดำ�เนินงานตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�
ผิด (Whistle Blowing Policy) สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายในการสอบถามข้อมูลด้านจริยธรรมในการดำ�เนิน
งานและร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�ทีส่ งสัยว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุจริต
คอร์รัปชัน ซึ่งช่องทางดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี
2560 โดยในเบื้องต้น หากพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการดำ�เนินงาน สามารถขอคำ�ปรึกษาจากฝ่าย
กฎหมาย หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำ�นักงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

ช่องทางการสอบถามข้อมูล แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
ท่านสามารถดำ�เนินการติดต่อสำ�หรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยผ่านช่องทางได้ ดังนี้

อีเมล: CG@sansiri.com

ไปรษณี ย์ : โดยระบุ ห น้ า ซองถึ ง ผู้ รั บ แจ้ ง เบาะแส ได้ แ ก่
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) หรือ
เลขานุการบริษัท (สำ�นักกฎหมาย) และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์: www.sansiri.com
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เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเนื้อหาที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนก่อนเข้าสู่กลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัท
ให้ความสำ�คัญสูงสุดในการรักษาความลับและปกปิดข้อมูลของผู้แจ้ง (Whistleblowing) โดยจำ�กัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

แสนสิริ
กับความยั่งยืน
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ปลูกฝังความยั่งยืน
แนวทางการจัดการความยั่งยืนของแสนสิริ
แสนสิริเล็งเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นไป
ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้คำ�นึงถึงทั้ง
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่เ กี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งเเวดล้อม แสนสิริจึงได้วางแนวทางบริหาร
จัดการความยั่งยืนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิด
ขึน้ ในอนาคต และมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจในระยะยาว
ในปี 2559 แสนสิริได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร โดยเพิ่ม
ขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้กับฝ่ายวางแผนองค์กร
ในการดูแลงานบริหารจัดการความเสี่ยงและงานพัฒนา
ความยั่งยืน ซึ่งส่วนงานพัฒนาความยั่งยืน จะทำ�หน้าที่
กำ�หนดกลยุทธ์และกำ�กับดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กร และยังมีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานและ
สื่ อ สารกลยุ ท ธ์ ก ารดำ � เนิ น งานให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รับทราบ ตลอดจนดำ�เนินการเพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำ�หนด ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ รวบรวมข้อมูล
และนำ�เสนอต่อประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง
เพื่อพิจารณา กำ�กับดูแล และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ประจำ � ปี ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน
แสนสิริมีแผนจัดทำ�กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อกำ�หนด
เป้าหมาย กำ�กับ และสื่อสารแผนการดำ�เนินงานในประเด็น
สำ�คัญด้านความยั่งยืนของบริษัทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยศึ ก ษารายละเอี ย ดจากแนวโน้ ม ความยั่ ง ยื น
ของธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมถึ ง เป้ า หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s
Right and Business Principle: CRBP) ที่พัฒนา
ขึ้ น โดย องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ ข้ อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาติ
(UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก
(Save the Children) รวมถึ ง ทบทวนผั ง โครงสร้ า ง
องค์ ก รเพื่ อ ให้ ก ารติ ดตามผลการดำ � เนิ น งานด้ า นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำ�ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้มีโอกาสร่วม
กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัท อันจะเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ บนพืน้ ฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะเเล้วเสร็จภายในปี 2560
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจ เน้นเรือ่ งการปรับปรุงและพัฒนกระบวนการ
เพื่อคุณภาพของสินค้าและนวัตกรรม
2) ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การพั ฒ นาโครงการ ตลอดจนแนวคิ ด ของโครงการ
(Project Concept) ทีต่ อบโจทย์และส่งเสริมการใช้ชวี ติ
ของผู้อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) ด้ า นสั ง คม เน้ น เรื่ อ งความปลอดภั ย ของพนั ก งาน
ในสถานประกอบการ ผู้อยู่อาศัยทั้งลูกบ้านและผู้เช่า
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานประกอบการของ
บริษัทซึ่ ง เป็ น การดำ � เนิ น งานที่ บ ริ ษั ท ดำ � เนิ น คู่ ข นาน
ไปกั บ การร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ ประเทศไทย
(UNICEF Thailand) เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของเด็ ก และเยาวชนอี ก ด้ ว ย ตลอดจนการให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนฉุกเฉินสำ�หรับ
เด็กแห่งสหประชาชาติ(UnitedNationsInternational
Children’s Emergency Fund)
ทัง้ นี้ แสนสิรเิ ริม่ จัดทำ�รายงานความยัง่ ยืนปี 2559 เป็นฉบับ
แรก แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความยั่งยืน
ของบริษัท ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการและผลการ
ดำ�เนินงานในประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน ที่ประเมินจาก
ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ในแง่ของเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ เเวดล้อม และผลกระทบต่อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน

งานวางแผนองค์กร
และบริหารความเสี่ยง

งานพัฒนาความยั่งยืน

งานพัฒนาองค์กร
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การประเมินและกลั่นกรองข้อมูลด้านความเสี่ยงองค์กร
และความเสี่ ย งจากการพั ฒ นาโครงการทั้ ง หมด โดย
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยบริ ห ารความเสี่ ย งจะพิ จ ารณา
ความเสี่ ย งทุ ก ประเภทซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า น
กลยุทธ์ ด้านการดำ�เนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎเกณฑ์ และ
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงความเสี่ยง
ด้านสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของงานพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จะนำ�มาจัดทำ�เป็นแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) กระจายไปยังส่วนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสื่อสารแผนดำ�เนินงานไปยังระดับ
ปฏิบัติการเพื่อดำ�เนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
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วิกฤติ ทีอ่ าจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
ของบริษทั อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์นนั้ ๆ ได้รบั การพิจารณา
ว่ า เข้ า สู่ เ หตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ จะมี ห น่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การ
เหตุการณ์วิกฤติ (Crisis Management Team: CMT)
เป็นผู้รับผิดชอบและติดตามแก้ ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

บริหารความเสี่ยง
และสถานการณ์วิกฤติ
แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิ ริ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Committee: RMC) ขึ้นใหม่ในปี 2559
เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและ
กำ � กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งขององค์ ก ร โดยมี ค ณะกรรมการ
ชุดย่อยบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management
Committee) ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจัดการโครงการ
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน รวมถึงฝ่ายวางแผนองค์กรและ
พัฒนาความยั่งยืน ทำ�หน้าที่พิจารณาความเสี่ยงและร่วม
กำ�หนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีบ่ ริษทั ยอมรับได้ ผ่านการทำ�งานโดยส่วนงานวางแผน
องค์กรและบริหารความเสี่ยง ร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงานและฝ่ายงานที่จะเป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การเงิน สังคม กฎหมาย
และการแข่งขันในอุตสาหกรรม และบริหารจัดการความเสีย่ ง
ตลอดกระบวนการทำ � งาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ความเสี่ ย ง
ถู ก พิ จ ารณาและระบุ ไ ว้ ค รบถ้ ว นแล้ ว และมี แ ผนรองรั บ
การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะดำ � เนิ น การทบทวน
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี และคณะกรรมการ
ชุดย่อยบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีร่ ายงานผลการดำ�เนินงาน
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุก 6 เดือน
สำ�หรับการพัฒนาโครงการใหม่ จะมีคณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากหลายส่วนงาน เข้ามาร่วมพิจารณาการลงทุน
ซึ่งได้รวมการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนในด้าน
ต่างๆ ด้วย
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ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ในการนี้ ส่วนงานวางแผน
องค์กรและบริหารความเสี่ยงจะทำ�หน้าที่ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ และสนับสนุนระดับปฏิบัติการของส่วนงานต่างๆ
ให้สามารถดำ�เนินการเพื่อบรรลุตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนงานเป็นระยะๆ
นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั ได้ค�ำ นึงถึงการบริหารจัดการเหตุการณ์
ไม่ ป กติ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท หากเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วทวี ค วาม
รุนแรงเป็นข้อพิพาท เหตุการณ์ฉกุ เฉิน และเหตุการณ์วกิ ฤติ
แสนสิริจึงจัดแนวทางบริหารจัดการเหตุการณ์ ไม่ปกติอย่าง
เป็น ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดความรุน แรงของ
ผลกระทบและป้องกันผลที่กระทบต่อต้นทุน ภาพลักษณ์
และชื่อเสียง รวมถึงควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
วิกฤติ เพื่อให้บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
โดยจำ�แนกประเภทเหตุการณ์ ไม่ปกติตามระดับความรุนแรง
และจำ�นวนผูเ้ กีย่ วข้อง และกำ�หนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบใน
การบริหารจัดการเหตุการณ์ ไม่ปกติแต่ละประเภท
แสนสิ ริ กำ � หนดศู น ย์ ก ลางการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบ
Call Centre สำ � หรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ที่ ที ม งาน Call Centre (CC) และคณะกรรมการ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม (Social Media
Committee: SMC) พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะถูกบันทึกเป็นรายการที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นข้อพิพาท
(High Coordination) ซึ่ ง ต้ อ งการหน่ ว ยงานกลาง
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการลุกลามกลายเป็น
ข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก จะมีหน่วยงานบริหารจัดการ
ข้อพิพาท (Incident Management Team: IMT)
เข้ามาบริหารจัดการ ส่วนในกรณีที่เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายในองค์กร จะมีหน่วยงานบริหารจัดการความ
ต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management
Team: BCMT) เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขเหตุการณ์
ดั ง กล่ า ว ในกรณี เ หตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ต้ อ งอาศั ย ความ
ช่ว ยเหลือจากหน่ว ยงานภายนอกอัน เป็น เหตุมาจากภั ย
ธรรมชาติหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ทมี่ นุษย์สร้างขึน้ เช่น
การชุมนุมประท้วง การลอบวางเพลิง เป็นต้น หน่วยงาน
รั บ มื อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Response
Team: ERT) จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบริษัทจะพยายาม
ควบคุมความรุนแรงของเหตุการณ์ ไม่ให้ยกระดับสูเ่ หตุการณ์

ทั้ ง นี้ เมื่ อ สถานการณ์ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขแล้ ว หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการแก้ ไขปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และประเมินสถานการณ์หลังการแก้ปัญหา (Post
Evaluation) ก่ อ นแจ้ ง ปิ ด รายการเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ
ผ่านระบบ Call Centre เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการเหตุการณ์ ไม่ปกติ
จึงมีการจัดอบรมและจัดทำ�สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ร่วมกันเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ดี แสนสิ ริ มี แ ผนงานในปี 2560 ที่ จ ะกำ � หนด
เป้าหมายระยะยาวขององค์กร ซึง่ พิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับความเสีย่ งทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรนัน้ ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะต่อเนือ่ งไปกับการกำ�หนด
ดัชนีชว้ี ดั ผลการดำ�เนินงาน (Key Performance Indicator
: KPI) อีกด้วย

สภาวะวิกฤติ

ระดับความรุนแรง (น้อยไปมาก)
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ไม่สามารถจัดการได้
CMT
Code: Red

เหตุการณ์ ไม่ปกติ

BCMT
Code: Black

ERT
Code: Orange

ไม่สามารถจัดการได้
IMT
Code: Yellow

CC & SMC
Code: Grey

จำ�นวนคนผู้ที่เกี่ยวข้อง (น้อยไปมาก)
CC & SMC

BCMT

IMT

รายการที่มีแนวโน้มจะกลายเป็น
ข้อพิพาท (High Coordination)

เหตุการณ์ “ข้อพิพาทภายในองค์กร”
(Internal Incident)

เหตุการณ์ “ข้อพิพาทกับบุคคล
ภายนอก” (External Incident)

ERT

CMT

เหตุการณ์ “ฉุกเฉิน”
(Emergency)

เหตุการณ์ “วิกฤติ”
(Crisis)
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2559 แสนสิริยังคงมีการประเมินความเสี่ยงองค์กร
ทั้งหมดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท อาทิ ความเสี่ยง
จากการที่บริษัทไม่สามารถจัดหาที่ดินมาพัฒนาโครงการ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมา ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้พิจารณาแนวโน้มของโลก (Global Trend) และ
ปัจจัยด้านความยั่งยืน และนำ�มาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง
ในระยะยาวเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง แสนสิ ริ ม องว่ า อาจจะส่ ง ผล
ทำ�ให้ความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตลดลง เช่น
แนวโน้ ม ในเรื่ อ งสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
(Climate Change) แนวโน้มที่สังคมไทยจะกลายเป็น
สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Ageing Society) เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น งานทั้ ง ในทางตรงและโดย
ทางอ้อม ทั้งนี้ แสนสิริได้เตรียมความพร้อมรับมือกับ
ความเสีย่ งระยะยาวในอนาคตนีด้ ว้ ยการศึกษาหาแนวทาง

รายงานความยั่งยืน 2559

การใช้พลังงานทดแทน เช่น การศึกษาการนำ� Solar Rooftop
มาใช้ ในการพัฒนาโครงการ การศึกษาวิจัยตลาดลูกค้า
สูงอายุ เพือ่ กำ�หนดและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มคี วามเหมาะสม
ต่อกลุม่ ลูกค้าผูอ้ ยูอ่ าศัย เป็นต้น
แสนสิ ริ เ ล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพการให้
บริการมาโดยตลอด และได้ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 แสนสิริกำ�หนดเป้าหมาย
จัดอบรมผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน
ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติจ�ำ นวน 120 คน
เพื่อเน้นย้ำ�ให้ผู้บริหารและพนักงานของแสนสิริตระหนักถึง
การให้บริการลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นข้อพิพาท อันเป็นการยกระดับ
คุณภาพการบริการไปอีกขั้นหนึ่ง
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มุ่งขยายสายโซ่อุปทาน
ผลการดำ�เนินงานเด่น
แสนสิรริ ว่ มมือกับคูค่ า้ ในการประมูลสินค้าทีใ่ ช้ ในโครงการ ซึง่ สามารถประหยัดต้นทุนเป็นจำ�นวนเงินกว่า 228 ล้านบาท เทียบ
กับเป้าหมาย 210 ล้านบาท

แสนสิรดิ �ำ เนินการบริหารจัดการความเปลีย่ นแปลง (Change
Management) เพือ่ รับมือกับปัจจัยภายในและภายนอก โดย
ประยุกต์ระบบดิจิทัลในการดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและอำ�นวยความสะดวกให้เกิดความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
กับแสนสิริ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการประมูล
ราคาสินค้า ทำ�ให้คู่ค้าสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

แนวทางบริหารจัดการ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การดำ�เนินงานในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
แสนสิรมิ งุ่ เน้นไปในทิศทางการควบคุมต้นทุน การใช้สนิ ค้าที่
ผลิตจากนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
คุณภาพของสินค้าและงานรับเหมาของโครงการ ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียหลักคือ คูค่ า้ สินค้าสำ�หรับโครงการและผูร้ บั เหมา
ทีร่ บั ผิดชอบพัฒนาโครงการ โดยเป้าหมายสำ�คัญในปี 2559
คือ
1. การบริหารจัดการต้นทุนจัดซือ้ จัดจ้างให้ลดลงร้อยละ 10
สำ�หรับโครงการแนวสูงและลดลงร้อยละ 5 สำ�หรับ
โครงการแนวราบ เมื่อเทียบกับปี 2558
2. การรักษาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพในปัจจุบันสำ�หรับการ
พัฒนาโครงการของบริษัท
3. การจั ด หาคู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมารายใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม โอกาส
ในการจัดหาสินค้าที่มีนวัตกรรมมาใช้ ในโครงการของ
แสนสิ ริ เช่ น ถั ง น้ำ � ที่ ฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ สุ ข ภั ณ ฑ์
ประหยัดน้ำ� หลอดไฟ LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
เป็นต้น

นายเอกลักษณ์ สกุลวัชรินทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำ�กัด

นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั มีแผนในการจัดทำ�จรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับคู่ค้าและผู้รับเหมา (Supplier and
Contractor Code of Conduct) ภายในปี 2560 เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าและผู้รับเหมา

การคัดเลือกคู่ค้า
แสนสิริใช้ระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้ ได้มาซึ่งสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ โดยเริ่มพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น
ศักยภาพของคูค่ า้ คุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ผ่านการตรวจประเมินแหล่งผลิตเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของบริษทั ก่อน
เข้าสูก่ ระบวนการประมูลราคาเพือ่ ให้ ได้คคู่ า้ ทีเ่ ป็นทางเลือกที่
ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและราคา
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ขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Initiation)
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการร่วมกับฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ ทำ�การออกแบบและคัดเลือกวัสดุโดยพิจารณาจาก
มาตรฐาน ราคา และผลการตรวจประเมินคุณภาพของสินค้า

ขั้นตอนการอนุมัติผู้ร่วมประมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Profile Approval)
ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
และฝ่ายโฮมแคร์ร่วมกันอนุมัติผู้ขายที่ผ่านคัดเลือกเป็นผู้ร่วมประมูลตามปัจจัยที่กำ�หนด

การประมูลและการทำ�สัญญา (Bidding and Contract)
ทำ�การประมูลร่วมกับผู้ขายก่อนแจ้งผลการประมูลและทำ�สัญญากับผู้ขาย ซึ่งบริษัทมีแผนระบุรายละเอียดที่ครอบคลุม
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลในอนาคต
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นอกจากนี้ แสนสิริมอบหมายให้ผู้รับเหมารับผิดชอบใน
การกำ�กับดูแลความปลอดภัย ซึ่งแสนสิริกำ�หนดให้แต่ละ
โครงการมีการสื่อสารด้านความปลอดภัยผ่านการตรวจ
ประเมินด้านความปลอดภัยประจำ�วัน การรายงานผลการ
สังเกตการณ์ ในบริเวณก่อสร้างพร้อมการจัดประชุมความ
ปลอดภัยประจำ�สัปดาห์ เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายด้านความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ แสนสิริมีนโยบายระงับการชำ�ระเงินให้แก่
ผูร้ บั เหมาเป็นการชัว่ คราว ในกรณีทเี่ กิดความเสีย่ งด้านความ
ปลอดภัยจากการดำ�เนินงานของผูร้ บั เหมา จนกว่าผูร้ บั เหมา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยตามที่กำ�หนดไว้

ยังได้จัดการประชุมรายสัปดาห์กับคู่ค้าเพื่อหารือทางออก
ร่วมกันในกรณีทเี่ กิดปัญหาขึน้ เช่น ปัญหาจากการติดตัง้ งาน
ชุดครัวโดยผู้รับเหมา หรือปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า เป็นต้น
โดยแสนสิริกำ�หนดให้คู่ค้าเข้าประชุมแผนงานกับทีมบริหาร
โครงการและมีการติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การบริหารจัดการผู้รับเหมา
แสนสิริบริหารจัดการผู้รับเหมาที่พัฒนาโครงการของบริษัท
ตามประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการแนวสูงและโครงการ
แนวราบ ซึง่ มีขอ้ กำ�หนดในการดำ�เนินงานทีแ่ ตกต่างกัน โดย
ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายโฮมแคร์
เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้รับเหมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ พิจารณา
เปรี ย บเที ย บจากราคากลาง ผลงานโครงการที่ ผ่ า นมา
(Project Reference) ทุนจดทะเบียน ศักยภาพของ
ผู้ รั บ เหมา สภาพคล่ อ งทางการเงิ น และความสามารถ
ในการทำ�ตามข้อกำ�หนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) ที่ระบุอย่างชัดเจนในข้อกำ�หนดของบริษัท (Term
of Reference: TOR) เพื่อควบคุมผลกระทบจากการ
ดำ�เนินโครงการ โดยผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดัง
กล่าวอย่างเคร่งครัด

แสนสิริประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานของผู้รับเหมาช่วง
ระหว่างและหลังดำ�เนินโครงการ โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัด
ต่างๆ เช่น ระยะเวลาก่อสร้าง คะแนนการตรวจสอบคุณภาพ
ความก้าวหน้าของโครงการเทียบกับแผนงาน ปริมาณงาน
เพิม่ เติมทีเ่ กิดจากความผิดพลาด (Variation Order) และ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดสอบระบบของโครงการ (Project
Commissioning) นอกจากนี้ แสนสิ ริ ยั ง มอบรางวั ล
Sansiri Quality Award ให้แก่ผู้รับเหมาที่สามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาโครงการตามแผนงานที่วางไว้ ได้ เพื่อ
เป็นแรงจูงใจในการดำ�เนินงานอีกด้วย

ผลการดำ�เนินงาน
การลดต้นทุนจากการประมูลสินค้า
ในปี 2557-2559 (ล้านบาท)

การบริหารจัดการความเสี่ยงของคู่ค้า
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทคือการขาดแคลน
สินค้าที่ใช้ ในโครงการ และการส่งมอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ตามที่ บ ริ ษั ท กำ � หนด ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและฝ่ า ยพั ฒ นา
โครงการจึ ง ร่ ว มกั น วางมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ห่วงโซ่อุปทานโดยสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันด้านราคา และลดความเสีย่ งของการขาดแคลน
สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ใ นโครงการ ตลอดจนการประเมิ น ผลการ
ดำ�เนินงานของคู่ค้าปีละ 2 ครั้ง ในด้านคุณภาพของสินค้า
การส่งมอบสินค้า และความร่วมมือของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าคู่ค้าของแสนสิริมีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งนำ�
มาสูก่ ารส่งต่อสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้าต่อไป
นอกจากนี้ แสนสิ ริ ยั ง มี แ ผนประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลของห่วงโซ่อุปทาน
และจั ด ทำ � บั ญ ชี ร ายชื่ อ คู่ ค้ า ที่ มี ค วามสำ � คั ญ (Critical

Supplier) ในอนาคต โดยพิ จ ารณาจากการวิ เ คราะห์
ค่าใช้จ่าย (Spending Analysis) และคู่ค้าที่ไม่สามารถ
ทดแทนได้ (Non-substituable Supplier) รวมถึงตรวจ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของห่วงโซ่อปุ ทานด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการกำ�กับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะสามารถ
ร่วมดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือกับห่วงโซ่อุปทาน
แสนสิริมอบรางวัล Project Procurement Award ให้
กับคู่ค้าที่มีผลการทำ�งานดีเด่นในด้านคุณภาพเป็นประจำ�
ทุกปี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ คู่ค้าที่มีมูลค่าการจัดซื้อ
จัดจ้างมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี ดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทมา
อย่างน้อย 3 โครงการ และได้รับคะแนนประเมินคุณภาพ
เฉลี่ ย ไม่ ต่ำ � กว่ า ร้ อ ยละ 80 ซึ่ ง ประเมิ น ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ
ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายโฮมแคร์ นอกจากนี้ แสนสิริ
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จำ�นวนคู่ค้าของบริษัท (ราย)
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ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม (Innovative Product)
แสนสิริได้นำ�สินค้าที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรมาใช้ ในโครงการ ตัวอย่างเช่น
250

290

300

หลอดไฟ LED
การนำ�หลอดไฟ LED มาใช้ ในโครงการ ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
มีมาตรฐานการประหยัดไฟที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่เหนือกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ และปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไป ส่งผลให้ช่วย
ประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนลงได้กว่า
ร้ อ ยละ 10 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หลอดไฟประเภทเดิ ม ซึ่ ง แสนสิ ริ ติ ด ตั้ ง
หลอดไฟ LED ในโครงการเศรษฐสิริ ลำ�ลูกกา โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี
โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 โครงการสิริ เพลส ติวานนท์ โครงการคณาสิริ
รังสิต-คลอง 2 โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 และโครงการสิริ อเวนิว
เพชรเกษม 81 เป็นต้น

ปี

2557

2558

ในปี 2559 แสนสิริสามารถลดต้นทุนจากการประมูลราคา
สินค้ารวมมูลค่ากว่า 228 ล้านบาท ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้ที่ 210 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงได้ร้อยละ
7.7 สำ�หรับโครงการแนวราบ และร้อยละ 9.5 สำ�หรับ
โครงการแนวสู ง เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2558 และกำ � หนด
เป้าหมายสำ�หรับปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 10 สำ�หรับโครงการ
แนวราบ และร้อยละ 14 สำ�หรับโครงการแนวสูง โดยแสนสิริ
พัฒนาโครงการทัง้ หมดผ่านการดำ�เนินการร่วมกับคูค่ า้ ทัง้ ใน
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90 และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ
10 ของมูลค่าการจัดหาทั้งหมด
นอกจากนี้ แสนสิริสามารถสรรหานวัตกรรมจากคู่ค้าที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยบริษัทมีคู่ค้ารายใหม่จำ�นวน
17 ราย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ 12 ราย ซึ่งคู่ค้า
รายใหม่ชว่ ยเพิม่ โอกาสในการขยายแหล่งสินค้าและความได้
เปรียบในเรือ่ งของราคาและคุณภาพ สำ�หรับปี 2560 แสนสิริ
ได้ตั้งเป้าหมายการสรรหาคู่ค้ารายใหม่ไว้ที่ 20 ราย เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสรรหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ลดความเสี่ยงของคู่ค้าที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อีกด้วย
แสนสิริมอบรางวัล Sansiri Quality Award ให้แก่คู่ค้า
และผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพเป็นจำ�นวน 4 รางวัล
ได้แก่ รางวัลประเภทบริการส่งสินค้า 2 รางวัล และประเภท
บริการส่งสินค้าพร้อมติดตัง้ 2 รางวัล ทัง้ นี้ บริษทั อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาโครงการเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของพันธมิตร
ทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว
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ถังเก็บน้ำ� DOS Silver Nano Titanium
E-Auction
แสนสิริใช้ระบบการประมูลสินค้าออนไลน์
(E-Auction) เพื่ อ ให้ คู่ ค้ า ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เบื้ อ งต้ น ผ่ า นเกณฑ์ ที่ กำ � หนดเข้ า ร่ ว มประมู ล
ราคาสินค้า ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงเกณฑ์ต่างๆ
เช่น เงื่อนไขการชำ�ระเงิน มาตรฐานการติดตั้ง
การรับประกัน การรับรองคุณภาพ การทดสอบ
สินค้า ความผิดพลาดจากการดำ�เนินงาน สัญญา
ตามเอกสารมาตรฐานข้ อ กำ � หนดของบริ ษั ท
(TOR) ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และเงื่อนไขที่กำ�หนด
ดั ง นั้ น แสนสิ ริ ส ามารถให้ ค วามมั่ น ใจกั บ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ว่า บริษัทดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้า
ที่ผ่านขั้นตอนการประมูลที่โปร่งใส และคำ�นึง
การดำ�เนินงานที่ยั่งยืน พร้อมกับการลดต้นทุน
ตามเป้ า หมายของการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทาน

ถังเก็บน้ำ� DOS Silver Nano Titanium เพื่อสุขอนามัย ซึ่งมีคุณสมบัติ
ยับยัง้ ทำ�ลายจุลนิ ทรีย์ ได้น�ำ มาใช้ในโครงการเศรษฐสิริ ปิน่ เกล้า-กาญจนาภิเษก
โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 และ
โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 เป็นต้น

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ�
สุขภัณฑ์ประหยัดการใช้น้ำ�ที่ลดอัตราการใช้น้ำ�ลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม และผลิตในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลดการสร้าง
ขยะและลดการใช้พลังงานในการผลิตได้ถึงร้อยละ 10 โดยแสนสิริได้ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ดังกล่าวในโครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 โครงการ เดอะ ไลน์
ประดิพทั ธ์ โครงการ เดอะ ไลน์ ราชเทวี โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจกั ร-หมอชิต
เป็นต้น
พื้นไม้ลามิเนต
พื้นไม้ลามิเนตที่ใช้ ในโครงการของแสนสิริ ไม่เพียงแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีความทนทาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยแสนสิริติดตั้งพื้นไม้
ลามิเนตในโครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 โครงการเศรษฐสิริ ลำ�ลูกกา
โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 เป็นต้น
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สานสัมพันธ์ลูกค้า
ที่แสนสิริ...เราเชื่อว่าบ้านไม่ใช่แค่เพียงที่อยู่อาศัย แต่คือที่ที่ทุกคนในบ้านได้มีทุกวันที่แวดล้อมไปด้วย
ความสุข เราจึงมุ่งมั่นให้บริการและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด อีกทั้งสร้างสรรค์บริการพิเศษไว้ตอบสนองทุก
ความต้องการ ในทุกรูปของการใช้ชวี ติ ให้กบั ครอบครัวแสนสิริ เพือ่ ช่วยเติมเต็มความสุขในการเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของ Sansiri Family

แนวทางบริหารจัดการ
เป้าหมายสำ�คัญของการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าของแสนสิริ คือมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในระดับที่เกินความคาดหมาย จากสินค้าที่มีคุณภาพ
และบริการจากพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจ การบรรลุ
จุดมุ่งหมายนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ซึ่ง
เป็นการสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ และเป็ น การรั ก ษาลู ก ค้ า
ในระยะยาว
แสนสิริบริหารจัดการลูกค้าในทุกช่องทางที่ลูกค้าเข้ามา
สัมผัสกับสินค้าและบริการของบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เข้าชมบ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างของโครงการ โดย
ฝ่ า ยขายรั บ ผิ ด ชอบในการแนะนำ�และให้ข้อมูลโครงการ
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของลูกค้า จนถึงขัน้ ตอนการตกลง
ทำ�สัญญาซื้อขาย เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการให้ข้อมูลการชำ�ระ
ค่ า งวดหรื อ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ฝ่ า ยลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์
(Customer Relations) จะเข้ามารับช่วงในการดูแลลูกค้า
ต่อไปจนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า ภายหลัง
จากที่แสนสิริได้ส่งมอบบ้านหรือห้องชุดให้กับลูกค้าแล้ว
แสนสิ ริ ยั ง คงมี บ ริ ก ารหลั ง การขายเพื่ อ คอยดู แ ลลู ก ค้ า
ไปตลอดระยะเวลา โดยมีฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย
(Property Management Residential: PMR)
รับผิดชอบดูแลภาพรวมการอยู่อาศัยของโครงการ ทั้งนี้
ลู ก ค้ า มี ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ แจ้ ง เรื่ อ งหรื อ ขอข้ อ มู ล
ต่างๆ ได้หลายช่องทาง อาทิ การติดต่อผ่านระบบ Call
Centre ผ่านเว็บไซต์แสนสิริหรือการใช้ Home Service
Application และมีฝา่ ยโฮมแคร์ (Home Care) รับผิดชอบ
ดูแลกรณีมีงานซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาให้กับลูกค้า
เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการ แสนสิริสำ�รวจ
ความพึ ง พอใจของลู กค้าในการให้บ ริการของบริษัทจาก
ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ฝ่ า ยขาย

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝ่ายโฮมแคร์ ในรูปแบบการประเมิน
ผลความพึงพอใจเป็นรายบุคคลที่ให้บริการ โดยหน่วยงาน
Call Centre จะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลความ
พึ ง พอใจ จั ด ทำ � ออกมาเป็ น คะแนนความพึ ง พอใจลู ก ค้ า
(Customer Satisfaction Score) ในขณะที่หน่วยงาน
Call Centre จะถูกประเมินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติที่
ลูกค้าทำ�การประเมินคุณภาพการให้บริการของ Call Centre
ก่อนการวางสายโทรศัพท์ทกุ ครัง้ หลังการบริการ ทัง้ นี้ คะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงาน
(Key Performance Indicator: KPI) ของหน่วยงาน
เหล่านี้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ลูกค้าย้ายเข้าอยู่อาศัยใน
โครงการ จะมีหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจทำ�การประเมินผล
ความพึงพอใจทั้งสินค้าและบริการอีกครั้ง และจัดทำ�ผลใน
รูปแบบดัชนีชว้ี ดั ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction
Index: CSI) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการส่งมอบ
สินค้าและบริการของแสนสิริกับระดับความคาดหวังของ
ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะมีความพึงพอใจกับสินค้า
และบริการของแสนสิริ ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริอยู่ระหว่างการ
ศึกษาและประเมินการนำ� Net Promoter Score (NPS)
มาใช้ ในการวัดผลภาพรวมขององค์กร ซึ่ง Net Promoter
Score จะเป็นการวัดความพึงพอใจในระดับที่สูงกว่าดัชนี
ชี้วัดความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นการวัดผลถึงระดับที่ลูกค้า
อยากแนะนำ�หรือบอกต่อให้บุคคลอื่นๆ มาซื้อสินค้าและ
บริการของแสนสิริ
แสนสิริเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในสิน ค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์การบริการทีป่ ระทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกบั ลูกค้า โดยพนักงานฝ่ายขายทุกคนจะต้องผ่านการอบรม
เบื้องต้นเกี่ยวกับกิริยามารยาท การเจรจา รวมถึงความรู้
รอบด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูล แนะนำ�
และให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ พนักงานขายจะต้อง
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ผ่านกระบวนการทดสอบความรู้ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีผล
การทดสอบไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 80 จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ
และมีการตรวจประเมินการให้บริการของพนักงานขายโดย
ฝ่ายพัฒนาการบริการ (Service Development) เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในขณะเดียวกัน พนักงาน
ฝ่ า ยลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ทุ ก คนยั ง ได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ
การให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ในช่ ว งส่ ง มอบห้ อ ง การให้ ข้ อ มู ล
ธุรกรรมการเงินและการแนะนำ�นิติบุคคลอาคารชุดและ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งส่วนกลางอีกด้วย
นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั มีโครงการและกิจกรรมอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุน
การบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ได้แก่
- การจัดตั้งหน่วยงาน Property Care เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกแก่ลกู ค้าต่างชาติท่ีไม่ได้พ�ำ นักในประเทศไทยในการ
ให้ขอ้ มูลและการชำ�ระค่าส่วนกลางผ่านระบบการหักบัญชี
อีกทั้งมี Payment Gateway ที่ช่วยลดระยะเวลาการทำ�
ธุรกรรมการเงินสำ�หรับลูกค้าต่างชาติ
- แสนสิ ริ แฟมิ ลี่ (Sansiri Family) เป็ น โครงการที่
แสนสิริจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้บริการและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด
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ไว้ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของครอบครัว
แสนสิริ และยังเป็นช่องทางสำ�หรับการสือ่ สารกิจกรรมและ
สิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกบ้านแสนสิริ โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่าน www.sansiri.com/family
- โครงการ SCB Sansiri Platinum Card หรือ S-Card
เป็นโครงการที่แสนสิริร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อ
อำ � นวยความสะดวกลู ก ค้ า ในการชำ � ระค่ า งวดและ
ค่ า ส่ ว นกลางผ่ า นบั ต รเครดิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง
สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ สำ�หรับลูกค้าแสนสิริที่ถือบัตร
S-Card ด้วย
- แสนสิริ เลาจน์ (Sansiri Lounge) เป็นสถานทีใ่ ห้บริการ
ด้านไลฟ์สไตล์สำ�หรับลูกบ้านแสนสิริ ซึ่งให้บริการหนังสือ
ออกแบบ ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ (The Library) รวมถึง
Sansiri Collection เพื่อให้ลูกบ้านได้รับประสบการณ์
การอยู่อาศัยในรูปแบบของความเป็นแสนสิริมากขึ้น และ
ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ลูกบ้านสามารถติดต่อและรับข้อมูล
จากแสนสิริ ตลอดจนเป็นช่องทางในการชำ�ระค่างวด
เงินดาวน์ของโครงการอีกด้วย

Sansiri Lounge
ลูกบ้านของแสนสิริสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้บริการ แสนสิริ เลาจน์ ได้ที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ลูกบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากบริการของแสนสิริ
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นอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว แสนสิริ
ยังดำ�เนินธุรกิจด้านอื่นๆ เช่น ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อีกด้วย อาทิ ฮาบิโตะ มอลล์ (Habito Mall) ซึง่ เป็นคอมมูนติ ี้
รีเทล ที่ให้ผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่สำ�หรับขายสินค้าหรือบริการ
และโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น (Escape
Sansiri Hotel Collection) ซึ่งปัจจุบันเปิดดำ�เนินการ
2 แห่งที่อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำ�เภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการให้แก่พนักงานของทั้ง 2
ธุ รกิ จ เช่น กั น รวมถึ งจัดประชุมเพื่อติดตามและทบทวน
การดำ � เนิ น งานเป็ น ประจำ � ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า
พนักงานสามารถบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์
ที่น่าประทับใจ

ได้ จั ดทำ � แผนปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ในทุกหน่วยงาน และมีแผนที่จะขยายการประเมินความ
พึงพอใจไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติของการให้บริการ อาทิ ฝ่าย
บริ ห ารอาคารที่ พั ก อาศั ย (Property Management
Residential)และเพื่ อ รั ก ษาระดั บ การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้
มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
ในปี 2559 แสนสิรไิ ด้รบั ข้อร้องเรียนของลูกค้ารวม 78 เรือ่ ง
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเป็นหลัก
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ว นน้ อ ยเกี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามงานซ่ อ ม
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งและการบริ ห ารจั ด การโดย
เจ้าหน้าที่นิติบุคคล โดยบริษัทดำ�เนินการแก้ ไขข้อร้องเรียน
แล้วเสร็จ 77 เรื่อง โดยไม่เกิดเหตุร้องเรียนด้านบริการ
ในระดับรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้
ยังคงเหลือข้อร้องเรียนเพียง 1 เรือ่ งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการจัดการ
และแก้ ไข จากการพิจารณาและแก้ ไขข้อร้องเรียน บริษัท
ดำ � เนิ น การอบรมพนั ก งานด้ า นคุ ณ ภาพของการบริ ก าร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ก ารว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นพนั ก งาน
ที่ดำ�เนินงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบของ
บริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอีกในอนาคต

ผลการดำ�เนินงาน
จากการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและ
บริการของแสนสิริโดยทำ�การสำ�รวจทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลและให้บริการกับลูกค้า พบว่าผลการประเมินคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557
จนถึงปี 2559
แสนสิ ริ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ ของเสี ย งตอบรั บ และ
การสะท้อนข้อมูลกลับจากลูกค้า โดยในปี 2560 แสนสิริ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม*
(ร้อยละ)
ร้อยละ

89.27
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*คะแนนประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยจากฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายโฮมแคร์ และฝ่าย Call Centre
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โครงการ Sales Role Model
แสนสิริจัดให้มีโครงการ Sales Role Model ขึ้นในปี 2559 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกพนักงานฝ่ายขาย
ที่มีผลการดำ�เนินงานโดดเด่นทั้งด้านการให้บริการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงาน
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานฝ่ายขายพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 มีพนักงานได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานตัวอย่างและได้รับรางวัลทั้งหมด 18 คน โดยพนักงานเหล่านี้
จะช่วยฝึกสอนเพื่อนพนักงานฝ่ายขายให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ในปี 2560 แสนสิ ริ มี แ ผนที่ จ ะเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของพนั ก งานฝ่ า ยขายให้ เ ป็ น Sales Role Model
รุ่ น ที่ 2 เพื่ อ เพิ่ ม จำ � นวนพนั ก งานฝ่ า ยขายที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบในการปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามมาตรฐานที่ เ ป็ น เลิ ศ
ของแสนสิริ และสามารถเป็นพีเ่ ลีย้ งถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม และมาตรฐานในการทำ�งานให้กบั พนักงานขายใหม่ได้
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สร้างสรรค์นวัตกรรม
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3D-BIM: Shape (Model)

แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริให้ความสำ�คัญในการนำ�นวัตกรรมมาผสมผสาน
เข้ากับทุกขัน้ ตอนของธุรกิจ ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ การ
ก่อสร้าง ไปจนถึงกระบวนการบริการลูกค้าของแสนสิริ ซึ่ง
นวัตกรรมของบริษัทแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

นวัตกรรมด้านกระบวนการออกแบบ
(Design Process Innovation)
เนื่องจากแสนสิริมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ทำ � ให้
แสนสิริต้องยกระดับการพัฒนาคุณภาพของการออกแบบ
ให้ ดียิ่ ง ขึ้ น ไป โดยส่ ว นสำ � คั ญ ที่ จ ะนำ � มาซึ่ ง คุ ณ ภาพของ
การออกแบบคื อ การพั ฒ นากระบวนการออกแบบให้ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ในการนี้ แสนสิริจึงได้
เริ่มนำ�ระบบ Building Information Modeling (BIM)
ซึ่งเป็นแบบจำ�ลอง 3 มิติเข้ามาใช้ ในกระบวนการออกแบบ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้ โปรแกรมออกแบบ CAD
(Computer Aided Design) เพื่อพัฒนาให้กระบวนการ

การแสดงผลของ BIM

ออกแบบและการก่อสร้าง มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น
อันจะนำ�มาสูป่ ระสิทธิภาพและความแม่นยำ�ในการดำ�เนินงาน
Building Information Modeling (BIM) เป็นเทคโนโลยี
3 มิติใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำ�เนินงานของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากระบบ Building Information
Modeling (BIM) จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า ง
และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการออกแบบ
ไปจนถึงขัน้ ตอนการก่อสร้าง และยังเป็นกระบวนการทำ�งาน
ร่วมกัน (Collaborative Process) การนำ�ระบบ Building
Information Modeling (BIM) เข้ า มาใช้ จ ะช่ ว ยให้
ข้อมูลในการทำ�งานเกิดการรวมศูนย์ และมีความถูกต้อง
ตรงกันมากขึ้นระหว่างสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ วิศวกร
โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การก่ อ สร้ า งอาคารที่ อ ยู่ อ าศั ย เช่ น ฝ่ า ยผลิ ต
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ฝ่ายประมาณราคา เป็นต้น ซึง่ จะช่วย
ลดความผิดพลาดจากการออกแบบได้ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อไปยังการก่อสร้าง การวางแผนและบริหารจัดการงาน
ก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยด้านการ
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การแสดงผลของโครงการในรูปแบบจำ�ลอง 3 มิติเสมือนจริง เพื่อสื่อสารข้อมูลจากศูนย์กลางเดียวกันตลอดการทำ�งาน
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการ
ออกแบบผิดพลาด (Clash Detection)

4D-BIM: Scheduling (Time)

การเพิ่มมุมมองด้านเวลาและแผนงานก่อสร้างเข้าไปในแบบจำ�ลอง ช่วยให้การวางแผนงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น และหากสามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ ได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุน

5D-BIM: Estimation (Cost)

การประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการได้แม่นยำ�มากขึน้ หลังจากทีม่ กี ารใส่ขอ้ มูลรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งช่วยให้สามารถคำ�นวณต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปหากมีการปรับเปลี่ยนแผนงานก่อสร้าง
ส่งผลให้การพัฒนาโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6D-BIM: Sustainability

การคำ�นวณและวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งช่วยในการวางแผนลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืนได้

7D-BIM: Facility Management

3D-BIM: Shape (Model)

4D-BIM: Scheduling (Time)

6D-BIM: Sustainability

5D-BIM: Estimation (Cost)

7D-BIM: Facility Management

การนำ�ระบบ BIM มาใช้ ในการบริหารจัดการอาคาร และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้จัดการอาคารทราบถึงแผนการดำ�เนินงาน
และการบำ�รุงรักษา ส่งผลให้สินทรัพย์ ได้รับการดูแลจัดการตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Management)
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นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
แสนสิริวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการก่อสร้าง
และการอยู่ อ าศั ย เพื่ อ ให้ ได้ โ ครงการที่ มี ทั้ ง คุ ณ ภาพที่
โดดเด่น ความสวยงามและการใช้งานทีต่ อบโจทย์ผอู้ ยูอ่ าศัย
โดยแสนสิริประยุกต์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- โครงสร้ า งสำ � เร็ จ รู ป (Precast Structure) แสนสิ ริ
นำ � เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบผนั ง คอนกรี ต
สำ�เร็จรูป (ระบบพรีคาสท์) มาใช้ ในการก่อสร้างโครงการ
ด้ ว ยจุ ดเด่ น หลายด้ า นที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กั น อย่ า ง
กว้ า งขวางในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง อาทิ การควบคุ ม
คุณภาพที่สม่ำ�เสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็ว
ในการก่อสร้าง และการควบคุมต้นทุนทีเ่ หมาะสม เป็นต้น
ดว้ ยการพัฒนาการกระบวนการผลิตอยา่ งตอ่ เนื่อง สง่ ผลให้
ปั จ จุ บั น โรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรี ต สำ � เร็ จ รู ป แสนสิ ริ
ใช้อัตราผลิตเต็มกำ�ลังเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แสนสิริยังยกระดับ
มาตรฐานการก่อสร้างเพื่อเป้าหมายในการส่งมอบบ้าน
คุณภาพให้ลกู ค้า ด้วยการพัฒนาระบบ Double Protection
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งน้ำ � รั่ ว เข้ า ภายในบ้ า นบริ เ วณจุ ด
ที่เป็นรอยต่อของผนังพรีคาสท์ทุกจุด
- อิฐมวลเบารีไซเคิล (Lightweight Cellular Concrete
Block) อิ ฐ มวลเบาที่ เ หลื อ จากโครงการถู ก นำ � มาบด
และผสมขึ้ น รู ป เป็ น บล็ อ กคอนกรี ต สำ � หรั บ ปู ท างเท้ า
รั้วโครงการ และกระถางต้นไม้ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว
ได้ รั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต รและได้ รั บ รางวั ล Architizer A+
Award จากประเทศอเมริกาในปี 2558
นอกจากนี้ แสนสิ ริ ยั ง ออกแบบและสร้ า งส่ ว นกลาง
อเนกประสงค์ (Co-living Space) ประกอบด้วยส่วนกลาง
สำ�หรับการทำ�งาน (Co-working) ส่วนกลางสำ�หรับการ
พักผ่อน (Co-recreation) และส่วนกลางสำ�หรับทำ�กิจกรรม
ร่วมกับผู้อยู่อาศัย (Co-lifestyle) โดยแสนสิริมีแผนนำ�
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในโครงการ เช่น ส่วนกลางสำ�หรับ
การทำ�งานแบบสองชัน้ ของโครงการ เดอะ ไลน์ สุขมุ วิท 101
ที่มาพร้อมอุปกรณ์ อาทิ จอแสดงภาพไวท์บอร์ด (White
Board Projector) และโต๊ะทำ�งานแบบลู่เดินเพื่อสุขภาพ
(Treadmill Desk) ส่ ว นกลางสำ � หรั บ การทำ � ครั ว
(Co-kitchen) ของโครงการ เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์
ที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์จัดเตรียมอาหารครบครัน รวม
ถึ ง สนามกี ฬ าปรั บ เปลี่ ย นได้ ด้ว ยหลอดไฟ LED (LED
Multi-sports Court) ในส่วนกลางสำ�หรับการพักผ่อน
ของโครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 ที่ใช้เทคโนโลยีจาก
ประเทศเยอรมนี มาใช้เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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นวัตกรรมด้านการบริการ
แสนสิ ริ พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นการบริ ก ารเพื่ อ สร้ า งสรรค์
ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีให้แก่ลูกบ้านผ่านแนวทาง
ต่างๆ ดังนี้
- Home Service Application แสนสิริพัฒนา Home
Service Application ในปี 2559 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารและการสื่ อ สารระหว่ า งลู ก บ้ า นและ
ฝ่ายนิตบิ คุ คล เพือ่ เป็นอีกช่องทางในการอำ�นวยความสะดวก
ให้กับลูกบ้าน โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมการสื่อสาร
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ข่าวสารกิจกรรม การแจ้งเตือนกรณี
มีพสั ดุมาส่ง การติดต่อและติดตามงานแจ้งซ่อมกับบริการ
หลั ง การขาย การให้ คำ � แนะนำ � ก่ อ นเข้ า พั ก อาศั ย
แบบครบวงจร เป็นต้น
- เครื่ อ งรั บ ซื้ อ ขวดอั ต โนมั ติ (REFUN: Waste
Machine) เป็ น โครงการช่ ว ยสนั บ สนุ น การรี ไ ซเคิ ล
ขวดพลาสติ ก สำ � หรั บ ลู ก บ้ า น และลดการใช้ แ รงงาน
แม่บ้านและพื้นที่ในการจัดเก็บขยะ โดยลูกบ้านสามารถ
นำ � ขวดพลาสติ ก มาหยอดผ่ า นเครื่ อ งและจะได้ รั บ เงิ น
จากการขายคื น ขวดซึ่ ง สามารถนำ � ไปเป็ น ส่ ว นลด
ค่าส่วนกลางหรือสามารถบริจาคเข้ามูลนิธิที่ช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาสำ�หรับเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย
นอกจากนี้ แสนสิริยังสรรหานวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ในโครงการ เช่น สถานีอัดประจุ
รถยนต์ ไฟฟ้า (EV Charger) สำ�หรับให้บริการลูกบ้านใน
โครงการและรองรับการเติบโตของรถยนต์ ไฟฟ้าในอนาคต
จุดชาร์จไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสวนของโครงการ เป็นต้น
ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2559 แสนสิริจัดสรรเงินลงทุนสำ�หรับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกว่า 10 ล้านบาท โดยมีจำ�นวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการศึกษาจำ�นวน 9 โครงการ และมี 4 โครงการ
ที่ นำ � มาประยุ ก ต์ จ ริ ง ได้ แ ก่ โครงการวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล จาก
อิฐมวลเบา เอิร์ท บล็อกซ์ (Earth Blox) ซึ่งดำ�เนินการ
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 โครงการสถานีอดั ประจุรถยนต์ ไฟฟ้า
(EV Charging Station) โครงการรีไซเคิลขวดพลาสติก
(REFUN: Waste Machine) และโครงการ Home
Automation
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4 โครงการที่นำ�มาประยุกต์จริง
9 โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา

โครงการวัสดุรีไซเคิลจาก
อิฐมวลเบา เอิร์ท บล็อกซ์
(Earth Blox)

โครงการสถานี
อัดประจุรถยนต์ ไฟฟ้า
(EV Charging Station)

โครงการรีไซเคิลขวดพลาสติก
(REFUN: Waste Machine)

โครงการ Home
Automation

50
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นวัตกรรมด้านการออกแบบ
ในปีที่ผ่านมา แสนสิริสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบในหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขมุ วิท 101 มีการออกแบบให้เพดานในห้องพัก มีความสูงพิเศษถึง 3.40 เมตร เพือ่ ให้หอ้ งมีพนื้ ที่
ใช้สอยและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาได้มากขึ้น ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย รวมไปถึงการออกแบบเครื่องเรือนที่
มีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้
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นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังประยุกต์แนวคิดส่วนกลางสำ�หรับการพักผ่อน โดยจัดพื้นที่
กิจกรรมเชิงสันทนาการผนวกกับเทคโนโลยี LED Multi-sports Court ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
พื้นที่เดิมให้ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฟุตซอล บาสเกตบอล หรือ
มินิเทนนิส เป็นต้น

ในพื้นที่ส่วนกลางมีการนำ�แนวคิดส่วนกลางอเนกประสงค์ (Co-living Space) เข้ามาใช้กับสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ในบริเวณส่วนกลาง ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลางสำ�หรับการทำ�งานที่มีการเตรียมพื้นที่ทำ�งานหลายรูปแบบ และ
บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำ�งานร่วมกัน และการประยุกต์แนวคิดส่วนกลางสำ�หรับทำ�กิจกรรมร่วมในลักษณะ
ของส่วนกลางสำ�หรับการทำ�ครัวที่ลูกบ้านสามารถใช้ครัวส่วนกลางร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์และ
ทำ�กิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101
เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101
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โครงการ เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ มีการนำ�แนวคิดส่วนกลางอเนกประสงค์ประยุกต์เข้าไปในส่วนกลางเช่นกัน
โดยผสมผสานส่วนกลางสำ�หรับการทำ�งานเข้ากับบรรยากาศทีม่ สี วนล้อมรอบ รวมถึงครัวส่วนกลางทีเ่ ชือ่ มต่อกับสวน
ขนาดใหญ่ และส่วนกลางสำ�หรับพักผ่อนที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องฉายวีดิทัศน์เป็นห้องอเนกประสงค์ ได้

เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์

เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์

โครงการ โมริ เฮาส์ (MORI HAUS) เป็นห้องชุดแนวราบ (Low-rise Condominium) ที่
ผสานนวัตกรรมการออกแบบ โดยขยายพื้นที่การใช้สอยในห้องเข้าไปในส่วนระเบียงและทำ�ให้
ห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นได้

นวัตกรรมด้านการรีไซเคิล
โครงการวัสดุรีไซเคิลจากอิฐมวลเบา เอิร์ท บล็อกซ์ (Earth Blox) สามารถรีไซเคิลเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดย
สามารถทดแทนเนื้อวัตถุดิบได้ถึงร้อยละ 30 ปัจจุบันมีการใช้แผ่น เอิร์ท บล็อกซ์ ในโครงการต่างๆ กว่า 12 โครงการ
เช่น โครงการเศรษฐสิริ พัฒนาการ โครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิน่ เกล้า โครงการฮาบิเทีย โมทีฟ ปัญญาอินทรา เป็นต้น

โมริ เฮาส์
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โครงการรี ไ ซเคิ ล ขวดพลาสติ ก (REFUN:
Waste Machine) ผ่ า นเครื่ อ งรั บ คื น ขวด
อัตโนมัตทิ สี่ ามารถรับขวดพลาสติกได้ โดยเฉลีย่
12,000 ขวดต่อเดือนต่อโครงการ
ปั จ จุ บั น แสนสิ ริ ไ ด้ ติ ดตั้ ง เครื่ อ งรั บ ซื้ อ ขวด
อัตโนมัติท้ังหมด 4 จุด ได้แก่ โครงการเดอะ
ไลน์ จตุจักร-หมอชิต โครงการ เอดจ์ สุขุมวิท
23 ฮาบิโตะ มอลล์ และสำ�นักงานใหญ่ อาคาร
สิริภิญโญ
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นวัตกรรมด้านการให้บริการ
ในปี 2557 แสนสิริได้พัฒนา Home Service Application ขึ้น ซึ่งลูกบ้านในโครงการของแสนสิริสามารถ
ดาวน์ โหลดได้ฟรีผ่านทาง App Store และ Google Play เพื่อให้ลูกบ้านได้ ใช้ติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคล
ของโครงการผ่ า นทางสมาร์ ต โฟน และรั บ ทราบข่ า วสาร กิ จ กรรม สิ ท ธิ พิ เ ศษของลู ก บ้ า น และใช้ บ ริ ก าร
ต่างๆ ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
คุณสมบัตแิ ละบริการของ Home Service Application ประกอบด้วย
- การส่งข้อความถึงฝ่ายนิติบุคคลในการแจ้งซ่อมบ้านกับฝ่ายโฮมแคร์ของแสนสิริ พร้อมนัดหมายการซ่อม
- การรับข้อความแจ้งเตือน (Notification) ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ เช่น ค่าน้ำ� ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง และ
ค่างวดผ่อนชำ�ระบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน
- การแจ้งเตือนผู้ใช้แอปพลิเคชัน เมื่อมีจดหมายหรือพัสดุส่งถึงกล่องจดหมายของลูกบ้าน
- การประกาศแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและสิทธิพิเศษภายใต้ โครงการ “แสนสิริ แฟมิลี่” ให้กับลูกบ้านภายในโครงการ
- ลูกบ้านสามารถใช้ Home Service Application เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้บริการของ แสนสิริ เลาจน์
- สำ�หรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างช่วงโอนกรรมสิทธิ์ Home Service Application เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้า
สามารถใช้ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer Relations) ใช้ แ จ้ ง เตื อ นข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ย
การจองค่างวดเงินดาวน์ ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ
- เป็นช่องทางให้ลูกบ้านแสนสิริเข้ามาทำ�แบบประเมินเพื่อนำ�ไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
นอกจากนี้ เพือ่ รองรับลูกบ้านของแสนสิรทิ มี่ หี ลายเชือ้ ชาติ ระบบ Home Service Application สามารถปรับใช้ ได้
ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญีป่ นุ่ โดยลูกค้าสามารถใช้งานได้ถงึ แม้อยูใ่ นต่างประเทศ
ในปี 2559 แสนสิริมีลูกบ้านกว่า 11,000 คนที่ลงทะเบียนใช้ Home Service Application โดยมีผู้ลงทะเบียน
ใช้ใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 281 คนต่อเดือนในปี 2559 และปัจจุบนั Home Service Application
มีผู้ใช้งานอยูม่ ากกว่า 3,100 คนต่อเดือน (Monthly Active User) ทั้งนี้ ลูกบ้านทีเ่ ข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน EV Charger
โครงการสถานีอดั ประจุไฟฟ้าสำ�หรับรถยนต์ ไฟฟ้าและรถยนต์ ไฟฟ้าระบบปลัก๊ อินไฮบริด (Electric Vehicle
and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Charging Station: EV & PHEV Charging Station)
ที่แสนสิริสนับสนุนลูกบ้านในการใช้รถยนต์ ไฟฟ้า โดยติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำ�หรับรถยนต์ ไฟฟ้าและ
รถยนต์ ไฟฟ้าระบบปลั๊กอินไฮบริด ใน 16 โครงการ เช่น โครงการ เดอะ เทอร์ทีไนน์ เพื่อเป็นพลังงานทาง
เลือกในการช่วยลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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ในปี 2559 งานออกแบบโครงการของแสนสิริได้รับรางวัลแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของ กฎกระทรวง กำ�หนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธี
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วยหลายปัจจัยของการออกแบบ เช่น
ระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilation System) หรือระบบประหยัดไฟโดยใช้หลอดไฟแบบ LED (Light
Emitting Diode) เป็นต้น ซึ่งถือเป็นความสำ�เร็จของแสนสิริในการเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ แสนสิริมียังมีแผนที่จะนำ�โครงการในอนาคตส่งเข้าประเมิน
แบบโครงการเพือ่ การอนุรกั ษ์ พลังงานอย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย โดยโครงการที่ได้รบั รางวัล 4 โครงการ ประกอบ
ด้วย
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ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพ

รางวัลแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า
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นายน์ บาย แสนสิริ

การพัฒนาโครงการต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงาน ดังนั้น กุญเเจสำ�คัญที่ทำ�ให้
การดำ � เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ การสื่ อ สารและการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน
ยิ่งไปกว่านั้น เพราะคุณภาพคือหัวใจสำ�คัญของแสนสิริ แสนสิริจึงจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าแสนสิริจะสามารถส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพได้ตามที่บริษัทตั้งใจไว้และ
ตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง

แสนสิริมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและ
บริการของโครงการตลอดกระบวนการตัง้ แต่กอ่ นดำ�เนินการ
ก่อสร้าง ระหว่างดำ�เนินงานก่อสร้าง ระหว่างส่งมอบสินค้า
และหลังจากที่ลูกบ้านเข้าพักอาศัยแล้ว โดยแสนสิริได้ ใส่ใจ
รายละเอียดและคำ�นึงถึงความต้องการของลูกค้าทีแ่ ตกต่าง
กันไปตามสถานที่ของโครงการ ผ่านงานออกแบบโครงการ
ทีผ่ สมผสานงานสถาปัตยกรรมทีโ่ ดดเด่น มีคณ
ุ ภาพ และให้
ความสำ�คัญกับทุกรายละเอียด
แนวทางบริหารจัดการ
กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพของโครงการของแสนสิ ริ
ครอบคลุมตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ กระบวนการคัดเลือก
วัสดุทใ่ี ช้ ในโครงการ กระบวนการก่อสร้าง จนถึงกระบวนการ
หลั ง การขาย ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบโดยฝ่ า ยพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ฝ่ายจัดซือ้ โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้างและฝ่ายโฮมแคร์ ทัง้ นี้ ฝ่ายพัฒนา
โครงการและฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่กำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานและประสานงาน รวมถึงสื่อสารกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารงานก่อสร้าง ผูร้ บั เหมา
และคูค่ า้ เพือ่ พัฒนาโครงการให้มคี ณ
ุ ภาพสูงสุด
แสนสิริมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการ
ก่อสร้าง โดยคัดเลือกวัสดุและผลิตภัณท์ทน่ี �ำ มาใช้ในโครงการ
จากคู่ค้าที่ผ่านคุณสมบัติด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการและฝ่ า ยควบคุ ม คุ ณ ภาพจะเตรี ย ม
แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพตลอดกระบวนการก่อสร้าง
โดยสื่อสารแผนการดำ�เนินงานและมอบคู่มือการดำ�เนินงาน
ซึง่ ระบุถงึ รายละเอียดมาตรฐานการควบคุมและการตรวจสอบ
งานด้านคุณภาพของโครงการ และยังเป็นเครื่องมือสำ�หรับ
การสื่อสารที่ชัดเจน แม่นยำ� และมีประสิทธิภาพระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา
และคูค่ า้

เมื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการก่ อ สร้ า ง ฝ่ า ยออกแบบและฝ่ า ย
พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบในการสื่อสารและกำ�กับการ
ก่อสร้าง เพื่อดูแลคุณภาพการทำ�งานของผู้รับเหมาอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมคุณภาพของงานพัฒนาโครงการ ให้ ได้
ตามมาตรฐานก่อสร้างและความปลอดภัย (Construction
Standard) และเป็นไปตามแนวคิดโครงการทีก่ �ำ หนดไว้ หลัง
จากนัน้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง
จะร่วมกันทำ�หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของโครงการตลอด
วัฏจักรของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำ�หนด
โดยการตรวจสอบของทุ ก โครงการจะนำ � แอปพลิ เ คชั น
ควบคุมคุณภาพ (QC Application) ซึ่งช่วยอำ�นวยความ
สะดวกในการตรวจสอบ รายงาน และจัดเก็บรายงานการ
ตรวจคุณภาพอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ�มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาโครงการแนวราบจะแบ่งการตรวจคุณภาพเป็น
4 หมวดตามขั้นตอนการก่อสร้าง คือ หมวดที่หนึ่ง งาน
โครงสร้างและงานสถาปัตย์ เช่น งานก่ออิฐ หมวดที่สอง
งานระบบก่ อ นปิ ด ฝ้ า และงานระบบสุ ข าภิ บ าลภายนอก
(Site Drainage) หมวดที่สาม งานเตรียมพื้นผิวและงาน
ปิดพื้นผิวบางส่วน ซึ่งเป็นงานสถาปัตย์ครั้งสุดท้าย หมวดที่สี่
งานตรวจคุณภาพครั้งสุดท้าย โดยตรวจคุณภาพของงาน
สถาปัตย์ งานระบบทุกระบบ สุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์
ส่วนการตรวจคุณภาพของโครงการแนวสูงจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
หลักคือ หมวดที่หนึ่ง งานก่อนปิดฝ้า หมวดที่สอง งานตรวจ
คุณภาพครั้งสุดท้ายของพื้น-ผนังบริเวณที่สัมผัสน้ำ� และ
หมวดที่ ส าม งานตรวจคุ ณ ภาพครั้ ง สุ ด ท้ า ย โดยตรวจ
คุณภาพของงานสถาปัตย์ งานระบบทุกระบบ งานตรวจ
สุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์
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นอกจากนี้ ฝ่ า ยลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ละฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการ
มีหน้าที่รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อ
แก้ ไขรายการแจ้ ง ซ่ อ ม พร้ อ มส่ ง มอบงาน เพื่ อ นำ � ไปสู่
ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้น ฝ่าย Call Centre
จะทำ�หน้าที่ประสานงานและติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ฝ่ายโฮมแคร์ (Home Care) หรือฝ่ายพัฒนาโครงการ แก้ ไข
รายการแจ้งซ่อม ตลอดจนข้อกังวลต่างๆ พร้อมตรวจติดตาม
ผลการแก้ ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ ง และจัดเก็บรายงานในฐาน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานด้านคุณภาพของโครงการ นอกจากการ
ประเมินคุณภาพภายในผ่านแอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ
(QC Application) แล้วนั้น แสนสิริมีความตั้งใจที่จะ
พัฒนางานควบคุมคุณภาพกับทุกหน่วยงาน และการประเมิน
ความพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ภาพภายหลั ง ส่ ง มอบสิ น ค้ า เพื่ อ
ป้องกันและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาด้านคุณภาพ
สำ�หรับโครงการในอนาคต บริษัทได้แบ่งข้อร้องเรียนลูกค้า
ออกเป็น 2 ประเภท คือ งานบ้านพักอาศัยและห้องชุดของ
โครงการและงานส่วนกลาง

ปัญหาที่พบ

แนวทางแก้ ไขปัญหา
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นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทจัดงาน Sansiri Quality
Day ซึ่งจัดเป็นประจำ�ต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กั บ คู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมาที่ ดำ� เนิ น งานร่ ว มกั บ บริ ษั ท และ
ส่งเสริมให้ยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินงานในด้านคุณภาพ
การก่อสร้างของผู้รับเหมา นอกจากนี้ บริษัทได้มอบรางวัล
ให้แก่ผู้รับเหมาที่ผ่านการประเมินคะแนนคุณภาพตามที่
บริษัทกำ�หนดในงาน Sansiri Quality Day อีกด้วย โดยมี
ผู้ รั บเหมาที่ ได้ รั บรางวั ล Diamond Quality ทั้ ง หมด
3 ราย และรางวัล Gold Quality ทัง้ หมด 9 ราย ซึง่ เกณฑ์การ
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ให้รางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจากการตรวจสอบรายละเอียด
ด้านคุณภาพของงานในหมวดการก่อสร้าง และงานตรวจ
คุ ณ ภาพครั้ ง สุ ด ท้ า ยของงานสถาปั ต ย์ งานระบบทุ ก
ระบบ และคุ ณ ภาพของสุ ข ภั ณ ฑ์ แ ละเฟอร์ นิ เ จอร์ ตาม
มาตรฐานทีบ่ ริษทั กำ�หนดของโครงการแนวราบและโครงการ
แนวสูง ทัง้ นี้ รางวัลที่ได้รบั ประกอบด้วยใบประกาศเกียรติคณ
ุ
และบั ต รกำ � นั ล ที่ พั ก ตากอากาศ (Escape Voucher)
ที่เขาใหญ่และรางวัลอื่นๆ ที่แจกโดยฝ่ายพัฒนาโครงการ
เป็นต้น

แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ (QC Application)

งานบ้านพักอาศัยของโครงการ ปัญหาผนังแตกร้าวในรอยต่อระหว่าง
แนวราบ
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปกับผนังก่ออิฐ
และระหว่างแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปกับ
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปด้วยกัน

ปรับปรุงวิธกี ารทำ�งาน ติดตัง้ และเปลีย่ น
วัสดุเชือ่ มรอยต่อ

เป็นโปรแกรมที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพใช้ ในการตรวจประเมินคุณภาพของทุกโครงการของแสนสิริ
ก่อนส่งมอบให้ลูกบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ

งานห้องชุดของโครงการ
แนวสูง

ปัญหาน้ำ�รั่วระหว่างรอยต่อแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป

เปลี่ยนวิธีการทำ�งาน โดยติดตั้งระบบ
กันการรั่วซึม และเพิ่มการป้องกันการ
รั่วซึมสองเท่า (Double Protection)

ปัญหาการติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ�หรือ
ฉากกั้นอาบน้ำ�ที่ไม่แข็งแรง

ฝ่ายควบคุมคุณภาพผลักดันการ
ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกยูนิต

การประยุกต์แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพยูนิตของโครงการ สามารถ
ตรวจประเมินได้แบบทันที (Real-time) ส่งผลให้การตรวจสอบคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับวิธีการประเมินและจัดทำ�รายงานผลการตรวจประเมินด้านคุณภาพแบบ
บนกระดาษ และแอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยคงมาตรฐานการตรวจประเมิน
คุณภาพที่แม่นยำ�ในทุกโครงการอีกด้วย

ปัญหาท่อน้ำ�ทิ้งตัน จากขั้นตอนการ
ก่อสร้าง

กำ�หนดให้ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง
เข้าตรวจสอบและหาแนวทางการ
ป้องกันการอุดตันของท่อน้ำ�ทิ้งในระบบ
ท่อ

งานส่วนกลาง

ปัญหาถนนแตกร้าวจากการทรุดตัวของ นำ�ผลการตรวจสอบของฝ่ายควบคุม
ฐานโครงการ (Subbase)
คุณภาพ เข้าพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์
ในการเบิกจ่ายเงินตามผลงานของ
ผู้รับเหมา โดยการจัดให้มีการทดสอบ
ความหนาแน่นของฐานโครงการทุกชั้น
ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานของแสนสิริ
และดำ�เนินการเก็บข้อมูลการทดสอบ
ดังกล่าวในแอปพลิเคชันควบคุม
คุณภาพ
ปัญหางานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ
จัดสรร

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมสรุปแบบ
ก่อสร้างโครงการ และในระหว่างการ
ก่อสร้าง ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง
และฝ่ายควบคุมคุณภาพจะรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรายงานปัญหา
เป็นรายเดือนผ่านแอปพลิเคชันควบคุม
คุณภาพ

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพยังช่วยสนับสนุนการจัดเก็บรายงานและการประสานงาน
กับฝ่ายโฮมแคร์ (Home Care) ให้มีกระบวนการดำ�เนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องยิ่งขึ้น ส่งผลให้
การรับส่งเรื่องการตรวจคุณภาพของโครงการ ทั้งในเรื่องการแสดงข้อมูลกรณีแจ้งซ่อมที่แสดง
รายละเอียดภาพประกอบและประวัติการตรวจอย่างชัดเจน รวมถึงรายละเอียดผลการตรวจสอบ
และแก้ ไข และการจัดพิมพ์รายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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- ผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ า ของการพั ฒ นาชี วิ ต เช่ น สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ
สุขภาพ สุนทรียภาพและการท่องเทีย่ ว และการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่กำ�หนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทุก 6 เดือนต่อสำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 โครงการผ่านการอนุมัติการวิเคราะห์ผลกระทบ
		 สิง่ แวดล้อม

1 โครงการอยูร่ ะหว่างการอนุมตั กิ ารวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางบริหารจัดการ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงการของแสนสิ ริ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment: EIA) ก่อนกระบวนการพัฒนาโครงการ
โดยฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการ (Project Development)
จะร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อทำ�การคัดกรองโครงการ (Project
Screening) โดยใช้ปริมาณพื้นที่ใช้สอยหรือปริมาณการ
จัดสรรพื้นที่โครงการเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาจัดทำ�
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ที่กำ�ลังเริ่มดำ�เนินงานก่อสร้าง โดยบริษัทจะจัดทำ�รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อโครงการแนวสูง
มีจำ�นวนห้องชุดตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย
มากกว่า 4,000 ตารางเมตร และเมือ่ โครงการแนวราบมีการ
จัดสรรพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ หรือมีจำ�นวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
ก่อนเริ่มดำ�เนินการพัฒนาโครงการ โดยครอบคลุมประเด็น
และขอบเขตของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
- ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ เน้ น ในเรื่ อ งของ
สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การเกิด
แผ่ น ดิ น ไหวและคุ ณ ภาพน้ำ � เช่ น การจั ดให้ มี พื้ น ที่
สีเขียว ในโครงการหรือการสร้างรั้วเพื่อแยกโครงการ
จากแหล่งน้ำ�สาธารณะที่อยู่ติดกับโครงการ
- ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า
โครงการที่พ ัฒนาจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั ้ง
บนบกและในน้ำ�
- ผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ เช่ น
การจั ด การน้ำ � การจั ด การของเสี ย การใช้ ไ ฟฟ้ า การ
ป้องกันภัย การจราจร การสื่อสาร และการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน เช่น การจัดสรรน้ำ�ใช้ ให้เพียงพอกับประชากรใน
โครงการ การประเมินปริมาณและคุณภาพน้ำ�เสียจาก
โครงการ การจัดสรรพืน้ ทีส่ �ำ หรับขยะมูลฝอย การจัดพืน้ ที่
จุดรวมพลเบือ้ งต้นกรณีเหตุอคั คีภยั การชะลอน้�ำ ฝนหรือ
ควบคุมอัตราน้�ำ ทิง้ ออกจากโครงการ การอนุรกั ษ์พลังงาน
การบำ�บัดน้ำ�เสีย

ขัน้ ตอนการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของทุกโครงการ เริม่ จากการกำ�หนดขอบเขตของผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม (Scoping) และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
(Impact Analysis) เพื่อวางแผนบรรเทาและบริหาร
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Mitigation and Impact
Management) และยื่นขออนุมัติโครงการต่อสำ�นักงาน

การพัฒนาโครงการ
ระหว่างกระบวนการก่อสร้างโครงการ แสนสิริบริหารจัดการ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ พั ฒ นาโครงการอย่ า ง
เคร่งครัดตลอดช่วงการดำ�เนินงาน โดยฝ่ายพัฒนาโครงการ
(Project Development) มีหน้าที่กำ�กับดูแลผู้รับเหมา
และสื่อสารให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของบริษัท
(Term of Reference: TOR) และมาตรการบริหารจัดการ
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตามรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม แสนสิรใิ ห้ความสำ�คัญและได้ด�ำ เนินการ
ร่วมกับผู้รับเหมาในการหาแนวทางลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
นอกจากนี้ บริษัทได้ทำ�งานร่วมกับผู้บริหารงานก่อสร้าง
(Construction Manager: CM) เพื่อกำ�กับ ติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรการและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมที่กำ�หนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป (Precast Factory)
แสนสิริทำ�งานร่วมกับผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย ของโรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรี ต สำ � เร็ จ รู ป
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
บริษัท (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมปัจจัย
ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การผสมวัตถุดิบ การขึ้นรูปโครงสร้างสำ�เร็จรูป โดย
การจัดการฝุ่นและน้ำ�เสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ
แผ่ น คอนกรี ต สำ � เร็ จ รู ป ที่ ผ่ า นกระบวนการผลิ ต และ
ตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกขนส่งไปยังบริเวณพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
โครงการในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งช่วย
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อนำ�
ไปประกอบเป็นโครงสร้างสำ�เร็จรูปที่บริเวณโครงการและ
ดำ�เนินงานสถาปัตยกรรมในลำ�ดับต่อไป
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2559 แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมที่เข้าเกณฑ์
ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งจั ด ทำ � รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และนำ�เสนอต่อสำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาและ
เห็นชอบก่อนเริ่มพัฒนาโครงการทั้งหมด 9 โครงการ โดย
มี 8 โครงการผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และยังเหลืออีก
1 โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งคาดว่าขั้นตอนการ
อนุมัติจะแล้วเสร็จในปี 2560

การพัฒนาโครงการ
แสนสิริเปิดช่องทางรับฟังความเห็นและข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบ Call Centre และทางอีเมลของบริษัท โดยในปี
2559 แสนสิริได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท จำ � นวน 9 รายการ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ
ฝุ่นละออง เสียง และความสะอาดบริเวณโครงการ ซึ่ง
บริษทั ได้ด�ำ เนินการประสานงานและแก้ ไขในทุกข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจาก
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการจะเป็ น ผู้ ต รวจสอบ
หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
เร่งดำ�เนินการแก้ ไขปัญหา ทั้งนี้ จะมีการติดต่อโดยตรง
กั บ ผู้ เ สี ย หายเพื่ อ ชี้ แ จงสาเหตุ ข องปั ญ หา วิ ธี ก ารแก้ ไ ข
หรือบรรเทาผลกระทบ รวมถึงการชดเชยความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ และรายงานความคืบหน้าในการแก้ ไขอย่างต่อเนือ่ ง
ในการนี้ บริษัทจะประสานงานกับผู้บริหารงานก่อสร้างและ
ผูร้ บั เหมาเพือ่ ตรวจสอบขัน้ ตอนการทำ�งาน ความพร้อมและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กำ�หนด อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนในการนำ�ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ มาวิเคราะห์และ
กำ�หนดแนวทาง เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโครงการ
โดยรวมของบริษัท ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิม
ซ้�ำ อีกในอนาคต และลดการเกิดข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม
ในระยะยาว
บริ ษั ท และผู้ รั บ เหมายั ง จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบและบำ � รุ ง
รักษาอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ ในการดำ�เนินงานก่อสร้างให้มี
ความพร้ อ มในการใช้ ง านอยู่ เ สมอ รวมถึ ง กำ � กั บ ดู แ ล
ผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยผู้รับเหมาจะต้องรายงานผล
การดำ � เนิ น งานและผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานก่อสร้างอีกด้วย
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4) การควบคุมการดำ�เนินงานของผู้รับเหมาขนส่งหินและ
		 ทราย โดยจะมีการสเปรย์หนิ บนรถประมาณ 5 นาทีกอ่ น
		 ทำ�การเทลงสู่ยุ้งเก็บหินทรายเพื่อชำ�ระล้างฝุ่นที่มาจาก
		 โรงโม่ รวมทั้งลดปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้นขณะทำ�การเท
		 จากรถบรรทุก ในขณะเดียวกัน บริเวณยุง้ บรรจุหนิ ทราย
		 ยังได้ท�ำ การติดตัง้ อุปกรณ์สเปรย์น�้ำ เพือ่ ให้ความชืน้ และ
		 ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นเช่นกัน

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป (Precast Factory)
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปของแสนสิริปฏิบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) โดยมี ฝ่ า ย
สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
(Environment, Health and Safety) เป็นผู้รับผิดชอบ
ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน และมี ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม ผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมและ
การอยู่อาศัยของชุมชน เช่น ฝุ่นละออง เสียงรบกวน หรือ
สิ่งสกปรก ทั้งนี้ บริษัทร่วมมือกับผู้รับเหมาในการจัดการ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอกโรงงาน ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขนส่ง โดยมี
การดำ�เนินงานดังนี้
1) การทำ � ความสะอาดภายในโรงงานและหน่ ว ยผลิ ต
		 (Production Unit) ต่างๆ ทั้งในพื้นที่โดยรอบโรงงาน
		 รางระบายน้ำ � บ่ อ ดั ก ถนนรอบกองหิ น ทราย และ
		 ทุกบริเวณของหน่วยผลิต เพื่อไม่ให้มีเศษคอนกรีตและ
		 สิ่ ง ปฏิ กู ล จากบริ เ วณการดำ � เนิ น งาน และป้ อ งกั น
ผลกระทบที่อาจขยายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่
		 โรงงาน

2) การควบคุมการดำ�เนินงานของผูร้ บั เหมาขนส่งคอนกรีต
		 โดยจัดทำ�มาตรการควบคุมให้พนักงานขนส่งคอนกรีต
		 ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง เช่น
		 การทำ�ความสะอาดล้อที่บ่อล้างก่อนเข้า-ออกโรงงาน
		 รวมถึงควบคุมความเร็วรถขนส่งไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร
		 ต่ อ ชั่ ว โมง และผู้ รั บ เหมาต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ค วาม
		 ปลอดภัยให้ครบถ้วนในหน่วยผลิต
3) การควบคุมการดำ�เนินงานของผู้รับเหมาขนส่งซีเมนต์
		 บริ ษั ท มี ก ารตรวจสอบสภาพรถและถั ง บรรจุ ซี เ มนต์
		 ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีจุดรั่ว ฝาถังคงอยู่ในสภาพ
		 ปิดสนิท และอุปกรณ์ Seal Lock ปิดสนิทสมบูรณ์
		 เพือ่ ป้องกันการร่วงหล่นระหว่างการขนส่ง อันจะนำ�มาซึง่
		 ความปลอดภัยในการขนส่ง และไม่ส่งผลกระทบต่อ
		 เส้น ทางการสัญจร สำ�หรับการเป่าซีเมนต์ที่โ รงผสม
		 คอนกรีต บริษัทจะติดตั้งท่อส่งซีเมนต์และล็อกจุดต่อ
		 ให้สมบูรณ์ มีการตรวจสอบจุดต่อโดยพนักงานโรงผสม
		 คอนกรีตก่อนเริ่มการเป่าซีเมนต์ทุกครั้ง และกำ�หนด
		 อัตราการเป่าด้วยแรงดันไม่เกิน 2 บาร์ นอกจากนี้ ที่ถัง
		 บรรจุ ซี เ มนต์ ได้ มี ก ารติ ดตั้ ง ถั ง กรองฝุ่ น (Dust
Collector) ในจุดระบายลมที่บริเวณฝาปิดด้านบน
ของทุกถังเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกสู่
สิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ในปี 2559 โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมผ่านช่องทาง Call Centre และ
จดหมายเหตุจากองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) รวมถึง
การร้องเรียนโดยตรงที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
แต่อย่างใด ซึ่งแสนสิริจะรักษามาตรการและการควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม “ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส”
โครงการไนน์ตี้เอท ไวร์เลส (98 Wireless) เป็นโครงการประเภทที่อยู่อาศัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ลงทะเบียน
ขอรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmetal Design) สำ�หรับอาคารสร ้างใหม่
หรือปรับปรุงใหญ่ เพื่อสะท้อนถึงการออกแบบโครงการที่เน้นถึงความยั่งยืนโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทัง้ หมด
7 หมวด ประกอบด้วย สถานที่ต้งั โครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Site) การใช้น้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency) พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) วัสดุและทรัพยากร (Material and
Resources) คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) นวัตกรรมในการออกแบบ
(Innovation in Design) และความสำ�คัญเร่งด่วนของภูมิภาค (Regional Priority) ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้
จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในปี 2560
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ใส่ใจความปลอดภัยของทุกคน
แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริบริหารจัดการเพื่อการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืนโดย
ยึ ด หลั ก ความปลอดภั ย ของพนั ก งานและผู้ รั บ เหมาเป็ น
อั น ดั บ แรก ทั้ ง ในโครงการ โรงงานผลิ ต แผ่ น คอนกรี ต
สำ�เร็จรูป และสำ�นักงานใหญ่

โครงการ
แสนสิริกำ�หนดเป้าหมายจำ�นวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ถึ ง ขั้ น ต้ อ งหยุ ด งานเป็ น ศู น ย์ ใ นทุ ก โครงการ โดยการ
ควบคุ ม กระบวนการก่ อ สร้ า งโครงการดำ � เนิ น การใน 2
กระบวนการหลัก ได้แก่ การติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
ซึ่งฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำ�เนินการกำ�กับดูแลด้านความปลอดภัย และการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและงานสถาปัตยกรรมของตัวบ้าน
ซึง่ ฝ่ายพัฒนาโครงการจะทำ�หน้าทีก่ �ำ กับและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยของการ
ดำ�เนินงาน
แสนสิริจัดทำ�คู่มือการติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปและฝึก
อบรมพนักงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง พนักงานผู้รับเหมา และ
พนักงานขับรถปั้นจั่น ให้ทราบถึงมาตรฐานและขั้นตอนการ
ดำ�เนินการติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป รวมถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยเป็นผู้ฝึกอบรม นอกเหนือจากการฝึกอบรม
ก่อนเริ่มงานแล้ว แผนกความปลอดภัยยังมีการตรวจสอบ
ที่โครงการก่อสร้างอีกด้วย เพื่อติดตามให้การดำ�เนินงาน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ หรือมีการฝึกอบรม
เพิ่มเติมให้พนักงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง สำ�หรับความพร้อม
ด้านเครือ่ งจักร เช่น รถปัน้ จัน่ บริษทั ได้ก�ำ หนดให้ผู้ ให้บริการ
ต้องทำ�การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถปัน้ จัน่ ในการ
ใช้งานและผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยในการใช้
งาน (ปจ.1) ทุก 3 เดือน ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ
กฏหมายด้ า นความปลอดภั ย รวมถึ ง การตรวจสอบและ
กำ � 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
ความปลอดภัยก่อนเริ่มทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ ใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การติดตัง้ โครงสร้าง
ผนังคอนกรีตสำ�เร็จรูป ที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัย
การตรวจสอบเครื่องมือ และความพร้อมของพื้นที่ดำ�เนิน
งาน เป็นต้น

เมือ่ แสนสิรติ ดิ ตัง้ โครงสร้างสำ�เร็จรูปจนแล้วเสร็จ ฝ่ายพัฒนา
โครงการจะรับผิดชอบงานสถาปัตยกรรมและกำ�กับดูแล
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยตาม
รายละเอียดที่ระบุในเอกสารข้อกำ�หนดของบริษัท (Term
of Reference: TOR) ซึ่งระบุถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อกำ�กับดูแลและสื่อสารด้าน
ความปลอดภัยก่อนเริ่มดำ�เนินงาน (Morning Safety
Talk) สำ�รวจความปลอดภัยประจำ�วัน วางแผนดำ�เนินงาน
เพือ่ พัฒนาความปลอดภัยในบริเวณพัฒนาโครงการ รวมถึง
จัดประชุมรายสัปดาห์ร่วมกับฝ่ายพัฒนาโครงการเพื่อหารือ
ประเด็นด้านความปลอดภัย และฝ่ายพัฒนาโครงการจะมี
มาตรการหยุดชำ�ระค่าดำ�เนินงานกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดช่วงการดำ�เนินงาน
อีกด้วย

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป (Precast Factory)
การดำ � เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ในโรงงานผลิ ต แผ่ น
คอนกรีตสำ�เร็จรูปมีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับการดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งต้องการ
ให้จ�ำ นวนการเกิดอุบตั เิ หตุเป็นศูนย์เป็นเป้าหมายสำ�คัญ โดย
มีฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การบริหารความปลอดภัยได้ครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ ดังแสดงในตารางกระบวนการบริหาร
จัดการความปลอดภัย ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
ในกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป แสนสิริติดตั้ง
แผงกั้นเพื่อความปลอดภัย (Safety Fence) เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน โดยแผงกั้นนี้จะเชื่อม
ต่ อ กั บ ระบบควบคุ ม ความปลอดภั ย ภายในกระบวนการ
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปแบบอัตโนมัติ (Semi Automated Carousel System) ในทุกพื้นที่ที่เครื่องจักร
ทำ�งานแบบระบบอัตโนมัติ โดยระบบดังกล่าวจะสั่งการให้
เครื่องจักรหยุดทำ�งานทันทีเมื่อประตูแผงกั้นเพื่อความปลอดภัย
ถูกเปิดออก เพื่อป้องกันอันตรายในกรณีที่พนักงานเข้าไป
ในพื้นที่ในขณะที่เครื่องจักรทำ�งาน
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงผูร้ บั เหมาจะได้รบั อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
แบบทั่ ว ไป และแบบที่ จำ � เพาะกั บ ความเสี่ ย งในกิ จ กรรม
ต่างๆ เช่น ที่อุดหูในบริเวณที่มีเสียงดัง หรืออุปกรณ์ป้องกัน
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สำ � หรั บ ทำ � งานในที่ สู ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ค วามปลอดภั ย โดย
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย นอกจากนี้ พนักงานยังได้รบั การฝึก
อบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำ� รวมถึงการจัดประชุม
เพือ่ หารือด้านความปลอดภัยรายสัปดาห์ (Weekly Safety
Talk) อีกด้วย
แสนสิริกำ�กับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง โดยดำ�เนิน
การสำ�รวจเส้นทางการขนส่งร่วมกับพนักงานขับรถของ
ผู้รับเหมาขนส่งเพื่อกำ�หนดเส้นทางที่เหมาะสม ปลอดภัย
ไม่ มี สิ่ ง กี ดขวางการเดิ น ทางก่ อ นการขนส่ ง จริ ง ทุ ก ครั้ ง
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อีกทัง้ ยังใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่องเหล็ก (Rack) สำ�หรับบรรจุ
ชิ้ น งาน พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดรายละเอี ย ดมาตรฐาน
การบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Standard Packing List) ที่ ร ะบุ
การคำ � นวณน้ำ � หนั ก ของสิ น ค้ า ให้ เ กิ ดความสมดุ ล และ
ปลอดภัยในขณะขนส่งไปยังโครงการตลอดจนตรวจสอบ
สมรรถนะของรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดำ�เนินงาน
รวมถึงความพร้อมของคนขับรถ ซึ่งต้องผ่านการสุ่มตรวจ
สารเสพติดทุก 3 เดือน และตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ทุกครั้งก่อนเริ่มการขนส่ง

กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

ฝึกอบรมให้แก่พนักงานแสนสิริ กำ�กับดูแลและตรวจสอบมาตรฐานความ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
และผู้รับเหมาในทุกกระบวนการ ปลอดภัยในการจัดเตรียมวัสดุ กระบวนการ
ก่อนเริ่มทำ�งาน
ผลิต ขนส่ง การติดตั้งโครงสร้างแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูปทีโ่ ครงการ ตลอดจนการ
ดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตรวจสอบความปลอดภัยในการ ฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น และฝึ ก ซ้ อ ม จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ใช้งานอาคาร
อพยพหนีไฟประจำ�ปี
ในสถานที่ทำ�งาน
จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากพนักงานหลายระดับ จำ�นวน 7 คน หรือร้อยละ 5
เทียบกับพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นคณะทำ�งานที่คอยตรวจ
ติดตามและกำ�หนดมาตรการเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
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กรรมการระดับปฏิบัติการ

กรรมการระดับบังคับบัญชา

กรรมการระดับปฏิบัติการ

กรรมการระดับบังคับบัญชา

ประธานกรรมการ

แผนภูมิคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของหน่วยงาน

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการระดับปฏิบัติการ
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สำ�นักงานใหญ่
แสนสิรมิ กี ารบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องพนั ก งาน รั บ ผิ ด ชอบโดยฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำ�นักงาน ซึ่งจะคอยกำ�กับ
ดูแลผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยระดับองค์กร
โดยที่ สำ � นั ก งานใหญ่ จ ะใช้ ร ะบบการจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยกลางของอาคาร รวมถึงร่วมฝึกซ้อมด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปี
แสนสิ ริ ส นั บ สนุ น ความเป็ น อยู่ ที่ ดีข องพนั ก งานโดยเน้ น
ความต้องการของพนักงานในแต่ละพื้นที่ โดยสวัสดิการ
ของพนั ก งานครอบคลุ ม โครงการตรวจสุ ข ภาพร่ ว มกั บ
โรงพยาบาล การจัดสวัสดิการส่วนลดสถานออกกำ�ลังกาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีโดยมีจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คอยให้ คำ � ปรึ ก ษา โครงการประกั น สุ ข ภาพ โครงการ
กองทุ น สำ � หรั บ พนั ก งานเพื่ อ วางแผนเกษี ย ณ เป็ น ต้ น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสื่ อ สารและความสั ม พั น ธ์ อั น
ดี ร ะหว่ า งพนั ก งานจากสำ � นั ก งานใหญ่ แ ละพนั ก งานที่
ประจำ�อยู่ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป โครงการ
ที่กำ�ลังพัฒนาอื่นๆ ตลอดจนโครงการที่รับบริหาร แสนสิริ
จึงจัดโครงการเยีย่ มเพือ่ น เยือนไซต์ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จะลงพื้นที่เพื่อพบปะพนักงาน สำ�รวจความปลอดภัยและ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดีข องพนั ก งาน และสื่ อ สารข้ อ มู ล
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ จั ดทำ � ข้ อ มู ล แผนดำ � เนิ น งานพั ฒ นา
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนจัดกิจกรรม
เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย
แสนสิริยังสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กโดย
มีนโยบายการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นมิตรต่อเด็ก (Child Friendly
Policy) ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในสำ�นักงาน และการ
ทำ�งานที่เป็นมิตรต่อมารดาและเด็กที่มาใช้สถานที่ โดยจัด
ให้มีห้องให้นมบุตร (Breastfeeding Room) และมุม
ห้องเด็กเล่น (Children’s Corner) เพื่อรับรองมารดาที่
ต้องให้นมบุตร รวมถึงพนักงานที่เป็นผู้ปกครองสามารถพา
บุตรหลานเข้าใช้บริการห้องเด็กเล่นได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทได้
จัดเตรียมอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก ประกอบด้วย ตู้เย็น
แช่แข็งสำ�หรับเก็บน้ำ�นม กระติกน้ำ�ร้อน เครื่องนึ่งขวดนม
น้�ำ ยาทำ�ความสะอาด น้�ำ ยาล้างขวดนม ทีล่ า้ งขวดนม ถังขยะ
พร้อมฝาปิด และหนังสือความรู้เรื่องคุณแม่และพัฒนาการ
เด็ก ตลอดจนของเล่นเสริมพัฒนาการ บริษทั ยังได้จดั ทำ�ห้อง
ให้นมแม่ที่สำ�นักงานบริษัทย่อย อาคารรัชต์ภาคย์ ฮาบิโตะ
คอมมูนิตี้ รีเทล และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
อีกด้วย

67

ผลการดำ�เนินงาน
โครงการ
ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยในบริเวณโครงการ
ในปี 2559 มีอบุ ตั เิ หตุเล็กน้อยของผูร้ บั เหมาทัง้ สิน้ 53 กรณี
และอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ ต้องหยุดงานของผูร้ บั เหมาทัง้ สิน้ 2 กรณี
โดยบริษัทได้ทำ�การทบทวนกระบวนการก่อสร้างร่วมกับ
ผูบ้ ริหารงานก่อสร้าง ผูร้ บั เหมา และทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ กำ � ชั บ ถึ ง มาตรการด้ า นความปลอดภั ย และเพิ่ ม
การสื่ อ สารด้ า นความปลอดภั ย ก่ อ นเริ่ ม ดำ � เนิ น งาน
(Morning Safety Talk)

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป (Precast Factory)
ในปี 2559 ไม่ มี อั ต ราการบาดเจ็ บ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานของ
พนักงานและผูร้ บั เหมาในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
อย่างไรก็ตาม แสนสิริวิเคราะห์กรณีอุบัติเหตุเล็กน้อยของ
พนักงาน และประสานงานกับผู้รับเหมาในการสอบสวนและ
แก้ ไขปัญหา โดยในปี 2559 มีอบุ ตั เิ หตุเล็กน้อยเพียง 5 กรณี
แสนสิริจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน
ด้ ว ยการกำ � หนดแผนงานด้ า นความปลอดภั ย ประจำ � ปี
จัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน และ
จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
เพือ่ สร้างความตระหนักในด้านการดำ�เนินงานอย่างปลอดภัย
ให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย
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ประเภท
อุบัติเหตุ

ระดับความรุนแรง

อุบัติเหตุเล็กน้อย

ระดับ 1 (Severity 1) หมายความว่า
บุคคลได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถ
ทำ�การปฐมพยาบาล และไม่ตอ้ งหยุด
งานก่อสร้าง

53

ระดับ 2 (Severity 2) หมายความ
ว่าบุคคลได้รบั บาดเจ็บถึงขัน้ ต้องหยุด
งาน แต่ไม่ถงึ ขัน้ พิการหรือทุพพลภาพ

2

ระดับ 3 (Severity 3) หมายความ
ว่าบุคคลได้รบั บาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวติ

0

อุบัติเหตุถึงขั้น
ต้องหยุดงาน

ผลการดำ�เนินงานปี 2559
โครงการ*

รายงานความยั่งยืน 2559

69

โครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป
5

โครงการที่ดำ�เนินอยู่เป็นประจำ� (ต่อ)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าทันตกรรม
- การให้คำ�ปรึกษาและรักษาด้านสุขภาพจิต

0

- กระเช้าเยี่ยมไข้
- บริการฟิตเนส (Fitness)

0

- ห้องให้นมแม่
- การจองบ้านพักสวัสดิการสำ�หรับพนักงาน

*รายการอุบตั เิ หตุของผูร้ บั เหมาในปี 2559 ครอบคลุมเฉพาะโครงการแนวสูงและโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป โดยแสนสิรจิ ะขยายขอบเขตการ
รายงานให้ครอบคลุมโครงการทั้งหมดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้รวมถึงกลุ่มพนักงานแสนสิริทั้งในโครงการแนวราบ โครงการ
แนวสูง และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ซึ่งไม่พบทั้งอุบัติเหตุเล็กน้อยและอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

- กระเช้าเยี่ยมคลอดบุตร
โครงการเพิ่มเติมในปี 2559
- กิจกรรมโยคะ

สำ�นักงานใหญ่
สำ�หรับการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยและความเป็น
อยู่ที่ดีของสำ�นักงานใหญ่ แสนสิริดำ�เนินการซ้อมอพยพ
หนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี และมีการลงทุนโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
โครงการที่ดำ�เนินอยู่เป็นประจำ�
- การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
- ประกันชีวิต
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- สวัสดิการเงินกู้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ

ความเป็นอยู่ที่ดีให้พนักงาน รวม 15 โครงการ โดยเป็น
โครงการที่ดำ�เนินอยู่เป็นประจำ� 13 โครงการ และเป็น
โครงการพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะในแต่ละปี ซึ่งปี 2559 มี 2
โครงการ

- กิจกรรมมวยไทย
โครงการเยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากสำ�นักงานใหญ่ลงพืน้ ที่
เพือ่ เยีย่ มเยียนพนักงานทีป่ ระจำ�อยู่ ณ โครงการ
ต่างๆ ภายใต้ โครงการ เยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์
ที่ จั ด ขึ้ น ในปี 2559 รวม 178 โครงการตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการ
คือเพือ่ สือ่ สารให้พนักงานทราบถึงสวัสดิการและ
เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานใน
องค์กรกับแสนสิรอิ กี ด้วย โดยในปี 2560 แสนสิริ
มีเป้าหมายลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เยีย่ มพนักงานให้ครบทุก
โครงการเช่นเดิม เพือ่ สำ�รวจความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
พนักงาน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแสนสิริ
ในการให้ความสำ�คัญกับพนักงานทุกคนอีกด้วย
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สวัสดิการเพื่อแม่และเด็ก
ในปี 2559 แสนสิริให้ความสำ�คัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ในช่วง
ให้นมบุตร ในการนี้ แสนสิริร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) ได้จัดให้มีห้อง
ให้นมบุตร 4 แห่งที่อาคารสิริภิญโญ อาคารรัชต์ภาคย์ ฮาบิโตะ คอมมูนิตี้ รีเทล และโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป ซึ่งมีอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการให้นมบุตร การเก็บนม ห้องอเนกประสงค์
สำ�หรับเด็ก และห้องน้ำ�เด็กอีกด้วย
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บ้านที่ปลอดภัย
การทำ�อะไรด้วยใจเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ทุกอย่างได้ผลลัพธ์เกินกว่าคำ�ว่าคุณภาพ เช่นเดียวกับ
การทำ�งานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในโครงการของแสนสิริที่ ได้รับการปลูกฝังมาตรฐาน
การทำ�งานจากหน่วยงาน Sansiri Security Inspection ทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพที่ช่วยยกระดับ
ความปลอดภัยในงานบริการแบบครบวงจร เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก
ครอบครัวแสนสิริ

แนวทางบริหารจัดการ
แสนสิริบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้ อ ยู่ อ าศั ย ตั้ง แต่ ขั้ นตอนการออกแบบโครงสร้ า งที่
คำ�นึงถึงความปลอดภัย การจัดวางรั้วโครงการหรือสวน
ของโครงการเพื่ อ รั ก ษาความเป็ น ส่ ว นตั ว การออกแบบ
บ้านหรือห้องชุดให้มีการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ ความเป็ น อยู่ ที่ ดีต ามกิ จ วั ต รประจำ � วั น ของลู ก บ้ า น
กระบวนการก่อสร้างที่มีมาตรการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่
ขั้ น ตอนการเลื อ กวั ส ดุ แ ละสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพด้ า นความ
ปลอดภัย กระบวนการระหว่างการพัฒนาโครงการ และ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
เพื่ อ ให้ โ ครงการของแสนสิ ริ มี ค วามปลอดภั ย สำ � หรั บ
ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ได้ ม าตรฐานตามที่ บ ริ ษั ท กำ � หนด และ
ผ่านการอนุมัติการตรวจประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย
แสนสิ ริ มี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลเมื่ อ พั ฒ นา
โครงการแล้วเสร็จ โดยในปีแรกจะมีฝ่ายบริหารอาคารที่พัก
อาศัย (Property Management Residential: PMR)
ภายใต้บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของแสนสิริ ทำ�หน้าที่บริหารจัดการทุกโครงการของแสนสิริ
ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยในโครงการ การกำ�กับ
ดูแลส่ ว นกลางและระบบอาคารต่ า งๆ อาทิ ลิ ฟ ต์ ระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผัง
ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิง และจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน
ที่ มีก ารตรวจสอบเป็ น ประจำ � ตามข้ อ กำ � หนดเพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับควาปลอดภัยของลูกบ้าน เช่น การจัดซ้อมหนีไฟ

และจั ดซ้ อ มดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมของบริเวณส่วนกลาง เช่น ความสะอาด
ของสระว่ า ยน้ำ � ที่ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ำ � สระอย่ า ง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสุขอนามัยของลูกบ้านที่ใช้งาน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนส่วนกลาง เป็นต้น
เพื่ อ ให้ ลู ก บ้ า นสามารถใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นโครงการได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย
แสนสิริมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม ซึ่งรวมถึง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเข้าออกประตูโครงการ
อั ต โนมั ติ ระบบเตื อ นภั ย ระบบกั น ขโมย เจ้ า หน้ า ที่
รั ก ษาความปลอดภั ย ในโครงการซึ่ ง ได้ รั บ การฝึ ก อบรม
ด้ า นความปลอดภั ย ทุ ก คน การจั ด ระเบี ย บทางสั ญ จรรถ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับลูกบ้านอย่างปลอดภัย รวมถึ ง
การจั ด ให้ มีพ้ืน ที่จ อดรถเก็ บ ขยะในโครงการที่ไ ม่ ร บกวน
การสั ญ จรปกติ ข องลู ก บ้ า น และมี ค วามสะอาดและ
เป็นระเบียบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่สำ�หรับรถดับเพลิง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในโครงการอีกด้วย
แสนสิ ริ มี ก ารจั ด สำ � รวจความพึ ง พอใจของลู ก บ้ า นรายปี
ในโครงการที่ ฝ่ า ยบริ ห ารอาคารที่ พั ก อาศั ย (Property
Management Residential: PMR) รั บ บริ ห าร
จัดการโครงการ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานของ
ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย รวมถึงด้านความปลอดภัย
ของลูกบ้าน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้านที่อยู่อาศัย
โดยลูกบ้านสามารถเสนอแนะ ติชม หรือให้ความเห็นเกี่ยว
กับการดูแลบริหารจัดการภาพรวมของโครงการ รวมถึงการ
ดูแลด้านความปลอดภัย โดยสามารถดำ�เนิน การส่งเรื่องได้
หลายช่องทาง
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อาทิ การแจ้งเรื่องผ่าน Home Service Application
การแจ้งเรือ่ งผ่านทางนิตบิ คุ คลของโครงการ รวมทัง้ การแจ้งเรือ่ ง
ผ่านระบบ Call Centre ของแสนสิริซึ่งข้อร้องเรียนที่พบ
จะถูกบันทึกในเอกสาร “ใบแก้ ไขคำ�ร้องเรียน” (Corrective
Action Request: CAR) และจั ด ส่ ง ให้ โครงการ
เพื่อดำ�เนินการแก้ ไข

เริ่มต้น

แสนสิริมีการดำ�เนินโครงการเพื่ออำ�นวยความสะดวกและ
สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน เช่น ฮาบิโตะ มอลล์
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าปลีกชุมชน (Community Retail)
สำ�หรับลูกบ้านในโครงการของแสนสิริในทำ�เลสุขุมวิท 77
โดยในฮาบิ โ ตะ มอลล์ ได้ มี ก ารออกแบบส่ ว นกลางเพื่ อ
รองรับกับคนชรา ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สตรีให้นมบุตร
และครอบครัวที่มีเด็กเล็กด้วย โดยจัดให้มีลิฟต์ ห้องเปลี่ยน
ผ้ า อ้ อ มและให้ น มบุ ต ร เส้ น ทางสั ญ จร ตลอดจนพื้ น ที่
สำ�หรับเด็ก เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับลูกบ้านและผู้ที่
มาใช้บริการ

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้น ผู้พบเหตุ
แจ้งเหตุตามหมายเลขฉุกเฉินประจำ�โครงการ / ฝ่ายจัดการ
/ ผู้จัดการอาคาร ตามลำ�ดับ*

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ และ/หรือ
รอการพิจารณาคำ�สั่งดำ�เนินการจากผู้บังคับบัญชาตามสาย
งาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ เฝ้าระวังเหตุการณ์ สังเกตการณ์
หรือดำ�เนินการป้องกันเบื้องต้นเพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อเนื่อง

พนักงานและหรือช่างประจำ�อาคารปฏิบัติตามวิธีเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้

แจ้งผู้จัดการ / ทีม SIS / กรรมการ / เจ้าของห้องชุด
หรือผู้เช่าช่วงให้รับทราบ
ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมถ่ายรูป และให้เจ้าหน้าที่ รปภ.
เฝ้าจุดเกิดเหตุ

ผู้จัดการจัดรายงานเหตุการให้ OM และ/หรือ SIS รับทราบ
และสรุปการแก้ ไขโดยละเอียด

โทรแจ้งสถานีดับเพลิง
ตรวจสอบ
ผู้จัดการรายงานการเกิดเหตุการณ์ เพื่อรายงานกรรมการ
และผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ

สิ้นสุด

*หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 199
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
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(ห้ามพนักงานในโครงการให้ ข้อมูลสื่อมวลชนทุกชนิด)

ผลการดำ�เนินงาน
ทุกโครงการที่แสนสิริพัฒนาจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพ
ด้านความปลอดภัย และมีหน่วยงานบริหารอาคารที่พัก
อาศัย (Property Management Residential: PMR)
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลโครงการของลูกบ้านให้มคี วามปลอดภัย
และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี รวมถึงอำ�นวยความสะดวกให้ลกู บ้าน
ทุกกลุ่มในโครงการ ส่งผลให้ ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบด้านความปลอดภัยใน
โครงการของแสนสิริทุกโครงการ
แสนสิริให้ความสำ�คัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยใน
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โครงการมาอย่างต่อเนื่องและต้องการยกระดับมาตรฐาน
ด้านคุณภาพความปลอดภัยให้สูงขึ้น ดังนั้น ในปี 2559
แสนสิริจึงจัดให้มีหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย
(Sansiri Security Inspection: SSI) ขึ้น โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นผูฝ้ กึ สอนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภัย และมีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้กับทุกโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริ ตั้งแต่
กระบวนการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกโครงการที่
เข้มงวด การติดตามรถที่เข้า-ออกโครงการ การสอบถาม
ลูกบ้านทุกครั้งเมื่อมีบุคคลมาติดต่อขอเข้าพบเพื่อยืนยัน
ความปลอดภัย รวมถึงการสำ�รวจจุดเสี่ยง-จุดล่อแหลม
ภายในโครงการ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดำ�เนินการแก้ ไข และป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน
การดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานในการ
บริการทีด่ ี มีมารยาทและน่าเชือ่ ถือ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจด้าน
ความปลอดภัยและการให้บริการของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
แสนสิริ ทัง้ นี้ เพราะแสนสิรเิ ชือ่ ว่า “บ้าน ต้องไม่ใช่แค่ทที่ กี่ ลับ
มาแล้วอุ่นใจ แต่ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด”
แสนสิ ริ ไ ด้ สำ � รวจความคิ ดเห็ น ของลู ก บ้ า นในโครงการ
ที่ บ ริ ห ารอาคารที่ พั ก อาศั ย ในปี 2559 โดยบริ ษั ท พลั ส
พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด พบว่าลูกบ้านเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุง
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้มีความเข้มงวดและถูกต้องตามขั้นตอนเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเหล่านี้ บริษัท
ได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อรีบดำ�เนินการแก้ ไขในทันที
โดยผู้จัดการอาคารหรือผู้จัดการหมู่บ้านของโครงการที่ได้
รับการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว จะเรียกทีมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเข้ามาตักเตือน ซึง่ อาจเป็นการตักเตือนแบบ
ทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับทราบและปรับปรุงการบริการ
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กระตุ้ น ให้ พ นั ก งานเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่
อ ยู่ เ ส ม อ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ น วั ต ก ร ร ม
ในกระบวนการทำ�งานที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบทรั พ ยากรบุ ค คลแบบครบวงจร
ควบคู่กันไปด้วย

พัฒนาคนของเรา
ผลการดำ�เนินงานปี 2559

2. เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ (Enhance your Skills)
		 แสนสิรจิ ดั ทำ�เส้นทางการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาพนักงาน
		 โดยจัดโครงการพัฒนาและต่อยอดความรูค้ วามสามารถ
		 สำ � หรั บ พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพโดดเด่ น และโครงการ
		 พัฒนาศักยภาพสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสริมสร้าง
		 ความเป็นผู้นำ�องค์กรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้ง
		 ยังเป็นการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรอีกด้วย

ชั่วโมงการอบรมของพนักงาน 24 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี

แสนสิริ...การเดินทางสู่พรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
(Journey for Tomorrow)
เพราะความสร้ า งสรรค์ เ กิ ด จากความกล้ า คิ ด
กล้าเปลี่ยนแปลง แสนสิริจึงสนับสนุนการพัฒนา
พนั ก งานให้ มี ศั ก ยภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ค วาม
สำ�คัญกับการรู้ลึก ใส่ใจรายละเอียดในการทำ�งาน
และส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ค วามสามารถในการ
เรียนรู้และนำ�เทคโนโลยีมาช่วยในการทำ�งานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
แสนสิ ริ มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
(Journey for Tomorrow) ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ การบริหาร
พนักงานของบริษัท 5 ประการ ดังนี้

1. กล้าคิด กล้าต่าง อย่างสร้างสรรค์ (Dare to be
		 Creative) โดยแสนสิริได้ดำ�เนินงานผ่านกิจกรรมและ
		 โครงการที่สนับสนุนพนักงานให้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
		 เพื่อสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม

3. รูล้ กึ ใส่ใจในรายละเอียด (Focus on Details) บริษทั
		 ส่งเสริมพนักงานในการให้ความสำ�คัญกับการรู้ และเข้าใจ
		 ในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และใส่ ใ จใน
		 ทุกรายละเอียด รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่า
		 จะเป็นการคิด การออกแบบ หรือขัน้ ตอนการผลิตเพือ่ ให้
		 เกิ ด การสร้ า งผลงานที่ มี คุ ณ ภาพและเอกลั ก ษณ์ ที่
		 โดดเด่ น ผ่ า นการสื่ อ สารให้ พ นั ก งานรั บ ทราบทาง
		 ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
		 องค์กร (Intranet) หรือแผ่นภาพโฆษณา (Poster)
		 เป็นต้น

4. เรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี (Embrace Technology)
		 แสนสิรมิ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นองค์กรให้กลายเป็น
		 องค์กรที่นำ�เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และการใช้ข้อมูล
		 มาประยุกต์ ในการดำ�เนินธุรกิจบริษัทจึงส่งเสริมและ

เพื่ อ ให้ แ สนสิ ริ ป ระยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ใ นการดำ � เนิ น งาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แสนสิ ริ มี แ ผนงานพั ฒ นา
ระบบทรัพยากรบุคคลแบบดิจทิ ลั ครบวงจรทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่
1) กระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กพนั ก งานผ่ า นระบบ
		 ออนไลน์ที่สามารถบันทึกรายละเอียดส่วนบุคคลของ
		 พนักงานในฐานข้อมูลขององค์กรได้ทันที
2) ระบบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่สามารถใช้งาน
		 ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และระบบ Sansiri
		 Passport ที่ระบุรายละเอียดของทักษะที่สนับสนุนการ
		 ทำ�งาน (Soft Skills) และทักษะด้านเทคนิค (Technical
		 Skills) ทีจ่ �ำ เป็น สำ�หรับการส่งเสริมพนักงานให้ตระหนัก
		 ถึงระดับทักษะที่ยังต้องพัฒนา
3) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
4) ระบบการสือ่ สารโดยใช้สอื่ ดิจทิ ลั เป็นช่องทางให้พนักงาน
		 รับทราบข้อมูลข่าวสาร และยังเป็นการสร้างความมีสว่ นร่วม
		 กับพนักงานในเรือ่ งสิทธิประโยชน์ สวัสดิการรวมถึงรูปแบบ
		 การทำ�งานต่างๆ
5) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
		 บุคคลโดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของแดชบอร์ด
		 (Dashboard) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
		 การดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้
		 อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. เติมความสุข สร้างสมดุลให้ชีวิต (Balance your
		 Life) กลยุทธ์ด้านนี้เป็นการสนับสนุนและสร้างความ
		 สมดุลระหว่างการทำ�งานและการใช้ชีวิตของพนักงาน
		 โดยวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของพนักงานเป็น
		 รายพื้นที่ เพื่อใช้ ในการจัดสวัสดิการให้ตรงกับความ
		 ต้องการ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
		 รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความสุขระหว่าง
		 การทำ�งานที่แสนสิริอีกด้วย
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กิจกรรมการยกย่องชื่นชมกันภายในองค์กร (Recognition)
แสนสิริให้ความสำ�คัญต่อการยกย่องชื่นชมภายในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่ดี โดยพนักงาน
สามารถร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงานที่ได้รับการปรับตำ�แหน่งผ่านทางกระทู้ ใน siriintranet
ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายภายในของบริษัท (Intranet)

กิจกรรมเติมความสุข สร้างสมดุลให้ชีวิต
(Balance your Life)
ในปี 2559 แสนสิ ริ ดำ� เนิ น โครงการเพื่ อ
ตอบสนองกลยุ ท ธ์ ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรบุคคลด้านเติมความสุข สร้างสมดุลให้
ชีวติ เช่น โครงการ Sansiri Summer Splash!
ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโหวตรูปถ่าย
ของพนั ก งานในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ และ
โครงการ เสริ ม ความเฮง เติ ม ความสุ ข ที่ ใ ห้
พนักงานร่วมตอบคำ�ถามชิงรางวัลในเทศกาล
ตรุษจีน โดยแสนสิริมีการจัดกิจกรรมประจำ�
เทศกาล (Seasonal Event) เป็ น ประจำ �
เพื่ อ สร้ า งความผู ก พั น และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
พนักงานภายในองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แสนสิริประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยประเมินจากตัวชีว้ ดั หลักในการทำ�งาน (Key
Performance Indicator: KPI) ที่พนักงานและผู้บังคับ
บัญชาร่วมกันกำ�หนดเป้าหมาย และประเมินจากพฤติกรรม
หลักที่ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน (Competency)
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
แสนสิริให้ความสำ�คัญกับการรับฟังและการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน โดยทำ�การสำ�รวจระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรโดยองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
เป็นต้นไป ทั้งนี้ แสนสิริเปิดเผยผลการสำ�รวจให้พนักงาน
รับทราบความคิดเห็นในภาพรวมขององค์กร โดยเกณฑ์

การประเมิ น จะพิ จ ารณาจากประเด็ น ด้ า นชื่ อ เสี ย งของ
องค์กร ความเป็นผูน้ �ำ ในองค์กร กระบวนการดำ�เนินงานและ
ขั้นตอนการประเมินผลงาน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การทำ�งานและลักษณะธุรกิจของ
องค์กร เพื่อสะท้อนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ในแง่มมุ ทีห่ ลากหลาย และเปรียบเทียบผลการสำ�รวจกับผูน้ �ำ
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมทั้งนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการ
พัฒนาแผนงานเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรให้สูงขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
พนั ก งานคื อ กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู่
เป้าหมายและความสำ�เร็จ แสนสิรจิ งึ กำ�หนดกรอบการพัฒนา
พนักงานของแสนสิริ (Sansiri People Development
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Framework) สำ�หรับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดย
เริ่มจากการพัฒ นาเพื่อวางรากฐานสำ�หรับพนักงานใหม่
(Onboarding Programme) เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน
การดูแลพนักงานใหม่ให้มีความเข้าใจในกระบวนการทำ�งาน
การดู แ ลพนั ก งานผ่ า นเครื่ อ งมื อ Sansiri Passport
การจัดให้มพี เี่ ลีย้ งดูแลพนักงานใหม่เพือ่ ให้สามารถปรับตัวใน
การทำ�งานร่วมกับองค์กรได้ การให้ความรู้ ในเรื่องระบบงาน
ทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความ
สำ�คัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร การพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้
ความสามารถในด้านที่เป็นความสามารถหลักขององค์กร
(Core Competency) ซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมพึ ง ประสงค์
ของพนั ก งานแสนสิ ริ โดยมี ค วามสามารถที่ อ งค์ ก รให้
ความสำ�คัญ ได้แก่ การตระหนักถึงการดำ�เนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย การเอาใจใส่ใจลูกค้า ความมีใจรักงานบริการ
การใส่ ใ จรายละเอี ย ดของการดำ � เนิ น งาน และความคิ ด
สร้างสรรค์
นอกจากนี้ แสนสิริยังเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานทุก
ระดับให้มคี วามพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และ
พั น ธกิ จ ได้ โดยเส้ น ทางการพั ฒ นาพนั ก งานครอบคลุ ม
5 มิติ ได้แก่

1) มิติด้านธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการ
		 การเงิน และการจัดการสินค้าและบริการ
2) มิติทางความคิด เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
		 วิเคราะห์ และการคิดอย่างเป็นระบบ
3) มิติความเป็นผู้นำ� เช่น การบริหารจัดการบุคลากร
		 เพื่อประสิทธิผลการดำ�เนินงานและการพัฒนาบุคลากร
4) มิ ติ ด้า นการบริ ห ารความหลากหลายและความ
		 เปลีย่ นแปลง เช่น ความร่วมมือในการทำ�งาน การรับมือ
		 กับความเสี่ยงและเหตุการณ์วิกฤติ การบริหารจัดการ
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะกระทบกับองค์กร
5) มิติความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไป ที่มุ่งเน้นทักษะ
พืน้ ฐานในการปฏิบตั งิ านและการทำ�งานร่วมกันในแสนสิริ
		 เริ่มตั้งแต่พนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน โดยผ่านโครงการ
		 เพื่อวางรากฐานสำ�หรับพนักงานใหม่ (Onboarding
		 Programme) เช่น การปฐมนิเทศ Sansiri Passport
		 การใช้ระบบ E-Service รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่
		 สะท้อนความเป็นแสนสิริ เช่น หลักสูตรคุณภาพการ
		 บริการ การสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานเพือ่ สะท้อนถึง
		 องค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงความ
		 สามารถในการใช้ โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการปฎิบัติงาน
		 เป็นต้น
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ผลการดำ�เนินงาน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ผลการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดย
องค์กรภายนอกในปี 2559 มีพนักงานมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลทั้งสิ้นร้อยละ 91 จากจำ�นวนพนักงานทั้งหมด และ
ประเด็นที่พนักงานมีความพึงพอใจสูง
ความมุ่งเน้นต่อลูกค้า
(Customer Focus)

ชื่อเสียงของบริษัท
(Brand)

การรับรูข้ องพนักงานทีม่ ตี อ่ ระดับความ การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อชื่อเสียง การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อผู้บริหาร
ใส่ใจหรือการให้ความสำ�คัญต่อความ ขององค์กร และความภาคภูมิใจของ ระดั บ สู ง ในด้ า นความเชื่ อ มั่ น ในการ
ต้องการของลูกค้าขององค์กร
พนักงานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ และความ
มีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง

การรักษาและดึงดูด
พนักงานที่มีศักยภาพ
(Talent & Staffing)

สวัสดิการและการยกย่อง
ชมเชยพนักงาน
(Rewards and
Recognition)

กระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(Performance
Management
System)

โอกาสก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
(Career
Opportunities)

ดำ � เนิ น งานให้ อ งค์ ก รมี
ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ รู้ จั ก
เพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง จั ด ทำ �
โครงการต่างๆ ในการดูแล
พนั ก งานอย่ า งเหมาะสม
เพือ่ รักษาและดึงดูดบุคลากร
ที่มีความสามารถ

ดำ�เนินงานให้มีความชัดเจน
และดู แ ลพนั ก งานอย่ า ง
เหมาะสมและเป็นธรรมกับ
การทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน สร้ า งความ
ตระหนักในเรื่องการยกย่อง
ชมเชยพนักงาน

ดำ � เนิ น การทบทวนและ
ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
เกิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายขององค์กร

มุ่งเน้นการวางแผนพัฒนา
พนักงานให้สามารถพัฒนา
ศั ก ยภาพของตนเอง เพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อ มในการ
ปฏิบตั งิ าน และก้าวสูต่ �ำ แหน่ง
ถัดไปอย่างมั่นใจ

Officer

New Starff

Core Values Programme

Onboarding Programme

General Programme

Leadership Series

Thinking Series

Business Series

Senior Manager

Diversity and Change Series

Management

All Starff

ความเป็นผู้นำ�ของผู้บริหารระดับสูง
(Senior Leadership)

แผนดำ�เนินงานเพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านความพึงพอใจของพนักงาน

Career Path

Junior Manager

ได้คะแนนที่ระดับร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับร้อยละ 63 ใน
ปี 2556 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ในระดับที่น่าพอใจ
และผลการสำ�รวจดังกล่าวนำ�มาประกอบแผนการดำ�เนินงาน
ในปี 2560

รายงานความยั่งยืน 2559

80

รายงานความยั่งยืน 2559

81

โครงการพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ (The Challenger Programme)

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในปี 2559 บริษัทจัดสรรงบประมาณสำ�หรับพัฒนาพนักงานมูลค่า 17 ล้านบาท และมีชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย
24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เท่ากันทั้งพนักงานชายและพนักงานหญิง

โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Programme)
แสนสิริพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำ�แหน่ง โดยจัดทำ�แผนการพัฒนา
ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ร้อยละ 70 จากการ
ปฏิบัติงานจริงที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 20 จากการสอนงาน และร้อยละ 10 จากการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารได้เริม่ ดำ�เนินการในปี 2559 โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมด 8 คน และจะวัดผลการ
ดำ�เนินงานในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จำ�นวน 3 คนจาก 8 คน ซึ่งมีความพร้อม
ที่จะสืบทอดตำ�แหน่งในระยะเวลาภายใน 2 ปี

แสนสิริพัฒนาและดูแลรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยแบ่งการดำ�เนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง
คือ การจัดทำ�แผนการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพ และการ
สร้างภาวะผู้นำ� ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนา 3 รูปแบบ คือ ร้อยละ 70 จากการปฏิบัติงานจริงที่ได้รับมอบหมาย
ร้อยละ 20 จากการสอนงาน และร้อยละ 10 จากการฝึกอบรม ส่วนที่สอง คือ การวางแผนเรื่องการให้
ค่าตอบแทน (Target Salary) เพือ่ ให้คา่ ตอบแทนของบุคลากรอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ และสามารถ
รักษาและจูงใจพนักงานกลุ่มนี้ได้ และส่วนทีส่ าม คือ การวางแผนตำ�แหน่งงานทีเ่ หมาะสมให้กับพนักงานที่
มีศักยภาพ (Target Position)
โครงการนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น การในปี 2559 โดยมี พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น 44 คน และซึ่ ง
ผลการพั ฒ นาศั ก ยภาพการดำ � เนิ น งานภายหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการเป็ น ร้ อ ยละ 79 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 76 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บผลการประเมิ นศั ก ยภาพก่ อนการพั ฒนาจากการเข้ าร่ ว มโครงการ ทั้ งนี้
แสนสิริมีแผนการดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าในการพัฒนาพนักงานกลุ่มดังกล่าวให้ประสบ
ความสำ�เร็จตามแผนพัฒนาที่กำ�หนดไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี

Development

Retention

Executive IDP Setting
Executive IDP Setting

Selection and Gap Assessment
Selection and Gap Assessment

Gap
Assessment

Evaluation

Executive
Development
Programme

On-going
Activities

Development

Re-Assessment

Executive Development
and Monitoring

Analysis and
Planning

IDP
Setting
Target Salary

Target Position
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โครงการ Sansiri Leadership Programme (SLP)
เป็นการเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพให้พร้อมทำ�งานในตำ�แหน่งระดับผู้บริหารระดับต้น โดยพนักงานจะ
ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ ในการบริหารแนวใหม่ และทักษะการนำ�เสนอผลงาน ซึ่งพนักงานใน
โครงการจะต้องคิดและวางแผนโครงการที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยนำ�เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่มาบริหารจัดการงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำ�เสนอต่อผู้บริหาร โดยโครงการ
ทีผ่ า่ นการอนุมตั ิ (SLP Project) จะได้รบั การพัฒนาต่อเป็นโครงการจริง และมีการติดตามและวัดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
โครงการ SLP ที่ได้รับเลือกในปี 2557 และอยู่ระหว่างการติดตามผลมีจำ�นวนทั้งสิ้น 10 โครงการ อาทิ
โครงการระบบอีเมลแจ้งเตือนกำ�หนดงาน ซึง่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะได้รบั แจ้งเตือนกำ�หนดงานล่วงหน้า หรือ
กรณีมีงานล่าช้า ทำ�ให้สามารถติดตามและบริหารจัดการระยะเวลาและแผนงานก่อสร้างของโครงการได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องเร่งงานหรือค่าเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของ
โครงการ เป็นต้น
ในปี 2559 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 26 โครงการ เช่น โครงการ HR Analytics and Dashboard ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
ที่มีขนาดใหญ่ ผ่านการวิเคราะห์และแสดงผลการประมวลข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualisation) เพื่อ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการจัดการข้อมูลที่สำ�คัญและส่งผลกระทบกับองค์กร
อีกหนึ่ง SLP Project ที่ได้รับการอนุมัติ คือ โครงการ Budget Transformation ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณของบริษัทผ่านระบบออนไลน์ ที่มีความสอดคล้องกับวิธีการทำ�งานในยุค
ปัจจุบันมากขึ้น และลดข้อจำ�กัดด้านสถานที่และเวลาในการทำ�งาน (Work Anywhere and Anytime)
ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินโครงการตัวอย่างดังกล่าว รวมถึงโครงการ SLP Project อื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติ
จะรายงานได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2559 เป็ น ฉบับ แรก เพื่อนำ�เสนอแนวทางการ
บริหารจัดการและผลการดำ�เนินงานในประเด็นสำ�คัญด้าน
ความยั่ง ยื น ต่ อ ผู้มีส่ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ม ที่ค รอบคลุ ม มิ ติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีชว่ งการรายงาน
ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
โดยรายงานฉบั บ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการรายงาน
ของ Global Reporting Initiative Guidelines รุน่ ที่ 4
(GRI G4) ในระดับตัวชีว้ ดั หลัก (Core Option)
(G4-17)

ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตของรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมบริษทั แสนสิริ จำ�กัด
(มหาชน) และบริ ษัท ย่ อ ยที่แ สนสิ ริถือ ครองหุ้น มากกว่ า
ร้ อ ยละ 50 และอยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของบริ ษัท
ทั้งนี้ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ ได้ระบุในรายงานสามารถอ้างอิงได้
จากรายงานประจำ�ปี 2559 ของบริษัทและเว็บไซต์บริษัท
(www.sansiri.com)
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3. การตรวจสอบประเด็นที่สำ�คัญ
ประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน (G4-18)
ประเด็ น สำ � คั ญ ด้ า นความยั่ง ยื น ของแสนสิ ริใ นปี 2559
ได้รวบรวมโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน เพือ่ ประเมินประเด็นด้าน
ความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั สำ�คัญ ภายใต้หลักสำ�คัญ 4 ประการของ
GRI อันประกอบด้วย การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน
(Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้าน
ความยัง่ ยืนทีส่ �ำ คัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้ อ มู ล (Completeness) และการมี ส่ว นร่ ว มของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในกระบวนการจัดทำ�รายงาน (Stakeholder
Inclusiveness) บริษทั มีกระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ โดย
มีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืนและประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณา โดยประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้

1. การระบุประเด็นที่สำ�คัญและกำ�หนดขอบเขตของการรายงาน
ระบุประเด็นที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของแสนสิริ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมรวมถึงความเสี่ยงและ
โอกาสต่อธุรกิจทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ทิศทางและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความสนใจ
ประเด็นที่นานาชาติให้ความสำ�คัญในบริบทของความยั่งยืน ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนาด้านความยั่งยืนทั่วโลก

2. การจัดลำ�ดับประเด็นที่สำ�คัญ
คณะผู้บริหารและคณะทำ�งานจัดลำ�ดับความสำ�คัญของแต่ละประเด็นที่สำ�คัญ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ
ได้แก่ ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำ�คัญต่อประเด็นที่คัดเลือก และผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยพิจารณาน้ำ�หนักตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร

จัดทำ�ผลสรุปของประเด็นสำ�คัญ รวมถึงความสอดคล้องกันกับหมวดการรายงานของ GRI และขอบเขตการรายงาน ซึ่ง
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้จัดทำ�ข้อมูลตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา และประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ ดำ�เนินการให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน

4. การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง
บริษทั มีแผนทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนือ่ ง และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ นำ�มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนารายงานความยัง่ ยืนในฉบับถัดไป ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่
ต้องการสือ่ สาร

ผลการประเมินประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน (G4-19)
จากการประเมินประเด็นด้านความยัง่ ยืนทัง้ หมด 21 ประเด็น
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้อง พบว่ามี 9 ประเด็นที่เป็นประเด็นสำ�คัญด้าน
ความยัง่ ยืนของแสนสิรใิ นปี 2559 (Material Topics) ซึง่
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม 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
มีโอกาสเกิดเป็นประเด็นสำ�คัญในอนาคต (Emerging
Areas) ซึ่งมีความสำ�คัญตามแนวโน้มของโลก และอยู่
ในระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง ได้แก่
ผลกระทบของสิง่ ปลูกสร้างและโครงสร้างพืน้ ฐานตลอด
วัฏจักรชีวิต และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการ
ประเด็นดังกล่าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
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ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน (G4-19, G4-20, G4-21)

10

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (น้อยไปมาก)

8

3

4

Emerging Areas

17

16

2

Material Topics

7

6

ประเด็นสำ�คัญ
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นของ GRI
(GRI ASPECTS)

ปลูกฝังความยั่งยืน

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและวิกฤติ

Strategy and Analysis, - แสนสิริ
Organisational Profile - 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
- แสนสิริ
Products and Services - 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

9

18
14

หัวข้อในรายงาน

1
5

19
12
20

21

15
13
11

ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของแสนสิริ (น้อยไปมาก)
เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

1. การบริหารจัดการความเสีย่ งและ
วิกฤติ
2. ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ ของ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
4. การกำ�กับดูแลองค์กร
5. ความโปร่งใส
6. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
8. นวัตกรรม
9. คุณภาพของสินค้าและบริการ

10. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
		 การพัฒนาโครงการ
11. การใช้ที่ดินและผลกระทบต่อ
		 ระบบนิเวศ
12. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
13. การบริหารจัดการน้ำ�
14. ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
		 สภาพภูมิอากาศ
15. การบริหารจัดการของเสีย

16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 ของพนักงาน
17. สุขภาพ ความปลอดภัย และ
		 ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูอ้ ยูอ่ าศัย
18. การพัฒนาบุคลากร
19. การจูงใจพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
20. สิทธิมนุษยชน
21. การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตของการรายงาน
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (G4-24, G4-25)
การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการดำ�เนินงานของแสนสิริทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็น
องค์ประกอบที่สำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน
เพื่ อ พั ฒ นาความยั่ ง ยื น ในองค์ ก ร แสนสิ ริ ไ ด้ วิ เ คราะห์
การดำ � เนิ น งานขององค์ ก รเพื่ อ ระบุ ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในแง่ ข องความยั่ ง ยื น และสื่ อ สารกั บ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ประเด็ น สำ � คั ญ ที่ อ ยู่ ใ น
ความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ และนำ�มาบูรณาการ
เข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท

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

ผู้มีส่วนได้เสียของแสนสิริ

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

คู่ค้าและผู้รับเหมา

พนักงาน

ลูกค้า

หน่วยงานรัฐ

สังคมและชุมชน

คู่แข่งทางการค้า
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โดยรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ (G4-26, G4-27)
ผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

- การนำ�เสนอแผนงานในแต่ละปีให้
- ผลการดำ�เนินธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการประชุมสามัญ - การกำ�กับดูแล
ประจำ�ปี (Annual General Meeting: - ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
AGM)

พนักงาน

- การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น - โอกาสในสายอาชีพ
กับพนักงานราย 3 เดือน
- ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- การเยี่ยมพนักงานในโรงงานหรือ
- ศักยภาพของพนักงาน
โครงการที่พัฒนารายปี

ลูกค้า

- การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกครั้งหลังกระบวนการส่งมอบยูนิต
- แอปพลิเคชัน Home Service
- Call Centre 1685

- คุณภาพของสินค้าและบริการ

สังคมและชุมชน

- สื่อสารกับชุมชนสำ�หรับการจัดทำ�
รายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโครงการแนวสูง

- การดำ�เนินงานไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

คู่ค้าและผู้รับเหมา

- การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจรายเดือน

- ผลการดำ�เนินธุรกิจ
- การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
- ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

หน่วยงานรัฐ

- การจัดทำ�รายงานต่อสมาคมบริษัท
- ความสอดคล้องกับกฎหมาย
จดทะเบียนไทยของตลาดหลักทรัพย์
- ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
เป็นรายเดือน
- การรายงาน
- การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมสำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ก่อนเริ่มโครงการ
- จัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทุกช่วงระยะการ
ดำ�เนินงานโครงการต่อสำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความถี่ทุก 6 เดือน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่งทางการค้า

- การร่วมมือกันเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงาน - การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
กลางที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวม
เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อนำ�ไป - รายละเอียดภาพรวมและแนวโน้มของ
ประมวลผลและเผยแพร่เป็นข้อมูล
ตลาดอสังหาริมทรัพย์สำ�หรับการ
ภาพรวมของประเทศ
วางแผนดำ�เนินธุรกิจของแต่ละบริษัท
เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

(G4-3, G4-5, G4-31)

ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2201-3313
โทรสาร 0-2201-3315
อีเมล SSD@sansiri.com
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GRI CONTENT INDEX
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures

Page Number

Strategy and Analysis

G4-1

9

G4-2

34-36

G4-3

20, 86, 92

G4-4

20-21

G4-5

92

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

Organisational Profile

Omissions / Remarks

Head quarter location is
disclosed at
http://www.sansiri.com/eng/
investor-contact
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Page Number

Organisational Profile
(cont.)

G4-14

34-35, 60-61

G4-15

32

G4-16

94

Stakeholder Engagement

Report Profile

95

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures

Identified Material Aspects
and Boundaries
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G4-17

86

G4-18

86

G4-19

87, 89

G4-20

89

G4-21

89

G4-22

-

G4-23

-

G4-24

90

G4-25

90

G4-26

91-92

G4-27

91-92

G4-28

86

G4-29

86

G4-30

86

G4-31

92

G4-32

86

G4-33

-

Omissions / Remarks

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)

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

General Standard Disclosures

Page Number

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-ofthe-board-of-directors-en.pdf

G4-42

95

The information for this indicator is
available at http://www.sansiri.com/pdf/
governance/responsibilty-of-theboard-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-boardof-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.

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.

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

Omissions / Remarks
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures

Page Number

Omissions / Remarks

General Standard Disclosures

Page Number

Governance (cont.)

95

This information is disclosed in Sansiri
Annual Report 2016 page 143,
section - Procedures and Criteria for
the Board of Directors’ Performance
Evaluation

Ethics and Integrity
(cont.)

G4-57

28

G4-58

28

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

Material Aspects

G4-44

G4-45

34-35

G4-46

34

G4-47

34

G4-48

87

G4-49

28

G4-50

-

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Economic Performance

G4-52

G4-53

G4-54
G4-55
Ethics and Integrity

G4-56

96

96

96

28

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.
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.
Sansiri currently discloses dividend
payment policy in Sansiri Annual Report
2016, page 96.
Such information is confidential
for public disclosure.
Sansiri operates core businesses
in Thailand only.

Page Number

G4-DMA

24-25

G4-EC1

16, 26

G4-DMA

37-39

G4-EC9

40

G4-DMA

48, 60-61

G4-EN27

48, 53-54, 56,
63

G4-DMA

61

G4-EN34

61, 63

Environmental
Products and Services

the future
G4-51

DMA and Indicators

Economics

Procurement Practices

The total number of critical concerns
was under formal data collection
process which will be reported in

Omissions / Remarks

Environmental Grievance
Mechanisms

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

G4-DMA

57, 71

G4-PR1

57, 73

G4-PR2

73

G4-DMA

42-44

G4-PR5

44

Product Responsibility
Customer Health and Safety

Product and Service Labelling

Omissions / Remarks
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แนวพับ

แนวพับ

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร
แฟกซ์

0-2201-3905-6
0-2201-3904

www.sansiri.com

