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สารจากประธานอำ�นวยการ
ปี 2560 เป็นปีแห่งนวัตกรรมและการเติบโตของแสนสิริ
จากการมุ่ ง พั ฒ นานวั ต กรรม การปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร
รวมถึ ง การเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ บริ ษั ท ชั้ น นำ � ของโลก
ปีนเี้ ป็นปีทแี่ สนสิรไิ ด้น�ำ แรงผลักดันของนวัตกรรม การทำ�งาน
อย่างสร้างสรรค์ และพันธมิตร มาขับเคลือ่ นองค์กรให้เติบโต
สู่มิติใหม่อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ความมุ่งมั่นของแสนสิริ
ที่จะตอบรับต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า
และต้องการสร้างมิตกิ ารใช้ชวี ติ การทำ�งาน และการสังสรรค์
ในแบบใหม่ๆ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล บริษทั อสังหาริมทรัพย์
ที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย ติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความทุ่ ม เทในการส่ ง มอบโครงการ
ที่มีคุณภาพ และเอกลักษณ์ของความเป็นแสนสิริที่แตกต่าง
จากแบรนด์อื่นๆ
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ในด้านสังคมและชุมชน แสนสิรดิ �ำ เนินงานอย่างต่อเนือ่ งผ่าน
โครงการ โซเชียล เช้นจ์ (Social Change) เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจ
ที่ปกป้องและส่งเสริมสิทธิเด็กตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง
ระดับสากล เช่น การร่วมมือกับพันธมิตร ยูนเิ ซฟประเทศไทย
เพื่อจัดทำ�พื้นที่ปลอดภัย และมอบวัคซีน แก่บุตรหลาน
ของแรงงานในพื้นที่พัฒนาโครงการ ร่วมสนับสนุนสมทบ
กองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะที่ต้องการ
ความช่วยเหลือทั่วทุกมุมโลกที่แสนสิริดำ�เนินการอย่างต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงการจัดสถาบันสอนฟุตบอลให้แก่เด็ก
ในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สุ ดท้ า ยนี้ แสนสิ ริ ข อขอบคุ ณ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในกระบวนการดำ � เนิ น งาน ส่ ง ผลให้
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ แ สนสิ ริ ยึ ด มั่ น ในการพั ฒ นาสั ง คม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�พาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นบริษัท
พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ สั ง คม
อย่างยั่งยืนสืบไป

อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอำ�นวยการ
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แสนสิรเิ ป็นผูน้ �ำ ในการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้า
มาผสมผสานในสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์
การใช้ ชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ มโยงเทคโนโลยี ใ ห้ เ ข้ า กั บ รู ป แบบ
การใช้ชีวิต โดยแสนสิริลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 2,800
ล้ า นบาท ใน 6 องค์ ก รชั้ น นำ � ตามกลยุ ท ธ์ Sansiri
Transformation ซึ่ ง การร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วแสดงถึ ง
ความมุ่งมั่นที่จะผสานความสามารถเพื่อสร้างสรรค์สินค้า
เชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลก และทำ�งานร่วมกันเพื่อยกระดับ
การใช้ชวี ติ นอกจากนีแ้ สนสิรยิ งั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลลูกค้าแบบ
องค์รวม เพื่อส่งมอบบริการคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าในระดับบุคคล แสนสิริพัฒนาแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มอื ถือ Home Service อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริการ
ครบวงจรในยุคทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และส่งเสริม
ให้ผู้ ใช้เปลี่ยนมาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร ในขณะเดียวกันแสนสิริมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่
ทีด่ ขี องลูกค้าผ่านนวัตกรรมการออกแบบโครงการทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ทั้ ง หมดนี้ เ พื่ อ ประสบการณ์ ก ารใช้ ชี วิ ต ที่
สมบูรณ์แบบของลูกค้า

สำ�หรับการกำ�กับดูแลองค์กร แสนสิริกำ�หนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจสำ�หรับพนักงานและคู่ค้า ครอบคลุมถึงหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่พัฒนา
โดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
และองค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ เด็ ก (Save the Children)
เพื่อให้หลักการและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมีการยึดมั่น
และปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง แสนสิรจิ ะดำ�เนินการสือ่ สารจรรยาบรรณ
ธุรกิจให้แก่พนักงานรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

เกี่ยวกับแสนสิริ
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เกี่ยวกับแสนสิริ

วิสัยทัศน์
แสนสิริ บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชนั้ นำ�ของประเทศไทย อย่างลึกซึง้ ด้วยความมุง่ มัน่ ในการสร้างคุณค่า พร้อมยกระดับ
ด้วยวิสัยทัศน์ ในการเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน และผูท้ มี่ ี
สมบูรณ์แบบ เราจึงมุ่งดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
ทุกไลฟ์สไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจ

มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อม อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์
เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนของคุณ และพร้อมทีจ่ ะดูแลคุณทัง้ ใน ชีวิตทีด่ ีให้กับทุกคน
วันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป
โดยเราพร้ อ มที่ จ ะสรรหาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ใน
เราจะดำ � เนิ น การในฐานะ “ศู น ย์ ร วมการบริ ก ารทาง ทุกๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทย
อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการนำ�เสนอ และในต่างประเทศ
สินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือ
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ภารกิจ

ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส
12
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ธุรกิจของแสนสิริ

กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กลุม่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งดำ�เนินงานโดย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์
ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลูกค้า
และธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ ฮาบิโตะ มอลล์

ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์
สำ�หรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
(Quintessentially Lifestyle)

ธุรกิจโรงแรม
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ
โฮเทล คอลเลคชั่น
หัวหินและเขาใหญ่

ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ
(Events Management)
งานวิวาห์ครบวงจรทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ
(Quintessentially Event
and Wedding)

กลุ่มธุรกิจการลงทุน

ธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เน้นการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแสนสิริที่มุ่ง
ให้ความสำ�คัญกับการใช้ชีวิตในอนาคต ครอบคลุมทั้งแนวทางการ
ดำ�เนินชีวิต การทำ�งาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ๆ
(ศึกษารายละเอียดการดำ�เนินธุรกิจของแสนสิริเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ครอบคลุมโครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮาส์
และโครงการคอนโดมิเนียม

ธุรกิจด้านการศึกษา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เกี่ยวกับแสนสิริ
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ภาพรวมแสนสิริ
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

พนักงาน รวม 3,744 คน

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน
(Project on Hand)

พนักงานประจำ� 2,878 คน
พนักงานชั่วคราว 866 คน

ดำ�เนินธุรกิจใน 4 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ
ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์

14 โครงการเปิดใหม่ในปี
2560 มูลค่าโครงการรวม
37,239 ล้านบาท

ยอดขาย (Presales)
รวม 38,565 ล้านบาท

โครงการบ้านเดี่ยว 39 โครงการ

โครงการทาวน์เฮาส์ 13 โครงการ

โครงการมิกซ์ 1 โครงการ

โครงการคอนโดมิเนียม 35 โครงการ
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เพศชาย 2,008 คน
เพศหญิง 1,736 คน

รายได้รวม
31,757 ล้านบาท

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทผลดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน รายงานประจำ�ปี 2560
และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

รายได้จากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
รวม 4,368 ล้านบาท

16

ส่งมอบโครงการภายใต้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5,039 ยูนิต จาก 90 โครงการ
คิดเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์รวม 30,984 ล้านบาท
(รวมโครงการร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน))
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เกี่ยวกับแสนสิริ

กลยุทธ์ธุรกิจและผลดำ�เนินงานทางธุรกิจ
โดยการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
ในปี 2560 ผลการดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ธุรกิจ
ของแสนสิริเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด แสนสิริสามารถ
เปิดขายโครงการใหม่ได้ 14 โครงการตามแผนงานที่กำ�หนด
สามารถสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายได้ที่ร้อยละ 24
เมื่อเทียบกับปี 2559 และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ตาม
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ที่ 31,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินกลยุทธ์ด้านการร่วมมือกับพันธมิตร ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตามที่บริษัทคาดการณ์ ไว้ โดย
ทางธุรกิจในปี 2560 คือ การเปิดตัว 4 โครงการใหม่ร่วม มียอดขายรวมของทั้ง 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 58 ของ
กับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าประสบความสำ�เร็จเป็น มูลค่าโครงการรวม
ไปตามแผนงานทีก่ ำ�หนดไว้ ทั้งนี้ โครงการที่เปิดใหม่ดังกล่าว
การขยายการพัฒนาโครงการไปยังทำ�เลทีม่ ศี กั ยภาพอย่าง อยุธยา โครงการ “ดีคอนโด กำ�แพงแสน” ในจังหวัดนครปฐม
ต่อเนือ่ ง ในปี 2560 แสนสิรเิ ปิดตัวโครงการ “อณาสิริ อยุธยา” และโครงการดีคอนโด พิงค์ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น
ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในจังหวัด 3 โครงการใน 3 จังหวัด ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำ�หนดไว้

การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการเดอะ เบส เพชรเกษม 29 โครงการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและคงความเป็นผู้นำ�ในตลาด เดอะ โมนูเม้นต์ ทองหล่อ และโครงการเดอะ ไลน์ สาทร ซึ่ง
คอนโดมิเนียม ในปี 2560 แสนสิริร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 12,000 ล้านบาท
กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิริสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นความ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ ขยายตลาดไปในพืน้ ทีแ่ ละ
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ การดำ�เนินงานตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจของแสนสิริมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้กับ
ธุรกิจและผลักดันให้แสนสิริก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับ
โลกที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน แสนสิริได้เปิดตัวโครงการ “ทากะ เฮาส์” ในย่านเอกมัย เป็นโครงการแรกภายใต้การร่วมทุนระหว่าง
แสนสิริกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น
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การเจาะกลุม่ ลูกค้าต่างชาติมากยิง่ ขึน้ ผ่านการทำ�กิจกรรม
การตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
แสนสิ ริ เ ป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ Leun Thai
Group Limited (ลุนไทย) ซึ่งเป็นกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ
ทีม่ ฐี านการดำ�เนินธุรกิจอยูใ่ นฮ่องกง ประกอบกิจการในธุรกิจ
ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การประมง การท่องเทีย่ ว โลจิสติกส์
และซัพพลายเชนในตลาดประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยเป็นความร่วมมือในระยะยาว
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องประเทศไทย
ในตลาดจีน ในการนี้ แสนสิริได้เปิดตัวสำ�นักงานขายใหม่
ในประเทศจีนเพิ่มเติมในอีก 3 เมือง ได้แก่ สำ�นักงานขาย
ในเมืองกว่างโจว เสิ่นเจิ้น และเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานธุรกิจกับตัวแทนจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับแสนสิริ

ท้องถิ่น (Local Property Agents) ในแต่ละเมือง รวมถึง
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมโรดโชว์ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น เพื่ อ นำ � เสนอ
ศั ก ยภาพและความหลากหลายของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ปัจจุบัน แสนสิริมีสำ�นักงานขายในต่างประเทศ
รวม 6 แห่งจากตั้งอยู่ในประเทศจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์
ในปี 2560 แสนสิรติ งั้ เป้าหมายยอดขายจากตลาดต่างประเทศ
ไว้ที่ 7,500 ล้านบาท อย่างไรก็ดี แสนสิริสามารถสร้างยอด
ขายจากตลาดต่างประเทศได้ถึง 9,300 ล้านบาท หรือสูงขึ้น
กว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ท่ีร้อยละ 24 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72
เมื่อเทียบกับ ยอดขายจำ�นวน 5,400 ล้านบาทในปี 2559

การเข้าลงทุนใน 6 ธุรกิจใหม่ทเี่ น้นตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ในปี 2560 เพือ่ สนับสนุนการเติบโตขององค์กรใน
ระยะยาว แสนสิริใช้เงินลงทุน 2,800 ล้านบาท ลงทุนใน 6 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ�ของโลก ประกอบด้วย
•• เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard): ธุรกิจโรงแรม
แบบบูทิค

•• วันไนท์ (One night): ธุรกิจแอปพลิเคชันในการจอง
โรงแรมรูปแบบใหม่ ที่เน้นการจองในวันเข้าพัก

•• โฮสท์เมกเกอร์ (Hostmaker): ธุรกิจการให้บริการ
จองที่พักและเช่าที่พักอาศัย

•• จัสท์โค (JustCo): ธุรกิจ Co-working Space
หรือบริการให้เช่าพื้นที่ทำ�งาน

•• ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf): ธุรกิจที่นำ�เสนอนวัตกรรม
ใหม่ในการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติในพื้นที่จำ�กัด และ
สามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

•• โมโนเคิล (Monocle): ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีธุรกิจ
ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งพิมพ์ออนไลน์ วิทยุ ภาพยนตร์
รีเทล และธุรกิจบริการ

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560
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การจัดหาทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
สำ�หรับการพัฒนาโครงการ

การออกแบบและ
การเตรียมพัฒนา
โครงการ

•• ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้
ในการพัฒนาโครงการ
•• การกำ�หนดลูกค้ากลุ่มเป้่าหมาย
และการวิเคราะห์คู่แข่ง
•• การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและ
ประเด็นสำ�คัญทางด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

•• การออกแบบแนวคิดโครงการ
และพั ฒ นาแบบสำ � หรั บ ใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ต่างๆ
•• การคัดเลือกวัสดุทใี่ ช้ ในโครงการ
•• การขออนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
•• การจัดเตรียมเงินทุน สำ�หรับ
พัฒนาโครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

•• การกำ � หนดแผนการขายและ
กิจกรรมทางการตลาด
•• การคัดเลือกเครือ่ งมือในการขาย
และสื่อทางการตลาด
•• การออกแบบและสร้ า งบ้ า น
ตัวอย่าง

การก่อสร้างของโครงการ

การส่งมอบ บ้าน/ห้องชุด
ให้กับลูกค้า

•• การคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
•• การก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค
ส่วนกลาง การผลิตแผ่นคอนกรีต
สำ�เร็จรูปและขนส่งมาติดตั้งยัง
โครงการและการก่อสร้างบ้าน/
ห้องชุด
•• การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ของ
โครงการ
•• การควบคุ ม และตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง

•• การอำ�นวยความสะดวกในเรื่อง
การขอสินเชื่อกับทางธนาคาร
•• การตรวจรับมอบ บ้าน/ห้องชุด
และการแก้ ไขงาน
•• การโอนกรรมสิทธิ์

บริการหลังการโอน
กรรมสิทธิ์

••
••
••
••

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ห่วงโซ่คุณค่าของแสนสิริ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การรับประกันคุณภาพ บ้าน/ห้องชุด
การแจ้งซ่อม
การจัดตั้งนิติบุคคลสำ�หรับบริหาร
อาคารที่พักอาศัย
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ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญปี 2560

ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญปี 2560

ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญปี 2560

ผลการดำ�เนินงานเด่น
ด้านความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560

กำ�ไรสุทธิ

ลงทุนใน 6 องค์กร นวัตกรรมและวิถีชีวิต

พนักงานรวม

31,757 ล้านบาท

2,825 ล้านบาท

รวมมูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาท

3,744 คน

อัตรากำ�ไรสุทธิ

14

จัดทำ�จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ของแสนสิริแล้วเสร็จ

ลดต้นทุนจากการจัดซื้อ ได้กว่า

สินค้านวัตกรรมใหม่

จัดทำ�ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

รายได้รวม

ร้อยละ 8.9

โครงการใหม่

ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 24

26

69 รายการ

156 ล้านบาท
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ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญปี 2560

ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญปี 2560

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกรายการ ได้รับการแก้ ไข

เงินลงทุนอบรมพนักงาน
ทั้งสิ้น

พนักงาน 560 คน

ไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและผู้รับเหมาในโรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

ไม่มีกรณีเสียชีวิตจากการดำ�เนินงานใน
ทุกพื้นที่ดำ�เนินงานของแสนสิริ

ทุกข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
ได้รับการจัดการ

เด็กเข้าใช้พื้นที่ปลอดภัยเพื่อทำ�กิจกรรม

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบด้านความปลอดภัย

เฉลี่ย 26.50 ชั่วโมง

3 โครงการ
ผ่านการประเมิน EIA

16 ล้านบาท

ได้ปรับตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
ตามความสามารถ

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560
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รวม 750 คน

จากพื้นที่พัฒนา โครงการทั้งหมด 11 แห่ง

การอบรมของพนักงาน
ต่อคนต่อปี

เด็กมากกว่า 650 คน

แสนสิริสนับสนุนเงินบริจาค
แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง
รวมมูลค่ากว่า

9 ล้านบาท

233 ล้านบาท

เข้าร่วมโครงการ Sansiri Academy
รวมมูลค่ากว่า
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แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
แสนสิรเิ ชือ่ ว่าการเป็นผูก้ �ำ หนดทิศทางของตลาดเพือ่ คุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรต้องกำ�หนดเป้าหมายการ
เติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางการเงินที่เป็นบวกผ่าน
การคิดค้นนวัตกรรมเพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงของสังคม
การพัฒนาโครงการได้รบั การควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อมและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ รวมถึง
การเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและสังคมไปพร้อม

กับองค์กร เป็นต้น แสนสิริจึงบริหารจัดการประเด็นสำ�คัญ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน โดยทบทวนประเด็นดังกล่าวเทียบกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) และแนวโน้ม
ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำ�เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุก
ความคาดหวังในประเด็นด้านความยัง่ ยืนได้รบั การระบุ บริหาร
จัดการ และสื่อสารถึงผลดำ�เนินงานและแผนงานในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมของแสนสิริ

ยึดหลักคุณธรรม
(Integrity)

การดำ�เนินงานของแสนสิรเิ พือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการพัฒนา
สูค่ วามยัง่ ยืนกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ซึง่ เป็นหน่วยงานสูงสุดทีก่ �ำ หนดนโยบาย แนวทางดำ�เนินงาน
และสือ่ สารแนวทางดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืน มายังประธาน
ผูบ้ ริหารฝ่ายการเงินเพือ่ รับทราบ ซึง่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการ
เงินจะรับผิดชอบร่วมกับฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความ
ยั่งยืนในการวางแผนการดำ�เนินงานรวมถึงให้คำ�แนะนำ�เพื่อ
พัฒนากระบวนการดำ�เนินงาน พิจารณาผลการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแล

กิจการประจำ�ปี ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความ
ยัง่ ยืนจะกำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินงานให้สว่ นงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกันดำ�เนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และรับผิดชอบตรวจติดตามการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
ในภาพรวมของระดับส่วนงาน เพื่อสนับสนุนและรวบรวม
ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำ�
เสนอต่อประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการเงินโดยตรง รวมถึงสือ่ สาร
ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริและเปิดเผย
ผ่านรายงานความยั่งยืน

การดำ�เนินงานสู่ความยั่งยืน

กำ�กับดูแลองค์กรให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณธุรกิจ มีการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

•• พนั ก งานทุ ก คนดำ � เนิ น งานสอดคล้ อ งตาม
ข้อกำ�หนดและจรรยาบรรณธุรกิจ
•• คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกราย ดำ�เนินงานสอดคล้อง
ตามข้อกำ�หนดและจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
•• ทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ ของแสนสิ ริ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริ ห ารจั ด การความสั ม พั น ธ์
และความคาดหวังของลูกค้าให้
ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด มีความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

•• อัตราความพึงพอใจของลูกค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในแต่ละปี

วิเคราะห์และบริหารจัดการความ
เสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ
ได้ พร้ อ มพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
มี ศั ก ยภาพต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

•• ทุกความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญสามารถบริหารจัดการ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
•• บุคลากรของแสนสิริได้รับการฝึกอบรมครบตาม
ที่กำ�หนด

วิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรม
เพื่ อ ตอบสนองแนวโน้ ม การ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

•• โครงการสามารถรองรับความต้องการของสังคม
ผูส้ งู อายุและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
•• พัฒนานวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
ใช้ทรัพยากรทั้งหมดลดลงที่ร้อยละ 10

ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ
ผลิตวัสดุกอ่ สร้างและกระบวนการ
พัฒนาโครงการมีประสิทธิภาพ
และความยั่งยืน

•• ทุกโครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้าได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย

ใส่ใจลูกค้า
(Customer Centric)

คิดการณ์ ไกล
(Forward Thinking)

ในปี 2560 แสนสิริดำ�เนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืนและฝ่ายอื่นๆ สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ คาดว่าจะดำ�เนินการแล้วเสร็จตาม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการวางแผนกลยุทธ์การดำ�เนินงานเพือ่ พัฒนา เป้าหมายที่กำ�หนดภายในปี 2565
สู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ แสนสิริกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน
นวัตกรรม
(Innovative)

แม่นยำ�
(Precision)
32
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รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

เป้าหมายความยั่งยืนในปี 2565

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำ�เนินงานตามแนวทางความยั่งยืนระดับสากล

แสนสิริจัดให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนหลักการดังกล่าว เช่น
ห้องให้นมบุตรสำ�หรับพนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร พร้อม
สวัสดิการทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดให้มพี นื้ ทีป่ ลอดภัยสำ�หรับเด็กใน
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการและนโยบายห้ามใช้แรงงานเด็ก การจัดให้
มีโครงการ Sansiri Academy เพือ่ สนับสนุนเด็กทุกคนผ่าน

การดำ�เนินงานเพือ่ พัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของแสนสิรสิ อดคล้อง (UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (UN Global
กับหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ (Children’s Compact) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)
Right and Business Principle: CRBP) ที่พัฒนาโดย ซึ่งประกอบด้วย
องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ
หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Right and Business Principle: CRBP) 10 ประการ

รายงานความยั่งยืน 2560

ดำ�เนินงานอย่างเคารพสิทธิ มีสว่ นร่วมในการขจัดแรงงาน
เด็กและยึดมัน่ การสนับสนุน เด็กตลอดการดำ�เนินธุรกิจ
สิทธิมนุษยชนของเด็ก

คุม้ ครองและให้ความปลอดภัย ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
แก่เด็กตลอดกระบวนการ บริ ก ารที่ มี ค วามปลอดภั ย
ธุรกิจและในโรงงาน
และสนับสนุนสิทธิของเด็ก

หลักการ
ข้อที่ 8

หลักการ
ข้อที่ 7

ทำ�การตลาดและโฆษณาด้วย
ความเคารพและสนับสนุน
สิทธิของเด็ก

เคารพและสนั บ สนุ น สิ ท ธิ
ของเด็ ก ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม

หลักการ
ข้อที่ 9

เคารพและสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ช่วยเหลือและปกป้องเด็ก
ของเด็กต่อการได้รับความ ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ปลอดภัย
ภัยพิบัติต่างๆ

นอกจากนี้ แสนสิ ริ มี แ ผนการพั ฒ นาการดำ � เนิ น งานใน
ทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
โดยจะสำ � รวจผลกระทบและวิ เ คราะห์ โ อกาสทางธุ ร กิ จ
จากกระบวนการดำ � เนิ น งานตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ซึ่ ง ผล
การสำ�รวจที่ได้จะนำ�ไปกำ�หนดและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ
แสนสิริ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนิน

งานระดับองค์กร พร้อมทัง้ จัดทำ�แผนการสร้างการมีสว่ นร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสือ่ สารผลการดำ�เนินงานให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ แสดงความยึ ด มั่ น ของแสนสิ ริ ต่ อ
การดำ � เนิ น งานตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ จ ะ
ส่ ง ผลให้ แ สนสิ ริ แ ละผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย บรรลุ เ ป้ า หมาย
ด้านความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ แสนสิริคาดว่า
จะเริ่มดำ�เนินการดังกล่าวภายในปี 2561

มอบหมายงานที่มีคุณค่าให้
แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และ
ผู้ดูแลเด็ก

หลักการ
ข้อที่ 6

หลักการ
ข้อที่ 5

หลักการ
ข้อที่ 4

(ดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจในปี 2560 ที่บทการสร้างคุณค่าสู่สังคม)

รายงานความยั่งยืน 2560

หลักการ
ข้อที่ 3

หลักการ
ข้อที่ 2

หลักการ
ข้อที่ 1

การฝึกสอนกีฬา และการร่วมสนับสนุนเงินเข้ากองทุนฉุกเฉิน
ของยูนิเซฟเป็นประจำ� ปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่น
ของแสนสิริต่อหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

หลักการ
ข้อที่ 10
ส่งเสริมให้ชมุ ชนและรัฐบาล
สนับสนุนการปกป้องและเติม
เต็มสิทธิที่เด็กพึงได้รับ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf)
34
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การพัฒนาความยั่งยืนในปี 2560
ยังได้วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากบริษัท
ชั้นนำ�ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และร่วมมือกับองค์กรที่มี
วิสยั ทัศน์ ความเชีย่ วชาญ และความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์กร
ร่วมกันสู่ความยั่งยืน

ในปี 2560 แสนสิริได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green
Energy Community) ร่วมกันกับบริษัท บีซีพีจี จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว 5 ปี โดยเริ่มจาก
แสนสิรแิ ละบีซพี จี มี วี สิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจทีส่ ร้างมูลค่า
ระยะยาวให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยบีซีพีจีเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาสำ�หรับผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการของ
แสนสิริ ซึง่ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิม่ การ
ใช้พลังงานสะอาดแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าส่วนกลางใน
โครงการของแสนสิรอิ กี ด้วย โดยผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการสามารถ
ผลิตและใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และจะพัฒนาระบบการ
ซือ้ ขายไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet of Energy) ภายใน
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
การเก็บข้อมูลบล็อกเชน (Blockchain Technology)

และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีแผนดำ�เนินการใน
ปี 2561 ทั้งนีค้ าดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในโครงการ
ของแสนสิรไิ ด้มากกว่าร้อยละ 10 โดยในปัจจุบนั แสนสิรแิ ละ
บีซพี จี มี แี ผนนำ�ร่อง 5 โครงการ ได้แก่ โรงแรมเอสเคป แสนสิริ
โฮเทล คอลเลคชั่น ทั้งเขาใหญ่และหัวหิน ฮาบิโตะมอลล์
คอมมูนิตี้รีเทล โรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูปของแสนสิริ นอกจากนี้ แสนสิริมีแผนจะ
ขยายไปยังโครงการบ้านเดีย่ วและคอนโดมิเนียม อีกกว่า 20
โครงการในอนาคต

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะเป็น
ความมุ่งมั่นของแสนสิริในการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการประยุกต์เทคโนโลยี

เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล และแสนสิริจะสามารถตอบ
สนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียผ่านนวัตกรรมที่
ใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างแสนสิริ
กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิริ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำ�
ของประเทศได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภค สภาพภูมอิ ากาศ
และการดำ�เนินธุรกิจในยุคดิจทิ ลั จึงได้ลงทุนพัฒนานวัตกรรม
และศักยภาพขององค์กรเพือ่ รองรับโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้
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ในปัจจุบัน พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลีย่ นแปลงด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้างประชากรที่มีการขยายตัว
และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นต้น แสนสิรเิ ล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวจึงมุง่ พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกที่มีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทัง้ นี้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

แสนสิริมุ่งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในโครงการของแสนสิริ
ให้ ต รงตามความต้ อ งการผู้ เ ข้ า พั ก อาศั ย มากที่ สุ ด
โดยใน ปี 2560 แสนสิริใช้เงินลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา
นวั ต กรรมกว่ า 50 ล้ า นบาทโดยมุ่ ง เน้ น นวั ต กรรมที่
การพัฒนานวัตกรรมในปี 2560

50 ล้านบาท

การบริหารจัดการนวัตกรรม

ทุนวิจัยและพัฒนา สำ�หรับนวัตกรรม
การเข้าพักอาศัย การดูแลสุขภาพ
การก่อสร้าง และการใช้ชีวิต

แสนสิริบริหารจัดการนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการผสมผสาน และกำ�กับดูแลการพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมในโครงการ
นวัตกรรมตลอดการดำ�เนินธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ ซึง่ แนวทางการบริหาร
ออกแบบ การพัฒนาโครงการ จนถึงการให้บริการลูกค้า ทัง้ นี้ จัดการนวัตกรรมของแสนสิริแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้
แสนสิริกำ�หนดให้คณะกรรมการเทคโนโลยีกำ�หนดนโยบาย

22 โครงการนวัตกรรม

นวัตกรรมในแสนสิริ

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

อำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ
ผู้ เ ข้ า พั ก อาศั ย ตลอดจนเป็ น โครงการที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ รู ป แบบ
การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของลูกบ้านแสนสิริ

ที่ใช้ ในโครงการจริง

2 โครงการนวัตกรรม
นวัตกรรมกระบวนการออกแบบ
(Design Process Innovation)

นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design Innovation)

พัฒนาคุณภาพการออกแบบ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์สำ�หรับการก่อสร้างและ
การอยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม
ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักอาศัย

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

โครงการนวัตกรรม
จากการพัฒนานวัตกรรมของแสนสิริอย่างต่อเนื่อง ส่งผล แนวทางบริหารจัดการนวัตกรรมของแสนสิรทิ งั้ 3 ด้านหลัก ซึง่
ให้ ในปี 2560 แสนสิริมีนวัตกรรมที่ทันสมัย และตอบโจทย์ ในปีนี้ แสนสิริมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความต้องการของลูกค้าและลูกบ้าน ทัง้ สิน้ 22 โครงการ ตาม และด้านการให้บริการ

นวัตกรรมด้านการบริการ
(Service Innovation)

(ดูรายละเอียดนวัตกรรมด้านกระบวนการออกแบบ BIM ในรายงานความยั่งยืนปี 2559
ที่เว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักอาศัยของลูกบ้านผ่านนวัตกรรมต่างๆ
เช่น แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก
พลังงานทดแทนสำ�หรับรถยนต์ ไฟฟ้า และการบริการส่วนกลางของโครงการ
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โครงการนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

สมาร์ทเฟอร์นิเจอร์

แสนสิ ริ ว างแนวคิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรมการออกแบบ มุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวหน้า
ผลิตภัณฑ์เชิงรุกให้ตอบสนองต่อแนวโน้มความเปลีย่ นแปลง ในด้านนวัตกรรม
ของโลกและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ

Elderly Care Design Solution
ในปี 2560 แสนสิ ริ ร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาลสมิ ติ เ วชใน Design Solution ได้แก่ โครงการบุราสิริ รังสิต โครงการ
การออกแบบโครงการและพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง เพื่ อ อำ� นวย บุราสิริ วัชรพล โครงการบ้านปลายหาด พัทยา และโครงการ
ความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ เศรษฐสิริ วงแหวน-ลำ�ลูกกา
ลูกบ้านทุกคน ในปัจจุบันมี 4 โครงการที่ใช้ Elderly Care-

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

พืน้ ทีใ่ นบ้านขยายพืน้ ทีพ่ เิ ศษ และลดขัน้ ประตูห้องน้ำ�แบบบานเลื่อน ซึ่งง่าย พื้ น รั บ แรงกระแทก (Absorption
Floor) ที่มีพื้นผิวเสมือนไม้ และอุ่น
เชือ่ มต่อเพือ่ รองรับสำ�หรับการใช้รถเข็น สำ�หรับการใช้งานของผู้สูงอายุ
ในบริเวณห้องนอนและห้องน้ำ�
สบายถึงเป็นช่วงอากาศเย็น

แสนสิริออกแบบสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์ (Smart Furniture)
ให้มีความพิเศษในเรื่องของการใช้งานและการจัดเก็บให้มี
ความยืดหยุ่น และสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น ลิ้นชักที่สามารถจัดเก็บสิ่งของได้เป็นระเบียบ
ขึน้ หรือเตียงทีส่ ามารถพับขึน้ เพือ่ เก็บสัมภาระไว้ขา้ งใต้เตียง

เป็นต้น ปัจจุบนั โครงการทีใ่ ช้สมาร์ทเฟอร์นเิ จอร์ดงั กล่าว ได้แก่
โครงการเดอะ ไลน์ พหลฯ – ประดิพัทธ์ โครงการเดอะ ไลน์
สุขุมวิท 71 โครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 และโครงการ
เดอะ ไลน์ อโศก – รัชดา

พื้นที่ส่วนกลางสำ�หรับผู้สูงอายุ เป็น ห้องน้�ำ ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์
ทางลาดที่ มี ร ะดั บ องศาลาดเอี ย ง ทีส่ นับสนุนการใช้งานของผูส้ งู อายุหรือ
เหมาะสม และก่ อ สร้ า งจากวั ส ดุ ที่ คนทีต่ ้องใช้รถเข็น
เหมาะสมสำ�หรับรถเข็น โดยตำ�แหน่ง
ทางลาดจะเชือ่ มต่อจากจุดเข้าออกหลัก
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โครงการนวัตกรรมด้านการให้บริการ

สนามเด็กเล่นเพือ่ การเรียนรู้
แสนสิริร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก จากโรงพยาบาล
สมิติเวช ในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบสนามเด็กเล่นเพื่อ
การเรียนรู้ (Educational Playground) เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านร่างกาย เพิ่มพูนทักษะการตัดสินใจ และรู้จัก
แก้ปญ
ั หาผ่านเกมทีเ่ น้นการฝึกก้าว ปีนป่าย เขย่งและกระโดด
ซึ่งช่วยพัฒนากล้ามเนื้อที่สำ�คัญและความสามารถในการใช้
แขน ทัง้ นี้ แสนสิรติ รวจสอบความสะอาดและความปลอดภัย

ของสนามเด็กเล่นในแต่ละโครงการเป็นประจำ�ทุกปี ปัจจุบัน
โครงการทีม่ สี นามเด็กเล่นเพือ่ การเรียนรู้ ได้แก่ โครงการเดอะ
ไลน์ จตุจกั ร – หมอชิต โครงการเดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพทั ธ์
โครงการเดอะ เบส เพชรเกษม 29 โครงการเศรษฐสิริ
กรุงเทพกรีฑา โครงการเศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า – กาญจนาฯ
โครงการคณาสิริ รังสิต คลอง 2 และ โครงการโอกะ เฮาส์

Home Service Application
Home Service Application เป็นแอปพลิเคชันโทรศัพท์
มือถือ สำ�หรับอำ�นวยความสะดวกลูกค้าและลูกบ้านตัง้ แต่กอ่ น
ส่งมอบโครงการจนถึงช่วงเข้าพักอาศัย เช่น สามารถติดตาม
สถานะของการก่อสร้างโครงการ แจ้งเตือนค่างวดเงินดาวน์
แจ้งเตือนการส่งพัสดุ สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แจ้งการขนย้าย
เครื่องเรือน แจ้งการทำ�ความสะอาด แจ้งซ่อม และ จองพื้นที่
บริการส่วนกลาง อาทิ ห้องประชุมเป็นต้น รวมถึงสามารถใช้
ควบคุมระบบแสงสว่างและเครือ่ งปรับอากาศภายในโครงการ
หรือห้องชุด และอำ�นวยความสะดวกด้านอื่นๆ

SAN : DEE Delivering Bot
Sandee เป็นหุน่ ยนต์สง่ ของอัจฉริยะโดยสัง่ งานผ่าน Home
Service Application ซึ่งเมื่อมีพัสดุมาส่ง แอปพลิเคชัน
ดังกล่าวจะทำ�การแจ้งเตือนลูกบ้าน โดย Sandee จะมีระบบ
จดจำ�เส้นทางในโครงการ มีความเร็วในการเคลื่อนไหวที่ 1.5
เมตรต่อวินาที และสามารถบรรจุพสั ดุได้หนักถึง 80 กิโลกรัม
ทั้งนี้ Sandee จะติดต่อเจ้าของพัสดุให้ ใส่รหัสรับพัสดุเมื่อ
ถึงห้องเป้าหมาย

(ดูรายละเอียดหุ่นยนต์ Sandee Delivering Bot เพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=xYLLW-BDpDE)

(ดูรายละเอียดโครงการนวัตกรรมกระบวนการออกแบบ Cooliving Design เพิ่มเติมที่บท สังคมคาร์บอนต่ำ�)
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(ดูรายละเอียด Home Service App เพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=oHavBoEaN3A)

การสร้างสรรค์นวัตกรรม

การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf)
ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf) เป็นนวัตกรรมการเพาะปลูกแบบ
อัตโนมัติผ่าน Home Service Application ซึ่งช่วยให้
ทุกคนสามารถปลูกผักแบบไร้ดิน (Hydroponic) มากกว่า
50 ชนิด สำ�หรับการบริโภคภายในที่พักอาศัยอย่างสะดวก
สบาย โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะแจ้งเตือนลูกบ้านเมื่อ
ผักพร้อมรับประทาน ซึ่งช่วยให้ผักคงความสดใหม่และลด
การเน่าเสียของผัก

โครงการนวัตกรรมอื่นๆ
ครัวกลางเพือ่ เมนูทสี่ ร้างสรรค์
แสนสิริออกแบบครัวส่วนกลาง (Co-Kitchen Space)
พร้อมชุดครัวคุณภาพ สำ�หรับลูกบ้านให้สามารถใช้งานและ
ใช้เป็นโอกาสในการเข้าสังคมกับลูกบ้านคนอื่นๆ ในปัจจุบัน
โครงการที่มีครัวส่วนกลาง ได้แก่ โครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท
101 และโครงการเดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ์

(ดูรายละเอียด Farmshelf เพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/
watch?v=EXu_l-h_D34)

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Smart Move

Underwater Music
แสนสิริออกแบบสระว่ายน้ำ�ให้สามารถได้ยินเสียงเพลง เพื่อ
สร้างความสุนทรี และสนุกสนานให้กบั ลูกบ้านขณะว่ายน้�ำ หรือ
ผ่อนคลายบริเวณสระน้�ำ โดยในปัจจุบนั โครงการทีม่ สี ระว่ายน้�ำ
สุนทรี ได้แก่ โครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71

(ดูรายละเอียดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Smart Move เพิม่ เติมที่
https://www.youtube.com/watch?v=WQoS2iqUjXc)

Samitivej @ Home
Samitivej @ Home เป็นอุปกรณ์สวมใส่ขอ้ มือทีพ่ ฒ
ั นาร่วม
กับโรงพยาบาลสมิตเิ วช เพือ่ ติดตามลูกบ้านทีส่ วมใส่อปุ กรณ์
ในกรณีหกล้ม มีการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ หรือสำ�หรับติดตาม
ผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ อีกทัง้ ยังสามารถกดปุม่ ฉุกเฉินเพือ่ ขอความ
ช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล ครอบครัว และนิตบิ คุ คลได้ทนั ที
(ดูรายละเอียด Samitivej @ Home เพิม่ เติมที่
https://www.youtube.com/watch?v=gMgkReFcfpY)

Sansiri AI Box
Sansiri AI Box เป็นระบบสัง่ การด้วยเสียงภาษาไทยทีเ่ ชือ่ ม
ต่อกับ Home Service Application สำ�หรับควบคุมระบบ
เครือ่ งปรับอากาศ ความสว่าง ตรวจสอบพัสดุและสถานะห้อง
ส่วนกลาง รวมถึงสอบถามสภาพอากาศและข่าวสารประจำ�วัน

ที่จอดรถส่วนบุคคล
แสนสิริรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบ
บริเวณที่จอดรถที่ผสมผสานแนวคิดด้านนวัตกรรมการให้
บริการ โดยออกแบบให้สามารถนำ�รถหลายประเภทเข้าจอด
ได้อย่างสะดวกสบายขึน้ ซึง่ ช่องจอดถูกออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้กว้าง
เป็นพิเศษเทียบกับทีจ่ อดรถทัว่ ไป พร้อมทัง้ ออกแบบระบบแสง
สว่างให้เสมือนเป็นโชว์รูมส่วนตัวสำ�หรับรถของลูกบ้าน การ
ออกแบบทีจ่ อดรถดังกล่าวเป็นการนำ�เสนอประสบการณ์ใหม่
ทีม่ ากกว่าทีจ่ อดรถทัว่ ไปให้กบั ลูกบ้านแสนสิริ ปัจจุบนั โครงการ
ที่มีที่จอดรถส่วนตัว ได้แก่ โครงการ 98 ไวร์เลส

(ดูรายละเอียด Sansiri AI Box เพิม่ เติมที่
https://www.youtube.com/watch?v=xotwacdhHsc)
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Smart Move เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าระบบเช่าในโครงการ
ของแสนสิริ ซึง่ ลูกบ้านสามารถดำ�เนินการจองและปลดล็อก
รถผ่าน Home Service Application ทัง้ นี้ เมือ่ ใช้งานเสร็จ
ลูกบ้านสามารถนำ�รถมาจอดในสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้
ลูกบ้านคนอื่นใช้งานต่อไป

สร้างสรรค์นวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรม

ฟิตเนสพร้อมวิว 360 องศา

ภารกิจของ สิริ เวนเจอร์ส
แสนสิริออกแบบกระจกในฟิตเนสของโครงการให้กว้างและ
สามารถสัมผัสวิวธรรมชาติได้ 360 องศา เพือ่ ความผ่อนคลาย
ของลูกบ้านยามออกกำ�ลังกาย ซึง่ ปัจจุบนั โครงการทีม่ ฟี ติ เนส
พร้อมวิว 360 องศา ได้แก่ โครงการโมริ เฮาส์ โครงการบุราสิริ
สันผีเสื้อ โครงการเดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต โครงการเศรษฐสิริ
วงแหวน - ลำ�ลูกกา โครงการเดอะ เบส เพชรเกษม 29 โครงการ
เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการบุราสิริ วงแหวน - อ่อนนุช
และโครงการเดอะ เบส ไฮท์ มิตรภาพ - ขอนแก่น

กระเบื้อง Self-Cleaning

ยกระดับศักยภาพของ Home Service
Application สำ�หรับลูกบ้านแสนสิริ เพื่อบริการที่
ครอบคลุมการใช้ชีวิต และสามารถขยายขอบข่าย
บริการในตลาดได้กว้างขึ้น
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แสนสิริพัฒนานวัตกรรมกระเบื้องทำ�ความสะอาดตัวเอง
(Self-Cleaning Tile) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตผิ วิ มัน ทำ�ให้สงิ่ สกปรก
เกาะตัวได้ยากกว่า สามารถทำ�ความสะอาดได้งา่ ยขึน้ และลด
ปัญหาสีร่อน ปัจจุบันโครงการใช้ที่กระเบื้องทำ�ความสะอาด
ตัวเองได้ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า- กาญจนาฯ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำ�หรับ
อสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย เริ่มจากใน
ประเทศไทยและสิงคโปร์

บริษัทร่วมทุนเพื่อนวัตกรรม
แสนสิรเิ ปิดตัว“สิริ เวนเจอร์ส” (SIRI VENTURES) ซึง่ เป็น
บริษทั ร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ วิจยั
และลงทุนสร้างสรรค์เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์
(Property Technology: Prop Tech) อย่างเต็มรูปแบบ
เป็นรายแรกของไทย โดยเน้นการเปิดโอกาสให้กบั กลุม่ สตาร์ท
อัพในการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตในที่อยู่
อาศัยให้ส�ำ เร็จและสามารถใช้งานจริง รวมถึงการนำ�เทคโนโลยี
ทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) เข้า
ร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน

ผลักดันสตาร์ทอัพด้าน Prop Tech ในประเทศไทย
(Property Technology Accelerator)
ที่มีศักยภาพในการลงทุน

นอกเหนือจากนวัตกรรมทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น แสนสิรยิ งั ลดการสร้างขยะ ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มีแผนพัฒนานวัตกรรมในอนาคตเพือ่ ลดการใช้พลังงาน และ ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการของแสนสิริให้ดียิ่งขึ้น

สิริ เวนเจอร์ส ใช้ทุนจดทะเบียนในช่วงเริ่มต้น 100 ล้านบาท รายภายในปี 2020 และส่งเสริมให้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่
เพือ่ ลงทุนสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับ อาศัยของไทยไปได้ ไกลในระดับโลก พร้อมทั้งสนับสนุนการ
กลุม่ นักวิจยั นักประดิษฐ์ ผูผ้ ลิต และธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยตัง้ เติบโตให้กับธุรกิจหลักอย่างยั่งยืน
เป้าสร้างเครือข่ายกับผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมใหม่อย่างน้อย 300
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารของแสนสิริ

แสนสิรดิ �ำ เนินธุรกิจเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ สำ�หรับผูม้ สี ว่ น เพิม่ คุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ซึง่ การดำ�เนินงานอย่างมี
ได้เสียในทุกภาคส่วน ครอบคลุมถึงลูกค้า คู่ธุรกิจ พนักงาน จริยธรรมถือเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดำ�เนินงานภายในกรอบ อย่างยั่งยืน
จริยธรรมทีม่ คี วามโปร่งใสตามหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ี เพือ่
สร้างการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ�ใน
ประเทศไทย ที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและ

โครงสร้างการกำ�กับดูแลองค์กร
คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and
Compensation Committee)

สรรหาและแต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณ
ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social
Responsibility Committee)

พิจารณานโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม รวมถึงแต่งตัง้
คณะทำ�งาน เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนกิจกรรมและการรณรงค์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการเกีย่ วกับการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำ�กับดูแล ติดตาม ตรวจ
สอบ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร รวมถึงทบทวน
การดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
(Corporate Governance
Committee)

กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานกำ�กับดูแล

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)

กำ�หนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
และการบริหารงานหลัก ควบคุมดูแลกิจการรายวันให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รบั จากคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ ตลอดจนกลั่น
กรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำ�เสนอเข้าสู่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของแสนสิรริ บั ผิดชอบโดยคณะ
กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5
ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหาร 3 ท่าน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการบริษทั ยังเป็นกรรมการ
อิ ส ระและบทบาทของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ยงั ถูกแยกจากกันอย่างชัดเจน เพือ่ ความสมดุล
ในการกำ�กับดูแลองค์กร

คณะกรรมการของแสนสิริดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
มีบทบาทในการกำ�หนดนโยบายบริษัทฯ กำ�กับดูแล ตรวจ
สอบการดำ�เนินงานและทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายองค์กร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

(ดูรายละเอียดโครงสร้างการกำ�กับดูแลเพิ่มเติมในรายงานประจำ�ปี 2560 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับ
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ตามข้อกำ�หนด และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

(ศึกษารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำ�ปี 2560)

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการของแสนสิ ริ จ ะคั ด เลื อ กโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณา
ถึงองค์ประกอบเรือ่ งความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ และความ
สามารถในการขับเคลือ่ นธุรกิจของแสนสิรติ ามคูม่ อื กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงจรรยาบรรณ
ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระ โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ

สัญชาติ หรือศาสนา เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคและประโยชน์
สูงสุดต่อแสนสิริและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ แสนสิริอยู่ระหว่างการ
พัฒนากระบวนการประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการ และการจัดทำ�ทักษะของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพือ่ ให้แน่ใจว่าคณะกรรมการดำ�เนิน
ธุรกิจของแสนสิริอย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

การกำ�กับดูแลองค์กร

การกำ�กับดูแลองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของแสนสิริ

จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของแสนสิริมี การบริหารจัดการความเสีย่ ง เป็นต้น โดยจัดหลักสูตรการอบรม
ความรูค้ วามสามารถในการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใน ทั้งภายในและภายนอกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ปี 2560 บริษัทฯ กำ�หนดเป้าหมายให้กรรมการมีความรอบรู้ และพนักงาน รวม 231 คน
พืน้ ฐานทัง้ ด้านจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ความยัง่ ยืนองค์กร

แสนสิริได้จัดทำ�และประกาศใช้คู่มือกำ�กับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
2560 เพือ่ วางมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและ
ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีตลอดกระบวนการดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กร ซึ่งคู่มือดังกล่าวครอบคลุมแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ของแสนสิริ ตลอดจนแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดย

พนักงานทุกคนและบริษทั ในเครือของแสนสิรติ อ้ งรับทราบและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้สอื่ สารคูม่ อื ดังกล่าว
ผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนการจัดฝึก
อบรมให้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา ในเรือ่ งจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร
ต่อไป

(ศึกษารายละเอียดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในรายงานประจำ�ปี 2560 และรายละเอียดการกำ�กับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

จรรยาบรรณกรรมการ

จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามข้ อ กำ � หนดที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงทบทวนจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นประจําทุกปี

ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์องค์กรให้
สําเร็จ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของกลุม่
แสนสิริและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ครอบคลุมประเด็นการรับสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด การบริจาค
หรือให้เงินสนับสนุน การช่วยเหลือ
ทางการเมือง และความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิบัติต่อลูกค้า

ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบี ย บของ
หน่วยงานราชการ และเคารพ
ในขนบธรรมเนียมของพื้นที่ที่
เข้าไปดําเนินธุรกิจ

ไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง หรือประกอบธุรกิจ
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับกลุ่มแสนสิริ

ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างมีจรรยาบรรณ
และบริหารจัดเก็บข้อมูลในองค์กร
เพื่ อ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors)
•• หลักสูตรสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรที่ได้รบั มอบหมาย
ให้ดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร ในหัวข้อ
Anti-corruption: The Practical Guide จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีผู้เข้า
•• หลักสูตร นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรุ่นที่ 1
ร่วม 2 คน
และ รุ่นที่ 2 จัดภายในองค์กร โดยมีผู้เข้าร่วม 167 คน
•• หลักสูตรสำ�หรับผูบ้ ริหารทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�
แผนบริหารจัดการความเสีย่ ง หัวข้อ How to Develop
a Risk Management Plan จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีผู้เข้าร่วม 3 คน
•• สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความยั่งยืนองค์กร
(Corporate Sustainability Workshop)
จัดภายในองค์กรโดยมีผู้เข้าร่วม 59 คน
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จรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ

การกำ�กับดูแลองค์กร

การกำ�กับดูแลองค์กร

การต่อต้านคอร์รัปชัน
จรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ

ความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันจากการดำ�เนินโครงการของแสนสิริ
สามารถส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงและความเชือ่ มัน่ ของผูถ้ อื หุน้
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยเหตุนแี้ สนสิรจิ งึ
กำ�หนดมาตรการควบคุมภายในเพือ่ ให้กระบวนการดำ�เนินงาน

ทุกขั้นตอนสอดคล้องตามข้อกำ�หนดของคู่มือการพัฒนา
โครงการของแสนสิริและมีความโปร่งใส ทั้งนี้ แสนสิริจะเริ่ม
จัดการฝึกอบรมเกีย่ วกับนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันให้แก่
พนักงานทุกคนรวมถึงคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาในปี 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลัก
สิทธิมนุษยชนสากล (Universal
Declaration of Human Rights:
UDHR) และสิทธิเด็ก (Children’s
Rights and Business Principle:
CRBP)

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การจัดการข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

บริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงมุง่ ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการธุรกิจ เพื่อ
ควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นให้คงเหลือน้อยที่สุด

บันทึก และรายงานข้อมูลให้ตรง
ตามข้ อ เท็ จ จริ ง รวมถึ ง จั ด เก็ บ
ข้อมูลและเอกสารสําคัญอย่างเป็น
ระบบและมีความปลอดภัย

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ซื้อขายหลักทรัพย์

ทรัพย์สินทางปัญญา

การปฏิบัติต่อคู่สัญญา

ห้ามมิให้บคุ คลทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ นําข้อมูลไปแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนบุคคล

ปกป้อง และรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ขององค์กร ไม่ให้ถกู ละเมิด หรือนําไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกต้อง
ดําเนินการขึ้นทะเบียนคู่ค้า และ
เป็นไปตามขั้นตอนที่กลุ่มแสนสิริ
กําหนด

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

การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การ
รับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอ
เลี้ยงรับรอง และการรับเงินบริจาค

การให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อนื่ ใด ต้อง
มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท และปฏิบตั ิ
ในช่วงเทศกาล และขนบธรรมเนียม
ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และต้องได้รับ
อนุมัติก่อน

เงินบริจาคเพื่อการกุศล
หรือเงินสนับสนุน
การให้หรือรับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงิน
สนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อการ
กุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ชอบด้วย
กฎหมาย และไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อการ
ติดสินบน

การช่วยเหลือทางการเมือง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
ไม่มีส่วนร่วมและไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
สนับสนุน นักการเมือง พรรคการเมือง หรือ
ผูม้ อี ํานาจทางการเมือง ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม

ห้ามให้หรือรับสินบนกับคูค่ า้ คูส่ ญ
ั ญา หรือ หน่วยงาน
ใดๆ ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน และดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย

(ศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/pdf/
sustainability/01-Sansiri-Anticorruption-Policy-TH.pdf)
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รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

สิทธิมนุษยชน

ในปี 2560 แสนสิรเิ ริม่ ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริต ของแสนสิริ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
คอร์รปั ชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน บริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การกำ�กับดูแลองค์กร

การกำ�กับดูแลองค์กร

การแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistleblowing)

การควบคุมความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน

แสนสิริสนับสนุนนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด กระบวนการสืบสวนอย่างเหมาะสมและเป็นความลับ โดย
(Whistleblowing Policy) กรณีที่พบเห็นการกระทำ� ปกปิดข้อมูลของผูแ้ จ้ง (Whistleblower) และจำ�กัดเฉพาะ
หรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำ�หนดหรือคู่มือการกำ�กับดูแล ผูร้ บั ผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ โดยสามารถแจ้ง
รายละเอียดและส่งหลักฐานตามช่องทางที่กำ�หนด เพื่อเริ่ม
ช่องทางรับแจ้งข้อร้องเรียน

รับผิดชอบคัดเลือกคูค่ า้ และกำ�กับดูแล
การดำ�เนินการพัฒนาโครงการให้มี
คุณภาพและสอดคล้องตามกฎหมาย

รับผิดชอบสอบทานความถูกต้องและ
ครบถ้ ว นตามรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานและเป็ น ผู้ ป ระสานงาน
จัดเตรียมเอกสารเพือ่ ยืน่ ต่อหน่วยงาน
ราชการ

รายงานความยั่งยืน 2560

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบกระบวนการ
ดำ�เนินงานและเอกสารการประชุม
ของฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการแนวสู ง
และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง
สอบทานกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ของฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์เทียบกับคู่มือ
ดำ�เนินงานภายใน

อีเมล

ไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง
•• ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
•• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
•• เลขานุการบริษัท (สำ�นักกฎหมาย)
และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เว็บไซต์

www.sansiri.com/การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

แสนสิริเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)
ในปี 2560 แสนสิรปิ ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) โดยโครงการ
ดังกล่าวมุง่ เน้นการเปลีย่ นทัศนคติผนู้ �ำ ภาคธุรกิจโดยชีใ้ ห้เห็นถึงความสำ�คัญของการต่อต้านการทุจริต รวมถึงผลักดันให้ภาครัฐ
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มีความโปร่งใส ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ปราศจากการผูกขาดและการทุจริต
นอกจากนี้ แสนสิริประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และสร้างระบบป้องกัน
การจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-Corruption & Bribery Procedures Standard Setting) และรวมตัว
กับบริษัทในภาคธุรกิจในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
ขับเคลือ่ นการใช้มาตรการต่อต้านการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการกำ�หนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีเ่ น้นการแข่งขัน
ด้วยระบบกลไกตลาดที่โปร่งใส

CG@sansiri.com

รายงานความยั่งยืน 2560

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง
และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี 2560 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนกรณีทจุ ริตคอร์รปั ชันและการละเมิดคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ

(ศึกษารายละเอียดโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่เว็บไซต์ http://thai-cac.com/th )
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การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ
แสนสิริตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการความ ใหม่ (Emerging Risks) เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำ�เนินไปได้
เสีย่ งและสถานการณ์วกิ ฤติโดยวิเคราะห์และกำ�หนดมาตรการ อย่างมัน่ คงและต่อเนือ่ ง ตลอดจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ต่างๆ เพือ่ ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความ ในทุกมิติของการดำ�เนินงาน
เสีย่ งและสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ตลอดจนเฝ้าระวังความเสีย่ ง

(ศึกษารายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของแสนสิริในรายงานประจำ�ปี 2560
และเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของแสนสิริ

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และมีการปรับปรุง
กระบวนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee: RMC)

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการกำ�กับดูแลกิจการ การวางแผน และกระบวนการ
รายงาน ทั้งในระดับการดำ�เนินงานและระดับกลยุทธ์

แสนสิริกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำ�หนด ได้แก่ กลยุทธ์ การเงิน การปฏิบตั กิ าร และการปฏิบตั ติ ามกฎ
ทิศทางและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ผ่านโครงสร้างการ ระเบียบ ทัง้ นี้ ได้ก�ำ หนดแผนการดำ�เนินงานรวมถึงมาตรการ
บริหารจัดการความเสีย่ งตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับ การจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้อย่างเป็นระบบ
ปฏิบตั กิ าร โดยวิเคราะห์และจำ�แนกความเสีย่ งเป็น 4 ประเภท

คณะกรรมการชุดย่อยบริหารความเสี่ยง
(Sub-Risk Management Committee)

•• กำ�หนดนโยบาย แผนงาน และทบทวนผลประเมินความ •• ประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
เสี่ยงของแสนสิริเป็นประจำ�ทุกปี ตามรายละเอียดที่
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
กำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บัญชี และฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ
เพื่อจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการ

•• พิจารณาความเสี่ยง เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์และมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การควบคุมจัดการความไม่แน่นอน เพื่อเพิ่มโอกาสรับ
ผลตอบแทนหรือลดโอกาสความสูญเสีย

•• จัดทำ�แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระจายไปยัง
ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานวางแผนองค์กรและบริหารความเสี่ยง
(Corporate Planning and Risk Management)
กำ�หนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงได้มาตรฐานทั้ง
องค์กร มีการทบทวน เฝ้าติดตาม และกำ�หนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงไป

64

กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ต้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพิจารณาความเสี่ยง

•• ประเมินความเสีย่ งองค์กรและความเสีย่ งจากการพัฒนา
โครงการ ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การดำ�เนินงาน
การเงิน กฎเกณฑ์ สภาพแวดล้อมภายนอก และด้านสังคม
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของโครงการรวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

•• รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และบริหาร •• รายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการบริหารความ
จั ด การความเสี่ ย งตลอดกระบวนการทำ � งานร่ ว ม
เสี่ยงเป็นประจำ�ทุก 6 เดือน
กั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของแต่ ล ะสายงานและฝ่ า ยงาน
•• สนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนงานตามแผนงานที่
กำ�หนด และติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ
65
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การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของแสนสิริ

1. สภาพแวดล้อมภายใน
(Internal Environment)

แสนสิริและการรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
แสนสิริพิจารณาความเสี่ยงโดยคำ�นึงถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอก ครอบคุลมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
(Global Trends) เช่น จำ�นวนประชากรชนชั้นกลางและ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ สามารถก่อให้เกิดเป็นความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risks) สำ�หรับองค์กร และ
อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งการสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขันจากการไม่สามารถพัฒนาโครงการทีร่ องรับความ
ต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภค การขาดแคลนนวัตกรรมทีส่ นับสนุน
โครงการในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น
เป็นต้น

2. การกำ�หนดวัตถุประสงค์
(Objective Setting)

3. การระบุความเสี่ยง
(Risk Identification)

ในปี 2560 ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging
Risks) ที่แสนสิริคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ในอนาคต ได้แก่ การเสียความสามารถในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ แสนสิรไิ ด้วาง
มาตรการเพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำ�หนด
แผนและพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย (Life Tech) ภายใต้
แนวคิดของการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจความต้องการที่แท้จริง
ของผู้อยู่อาศัยในบ้าน เช่น ระบบอัจฉริยะที่ตอบโต้และสั่ง
การเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน หุ่นยนต์อำ�นวยความสะดวก
ในการบริการส่งพัสดุ เทคโนโลยีจดจำ�ใบหน้าสำ�หรับระบบ
การรักษาความปลอดภัย และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(ดูรายละเอียดนวัตกรรมของแสนสิริที่บทการสร้างสรรค์นวัตกรรม บทสังคมคาร์บอนต่ำ� และบทบ้านที่ปลอดภัย)
รายงานความยั่งยืน 2560

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง
(Risk Response)

8. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information &
Communication)

ในปี 2561 แสนสิริมีแผนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือสำ�หรับติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และ
ร่วมกับคณะผูบ้ ริหารทุกระดับ เพือ่ จัดทำ�ทะเบียนความเสีย่ ง เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของระบบการควบคุมความเสี่ยง
(Risk Profile) ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน รวมถึงพัฒนา ภายในขององค์กร
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้

6. กิจกรรมควบคุม
(Control Activity)

7. ระบบการติดตาม
(Monitoring)
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4. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

แสนสิริมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ ไม่ปกติเพื่อ
ลดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อต้นทุน
ภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง และควบคุมไม่ให้ยกระดับเป็นเหตุการณ์
วิกฤติ รวมถึงสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งนี้ แสนสิริบริหารจัดการเหตุการณ์ ไม่ปกติโดยจำ�แนก
ตามระดับความรุนแรงและจำ�นวนผู้เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน
รับผิดชอบได้แก่ หน่วยงาน Call Centre คณะกรรมการ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม (Social Media

Committee: SMC) หน่วยงานบริหารจัดการข้อพิพาท
(Incident Management Team: IMT) หน่วยงานบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management Team: BCMT) หน่วยงานรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) และหน่วย
งานบริหารจัดการเหตุการณ์วกิ ฤติ (Crisis Management
Team: CMT)

ในปี 2560 จำ � นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ร วบรวมผ่ า นระบบ
Call Center มีทงั้ หมด 190 รายการ ในจำ�นวนนี้ มีเหตุการณ์
ทีเ่ ป็นข้อพิพาท (Incident) จำ�นวน 16 รายการ ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
คุณภาพบ้าน คุณภาพงานซ่อม และการจัดการพื้นที่โดย
นิติบุคคล โดยทุกรายการได้รับการส่งต่อเรื่องไปยังหน่วย
งานบริหารจัดการข้อพิพาท (Incident Management
Team: IMT) เพื่อตรวจสอบและแก้ ไขปัญหา ซึ่งแสนสิริ
สามารถบริหารจัดการประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวไปแล้วทัง้ สิน้

8 รายการ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาและจัดการแก้ ไขให้ถกู จุด รวมถึงหาแนวทางป้องกันไม่
ให้เกิดเหตุการณ์ประเภทเดียวกันซ้�ำ อีก สำ�หรับรายการคงค้าง
จะอยูร่ ะหว่างการหารือแนวทางแก้ ไขปัญหา การแก้ ไขปัญหา
หรือการรอติดตามผลการแก้ ไข ซึง่ แสนสิรมิ กี ารรายงานความ
คืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง

ในจำ�นวนนี้
มีเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิพาท (Incident)

แสนสิริสามารถบริหารจัดการประเด็น
ข้อพิพาทดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น

16 รายการ

8 รายการ

ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพบ้ า น คุ ณ ภาพงานซ่ อ มและ
การจัดการพื้นที่โดยนิติบุคคลโดยทุกรายการได้รับการ
ส่ ง ต่ อ เรื่ อ ง ไปยั ง หน่ ว งานบริ ห ารจั ด การข้ อ พิ พ าท
(Incident Management Team : IMT) เพื่อตรวจสอบ
และแก้ ไขปัญหา

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและ
จัดการแก้ ไขให้ถูกจุด รวมถึงหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ประเภทเดียวกันซ้ำ�อีก สำ�หรับรายการคงค้าง จะ
อยู่ระหว่างการหารือแนวทางแก้ ไขปัญหา การแก้ ไขปัญหา
หรือการรอติดตามผลการแก้ ไข ซึง่ แสนสิรมิ กี ารรายงานความ
คืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง
รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

การบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ

การฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสถานการณ์ไม่ปกติ

ในปี 2560

190 รายการ
ข้อร้องเรียนที่รวบรวม
ผ่านระบบ Call Center

ในปี 2560 แสนสิรจิ ดั ให้มกี ารฝึกอบรมการบริหารจัดการความ สถานการณ์ ไม่ปกติ โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ 213 คน คิด
เสี่ยงและสถานการณ์ ไม่ปกติ สำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน เป็นร้อยละ 91 เมือ่ เทียบกับเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ที่ 234 คน
ทั้งหมด 12 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดความ
ตระหนักถึงความสำ�คัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

68

69

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของแสนสิริเป็นการบริหาร
จัดการคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาเพือ่ ควบคุมต้นทุนการจัดซือ้ จัดจ้าง
และควบคุมผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อองค์กรในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
ของแสนสิรเิ ป็นการร่วมดำ�เนินงานระหว่างฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้าง

คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา ภายใต้กรอบจรรยาบรรณคูค่ า้ ทีค่ รอบคลุม
การเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนความปลอดภัย ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนนวัตกรรม ที่แสนสิริยึดเป็น
พื้นฐานของความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
แสนสิริจัดทำ�จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ (Sansiri ทุกรายในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำ�กับดูแล
Supplier Code of Conduct) ในปี 2560 โดยมีจดุ ประสงค์ ทีด่ ี ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่สำ�คัญดังนี้
เพือ่ มุง่ พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ

สิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
หรือสถานการณ์ ไม่ปกติ ตามข้อกำ�หนดและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย

บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เพือ่
ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และปรับการดำ�เนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านการใช้นวัตกรรม

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

รายงานความยั่งยืน 2560

ดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รักษาข้อมูลภายใน ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เปิดเผยข้อมูลและทำ�ธุรกรรมอย่างโปร่งใส รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

การบริหารจัดการคุณภาพ

ปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านแรงงาน
เด็ ก ของแสนสิ ริ ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก จ้ า ง
ด้วยความเป็นธรรมตามข้อกำ�หนด
กฎหมาย และไม่กระทำ�การที่เข้าข่าย
แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์

ดำ�เนินการตามมาตรฐานและขั้นตอน
การบริหารจัดการคุณภาพในการส่งมอบ
สินค้าและบริการ รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและแก้ ไขข้อผิดพลาด

นอกจากนี้ แสนสิริกำ�หนดนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก
(Zero-Tolerance Policy Against Child Labour)
ซึง่ กำ�หนดในสัญญาว่าจ้างคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาทีด่ �ำ เนินงานกับ
แสนสิริตั้งแต่ปี 2555 และแสนสิริยังมีนโยบายและกิจกรรม
เพื่ อ ให้ ร างวั ล คู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมาให้ ดำ� เนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติการต่อต้านแรงงานเด็ก

ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

ดำ�เนินมาตรการ
ความคุ้มครองเด็ก

ดำ�เนินการให้คู่ค้าช่วงบริษัทย่อย
และบริษัทในเครือของคู่ค้า

โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก
และการทำ�งานของคนต่างด้าว

จากความรุนแรง ทารุณกรรม หรือ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
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แสนสิริตั้งเป้าหมายให้คู่ค้าและผู้รับเหมาตรง (Tier 1
Supplier & Contractor) ทัง้ หมดลงนามรับรองและปฏิบตั ิ
ตามจรรณยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจดังกล่าวภายในปี 2561 และแสนสิริ
คาดว่ า จะมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมคู่ ค้ า และผู้ รั บ เหมาเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการดำ�เนินงานตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ภายในปี 2561-2562 รวมถึงแผนการตรวจประเมินคูค่ า้ และ
ผู้รับเหมาภายในปี 2561-2562
จริยธรรมธุรกิจ
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของแสนสิริ

ผลการลดต้นทุนจากการประมูลราคา ปี 2560
การคัดเลือกคู่ค้าผ่านกระบวนการประมูลราคา ส่งผลให้แสนสิริสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อได้กว่า 156 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ที่ 145 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
แสนสิริบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมาในห่วงโซ่อุปทานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังนี้

การลดต้นทุนจากการประมูลสินค้า ในปี 2558-2560
(ล้านบาท)
225
200

รักษามาตรฐานคุณภาพ
ของสินค้าและงานรับเหมาโครงการ
ครอบคลุมด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าและผู้รับเหมาของแสนสิริ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดซือ้ ส่วนโครงการ ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายโฮมแคร์ ในรูปแบบการขึน้ ทะเบียน
คู่ค้า ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติด้านศักยภาพ คุณภาพของ
สินค้าและบริการ ผลตรวจประเมินแหล่งผลิต และการ
เข้าร่วมประมูลราคา ทัง้ นีค้ คู่ า้ และผูร้ บั เหมาจะได้รบั การสือ่ สาร

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ

รายละเอียดข้อกำ�หนดการดำ�เนินงานด้านสังคม สิง่ แวดล้อม
และการกำ�กับดูแลตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ
เพื่อลงนามรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม แสนสิริมีแผนจัดทำ�บัญชีรายชื่อคู่ค้าที่มีความสำ�คัญ
(Critical Supplier) ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและการเป็น
คู่ค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ภายในปี 2561

รายละเอียดคู่ค้าและผู้รับเหมาของแสนสิริ ปี 2560

มากกว่า 150 ราย

100 ราย

ร้อยละ 80

คู่ค้าและผู้รับเหมาทั้งหมด

คู่ค้าและผู้รับเหมาที่
เข้าร่วมประมูลราคา

คู่ค้าและผู้รับเหมา
ที่ขึ้นทะเบียนปีนี้

ใช้จ่ายกับคู่ค้า
และผู้รับเหมาท้องถิ่น
(บริษัทสัญชาติไทย)

290

300

2558

2559

156
145

2558

2559

2560

ปี

2560

ปี

ผลการดำ�เนินงาน
เป้าหมาย

แสนสิรติ รวจประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของคูค่ า้ และ
ผูร้ บั เหมาโดยฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้างและฝ่ายพัฒนาโครงการปีละ
2 ครั้ง ในช่วงระหว่างและหลังดำ�เนินโครงการ โดยพิจารณา
จากตัวชีว้ ดั ต่างๆ เช่น คุณภาพของสินค้า คุณภาพการติดตัง้
เงือ่ นไขการรับประกัน และการประสานงานกับแสนสิริ โดยคูค่ า้
หรือผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินในระดับทีก่ �ำ หนดจะได้

400 ราย

74

210

400

รับรางวัลเพือ่ เป็นแรงจูงใจในการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีม่ ี
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ การประเมินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาความแม่นยำ�และประสิทธิภาพในรูปแบบการประเมิน
ออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

75

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ควบคุมต้นทุน
ในการพัฒนาโครงการ

228

จำ�นวนคู่ค้าของบริษัท (ราย)

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินคู่ค้า

คู่ค้าประเภทส่งสินค้าอย่างเดียว
รางวัล Diamond Partner

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
โครงการ และผลการตรวจด้านความปลอดภัย
ตลอดระยะทดลองการใช้งาน

บริการหลังการขาย
เป็นไปตามมาตรฐานของแสนสิริ

แก้ ไขปัญหา
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า
อยู่ในระดับที่กำ�หนด

สำ�หรับ บริษัท แอร์ โค จำ�กัด ที่ส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศ สำ�หรับ บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด ที่ส่งสินค้า
ในโครงการ คณาสิริ วงแหวน-ลำ�ลูกกา โครงการเศรษฐสิริ ประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัว ในโครงการบุราสิริ ท่าข้ามลำ�ลูกกา โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี ได้ ในระดับดีเลิศ พระราม 2 และ โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา ได้ ในระดับดี

รางวัลสำ�หรับผู้รับเหมาก่อสร้างดีเด่น ประจำ�ปี 2560
ในปี 2560 แสนสิรจิ ดั งานมอบรางวัลสำ�หรับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และบัตรสมนาคุณให้เข้าพักโรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ มูลค่า
ดีเด่น (Sansiri Quality Day) ซึ่งผู้รับเหมาที่ได้รับรางวัล รวมกว่า 3 แสนบาท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาโครงการ
ุ ภาพ โดยมีผู้รับเหมาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 20 ราย
จะมีสิทธิ์ในการลดสัดส่วนค่าประกันผลงาน (Retention) อย่างมีคณ
รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ระยะเวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามแผนโครงการ

รางวัล Gold Partner

7

10

ผู้รับเหมาระดับ
Diamond Quality Award

ผู้รับเหมาระดับ
Gold Quality Award

รางวัล Project Procurement Award ประจำ�ปี 2560
แสนสิรจิ ดั งานมอบรางวัลให้แก่คคู่ า้ โครงการทีม่ ผี ลการดำ�เนิน ที่เข้าร่วมประกวดจาก 62 โครงการที่อยู่ในการดำ�เนินงาน
ด้านคุณภาพโดดเด่นตามประเภทการบริการ และแยกรางวัล ก่อสร้าง โดยรางวัลประกอบด้วย บัตรสมนาคุณให้เข้าพัก
เป็นระดับ Diamond Partner และ Gold Partner ในปี โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 แสนบาท
2560 มีคคู่ า้ ทีด่ �ำ เนินงานอยูใ่ นโครงการแสนสิริ 18 โครงการ

1

1

1

ผู้รับเหมาประเภทการ
ให้บริการหลังการขาย
บ้านเดี่ยวดีเด่น

ผู้รับเหมาประเภท
ประเภทการให้
บริการหลังการขาย
ทาวน์เฮาส์ดีเด่น

ผู้รับเหมาประเภท
การให้บริการหลัง
การขายห้องชุดดีเด่น

คู่ค้าประเภทส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง
รางวัล Diamond Partner
สำ�หรับ บริษัท โมดูลั่ม จำ�กัด ที่ส่งสินค้าและติดตั้งประเภท
งานอลูมิเนียมในโครงการเศรษฐสิริ พัฒนาการ โครงการ
บุราสิริ ติวานนท์ โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี และโครงการ
สิริ อเวนิว เจริญกรุง ได้ ในระดับดีเลิศ

76

รางวัล Gold Partner
สำ�หรับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ส่งสินค้าและติดตั้งประเภทงานลิฟท์ โดยสารในโครงการ
เดอะ โมนูเม้นต์ สนามเป้า โครงการเดอะ ไลน์ จตุจกั ร-หมอชิต
และโครงการเดอะ ไลน์ ราชเทวี ได้ ในระดับดี
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การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน

นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน
แสนสิรมิ งุ่ ประยุกต์นวัตกรรมในการพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทานอย่าง สินค้านวัตกรรมที่ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีแ่ สนสิรกิ �ำ หนด
ต่อเนือ่ งทัง้ ส่วนของนวัตกรรมด้านกระบวนการดำ�เนินงานและ หรือประยุกต์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้
สินค้านวัตกรรม โดยสนับสนุนคูค่ า้ รายใหม่ทสี่ ามารถนำ�เสนอ ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่ค้าสินค้านวัตกรรม ปี 2560

นวัตกรรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี 2560 แสนสิริจัดตั้งหน่วยงานนวัตกรรมในฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้าง (Innovation Procurement) เพือ่ รับผิดชอบในการ
จัดซือ้ จัดหาสินค้านวัตกรรมโดยเฉพาะ แยกออกจากการจัดซือ้
จัดหาสินค้าประเภทอืน่ ๆ และมีหน้าทีว่ เิ คราะห์ความต้องการ

ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าและกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เพือ่ กำ�หนดแผนการจัดหาสินค้านวัตกรรมทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการจัดหา
นวัตกรรมทีส่ ามารถสนับสนุนการดำ�เนินงานในองค์กรอีกด้วย

ระบบการจัดซื้อสินค้าออนไลน์

แสนสิรสิ นับสนุนการนำ�เสนอสินค้าของคูค่ า้ ขนาดเล็กถึงขนาด กับแสนสิริ 11 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ 8 ราย และ
กลาง (SME) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดซื้อสินค้านวัตกรรม มีสินค้านวัตกรรมใหม่ถึง 69 รายการ
โดยในปี 2560 มีคู่ค้าส่งมอบสินค้านวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียน
ระบบ Smart Home

ในปี 2560 แสนสิริพัฒนาแอปพลิเคชัน Home Service ประดิพัทธ์ โครงการเดอะไลน์ อโศก-รัชดา และโครงการโมริ
ให้มีระบบการสั่งซื้อขายเครื่องใช้ ไฟฟ้าของ Samsung เฮาส์ สามารถซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ของ SB Furniture ผ่าน
สำ�หรับลูกบ้านแสนสิริทุกคน และลูกบ้านในโครงการเดอะ แอปพลิเคชันดังกล่าวได้
เบส แจ้งวัฒนะ โครงการเดอะไลน์ วงสว่าง โครงการเดอะไลน์

Smart Mailbox

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ที่ควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน หรือกล่องจดหมายทีล่ กู บ้านสามารถเปิด-ปิดกล่องจดหมาย
ที่นำ�มาใช้เป็นมาตรฐานของบ้าน ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด ด้วยสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในโครงการ เดอะ ไลน์
จตุจักร-หมอชิต และโครงการเดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง
Eco-Chips

Igloo Home

หรือเกล็ดเรซิน่ เรืองแสง สำ�หรับ การวิง่ และปัน่ จักรยาน ทีน่ �ำ หรือที่ล็อกประตูดิจิทัล (Digital Door Lock) ที่นำ�มาใช้ ใน
มาใช้ ในโครงการดีคอนโด กำ�แพงแสน
โครงการโอกะ เฮาส์ โครงการเดอะ ไลน์ สาทร และโครงการ
คาวะ เฮาส์
(รายละเอียดสินค้านวัตกรรมเพิ่มเติมที่บท การสร้างสรรค์นวัตกรรม)
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ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

กระบวนการทำ�งานร่วมกันระหว่างฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การบริการทีเ่ ป็นเลิศ ได้รบั การตรวจสอบประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ตามรายละเอียดดังนี้

การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าถือเป็นรากฐานของการสร้าง
ความเชื่อมั่นของลูกค้า และเป็นการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจจากการรักษาฐานลูกค้าเดิม และการ
บอกต่อความประทับใจให้ลกู ค้าใหม่ ซึง่ แสนสิรบิ ริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโครงการสิทธิพิเศษ ที่ให้บริการโดย

บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
เป็นอย่างดี ทัง้ นี้ ความคิดเห็นของลูกค้าจะถูกนำ�มาประกอบ
การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ่ ส่งมอบบริการทีต่ อบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ร่วมรับผิดชอบพัฒนาความสัมพันธ์

การติดตามระดับคุณภาพการให้บริการ
แสนสิรกิ �ำ หนดให้มกี ารประเมินคุณภาพการให้บริการแก่ลกู ค้า
และผู้สนใจโครงการ เพื่อใช้ผลการประเมินดังกล่าวในการ
จัดทำ�แผนพัฒนาการดำ�เนินงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและขยายระบบการประเมินความพึงพอใจในทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายพัฒนาการบริการ (Service
Development Department: SD) ฝ่ายบริหารอาคาร
ที่พักอาศัย (Property Management Residential :
PMR) เป็นต้น

หน่วยงาน Call Centre ถูกประเมิน
ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
หลังจากให้บริการทางโทรศัพท์

หน่วยงาน Call Centre
ติดต่อลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
รายบุคคลต่อการให้บริการของทุกหน่วยงานในรูปแบบ
คะแนนความพึงพอใจลูกค้า

ฝ่ายพัฒนาการบริการ ตรวจประเมิน
การให้บริการของพนักงานขาย
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจประเมินผล
ความพึงพอใจสินค้าและบริการ
ในรูปแบบดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ
(Customer Satisfaction Index: CSI)

แสนสิริรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงรุกกับลูกค้าและ เกี่ยวข้องในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าและลูกบ้านระดับ
ลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างฝ่ายที่ คุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายขายโครงการ
(Sales)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relations)

แนะนำ�การเข้าชมบ้านหรือห้อง
ตัวอย่าง และให้ข้อมูลกับผู้สนใจ
โครงการ รวมถึงสนับสนุนขั้นตอนการ
ตกลงทำ�สัญญาซื้อขาย

นำ�เสนอข้อมูลการชำ�ระค่างวด การ
ตรวจรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโอน
กรรมสิทธิ์ และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
สินเชื่อเพื่อการซื้อที่พักอาศัย
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ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย
(Property Management
Residential)
บริหารจัดการคุณภาพที่พัก
อาศัยของโครงการ และบริการ
หลังการขายสำ�หรับลูกค้าใน
ระยะเวลารับผิดชอบ

ฝ่ายโฮมแคร์
(Home Care)

พร็อพเพอร์ตี้แคร์
(Property Care)

ฝ่ายพัฒนาบริการ
(Service Development)

รับผิดชอบดูแลโครงการ
กรณีที่มีงานซ่อมแซมและ
บำ�รุงรักษาให้กับลูกค้า

นำ�เสนอข้อมูลและอำ�นวยความสะดวก
ลูกค้าต่างชาติ (International
Buyer) รวมถึงสนับสนุนการชำ�ระค่า
ส่วนกลางผ่านระบบหักบัญชี

จัดฝึกอบรมพนักงานขายและ
พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ด้าน
การให้บริการลูกค้า การให้ข้อมูล
ธุรกรรมการเงิน และการแนะนำ�
นิติบุคคล รวมถึงพนักงานที่ดำ�เนิน
งานในคอมมูนิตี้รีเทลและโรงแรม
83

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ความรับผิดชอบในการส่งมอบบริการระดับคุณภาพ

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าและลูกบ้าน

ระบบ Sansiri Live Chat

ระบบ Call Centre

แสนสิรบิ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าในทุกช่องทางการให้บริการ ทัง้ นี้ แสนสิรจิ ดั ให้มกี ระบวนการประเมินประสิทธิภาพการให้
โดยนำ�เสนอข้อมูลโครงการ และสนับสนุนข้อมูลการซื้อขาย บริการ เพื่อพัฒนาการดำ�เนินความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริการอืน่ ๆ เพือ่ อำ�นวย ต่อเนือ่ ง
ความสะดวกและสร้างประสบการณ์ทนี่ า่ ประทับใจให้กบั ลูกค้า
ช่องทางให้บริการของแสนสิริ (Sansiri Touch Point)
แสนสิริ เลาจน์

สำ�นักงานขาย

ลูกค้าและลูกบ้านของแสนสิริสามารถสอบถามข้อมูลกับ ลูกค้าและลูกบ้านของแสนสิรสิ ามารถติดต่อระบบ Call Centre
ผู้ช่วยออนไลน์ของแสนสิริ ผ่านระบบแชทออนไลน์ ได้ที่ ของแสนสิริ เพื่อสอบถามข้อมูล และให้ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแสนสิริได้ที่หมายเลข 1685
https://www.sansiri.com
โรงแรมในเครือแสนสิริ
(Escape Sansiri Hotel Collection)

แสนสิรดิ �ำ เนินธุรกิจคอมมูนติ ม้ี อลล์ในชือ่ ฮาบิโตะ มอลล์ เพือ่
เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนและมีสง่ิ อำ�นวยความสะดวกต่อลูกค้าทีพ่ กั
อาศัยในโครงการของแสนสิรโิ ดยรอบ มอลล์ดงั กล่าวประกอบ
ไปด้วยร้านค้าและร้านสะดวกซือ้ ภายในอาคารทีอ่ อกแบบมาเพือ่
อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับทุกคนในครอบครัว

แสนสิรดิ �ำ เนินธุรกิจให้บริการโรงแรมภายใต้ชอ่ื โรงแรม เอสเคป
แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 แห่ง
ได้แก่ เอสเคปหัวหิน และเอสเคปเขาใหญ่ ซึง่ ให้บริการสถาน
ทีจ่ ดั ประชุมและกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมผ่อนคลายอืน่ ๆ โดย
พนักงานที่ได้รบั การฝึกอบรมด้านการให้บริการอย่างดีเยีย่ ม

(ดูรายละเอียดคอมมูนิตี้รีเทลเพิ่มติมบนเว็บไซต์
https://www.sansiri.com/commercial/habito/)

(ดูรายละเอียดโรงแรมเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ http://www.escape-hotel.com)

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

คอมมูนติ รี้ เี ทล (Community Retail)

ลูกค้าปัจจุบนั สามารถเข้าพักผ่อนได้ทแี่ สนสิริ เลาจน์ (Sansiri
Lounge) ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ซึง่ ให้บริการของว่าง เครือ่ งดืม่ และสัญญาณ Wi-Fi รวมถึง
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
ในแสนสิริ เลาจน์
(สอบถามรายละเอียด แสนสิริ เลาจน์ เพิ่มเติมที่ 02-610-9207-9)
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ลูกค้าสามารถเข้าชมบ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างของ
โครงการ ซึ่งฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ร่วมกันนำ�เสนอ
ข้อมูลโครงการและข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั
ข้อมูลที่สำ�คัญสำ�หรับการตัดสินใจซื้อโครงการ
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ความพึงพอใจต่อบริการของแสนสิริ

นอกจากนี้ แสนสิริดำ�เนินการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับวางแผนดำ�เนิน
งานให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 แสนสิรไิ ด้ปรับโครงสร้างการจัดเก็บคะแนนความ
พึงพอใจขององค์กรใหม่ เพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานด้าน
การให้บริการ โดยขยายฐานการสำ�รวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าให้สอดคล้องตาม Customer Journey ทีค่ รอบคลุม
ตั้งแต่การเข้าชมบ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างของโครงการ
การแนะนำ�และให้ข้อมูลโครงการ การทำ�สัญญาซื้อ การโอน
กรรมสิทธิ์ การส่งมอบบ้านหรือห้องชุด การบริการหลังการขาย

และการติดต่อแจ้งเรือ่ งหรือขอข้อมูลผ่านระบบ Call Centre
ทั้งนี้ แสนสิริจะนำ�ผลจาการประเมิน ดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ออกแบบกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจและโครงการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาการให้บริการของ
แสนสิรใิ ห้ดยี งิ่ ขึน้ โดยประเด็นที่ได้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
คือ มารยาทในการให้บริการ ความรวดเร็วในการทำ�งาน และ
การติดตามในการประสานงาน

ดัชนีความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
(Customer Satisfaction Index: CSI)
เทียบกับเป้าหมายที่ ร้อยละ 90
หมายเหตุ: *ในปี 2560 แสนสิริขยายฐานการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ Customer Journey ของลูกค้า ส่งผลให้ ได้ค่า CSI
ที่ร้อยละ 82 เทียบกับเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 90 ซึ่งหากใช้ขอบเขตของฐานข้อมูลเดิมในปี 2559
จะส่งผลให้ ได้ค่า CSI ในปี 2560 ที่ร้อยละ 89 เทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ 90

ร้อยละ
100

แสนสิรจิ ดั เก็บข้อมูลข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลูกค้า ด้านการให้บริการ ซึ่งผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ
และลูกบ้านจากทุกช่องทาง ซึ่งผลดำ�เนินงานในปี 2560 แสนสิริมีรายละเอียดดังนี้
พบว่าข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจที่เป็นประเด็นหลัก คือ

72
รายการ
เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด้านการบริการ
จากข้อร้องเรียนทั้งหมด 190 รายการในปี 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ร้อยละ
82*

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจของแสนสิริ

ร้อยละ
100
ได้รับการบริหารจัดการ
และดำ�เนินการจนแล้วเสร็จในปี 2560

ของบุคลากรฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านการอบรมด้านคุณภาพการบริการ
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ประสบการณ์พิเศษสำ�หรับลูกค้าพิเศษ

การดูแลลูกค้าภายใต้หลักการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centricity)

ในปี 2560 แสนสิริจัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิ ยังได้พฒ
ั นากลยุทธ์ทตี่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลูกบ้านได้ตรงตามความคาดหวังมากขึ้น
นำ�เสนอสิทธิพิเศษสำ�หรับลูกค้าแสนสิริ นอกจากนี้ แสนสิริ
แสนสิริ แฟมิลี่
แสนสิริยกระดับการดูแลลูกค้า ด้วยการพัฒนามุมมองด้าน
การบริหารจัดการและจัดกลุ่มลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม (Integrated Big Data
Analysis) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถตอบ
สนองความต้องการลูกค้าแบบเฉพาะตัวในระดับบุคคล
(Personalised) รวมถึงกำ�หนดแผนต่อยอดการวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้าเพิม่ เติม เพือ่ วางแผนการส่งมอบบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมระหว่างแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์
บัตรเครดิตร่วม SCB Sansiri Platinum Card เป็นโครงการ
บัตรเครดิตที่แสนสิริร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อลูกค้าในการชำ�ระค่า
ดำ�เนินการประเภทต่างๆ เช่น ค่าจองโครงการ หรือค่างวด
ทีพ่ กั ซึง่ ลูกค้าหรือผูท้ สี่ นใจสามารถดูรายละเอียดสิทธิพเิ ศษ
ของบัตรเครดิตร่วมได้ที่เว็บไซต์ http://www.scb.co.th/
creditcard/credit-card/sansiri-platinum

นอกจากนี้ แสนสิรพิ ฒ
ั นากระบวนการออกแบบการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด Customer Journey ซึง่ เป็นการทำ�งานลักษณะ
ใหม่ขององค์กรโดยกลุม่ พนักงาน Agile Team ของแสนสิรทิ ี่
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แสนสิริ แฟมิลี่ (Sansiri Family) เป็นโครงการสิทธิประโยชน์
ที่แสนสิริมอบให้แก่ลูกบ้านทุกคน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่มี
ความเฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของลูกบ้าน รวมถึง
สิทธิพิเศษจากร้านค้าต่างๆ ซึ่งลูกบ้านของแสนสิริสามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ของแสนสิริ (https://
www.sansiri.com/family/

บริการผู้ช่วยบริหารอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว (Relationship Manager)

บริการผูช้ ว่ ยบริหารอสังหาริมทรัพย์สว่ นตัว เป็นหนึง่ ในบริการ
ใหม่ของแสนสิริภายใต้แนวคิดที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดย
กำ�หนดผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย
ส่วนตัว (Personal Assistant) สำ�หรับให้คำ�ปรึกษาเฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการเข้าพักอาศัยภายในโครงการของ
แสนสิริ รวมถึงทำ�หน้าที่สนับสนุนการสื่อสารระหว่างแสนสิริ
และลูกค้ากลุ่มศักยภาพสูง ในรูปแบบการติดต่อผ่านบุคคล
เดียว (Single Contact Point) ทั้งนี้ เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกและสร้างความแตกต่างของประสบการณ์การให้บริการ
ของแสนสิริที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ทุ ก โครงการของแสนสิ ริ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ ส ามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกเหนือ
จากความโดดเด่นในการออกแบบ แสนสิรยิ งั เน้นการควบคุม
คุณภาพของการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานใน
ระดับสากล เพราะลูกค้าทุกรายย่อมมีความคาดหวังที่จะได้

ความรับผิดชอบควบคุมคุณภาพโครงการ
รับสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นและคุณภาพดีเยี่ยม
แสนสิ ริ จึ ง บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโครงการโดยกำ � หนด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม คุ ณ ภาพตลอดการพั ฒ นา
โครงการ รวมถึงใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำ�เนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการ
ของแสนสิริมีคุณภาพและสร้างความประทับใจสูงสุด

แสนสิริบริหารจัดการคุณภาพโครงการ ครอบคลุมตั้งแต่
กระบวนการออกแบบ กระบวนการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ ใน
โครงการ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการตรวจรับมอบ
จนถึ ง กระบวนการหลั ง การขาย โดยมี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ

ร่ ว มกั น รั บ ผิ ดชอบการควบคุ ม คุ ณ ภาพโครงการ ได้ แ ก่
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อโครงการ ฝ่ายพัฒนา
โครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง และ
ฝ่ายโฮมแคร์

ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายจัดซือ้ โครงการและฝ่ายพัฒนาโครงการ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง

ร่วมกับผู้บริหารงานก่อสร้าง กำ�กับดูแลผู้รับเหมาและคู่ค้า
ในการดำ�เนินงานตามแนวคิดโครงการและคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อควบคุมคุณภาพการก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและผ่านการรับรองการตรวจสอบด้านคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพตามแต่ละขัน้ ตอนของการก่อสร้างให้เป็น
ไปตามมาตรฐานทีแ่ สนสิรกิ �ำ หนดไว้ ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน
ควบคุมคุณภาพ (QC Application) และแอปพลิเคชัน PJ
& CM Inspector รวมถึงจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานการ
ทำ�งานและมาตรฐานวัสดุสำ�หรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายโฮมแคร์และฝ่ายพัฒนาโครงการ

การบริหารจัดการคุณภาพโครงการ

รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งรวบรวม ตรวจสอบ แก้ ไข และซ่อมแซมรายการแจ้งซ่อมของลูกบ้าน
รายการแจ้งซ่อมหรือแก้ ไขและประสานงานกับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแก้ ไขข้อกังวลต่างๆ พร้อมตรวจติดตามผลการ
ก่อนการส่งมอบสินค้าเพือ่ นำ�ไปสูข่ นั้ ตอนการโอนกรรมสิทธิ์ แก้ ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และจัดเก็บรายงานในฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
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แสนสิริกำ�หนดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพตลอดการ การลดปริมาณข้อบกพร่อง (Defect) ของโครงการ และ
พัฒนาโครงการ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนดำ�เนินการ ดำ�เนินการตรวจรับมอบสินค้าได้รวดเร็วขึ้นทั้งในโครงการ
ก่อสร้าง ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง ระหว่างส่งมอบสินค้า แนวราบและแนวสูง
และหลังจากที่ลูกบ้านเข้าพักอาศัย เพื่อตอบสนองนโยบาย

สินค้าและบริการคุณภาพ

แสนสิริกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการ โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพจะประสานงาน
กับฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้บริหารงานก่อสร้างในการ
ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพโครงการ โดยใช้เครื่อง

สินค้าและบริการคุณภาพ

มือที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการตรวจประเมิน
และแสดงผลการตรวจประเมินอย่างรวดเร็ว และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับโครงการ
หลักสูตรระบบสระว่ายน�ำ
การออกแบบติดตั้งและ
การบำ�รุงรักษา

หลักสูตร เรียนรู้ เข้าใจ
แก้ ไขถูกจุดตามมาตรฐาน

หลักสูตรระบบงาน
สุขภัณฑ์

ฝ่ายควบคุมคุณภาพใช้แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพในการ
ตรวจประเมินงานก่อสร้างตามรายการตรวจสอบ เพือ่ บันทึก
ผลการตรวจประเมิน ตรวจจับ และแก้ ไขการทำ�งานที่ผิด
มาตรฐานคุณภาพ ตามที่ระบบในแอปพลิเคชันแจ้งเตือน
ทัง้ นี้ การใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว ทำ�ให้ฝา่ ยควบคุมคุณภาพ
สามารถบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ
ตรวจประเมินคุณภาพได้เร็วขึ้นเป็นวันละ 6 ยูนิต เทียบกับ
กระบวนการตรวจสอบแบบปกติ วันละไม่เกิน 4 ยูนิต
เพิ่มสมรรถนะการควบคุมคุณภาพในระดับโครงการ
ในปี 2560 ฝ่ายควบคุมคุณภาพร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาแอปพลิเคชัน PJ & CM Inspector
สำ�หรับโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ต เพือ่ สนับสนุนกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสำ�หรับฝ่ายพัฒนาโครงการและผู้บริหาร
งานก่อสร้างในการตรวจประเมินคุณภาพโครงการในรูปแบบ
ดิจทิ ลั ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจประเมินคุณภาพตาม
รายการตรวจประเมิน และลดระยะเวลาการจัดทำ�รายงาน
การตรวจประเมิน อีกทั้ง ในปี 2560 ฝ่ายควบคุมคุณภาพยัง
ได้จัดฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพโครงการให้กับฝ่าย
พัฒนาโครงการทัง้ แนวราบและแนวสูง ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และฝ่ายโฮมแคร์รวม 38 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 227 คน

หลักสูตรการขจัดปัญหา
คุณภาพบ้านอย่างยั่งยืน 2017
รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินงานด้านคุณภาพโครงการประเมินจาก
จำ�นวนครั้งของการตรวจรับมอบของลูกค้า โดยกำ�หนด
เป้าหมายจำ�นวนครั้งของการตรวจรับมอบของลูกค้าไม่เกิน
2 ครัง้ สำ�หรับทุกโครงการ ในปี 2560 แสนสิรบิ รรลุผลดำ�เนินงาน
ด้านคุณภาพโครงการตามเป้าหมายที่กำ�หนด โดยมีจำ�นวน

หลักสูตรเทคนิคการเลือกใช้วัสดุ
ยาแนวร่องรอยต่อเพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาน�ำ รั่วซึมจากภายนอก

ครั้งของการตรวจรับมอบเฉลี่ยต่ำ�กว่า 2 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้
จำ�นวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของบริษัทฯ มีจำ�นวนลดลง
ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้บริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านคุณภาพดังกล่าว
ตามขั้นตอนการดำ�เนินงานภายในทันทีที่ได้รับข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและการจัดการ
6 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
จากข้อร้องเรียนทั้งหมด 190 รายการ ในปี 2560

ร้อยละ 100
ของข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ ได้รับการบริหารจัดการ
และดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ ในปี 2560
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แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ (QC Application)

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

แนวปฏิบัติการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสีย่ งด้าน
การเงินและชือ่ เสียงของบริษทั รวมถึงช่วยลดความเสีย่ งด้าน
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทอ่ี าจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาโครงการ แสนสิรจิ งึ ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการ
การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายพัฒนาโครงการ
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปแสนสิริ ผูบ้ ริหารงานก่อสร้าง
(Construction Manager) ผู้รับ เหมา รั บ ผิ ด ชอบ

แสนสิรบิ ริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment, Health, and Safety) ตามคูม่ อื
การกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

การดำ�เนินงานตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม ในขณะทีฝ่ า่ ย
Call Centre จะเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการข้อร้อง
เรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยัง
มีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืนเป็นหน่วยงาน
ในการมองภาพรวมงานด้านความยั่งยืน ช่วยสนับสนุน
และติ ดตามความคื บ หน้ า ของการดำ � เนิ น โครงการที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนองค์กรอีกด้วย

แสนสิรกิ �ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดกระบวนการดำ�เนินงานให้เกิดขึน้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ตัง้ แต่
ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดตั้งแผ่นคอนกรีต
สำ�เร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รวมถึงการวางแผนและ

พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้ก�ำ หนดผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อควบคุมการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอน ให้
สอดคล้องตามกฎหมาย และตามรายละเอียดข้อตกลงการ
ดำ�เนินงานของแสนสิริ
บริหารจัดการมลพิษจากการ
ดำ�เนินงาน

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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บริหารจัดการทรัพยากรนำ�

ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้าน
สิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ต่อมนุษย์

บันทึกและจัดการเหตุการณ์
ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
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โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

เป้าหมายการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สื่อสารและกำ�กับการดำ�เนินงาน

แสนสิรมิ งุ่ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยกำ�หนดเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีค่ าดว่าจะบรรลุภายใน
ปี 2565 เทียบกับปีฐาน 2561 เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจของแสนสิริ ดังนี้

ฝ่ายพัฒนาโครงการ ดำ�เนินงานร่วมกับ ผูบ้ ริหารงานก่อสร้าง (Construction Manager)
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของผู้รับเหมา

ลดความเข้มการใช้พลังงาน

ลดความเข้มการใช้น�ำ

ลดปริมาณขยะ

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

วางแผน

ฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับทีป่ รึกษา และฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ จัดทำ�และยืน่ ขออนุมตั ริ ายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อน
การพัฒนาโครงการ

ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
ฝ่ายสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
ดำ�เนินการร่วมกับผู้รับเหมาของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
ผลิต

ควบคุมกระบวนการผลิต

ควบคุมผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

กำ�หนดแนวปฏิบัติ

ให้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของ กระบวนการทำ�งานและ
บริษทั จรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจ อุปกรณ์ ป้องกันของทุก
และมาตรการตามรายงาน โครงการ
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
และวางมาตรการเพื่อป้องกัน
และแก้ ไข รวมถึงติดตามตรวจ
สอบตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

ข้อร้องเรียนและการจัดการ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ
จัดทำ�รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กำ�กับดูแลผู้รับเหมา

ติดตาม

กรณี มี เ หตุ ร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า มาจากช่ อ งทางที่ แ สนสิ ริ กำ � หนดไว้ สำ � หรั บ
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุและจัดการข้อร้องเรียน เช่น
ฝุ่นละออง เสียง และความสะอาดบริเวณโครงการ และรายงานความคืบหน้าการแก้ ไขต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
Call Centre

Facebook

Twitter

โทร 1685

https://www.facebook.
com/sansirifamily/

@SansiriPLC

Instagram

เว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

https://www.
instagram.com/
sansiriplc

https://www.sansiri.
com

https://www.sansiri.
com/eng/corporategovernance

ควบคุมการขนส่ง

ตามมาตรฐาน และข้อกำ�หนด
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปไปยัง
ด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น การจัดการฝุน่ และน้�ำ เสีย พื้นที่พัฒนาโครงการอย่าง
ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ
ปลอดภัย
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รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ก่อสร้าง

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

แสนสิริ ผู้บริหารงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาดำ�เนินการตาม ตอบสนองเป้าหมายการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและได้รับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และบริหารจัดการ การรับรองโครงการตามมาตรฐานของภาครัฐ
ทรัพยากรสำ�หรับพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ผลตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ปี 2560
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11 โครงการ

7 โครงการ

ที่แสนสิริจัดทำ�รายงานฯ

ที่ผ่านการอนุมัติรายงานฯ ทั้งหมดและอยู่
ในช่วงดำ�เนินการก่อสร้าง

3 โครงการ

1 โครงการ

ที่ผ่านการอนุมัติรายงานฯ
ในปี 2560

อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดทำ�รายงานฯ

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปสำ�หรับใช้ ในการก่อสร้าง
ของแสนสิริ มีสภาพการดำ�เนินงานที่เหมาะสม และผ่านการ
ตรวจวัดดัชนีชวี้ ดั ด้านสิง่ แวดล้อมโดยองค์กรอิสระภายนอก
ซึง่ ผลการตรวจวัดดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในปี 2560 อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงเรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำ�เนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เกีย่ วกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชม.
บริเวณพื้นที่ทำ�งาน

ความร้อน
บริเวณพื้นที่ทำ�งาน

ความเข้มแสง
บริเวณพื้นที่ทำ�งาน

คุณภาพทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพของนำ�ทิ้ง

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

สถานะโครงการที่ต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2560
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โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการมาตรฐาน LEED

ในปี 2560 แสนสิริรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และแก้ ไข
ประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว ตลอดจนสื่อสารผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จากการดำ�เนินงานของแสนสิริ

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

6 รายการ
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมบริเวณ
โครงการ เกี่ยวกับการจราจรในโครงการ ความเสียหายต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ และมลภาวะทางเสียง

0 รายการ

ในปี 2560 โครงการแนวหน้าของแสนสิริ “ไนน์ตเี้ อท ไวร์เลส” สร้างใหม่หรือปรับปรุงใหญ่ ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่ชัดเจน
ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in ถึงการดำ�เนินการพัฒนาโครงการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตาม
Energy and Environmental Design สำ�หรับอาคาร แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป

(ดูรายละเอียดผลการประเมินโครงการไนน์ตี้เอท ไวร์เลส ตามมาตรฐาน LEED
เพิ่มเติมที่ https://www.usgbc.org/projects/98-wireless)

ทุกรายการ
ได้รบั การแก้ ไข และสือ่ สารผลการจัดการกับผูร้ อ้ งเรียนทัง้ หมด
ในปี 2560
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สังคมคาร์บอนต่ำ�

สังคมคาร์บอนต่ำ�

สังคมคาร์บอนต่ำ�

โครงการเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

แสนสิริเล็งเห็นความสำ�คัญและตระหนักถึงผลกระทบจาก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมส่งมอบโครงการที่ได้
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อธุรกิจ คุณภาพให้กบั ลูกบ้าน โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมการใช้ชวี ติ
ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แสนสิริจึงออกแบบ ในสังคมคาร์บอนต่ำ�
และพัฒนาโครงการเพือ่ สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและ

โครงการเพื่อการลดการใช้พลังงาน

การบริหารจัดการการใช้พลังงาน

โครงการบ้านเดี่ยว

แสนสิรบิ ริหารจัดการและออกแบบโครงการเพือ่ ปรับรูปแบบ
โครงการให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำ�
โดยกำ�หนดความรับผิดชอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
และพัฒนาโครงการ รวมถึงคู่ค้าและผู้รับเหมา เป็นผู้บริหาร
จัดการและดำ�เนินงานตามเป้าหมายการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ที่ ค วบคุ ม การดำ � เนิ น งานที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
น้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ แสนสิรมิ แี ผนการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน

ปี 2560 แสนสิรพิ ฒ
ั นานวัตกรรมสำ�หรับโครงการทีอ่ ยูภ่ ายใต้แนวคิด Cooliving Designed Home ทีม่ งุ่ เน้นการออกแบบ
โครงการให้ระบายความร้อนได้ดีโดยไม่ใช้ ไฟฟ้า

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2561 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลปีฐานสำ�หรับการกำ�หนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแสนสิริ รวมถึงใช้ ในการ
จัดทำ�แผนการดำ�เนินโครงการต่างๆ เพือ่ ลดการใช้พลังงานและ
ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรและระดับโครงการ
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแสนสิริต่อไป

ปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แสนสิริดำ�เนินการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานรวมถึง ผลการตรวจวัดในโครงการที่แสนสิริรับผิดชอบการดำ�เนิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารสำ�นักงาน และ ส่วนกลางภายในช่วงปี 2561-2562
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปในปี 2560 และจะขยาย

ระบบพัดลมและช่องระบายอากาศใต้หลังคา
(Solar Attic)
ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดความร้อนใต้หลังคา ทำ�ให้
อากาศภายในตัวบ้านเย็นลง และลดการสะสมของเชื้อโรค

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

สังคมคาร์บอนต่ำ�

ช่องระบายลมในตัวบ้าน (Breeze Panel)
ช่วยถ่ายเทและระบายอากาศภายในตัวบ้าน

76 kg of CO2e

1 Tonne of CO2

10 m
1.7 m

ในปี 2560 แสนสิรปิ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวม
2,253 ตัน คิดเป็น 76 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อตารางเมตร ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่ 2,800 ตัน หรือ
98 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร
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1m
1m
ในปี 2560 แสนสิรมิ ปี ริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,469
กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 106 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 1,313 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 95 กิโล
วัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร

ระแนงกันแดด (Shading Screen)

ผนังบ้าน (Texture Wall)

ที่ออกแบบโดยดูจากทิศทางการรับแสงอาทิตย์ และลมของ ที่ออกแบบพื้นผิวให้ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
บ้านให้เหมาะสม
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ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green Energy Community)

ฝ้าชายคาหรือหลังคา (Roof Shade)

สีกันความร้อนและกระจกเขียวตัดแสง (UV Shield
Colour and Heat-Absorbing Green Glass)

ทีอ่ อกแบบให้ยนื่ ยาวเป็นพิเศษ เพือ่ ช่วยป้องกันแสงแดดและ
ลดความร้อนภายในบ้าน
เพื่อช่วยกันแสงและลดความร้อนจากแสงแดดที่จะเข้าสู่
ภายในบ้าน

ระบบ Air Ventilation System ในโครงการห้องชุด
สนับสนุนประสิทธิภาพการระบายอากาศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ
60 เมื่อเปรียบเทียบกับห้องปกติ โดยเมื่อเปิดช่องที่ฝ้าและ
เกล็ดประตู จะสามารถหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ประมาณ
14.2 ลิตรต่อวินาทีสำ�หรับห้องนอนขนาด 30 ตารางเมตร
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ส่งผลให้ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้อง ลดการใช้เครื่องปรับ
อากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของวัสดุภายในห้อง และช่วยเพิ่มออกซิเจนภายใน
ห้องอีกด้วย

ในปี 2560 แสนสิริได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green Energy
Community) ร่วมกันกับบริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบีซีพีจีเป็นผู้ลงทุน
ติดตัง้ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
สำ�หรับผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการของแสนสิริ เพือ่ ช่วยลดต้นทุน
ด้านพลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และประหยัดค่า
ไฟฟ้าส่วนกลางในโครงการของแสนสิริ รวมถึงสามารถซือ้ ขาย
ไฟฟ้าทีค่ งเหลือผ่านการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการเก็บข้อมูล
บล็อกเชน (Blockchain Technology) และ แอปพลิเคชัน
บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง จะดำ � เนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ในปี 2561

โครงการนี้คาดว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 10
โดยเป็นความร่วมมือระยะยาว 5 ปี โดยในเบื้องต้น แสนสิริ
และบีซพี จี มี แี ผนจัดทำ�โครงการนำ�ร่อง 5 โครงการ ได้แก่ โรง
แรมเอสเคปหัวหิน โรงแรมเอสเคปเขาใหญ่ คอมมูนิตี้มอลล์
โครงการ T77 โรงเรียนสาธิตพัฒนาย่านรามอินทรา และ
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปของแสนสิริ ซึ่งคาดว่าจะ
นำ�โครงการบ้านเดีย่ วและคอนโดมิเนียมอืน่ ๆ เข้าร่วมอีกกว่า
20 โครงการในอนาคต
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แสนสิรมิ งุ่ จัดหาสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทีผ่ ลิตโดยใช้
เทคโนโลยีเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน
และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวติ ของสินค้า
ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีอ่ าจเกิดขึน้
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของแสนสิริ ดังนัน้ แสนสิรจิ งึ บริหารจัดการ
สินค้าและโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุน

สินค้าและนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยต่อลูกค้า และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย รวมทัง้ กำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบในการกำ�กับ
ดูแลด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการดำ�เนิน
งานของคู่ค้าและผู้รับเหมา

แสนสิรกิ �ำ หนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กำ�กับดูแลการจัดซือ้
สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ พัฒนาระบบการจัดซือ้
จัดจ้างและจัดหาสินค้าจากคูค่ า้ ทีผ่ า่ นการรับรองด้านคุณภาพ
และได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดฝึกอบรม
พนักงานฝ่ายจัดซือ้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความเชีย่ วชาญ

รวมถึงกำ�หนดให้มมี าตรการทีส่ ง่ เสริมคูค่ า้ เพือ่ สนับสนุนการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามเป้าหมายด้านการส่ง
มอบสินค้าและโครงการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้า
ของแสนสิริ

แนวทางการบริหารจัดการสินค้าและพัฒนาโครงการเพือ่ สิง่ แวดล้อม
แสนสิรอิ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้า โครงการและการจัดซือ้ สินค้าทีล่ ดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำ�หรับใช้ ในการพัฒนา และมาตรการสำ�หรับคู่ค้าและผู้รับเหมา
โครงการของบริษัทฯ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบ
แนวทางการออกแบบโครงการและการจัดซือ้ สินค้าทีล่ ดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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การบริหารจัดการสินค้าและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร ความร่วมมือในการสนับสนุนและจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
จัดการสินค้า แสนสิรยิ งั ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สินค้าและพัฒนาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม

ความรับผิดชอบเพื่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการทำ�งานด้านเทคโนโลยี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายจัดซือ้ ส่วนโครงการ

กำ�หนดทิศทาง และกำ�กับดูแลการจัดซื้อสินค้า
นวัตกรรม และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการจัดซื้อสินค้าสำ�หรับโครงการให้เป็นระบบ
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ�ในการ
สื่อสารถึงคู่ค้า ประเมินคุณสมบัติและเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมของสินค้า รวมถึงลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษในการดำ�เนินงานเอกสาร

ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กระเบื้องลายไม้แทนไม้ธรรมชาติ

สุขภัณฑ์ประหยัดนำ� เพื่อลดการใช้นำ�

ถังเก็บนำ�ซิลเวอร์นาโนที่ป้องกันการเกิดตะไคร่นำ�
เพื่อลดการใช้สารเคมีกำ�จัดตะไคร่นำ�

การใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้า เบอร์ 5 เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

จัดฝึกอบรมพนักงานฝ่ายจัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ
รวมถึงให้ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เช่น เทคนิคการใช้ ไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการขจัดปัญหาคุณภาพบ้านอย่างยั่งยืน ปี 2560
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มาตรการสำ�หรับคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา

เปลี่ยนนำ�ยาเครื่องปรับอากาศ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กำ�หนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ครอบคลุมการใช้วัสดุคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน
การทดสอบวัสดุจากสถาบันชั้นนำ� และผลิตโดยกระบวนการที่
ปลอดภัย ตามรายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
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ใช้พื้นไม้ลามิเนตจากป่าปลูก ทดแทนการใช้ ไม้จริง

สนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมของคู่ค้า
ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยแสนสิริได้ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพื่อลงทุนนวัตกรรม เช่น จัดหาดอกเบี้ยพิเศษกับ
ธนาคารคู่ค้า กำ�หนดระยะเวลาสินเชื่อและระยะเวลาการจ่ายเงินให้
เหมาะสมและเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

โครงการแนวคิด “Cooliving Designed Home”
ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
(ดูรายละเอียดการสนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพิ่มเติมในบท การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และดูรายละเอียด Cooliving Designed Home เพิ่มเติมในบท สังคมคาร์บอนต่ำ�)
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ส่วนร่วมของคู่ค้าสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ

แสนสิรมิ เี ป้าหมายทีจ่ ะจัดซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ส่ ง มอบสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพและเป็ น ไปตามมาตรฐานที่
และผ่านกระบวนการผลิตทีป่ ลอดภัย ซึง่ แสนสิรมิ กี ระบวนการ แสนสิริกำ�หนดไว้
ตรวจประเมินเพือ่ ให้แน่ใจว่ากระบวนผลิตของคูค่ า้ จะสามารถ

ผลดำ�เนินงานปี 2560

ร้อยละ 35

การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและระบบโลจิสติกส์
แสนสิริมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของ
คู่ค้าในภาพรวมและระดับโรงงาน โดยให้ฝ่ายจัดซื้อและ
ฝ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาโครงการเป็ น
ผู้ ดำ� เนิ น การ ทั้ ง นี้ ก ารตรวจประเมิ น ในโรงงานจะ

ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ จ ากโรงงานของคู่ ค้ า ผลิ ต ด้ ว ย
กระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในโครงการ

รายละเอียดหัวข้อการตรวจประเมินคู่ค้า

สินค้าร้อยละ 100 ของแสนสิริต้องผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ ซึ่งแสนสิริได้กำ�หนดแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว

รายงานความยั่งยืน 2560

การกำ�จัดของเสีย
ในโรงงาน

ระบบความปลอดภัย
ในโรงงาน

การจัดการเครื่องจักร
และการซ่อมบำ�รุง

กระบวนการผลิต

การจัดการคลังสินค้า

การใช้บุคลากร
กำ�หนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในสัญญา
ซื้อขายกับคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พิจารณาเพิ่มต้นทุนในการจัดซื้อสำ�หรับสินค้า
ที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

ตรวจประเมินคู่ค้าและสุ่มทดสอบสินค้ารายปี
เพื่อติดตามคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต
รวมถึงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของคู่ค้า อย่างน้อยปีละครั้ง

พิจารณาการแบ่งสัดส่วนการจัดซื้อสินค้ากับ
คู่ค้าที่ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาสินค้า
และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบโลจิสติกส์
ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ แสนสิริ ได้กำ�หนดเป้าหมายการจัดซื้อจัดหาสินค้าเพื่อ โลจิสติกส์ ให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของแสนสิริที่ต้องการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าแสนสิริ คู่ค้า และผู้รับเหมาจะ ส่งมอบสินค้าและโครงการทีเ่ ป็นมิตรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
สามารถบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และระบบ ให้กบั ลูกค้าอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายปี 2562
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รายงานความยั่งยืน 2560

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ของสินค้าในปี 2560 เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานการรักษาและ
ส่งเสริมสิง่ แวดล้อม เช่น สินค้าทีจ่ ดั หาอย่างมีความรับผิดชอบ
(Responsible Sourcing) สินค้าที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น สินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟ และสินค้าที่มี
การประเมินวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Assessment) เป็นต้น

ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภัยและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงาน
การดำ�เนินงานอย่างปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
และผูร้ บั เหมาในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของแสนสิริ เป็นเป้าประสงค์
สำ�คัญทีจ่ ะช่วยป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิด
ขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและ
ผู้รับเหมา ดังนั้น แสนสิริจึงมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำ�งาน ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและมาตรฐานต่างๆ รวมทัง้
จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำ�หรับทุกพื้นที่ดำ�เนินการ
ทั้งนี้ แสนสิริเชื่อว่าความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รบั การยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และเป็นปัจจัยสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แนวการดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการ
แสนสิริ ครอบคลุมแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแสนสิริ
และความปลอดภัย ที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ด้านความปลอดภัย

สอดส่องจุดบกพร่อง
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติภัย
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ปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
และแผนฉุกเฉิน

จัดอบรมด้านความปลอดภัย
โดยผู้เชี่ยวชาญ

จำ�กัดบุคคลที่เข้า
พื้นที่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง
และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม

จัดสถานที่ทำ�งานให้มี
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดี
สำ�หรับทุกคนที่ดำ�เนินงาน
กับแสนสิริ

กรณีเสียชีวิตเป็นศูนย์
จากการดำ�เนินงานของ
แสนสิริในประเทศไทย

กรณีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
จากการดำ�เนินงานของแสนสิริ
ในประเทศไทย

นอกจากนี้ แสนสิ ริ ยั ง มี น โยบายการดำ � เนิ น งานที่ เ ป็ น แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป และภายในโครงการ ที่เป็นมิตรต่อ
มิตรต่อเด็ก (Child Friendly Policy) เพื่อสนับสนุน มารดาและเด็กที่มาใช้สถานที่อีกด้วย
สภาพแวดล้อมการดำ�เนินงานในสำ�นักงาน โรงงานผลิต
รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิริบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ด้านความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย
พนักงานและผู้รับเหมา ตามแนวปฏิบัติการดำ�เนินงาน ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ และส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงาน

เป้าหมายการดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแสนสิริ

ความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ทำ�หน้าที่ผลิตและ
ส่งมอบแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปสำ�หรับติดตั้งโครงสร้างใน
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการ โดยแสนสิรมิ อบหมายให้คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็น
ผู้รับผิดชอบการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต การขนส่ง และการติดตัง้ แผ่นคอนกรีต

สำ�เร็จรูป ซึ่งคณะกรรมการและหน่วยงานดังกล่าวทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลและตรวจติดตามการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป ครอบคลุมถึงการ
พิจารณาและสือ่ สารนโยบายด้านความปลอดภัย การประเมิน
และรายงานผลดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยเพือ่ พัฒนาการ
ดำ�เนินงาน รวมถึงจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

สนับสนุนและ
ส่งเสริมสุขอนามัย
ที่ดีให้แก่พนักงาน
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปของแสนสิริ ผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผ่านกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยและ
เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความปลอดภัยในการทำ�งาน

ควบคุมและป้องกัน
อันตรายจากการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนตัว

วางระบบการรายงานสภาพ
การทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย ให้
เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุก
ระดับต้องปฏิบัติ
สนับสนุนทรัพยากรบุคคล
ผ่านการฝึกอบรม
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รวบรวมสถิติผลดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ

ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

สถิติความปลอดภัยในโรงงานผลิตคอนกรีตสำ�เร็จรูปปี 2560
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขั้นหยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมง
การทำ�งานเป็นศูนย์

สนับสนุนกิจกรรม
หรือการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยในการทำ�งาน

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ดำ�เนินงานตาม
ข้อกฎหมาย

พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำ�งาน และเสนอแนะ
มาตรการ เพื่อความสอดคล้อง
ตามข้อกำ�หนด

ไม่มีกรณีเสียชีวิต
ของพนักงานและผู้รับเหมา

เฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
สำ�หรับการฝึกอบรมพนักงานและ
ผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย

ประเมินผลการดำ�เนิน
งานด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งานของ
สถานประกอบกิจการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ
กรรมการความปลอดภัยฯ
ประจำ�ปี

ปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยในการทำ�งานอื่น
ตามที่นายจ้างมอบหมาย
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยและฝ่ายโรงงานผลิตแผ่น ตามจรรยาบรรณธุรกิจด้านความปลอดภัย และแนวปฏิบัติ
คอนกรีตสำ�เร็จรูป เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย
ของพนักงาน ผ่านหลักสูตรอบรมเพือ่ ตอบสนองความคาดหวัง

คณะกรรมการความปลอดภัยและฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่บคุ ลากร
ที่ดำ�เนินงานในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดและเพื่อรับรองความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในการทำ�งาน
สำ�หรับพนักงานใหม่

ความปลอดภัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย (จป.) ระดับหัวหน้างาน
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การจัดกิจกรรม Safety Talk
รายสัปดาห์ และกิจกรรมให้
ความรู้ด้านความปลอดภัย
ที่โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

การเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติดภายในบริษัทฯ

การควบคุมงานที่มีความเสี่ยง
เช่น งานบนที่สูง

การป้องกันอุบัติเหตุในการจัดส่ง
สินค้า โดยการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของคนขับรถ

กิจกรรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการ
รักษาสุขภาพ เช่น การป้องกันโรค
ลมแดด (Heat Stroke)

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ – บาดทะยัก

การประชุมด้านความปลอดภัยของ
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
เดือนละ 1 ครั้ง (ประชุม คปอ.)

การตรวจสอบความปลอดภัยในการ การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการ
ซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปี
ใช้งานอาคารประจำ�ปี

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยสำ�หรับ
คณะกรรมการความปลอดภัย

การใช้งานปั้นจั่น
อย่างปลอดภัย
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ความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงการ
กระบวนการพัฒนาโครงการอย่างปลอดภัยของแสนสิริ กำ�กับ
ดูแลโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูปสำ�หรับขัน้ ตอนการขึน้
โครงสร้างคอนกรีตสำ�เร็จรูป และฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับ
ผู้บริหารงานก่อสร้าง กำ�กับดูแลขั้นตอนก่อสร้างตามแบบ

การก่อสร้างโครงการตามแบบสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม ตามรายละเอียดคู่มือดำ�เนินงานด้านความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ แสนสิริจะประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอาคารก่อนการ
อนุมัติเปิดใช้อาคาร เมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ

ฝ่ายพัฒนาโครงการ และผูบ้ ริหารงานก่อสร้าง ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับ การดำ�เนินงานทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง รวมถึงคูม่ อื ความปลอดภัย
ดูแลผูร้ บั เหมาในกระบวนการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม ในการทำ�งานก่อสร้างสำ�หรับผู้คุมงาน เพื่อส่งเสริมความ
ภายหลังการติดตัง้ แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป โดยควบคุมความ ปลอดภัยในการทำ�งาน
ปลอดภัยในการดำ�เนินงานตามข้อกำ�หนดและรายละเอียด

การติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

ควบคุมกระบวนการติดตั้ง
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
ของโครงการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กำ�หนด

กำ�หนดวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เป็นผู้ฝึกอบรม
พนักงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง พนักงาน
ผู้รับเหมา และพนักงานขับรถปั้นจั่น ตามคู่มือการติดตั้ง
แผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

ให้คำ�แนะนำ� พิจารณา และตรวจ
ติดตามแผนรักษาความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ
ของผู้รับจ้างเหมา
ตลอดการพัฒนาโครงการ

ร่วมกับผู้รับเหมาบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว
เช่น น้ำ�ใช้ ไฟฟ้า ที่เก็บขยะมูลฝอย
เพื่อความเรียบร้อยในโครงการ

ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อลด
ความสูญเสีย

กำ�กับดูแลและสื่อสารด้านความ
ปลอดภัยก่อนเริ่มดำ�เนินงาน
เช่น Morning Safety Talk

สำ�รวจความปลอดภัย
ประจำ�วันและจัดประชุม
รายสัปดาห์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
โครงการ เพื่อหารือประเด็น
ด้านความปลอดภัย

ใช้มาตรการ
หยุดชำ�ระค่าดำ�เนินงาน
กรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านความปลอดภัย

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ฝ่ายสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงงาน สำ�เร็จรูปจากโรงงานมาพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อดำ�เนินการ
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป กำ�กับดูแลการขนส่งแผ่นคอนกรีต ขึ้นโครงสร้างคอนกรีตสำ�เร็จรูป

ตรวจสอบและกำ�กับดูแลพนักงานและผู้รับเหมา
ให้ ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
การใช้ปั้นจั่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และปฏิบัติตามคู่มือ
การติดตั้งโครงสร้างผนังคอนกรีตสำ�เร็จรูป รวมถึงตรวจสอบเครื่องมือ
และความพร้อมของพื้นที่ดำ�เนินงาน เป็นต้น
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วัฒนธรรมความปลอดภัย
การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน ความปลอดภัยของพนักงานในสำ�นักงานใหญ่ กำ�หนด
สำ�นักงานใหญ่ของแสนสิริ รับผิดชอบโดยฝ่ายทรัพยากร สวัสดิการของพนักงาน และจัดให้มีกิจกรรมด้านความ
มนุษย์และบริหารสำ�นักงาน ซึ่งมีหน้าที่ดำ�เนินงานด้าน ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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กำ�กับดูแล
ผลดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยระดับ
องค์กรร่วมกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด

ประสานงานและสื่อสารข้อมูลระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยกลาง
ของอาคารที่แสนสิริดำ�เนินการ

ร่วมฝึกซ้อมด้าน
ความปลอดภัย
เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปี

กำ�หนดสวัสดิการ
เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานตามแต่ละพื้นที่

ลงพื้นที่เพื่อพบปะ
พนักงาน

สำ�รวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน

สื่อสารข้อมูลด้านสวัสดิการ เพื่อจัดทำ�ข้อมูล
แผนดำ�เนินงานพัฒนาความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานในแต่ละพื้นที่

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำ�นักงาน

สนับสนุนการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ และพนักงานประจำ�โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป หรือโครงการที่กำ�ลังก่อสร้างอื่นๆ รวม
ถึงโครงการที่รับบริหารในปัจจุบัน
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โครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ปี 2560

สถิติความปลอดภัย ปี 2560

โครงการตรวจสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล

สวัสดิการส่วนลดสถานที่ออกกำ�ลังกาย

แสนสิรเิ ปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับ
โรงพยาบาลตามความสมัครใจ และสามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพ
ได้ตามวงเงินที่กำ�หนด รวมถึงส่วนลดรายการตรวจเพิ่มเติม
เช่น โปรแกรมก่อนสมรส ก่อนมีบุตร วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ
อื่นๆ ซึ่งสิทธิดังกล่าวครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานด้วย

แสนสิริเปิดสถานที่ออกกำ�ลังกายให้กับพนักงาน เพื่อส่ง
เสริมสุขภาพและเป็นการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงาน ในปี 2560 บริษัทฯ จัดสถานออกกำ�ลังกายให้กับ
พนักงาน จำ�นวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และ
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

ในปี 2560 แสนสิรมิ กี ารจัดเก็บอัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุด ทีบ่ ริหารจัดการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป และพืน้ ที่
งาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) และ พัฒนาโครงการแนวสูง ทัง้ นี้ แสนสิรจิ ะดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูล
จำ�นวนการเสียชีวติ จากการดำ�เนินงานในสำ�นักงาน โครงการ ให้ครอบคลุมโครงการแนวราบภายในปี 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

โครงการประกันสุขภาพ

โครงการกองทุนสำ�หรับพนักงานเพื่อวางแผนเกษียณ

ห้องให้นมบุตร (Breastfeeding Room)
และมุมห้องเด็กเล่น (Children’s Corner)

แสนสิรเิ สนอแผนการลงทุนสำ�หรับพนักงานให้เลือกตามความ แสนสิริจัดเตรียมสถานที่ให้นมบุตรให้กับพนักงาน รวมทั้ง
ต้องการ เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินลงทุนของพนักงาน สนับสนุนของเล่นและหนังสือใหม่ เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ
ยามเกษียณ
แก่บุตรพนักงาน
แอปพลิเคชัน SANSANOOK

โครงการเยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์

แสนสิรไิ ด้เปิดตัวแอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือ SANSANOOK
ในปี 2560 เพือ่ เป็นช่องทางสือ่ สารถึงกิจกรรมและข่าวสารของ
แสนสิริ ระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยพนักงานสามารถ
เก็บคะแนนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกของรางวัล

ในปี 2560 แสนสิรปิ รับรูปแบบการเยีย่ มพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการ
เป็นรูปแบบการสื่อสารนโยบายสำ�คัญในระบบดิจิทัล ให้
พนักงานรับทราบและสามารถร่วมพัฒนาการดำ�เนินงานกับ
องค์กร

หน่วย

แสนสิริ
(ทุกหน่วยธุรกิจ)

พนักงานที่
สำ�นักงาน และ
นิติบุคคล

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน
(LTIFR)

กรณีต่อ
200,000
ชั่วโมง

0.942

1.199

0

0.402

การเสียชีวติ จากการ
ดำ�เนินงาน

กรณี

0

0

0

0
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แสนสิรสิ ง่ เสริมสุขภาพจิตทีด่ ขี องพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ แสนสิรอิ �ำ นวยความสะดวกให้กบั พนักงานทีเ่ ข้ารับการรักษา
พนักงานสามารถเข้าพบจิตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในโรงพยาบาล พยาบาล และสามารถรับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลที่
โดยมีพนักงานใช้บริการทั้งสิ้น 9 คน ในปี 2560
กำ�หนดโดยไม่ต้องสำ�รองจ่าย

พนักงานที่
ผู้รับเหมา
โรงงานผลิตแผ่น โครงการ*
คอนกรีตสำ�เร็จรูป

ประเภทสถิติ
ความปลอดภัย

(ดูรายละเอียดสถิติการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในบทผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน)
หมายเหตุ - (*) ข้อมูลของโครงการแนวสูงเท่านั้น

พื้นที่ทำ�งานกลาง Co-Working Space
แสนสิริจัดให้มีพื้นที่ทำ�งานส่วนกลางสำ�หรับพนักงานของ
แสนสิริ ซึ่งมีอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก โดยพื้นที่ดังกล่าว
ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ รองรับการใช้งานทีห่ ลากหลาย การ
วางอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
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การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาพนักงานของแสนสิริ

พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในการนี้ แสนสิรจิ งึ
ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนา ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการพนักงานให้มคี วามรูแ้ ละ
องค์กรให้ขบั เคลือ่ นไปยังเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ขององค์กร มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

แสนสิรพิ ฒ
ั นาพนักงานทุกระดับตามแนวทางการพัฒนาพนักงานของแสนสิริ (Sansiri People Development Roadmap)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำ�เนินงานของทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

แนวปฏิบัติการพัฒนาพนักงาน
แสนสิริมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ เข้าใจรายละเอียด มนุษย์และบริหารสำ�นักงาน เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการ
ในการทำ�งาน และสามารถนำ�เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการ พนักงานของแสนสิรใิ ห้บรรลุตามกลยุทธ์การดำ�เนินการพัฒนา
ทำ�งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีฝ่ายทรัพยากร พนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามค่านิยมของแสนสิริ
(Core Value)
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการ
ดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เอาใจ
ใส่ใจลูกค้า มีใจรักงานบริการ ใส่ใจ
รายละเอียดของการดำ�เนินงาน และ
มีความคิดสร้างสรรค์

สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามความสามารถหลักขององค์กร
(Core Competency)
ทีค่ รอบคลุมมิตดิ า้ นธุรกิจ ด้านความคิด
ด้านความเป็นผู้นำ� ด้านการบริหาร
ความหลากหลายและความเปลีย่ นแปลง
ด้านความรูพ้ นื้ ฐาน และด้านความรูท้ วั่ ไป

ประสิทธิภาพและโครงการพัฒนาพนักงาน
ดำ�เนินโครงการเพื่อสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์

จัดทำ�เส้นทางและโครงการ
พัฒนาและต่อยอดความรู้

ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ ในการดำ�เนินธุรกิจ
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ส่งเสริมพนักงานให้มีความชำ�นาญ
และเข้าใจรายละเอียดของงาน
ผ่านหลักสูตรอบรมเฉพาะทางต่างๆ

แสนสิริจัดฝึกอบรมให้พนักงานตามแนวทางการพัฒนา อำ�นวยความสะดวกเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องพนักงาน รวม
พนักงานของแสนสิริ (Sansiri People Development ถึงจัดโครงการเพือ่ นำ�เสนอผลงาน ซึง่ แสดงถึงศักยภาพของ
Roadmap) ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หาทีจ่ �ำ เป็นและสอดคล้องกับ พนักงานของแสนสิริที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์บริหารจัดการพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาระบบ

สนับสนุนความสมดุลระหว่าง
การทำ�งานและชีวิตส่วนตัว
รวมทั้งจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม
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กลยุทธ์บริหารจัดการพนักงาน (Journey for Tomorrow)

วางรากฐาน
สำ�หรับพนักงานใหม่
(Onboarding Programme)
เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงแนวทาง
ดำ�เนินงานและความต้องการของ
แสนสิริ

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การลงทุนเพือ่ พัฒนาพนักงานของแสนสิริ ปี 2560

หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง

16
ล้านบาท

28
ชั่วโมง

26
ชั่วโมง

27
ชั่วโมง

งบประมาณสำ�หรับ
พัฒนาพนักงาน

การอบรมของ
พนักงานเพศชาย
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

การอบรมของ
พนักงานเพศหญิง
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

การอบรมของ
พนักงานทั้งหมด
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

(ดูรายละเอียดผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมที่บท ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน)

หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมในปี 2560
รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิรจิ ดั ให้มโี ครงการฝึกอบรมทัว่ ไป เช่น หลักสูตร อีซี เอ็กเซล
(Easy Excel) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะ
การให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น รวมถึง
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ
ให้กบั พนักงานรับทราบ อาทินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
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แสนสิ ริ คำ � นึ ง ถึ ง บริ บ ทโลกในปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามผั น ผวน
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (Volatile, Uncertain,
Complexity, and Ambiguity: VUCA) และการเข้าสู่
ยุคดิจทิ ลั ซึง่ พนักงานทีส่ ามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา สือ่ สาร ร่วมมือ
และแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะเป็ น ปั จ จั ย
สำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในตลาดยุคใหม่ ดังนั้น แสนสิริจึงจัดให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมเฉพาะทาง ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สามารถทำ�งานได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น แก้ปัญหาที่
ซับซ้อน และมีการคิดเชิงวิพากษ์ ตลอดจนมีความคิด
สร้างสรรค์ เช่น หลักสูตรการการคิดแก้ปัญหาเชิงออกแบบ
(Design Thinking) หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ�ในยุค 4.0
(Leadership 4.0) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มี
ภาวะผูน้ �ำ และทักษะการบริหารจัดการองค์กรในยุคปัจจุบนั ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง หลักสูตรกลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 (HR Strategy 4.0) สำ�หรับพัฒนา

ให้พนักงานนำ�ข้อมูลในองค์กรมาประเมินเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ หลักสูตรการทำ�งานแบบ
อไจล์ (Agile Training) เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลีย่ น
รูปแบบและแนวคิดการทำ�งาน จากการทำ�งานแบบดั้งเดิมสู่
การทำ�งานทีร่ วดเร็ว ยืดหยุน่ และเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
มากขึน้ หลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์ดจิ ทิ ลั เพือ่ ธุรกิจ (Digital
Strategy for Business) สำ�หรับการพัฒนาทักษะพนักงานใน
การวางกลยุทธ์ดจิ ทิ ลั เพือ่ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ หลักสูตร
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เพือ่ ให้พนักงาน
ได้ศกึ ษาทำ�ความเข้าใจทฤษฎีของความสุขผ่านหลักการของ
จิตวิทยาเชิงบวก และการใช้เครื่องมือ ทาโบล์ว (Tableau)
สำ�หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ สนับสนุนให้ผู้ ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึน้ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2560 แสนสิริได้จัดโครงการฝึกอบรมเฉพาะทาง
21 โครงการ มากกว่า 1,200 ชั่วโมง โดยมีพนักงานเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 441 คน

กระบวนการบริหารจัดการสถานการณ์ ไม่ปกติ (Unusual
Situation Management) เป็นต้น โดยในปี 2560 แสนสิริ
ได้จัดโครงการฝึกอบรมทั่วไปมากกว่า 136 โครงการ และ
มีพนักงานเข้าร่วม 1,307 คน ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป
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แสนสิริจัดโครงการฝึกงานสำ�หรับนิสิต/นักศึกษา (Sansiri
Internship Programme) ประกอบด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสติ /นักศึกษา การทัศนศึกษาเพือ่ เยีย่ มชมโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูปและโครงการบ้านเดี่ยวของแสนสิริ การ
ฝึกงานร่วมกับหน่วยงานภายในเพือ่ เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
การทำ�งานจริง การให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำ�ปรึกษาด้านสถาปัตย์
และการออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการโครงการ
(Project Management) แก่นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน และ
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การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำ�งาน โดยในปี 2560 มี
นิสติ /นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน จำ�นวน 111 คน จาก
36 สถาบันอุดมศึกษา โดยนิสติ /นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้
ประสบการณ์ รวมทัง้ คำ�แนะนำ�จากพีเ่ ลีย้ งและผูบ้ งั คับบัญชา
ที่ได้รับตลอดระยะเวลาฝึกงานไปประยุกต์ในการทำ�งานต่อ
ไปในอนาคต ซึ่งแสนสิริคาดว่านิสิต/นักศึกษาจากโครงการ
ฝึกงานดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกมาร่วมทำ�งานกับแสนสิริ
อย่างมีคุณภาพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา

โครงการ DATA CHAMPION

แสนสิริจัดโครงการฝึกอบรม Data Champion ให้กับ
พนักงานทีใ่ ช้ขอ้ มูลในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้
และทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลสำ�หรับประกอบการตัดสินใจหรือคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต พร้อมทัง้ สนับสนุนวัฒนธรรมการใช้ขอ้ มูล (Data
Culture) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
ในการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ Sansiri Transformation ที่
ส่งเสริมการใช้ขอ้ มูลภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพือ่ ผลักดันให้องค์กรประสบความสำ�เร็จในยุคดิจทิ ลั อีกด้วย
ทั้งนี้ มีจำ�นวนพนักงานเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 46
คน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะนำ�เสนอผลงานที่ได้
ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมเข้าร่วมประกวดในงาน Show
Case Stage Data Champion ที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทัง้ องค์กรเห็นความสำ�คัญจากการ
ใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการฝึกงานสำ�หรับนิสิต/นักศึกษา

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

แสนสิริสนับสนุนการก้าวทันความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา โดยเพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้ ใช้ความรู้ ในการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร (Executive Development Programme) จึง
ได้ออกแบบหลักสูตรให้เป็นการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
คือ ร้อยละ 70 สำ�หรับการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง (Action
Learning) ร้อยละ 20 สำ�หรับการเรียนรู้จากประสบการณ์
ผูอ้ นื่ (Learning from Others) และร้อยละ 10 สำ�หรับการ

เรียนรูจ้ ากหลักสูตรฝึกอบรม (Classroom Learning) โดย
เป็นการยกระดับความรูท้ งั้ ด้านเทคนิค (Hard skill) และด้าน
อารมณ์ (Soft skill) ให้ผสมผสานเข้ากับการเรียนด้านธุรกิจ
(Global Business Acumen) พร้อมทัง้ ขัดเกลากระบวนการ
ทางความคิดให้มีความเป็นผู้นำ� (Leadership Mindset)
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ของแสนสิรทิ สี่ ามารถสร้างผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกสถานการณ์

ในปี 2560 โครงการพัฒนาผู้บริหารได้รับอนุมัติงบประมาณ
และอยู่ในขั้นตอนกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานร่วมกับ
สถาบันชัน้ นำ� ได้แก่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(Thailand Management Association: TMA) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting
Networking and Coaching Center: CONC) ซึง่ คาดว่า
ทั้งสามสถาบันจะนำ�เสนอรายละเอียดสำ�หรับโครงการ
ดังกล่าวได้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2561
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แสนสิรดิ �ำ เนินโครงการพัฒนาและรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
(The Challenger Programme) อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้น
การมอบหมายโครงการให้พนักงานรับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานที่
เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 41 คน ทั้งนี้ ตัวอย่างผลงานจาก
โครงการดังกล่าวที่สนับสนุนกระบวนการทำ�งานของแสนสิริ

เช่น โครงการศึกษาห้องชุดกันความร้อน โครงการระบบ
Home Automation ทีเ่ ป็นระบบสัง่ การอุปกรณ์และเครือ่ งใช้
ในทีพ่ กั อาศัยด้วยเสียง รวมถึงโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี
Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)
สำ�หรับพัฒนาเครือ่ งมือในการตรวจสอบการส่อสร้าง เป็นต้น
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โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Programme) ปี 2560

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

โครงการ Sansiri Leadership Programme

โครงการ Sharpening - Training Programme

แสนสิรดิ �ำ เนินโครงการ Sansiri Leadership Programme
(SLP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ
สำ�หรับตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับต้น โดยพนักงานทีร่ ว่ มโครงการ
ต้องวางแผนการพัฒนาโครงการ หรือปรับปรุงการดำ�เนินงาน
โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาบริหารจัดการโครงการ
ตลอดจนนำ�เสนอแผนการพัฒนาโครงการหรือปรับปรุงการ

ดำ�เนินงานดังกล่าวต่อผู้บริหารเพื่อให้ผ่านการอนุมัติเป็น
โครงการที่จะพัฒนาจริง รวมถึงมีการติดตามและวัดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการ SLP ที่ได้รับคัดเลือกใน
ปี 2560 และอยูร่ ะหว่างการติดตามผลอย่างต่อเนือ่ งมีทง้ั สิน้
26 โครงการ และมีตัวอย่างโครงการเด่นๆ เช่น
ระบบใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)
ระบบใบแจ้งหนีเ้ พือ่ เพิม่ ช่องทางชำ�ระเงินให้แก่ลกู ค้าปัจจุบนั
ซึ่งเปิดใช้งานแล้ว 92 โครงการ จากทั้งหมด 130 โครงการ
ในปี 2560 ซึ่งโครงการนี้สามารถต่อยอดเป็นโครงการ
ชำ�ระเงินข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) สำ�หรับ
ลูกค้าในการชำ�ระใบแจ้งหนี้ได้ทุกธนาคาร
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โครงการ Sharpening - Training Programme เป็น
หลักสูตรให้ความรูเ้ ฉพาะทางกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 หลักสูตรนี้ถูกบรรจุในแผนการ
พัฒนาบุคลากรของแสนสิริ (People Development) ด้าน
การพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

ระบบการตรวจติดตามและควบคุมเอกสาร
ระบบการตรวจติดตามและควบคุมเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์
พัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาทำ�งานเอกสารและเพิ่มความถูกต้อง
ครบถ้วน เช่น เอกสาร เงินกูแ้ ละการยืน่ สินเชือ่ โดยโครงการ
นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-APPLICATION) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการ
ระบบ BIM (Building Information Modelling) ดำ�เนินการโอนกรรมสิทธิ์ การอนุมตั ริ ายการทำ�งานผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยลดขั้นตอนการดำ�เนินงานรวมถึงกระบวนการ
ระบบ BIM เป็นระบบการออกแบบโครงการทีค่ รอบคลุมหลาย อนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มิติและแสดงผลด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากร ระยะเวลา
ดำ�เนินโครงการ การปรับเปลี่ยนแบบโครงการ งบประมาณ
เป็นต้น โดยในปี 2560 แสนสิรไิ ด้ ใช้ระบบดังกล่าวกับโครงการ
แนวสูง และจะขยายผลการออกแบบด้วยระบบดังกล่าวไปยัง
โครงการแนวราบในปี 2561
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พนักงานที่มีความสามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ และรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ ยังสนับสนุนองค์กรให้คงความสามารถ
ในการแข่งขัน ดังนัน้ แสนสิรจิ งึ ต้องสรรหาพนักงานทีม่ คี วาม
สามารถ พร้อมทั้งบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน เพื่อให้

เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด ทั้งในด้านของการจ้างงาน
การพัฒนาบุคลากร และการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมงาน
กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสำ�รวจความผูกพันของ
พนักงานเพือ่ ให้ทราบถึงความคาดหวังของพนักงานและดำ�เนิน
กลยุทธ์ในการพัฒนาความผูกพันดังกล่าว

การบริหารจัดการเพื่อสรรหาพนักงาน

โครงการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ

โครงการ Campus Roadshow

แสนสิรดิ �ำ เนินโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพือ่ สนับสนุน
ให้นกั ศึกษาได้รบั ประสบการณ์การทำ�งานจริง โดยมีคณาจารย์
และพนักงานแสนสิริเป็นผู้ดูแลและให้คำ�ปรึกษา อีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสรรหากลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพ
สูง (High Calibre) เข้ามาร่วมงานกับแสนสิริอีกด้วย

แสนสิรจิ ดั ให้หน่วยงานสรรหาพนักงานให้ความรูก้ บั นักศึกษา
ตามสถาบันต่างๆ ครอบคลุมรายละเอียดหน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
ตำ�แหน่งงานในแสนสิริ รวมถึงตำ�แหน่งงานทีเ่ ปิดรับสมัครใน
ปัจจุบนั สำ�หรับผูท้ กี่ �ำ ลังจะจบการศึกษา เพือ่ เป็นการแนะแนว
สำ�หรับนักศึกษาให้สามารถเตรียมความพร้อมและวางแผน
อนาคต พร้อมทั้งมีความเข้าใจในบริษัทฯ เบื้องต้น

สถิติการจ้างงานพนักงานแสนสิริ ปี 2560

แสนสิริดำ�เนินกลยุทธ์เพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ โดย เช่น นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม
ดำ�เนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารภาพลักษณ์องค์กร ขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างชัดเจน
เพือ่ สือ่ สารรายละเอียดองค์กรถึงกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามสนใจ รวมถึงจัดให้มีโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการจ้างพนักงานใหม่

ธุรกิจบร�หารอาคาร
หัวหนาชางเทคนิค

ดูแลใสใจ ใหราบร�่นทุกงานซอม

ธุรการ

เชี่ยวชาญเอกสาร
รักงานบร�การสุดๆ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา

ผูจัดการอาคาร

ญในการดูแลใหอาคาร
Sคนสำคั
NยบรS
ที่พักA
สงบเร�
อย I R I

ชางเทคนิ
CAR
E Eค R S

ชางอารมณดี ผูมีความสุข
กับการซอม

FA N PAG E

SANSIRI
CAREERS
FA N PA G E

แหล ง อั พ เดตข า วสารการ
รั บ สมั ค รงานของแสนสิ ร �
รั บ รองว า ไม พ ลาด
ทุ ก ตำแหน ง งาน

การประชาสัมพันธ์ตำ�แหน่งงานว่าง

แสนสิริดำ�เนินโครงการนำ�เสนอภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
วัฒนธรรมองค์กรหรือบรรยากาศในการทำ�งาน ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น Career Roadshow การร่วมงาน Job Fair
ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันการศึกษา เพือ่ ให้
ผูท้ สี่ นใจสมัครทำ�งานกับแสนสิรริ บั ทราบข้อมูลองค์กรอย่าง
ถูกต้องซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริ

แสนสิริประชาสัมพันธ์ตำ�แหน่งงานว่างผ่านช่องทางปกติ
และช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2560 มีการเพิ่มช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เช่น Facebook, LinkedIn
และเว็ บ ไซต์ ป ระกาศรั บ สมั ค รงานต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ปรั บ
รูปแบบเว็บไซต์สมัครงานของแสนสิริ (Sansiri Career)
ให้ ทั น สมั ย สะดวก และสามารถเข้ า ใช้ ง านได้ จ าก
คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

29.6 %

29.4 %

มาช ว ยกั น ไลค

โครงการนำ�เสนอภาพลักษณ์ขององค์กร
(Employer Branding)
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แสนสิรกิ �ำ หนดให้ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำ�นักงาน ความผูกพันของพนักงาน เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา
รับผิดชอบสรรหาพนักงาน ประเมินผลการดำ�เนินงานของ ความสัมพันธ์กับพนักงานของแสนสิริ
พนักงานเทียบกับดัชนีตัวชี้วัด รวมถึงจัดให้มีการสำ�รวจ

โครงการทวิภาคี

26.8 %
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k . c o m / s a n s i r i c a r e e r s

และอย า ลื ม ชวนเพ� ่ อ นๆ
มากดไลค ก ั น เยอะๆนะ

2558

2559

2560

ปี
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การประเมินผลการดำ�เนินงานของพนักงาน

1.46 %

2.37 %

3.05 %

61.3 %

55.2 %

50.4 %

37.3 %

42.5 %

47.3%

2558

2559

2560

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

อายุ 30-50 ปี

ในปี 2560 แสนสิ ริ ดำ� เนิ น โครงการ Performance
Management System โดยปรับปรุงแนวทางการกำ�หนด
ตัวชี้วัดหลักในการทำ�งาน (KPI) ซึ่งให้เริ่มกำ�หนดจากระดับ
องค์กรก่อน แล้วจึงแจกแจงมาทีร่ ะดับแผนกจนถึงระดับบุคคล
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนทราบถึงทีม่ าและความสำ�คัญของงาน

ที่รับผิดชอบ และประเมินพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนผลการ
ปฏิบัติงาน (Competency) เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พัฒนาและปรับปรุงงาน โดยพนักงานจะต้องมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องดังนี้

เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมายการดำ�เนิน
งาน และปรับใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน

นำ�ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทำ�งานมาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ ไข

พัฒนาหรือปรับปรุงวิธี
การทำ�งานให้ดีขึ้น

ปรับปรุงการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
เวลา คุณภาพ การบริการ เป็นต้น

ปี

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ แบ่งตามอายุ

อายุมากกว่า 50 ปี

(ดูรายละเอียดการว่าจ้างพนักงานเพิ่มเติมได้ที่บทผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน)

การบริหารจัดการเพื่อรักษาพนักงาน
แสนสิริตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานที่มีศักยภาพ เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถ แสนสิรจิ ดั ให้มกี ารประเมิน
ซึ่งเป็นทรัพยากรสำ�คัญในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ ผลการดำ�เนินงานของพนักงานและดำ�เนินโครงการสร้าง
แสนสิรใิ ห้สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์และ เป้าหมายธุรกิจได้ส�ำ เร็จ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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การสรรหาและการรักษาพนักงาน

การสรรหาและการรักษาพนักงาน

ในปี 2560 แสนสิริจัดให้มีการประเมินพนักงานทุกคนและ ทุกคนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การประเมินแบบ 360 โดยจะเริ่ม
มีการปรับตำ�แหน่งให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ พัฒนาระบบในปี 2561 และจะเริ่มใช้วัดจริงในปี 2562 เพื่อ
พนักงาน นอกจากนี้ แสนสิริมีแผนการประเมินพนักงาน เป็นการเพิ่มมุมมองต่อผลการปฏิบัติของพนักงานมากขึ้น

กิจกรรมการยกย่องชื่นชมกันภายในองค์กร (Recognition)

“ ผมขอแสดงความยินดี กับ พนักงานทุกท่านที่ได้
รับการปรับตำ�แหน่ง ผมเชือ่ ว่าความสำ�เร็จของคุณ
ในครั้งนี้ เป็นความสำ�เร็จแสนสิริเช่นเดียวกัน ”
สารจากประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
ถึงพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำ�แหน่ง

แสนสิริประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ปีละ 2 ครั้ง

ร้อยละ 100
พนักงานทุกคนได้รับการประเมินผล
การดำ�เนินงานเทียบกับตัวชี้วัด

พนักงาน 560 คน
ได้ปรับตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
ตามความสามารถ

แสนสิริจัดให้มีกิจกรรมยกย่องชื่นชมภายในองค์กรสำ�หรับ กิจกรรมให้เพือ่ นพนักงานในองค์กรส่งข้อความผ่าน E-Card
พนักงานที่ได้รบั การปรับตำ�แหน่งในรูปแบบของ E-card จาก และ Online Board เพื่อแสดงความยินดีและให้กำ�ลังใจ
ผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการมอบของที่ระลึกและมี
(ดูรายละเอียดด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มเติมที่บท ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน)

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิริสำ�รวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และ ได้รบั ข้อเสนอแนะจากพนักงาน ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้ด�ำ เนินการเพือ่
รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการดำ�เนินงาน ตอบสนองผลสำ�รวจความผูกพันของพนักงานในปีที่ผ่านมา
ของบริษัทฯ ในปี 2559 เพื่อวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ ผ่านการดำ�เนินโครงการเพือ่ พัฒนาความผูกพันของพนักงาน
การพัฒนาการดำ�เนินงานในปี 2560 - 2561 ตามประเด็นที่
การสำ�รวจผลตอบแทน (Salary Survey)

จากการดำ�เนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ พนักงานเป็นรายปี และพบว่าในปี 2560 พนักงานของแสนสิริ
พนักงาน แสนสิรไิ ด้ตรวจติดตามสถิตกิ ารลาออกจากงานของ มีอัตราการออกจากงานที่ลดลงจากปี 2559

สถิติการออกจากงานของพนักงานแสนสิริ ปี 2560
20.4 %
19.5 %

19.3 %

แสนสิริสำ�รวจและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม และสามารถ
แข่งขันกับตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้

2558

152

2559

2560

ปี

153

รายงานความยั่งยืน 2560

โครงการเพื่อรักษาพนักงาน

การสรรหาและการรักษาพนักงาน

การสรรหาและการรักษาพนักงาน

นอกจากนี้ แสนสิริยังคงมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแผนการสำ�รวจเพื่อพัฒนาความผูกพันธ์
ของพนักงานต่อองค์กร

2%

2%

2%

67 %

62 %

58 %

31 %

36 %

40 %

2558

2559

2560

อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

แผนการพัฒนาความผูกพันพนักงานของแสนสิริ
ในปี 2560 แสนสิ ริ ว างแผนและดำ � เนิ น กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ วิธีการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานเป็นรายปี เพื่อให้
ตอบสนองผลการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานในปี 2559 บรรลุ เ ป้ า หมายระดั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ
และวางแผนการดำ�เนินงานในปี 2560 - 2561 รวมถึงปรับ องค์กรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เทียบกับ 2559

อายุ 30-50 ปี

ขอบเขตประเด็นการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อแสนสิริ

ปี
รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

สถิติการออกจากงาน แบ่งตามอายุ

อายุมากกว่า 50 ปี

สถิติการออกจากงาน แบ่งระดับปฏิบัติงาน
3%
5%

1%
4%
4%

6%
5%

91 %

90 %

88 %

2558

2559

2560

Officer

Supervisor

Manager

Middle Management

ชื่อเสียงขององค์กร

ความเป็นผู้นำ�ในองค์กร

ลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย

กระบวนการดำ�เนินงานและ
ขั้นตอนการประเมินผลงาน

ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ

การทำ�งานและลักษณะ
ธุรกิจขององค์กร

ปี

(ดูรายละเอียดการออกจากงานของพนักงานเพิ่มเติมได้ที่บทผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน)
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ความหลากหลายในองค์กร

ความหลากหลายในองค์กร

ความหลากหลายในองค์กร

ความหลากหลายในองค์กร
แสนสิรเิ ชือ่ ว่าองค์กรทีม่ คี วามหลากหลายไม่วา่ จะเป็น เชือ้ ชาติ
สัญชาติ วัฒนธรรม อายุ หรือความเชี่ยวชาญของพนักงาน
ถือเป็นปัจจัยทีส่ นับสนุนให้องค์กรเติบโตและสามารถปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม รวมทั้งส่งผลให้องค์กรมี
แนวคิดทีห่ ลากหลายทีส่ ามารถนำ�มาบูรณาการเพือ่ พัฒนาและ

ในปี 2560 แสนสิริมีพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ และอายุ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามสร้างสรรค์ และความสำ�เร็จ แสนสิริ
จึงสร้างวัฒนธรรมทีเ่ คารพในความแตกต่างของพนักงานและ
สนับสนุนการดำ�เนินงานร่วมกัน ตลอดจนยึดถือและปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ความหลากหลายของพนักงาน

54%

46%

ความหลากหลายของพนักงาน
56%

44%

สัดส่วนพนักงานเพศหญิงตามระดับตำ�แหน่งในปี 2560
3.1 %

77.1 %

73.5 %

65.6 %

18.8 %

22.7 %

31.3 %

2558

2559

2560

อายุมากกว่า 50 ปี
อายุ 30-50 ปี
อายุต่ำ�กว่า 30 ปี

Top
Manager

Senior
Manager

Middle
Manager

ปี

Manager

0%

3.9 %

41.18%

4.1 %

50.00%

สัดส่วนอายุพนักงาน

50.36%

พนักงานชั่วคราว 866 คน

52.43%

พนักงานประจำ� 2,878 คน

Supervisor

ในปี 2560 แสนสิริมีการจัดเวที IDEA HAMSTER
ขึ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์กว่า 40 คน โดยหัวข้อ
ที่ได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้แก่
การจัดตั้งกลุ่ม Hackathon ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่ม
พนั ก งานฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และสิ ริ เ วนเจอร์ เพื่ อ หาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาการทำ � งาน
การแบ่ ง บั น ข้ อ มู ล และระดมความคิ ด และพั ฒ นาการ
ดำ�เนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น โดยแสนสิริ
มีแผนที่จะต่อยอดผลงานของผู้นำ�เสนอในปี 2560 ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการเป็นแบบอย่างให้แก่เพือ่ นร่วมงาน
โดยไม่จ�ำ กัดอายุ เพศ หรือระดับตำ�แหน่งงาน และยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้พนักงานในช่วงวัยทีต่ า่ งกันเข้าใจถึงมุมมองและ
แรงบันดาลใจในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ

47%

45.21%

แสนสิรจิ ดั ให้มโี ครงการ IDEA HAMSTER ซึง่ เป็นโครงการ
แบ่งปันความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างพนักงานใน
แสนสิรภิ ายใต้ 4 โจทย์หลัก ได้แก่ ส่งต่อความสำ�เร็จ (Great
Success) คิดใหม่ทำ�ใหม่ (Innovation) ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaboration) และทำ�สิ่งที่ไม่ธรรมดา (Challenge
the Ordinary)

53%

Officer

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ IDEA HAMSTER

พนักงานทั้งหมด 3,744 คน

(ดูรายละเอียดความหลากหลายของพนักงานเพิ่มเติมที่บท ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน)
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รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิรติ ระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายของพนักงาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า พนั ก งานของแสนสิ ริ มี โ อกาสในการ
โดยจัดให้มโี ครงการทีส่ นับสนุนการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
ในมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งของพนั ก งานทุ ก รุ่ น และทุ ก เพศ

บ้านที่ปลอดภัย

บ้านที่ปลอดภัย

บ้านที่ปลอดภัย

บ้านที่ปลอดภัย
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของ
โครงการ เป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานทีล่ กู ค้าและลูกบ้านต้องการ
จากสถานที่พักผ่อนและอยู่อาศัย แสนสิริจึงบริหารจัดการ
บริการลูกบ้าน และความปลอดภัยของโครงการในช่วงเข้าพัก

โครงการที่อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับทุกคน
อาศัยอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อ
ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานในงานบริการ รวมถึงสนับสนุน
ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนประยุกต์นวัตกรรมที่ส่งเสริม
ความปลอดภัยของลูกบ้านให้ดีขึ้น

การพัฒนาโครงการอย่างปลอดภัย

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิรกิ �ำ หนดให้ฝา่ ยควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซือ้ ส่วนโครงการ ลูกบ้าน ทั้งนี้ ในปี 2560 ทุกโครงการของแสนสิริผ่านการ
และฝ่ายพัฒนาโครงการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาโครงการ ประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
และพิจารณาความปลอดภัยรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของ ก่อนกระบวนการส่งมอบโครงการเป็นที่เรียบร้อย
โครงการผ่ า นการอนุ มั ติ ร ายงานตรวจ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่
ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย

ก่อสร้างโครงการตามมาตรการควบคุม
คุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมินและ
ติดตามผลดำ�เนินงานด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยในทุกพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการ
เป็นรายเดือน

ออกแบบโครงสร้าง พื้นที่ส่วนกลาง และ
เขตรัว้ โครงการโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว

ทดลองใช้อาคารเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าและโครงการตาม
มาตรฐานของแสนสิรกิ อ่ นส่งมอบให้ลกู ค้า

กรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพหรือความ
ปลอดภั ย หลั ง การส่ ง มอบให้ ลู ก ค้ า
หน่วยงานควบคุมคุณภาพจะสนับสนุน
ข้ อ มู ล เพื่ อ สรุ ป และหาแนวทางการ
แก้ ไขปัญหา

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการต่อสัญญากับทุก
โครงการที่ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เข้าไปดูแล เพื่อสร้างชุมชน
ที่สวยงาม (Beautiful Community) ตามกลยุทธ์ และ
สนับสนุนความปลอดภัยของพนักงาน คูค่ า้ ผูร้ บั เหมารวมถึง
ผู้มาติดต่อและลูกบ้าน

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาคารทีพ่ กั อาศัย

บริหารจัดการความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมทุกโครงการของแสนสิริ

กำ�กับดูแลระบบส่วนกลาง เช่น ลิฟต์ โดยสาร ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผังถังดับเพลิง
ระบบดับเพลิง และจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน

จัดกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยของ
ลูกบ้าน เช่น การจัดซ้อมหนีไฟและจัด
ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นประจำ�ปี

ดูแลความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมของ
ส่วนกลาง เช่น ความสะอาดของสระว่ายน้ำ�
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน
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ภายหลังการเปิดใช้อาคารและส่งมอบห้องให้แก่ลกู ค้าในปีแรก
ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (Property Management
Residential: PMR) ของแสนสิริภายใต้การดำ�เนินงาน
ของบริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด เป็นผูร้ บั ผิดชอบบริหาร
โครงการให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพการเข้าพัก
อาศัยในโครงการอย่างเหมาะสม โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
ในระยะเวลาที่รับผิดชอบ และดำ�เนินงานตามรายละเอียด

การพัฒนาโครงการอย่างปลอดภัย
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ผ้าอ้อมและให้นมบุตรสำ�หรับสตรีให้นมบุตรและครอบครัวทีม่ ี
เด็กเล็ก โดยแสนสิรคิ าดว่าจะขยายการพัฒนาโครงการ หรือ
ปรับปรุงโครงการในปัจจุบนั ให้สามารถอำ�นวยความสะดวกต่อ
ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนชรา คนพิการ แม่และเด็ก

การบริหารจัดการความปลอดภัยของลูกบ้านในโครงการ

โครงการของแสนสิริออกแบบโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย
ความเหมาะสม และสนับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูอ้ ยูอ่ าศัย
อีกทั้งได้ตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอด
กระบวนการพัฒนาโครงการ

อนุมัติแบบโครงการ ตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าก่อนการ
จัดซื้อเพื่อใช้ ในโครงการ

แสนสิรดิ �ำ เนินโครงการศูนย์การค้าปลีกชุมชน (Community
Retail) สำ�หรับลูกบ้านในโครงการของแสนสิริ โดยออกแบบ
พื้นที่ส่วนกลาง เส้นทางสัญจร และลิฟต์ โดยสาร ที่อำ�นวย
ความสะดวกต่อกลุม่ คนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางร่างกาย เช่น คนชรา
และคนพิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงห้องสำ�หรับเปลี่ยน
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นโยบายความปลอดภัยฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย

ดำ�เนินระบบป้องกันและ
แก้ ไขความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ บรรลุแผนงาน
ความปลอดภัยทั้งหมด

ระบบตรวจสอบ
ใบอนุญาตทำ�งาน
(Work Permit)

ความปลอดภัย
ในสำ�นักงาน

ความปลอดภัย
ในการใช้บันได

ความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์สำ�นักงาน

ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานกับเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานกับวัตถุอันตราย
หรือสารเคมี

ความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ

ความปลอดภัยในการใช้
รถยก (Fork Lift)

ความปลอดภัยในงานตัด
งานเชื่อมและงานเจียร

ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัย
ในการใช้นั่งร้าน

สุขภาพอนามัยและ
โรคจากการทำ�งาน

อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล

การสอบสวนอุบัติเหตุ

องค์ประกอบของไฟ

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

แผนฉุกเฉินต่างๆ

เครื่องหมาย
ความปลอดภัยที่ควรรู้

กำ�หนดมาตรการควบคุม
ความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุและอันตราย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

สนับสนุนพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ ได้รบั ความรูแ้ ละเกิดจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย
ในการทำ�งานเพือ่ บรรลุการปฏิบตั ติ ามแผนฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยทั้งหมด

จัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม
เพื่อดำ�เนินระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
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กฎความปลอดภัยทั่วไป
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พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน
ตามข้อกำ�หนดทัง้ หมด เพือ่ สร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

บ้านที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ
โครงการที่มีระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง แสนสิริ
ยังจัดให้มหี น่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย (Sansiri
Security Inspection: SSI) เพื่อรับผิดชอบ กำ�กับดูแล

บ้านที่ปลอดภัย

และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
ทุกคน โดยในปี 2560 แสนสิริได้ ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้าน
บาทในการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทัง้ ระบบเพือ่ ให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกบ้านของแสนสิริ

แสนสิริจัดวางมาตรการด้านความปลอดภัยภายในโครงการ และมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยที่รัดกุมขึ้น เพื่อให้
แน่ใจได้ว่าลูกบ้านสามารถเข้าพักอาศัยภายในโครงการอย่างปลอดภัย ทั้งในเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน
มาตรการความปลอดภัยในโครงการ

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย

ระบบเตือนภัยและระบบ
กันขโมย

ระบบเข้าออกประตู
โครงการอัตโนมัติ

รายงานความยั่งยืน 2560
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ทำ�หน้าที่รักษา
ตรวจสอบบุคคลและรถที่ สอบถามลูกบ้านทุกครั้ง สำ�รวจจุดเสี่ยง-จุดล่อแหลม
ผ่านเข้า-ออกโครงการ เพื่อยืนยันบุคคลที่ติดต่อ ภายในโครงการ เพื่อรายงาน ความปลอดภัยอื่นๆ
และดำ�เนินการแก้ ไข ตามมาตรฐานอย่างมีมารยาท
ขอเข้าพบ
และน่าเชื่อถือ

ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

การจัดตัง้ ชุดครูฝกึ ด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยใน
โครงการ

จัดพื้นที่จอดรถเก็บขยะ
เพื่อความสะอาดและ
เป็นระเบียบ

แสนสิ ริ จั ด ให้ มี ชุ ด ครู ฝึ ก หน่ ว ยงานมาตรฐานรั ก ษา
ความปลอดภัย (Sansiri Security inspection: SSI) โดย
คัดสรรจากบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
โครงการให้มีความรู้เข้าใจในงานรักษาความปลอดภัยและ
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งานบริการเพือ่ ความปลอดภัย การออกตรวจงานในช่วงเวลา
กลางคืนเพื่อความอุ่นใจของลูกบ้านต่อคุณภาพการทำ�งาน
ของหน่วยงาน รวมถึงการฝึกเหตุฉกุ เฉินให้กบั พนักงานรักษา
ความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล
และการแก้ ไขสถานการณ์อีกด้วย

การจัดระเบียบทางสัญจร
รถในโครงการ

จัดพื้นที่สำ�หรับ
รถดับเพลิงกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้

ระบบพัดลม
อัดอากาศ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ
ระบบเครื่องสูบน้ำ�ดับเพลิง

ระบบลิฟต์ โดยสาร
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การใช้เทคโนโลยีเพือ่ เฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยให้กบั ลูกบ้าน

แสนสิรกิ �ำ หนดมาตรฐานการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโครงการบริเวณทางเดินรถเข้า ทางเดินรถออก ป้อมพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และตามถนนหลักภายในโครงการ

แสนสิริประยุกต์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยในโครงการ
เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยให้
กับลูกบ้าน เช่น ระบบแลกบัตรผู้ติดต่อ BitVisitor ระบบ
ตรวจจับใบหน้า รถจักรยานยนต์ ไซเรน หรือแม้แต่ระบบทางเข้า
ออก Easy pass การจัดทำ�ลายนิว้ มือผูร้ บั เหมาที่ได้มาตรฐาน

โดยในปี 2560 แสนสิรดิ �ำ เนินการนำ�ร่องใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
ในโครงการแนวราบ 1 โครงการ และแนวสูง 1 โครงการ ซึง่ จะ
ขยายผลไปยังโครงการอื่นๆ และจะกำ�หนดให้เป็นมาตรฐาน
สำ�หรับโครงการของแสนสิริต่อไปในอนาคต
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กล้องจับทะเบียนรถและจับหน้าคนขับ

กล้องจับหน้าคนขับ

ทางออกโครงการส่วนผู้มาเยี่ยมโครงการ

ทางออกโครงการส่วนผู้อยู่อาศัย

ระบบการบันทึกและจดจำ�ใบหน้า
(Face Recognition)

ระบบบันทึกและจดจำ�การเข้าออก
(Smart Access)

กล้องจับทะเบียนรถและจับหน้าคนขับ

กล้องจับหน้าคนขับ

เป็นการใช้เทคโนโลยี Deep Learning ในการจดจำ�
หน้าบุคคล เพือ่ ช่วยให้แสนสิรใิ ห้บริการ และสนับสนุน
ด้านความปลอดภัยให้กบั ลูกค้าของแสนสิรไิ ด้ดยี งิ่ ขึน้

ป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ถนนหลักภายในโครงการ

เป็นการใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น Bluetooth,
QR Code Narrowband IoT และอื่นๆ มาให้
ความสะดวกกับลูกค้า และแขกของลูกค้าของแสนสิริ
เพือ่ ให้มปี ระสบการณ์ทดี่ ใี นการเข้าออกโครงการมาก
ขึน้ นอกจากนี้ จะยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยในด้านการรักษา
ความปลอดภัยให้กับลูกค้าของแสนสิริอีกด้วย

กล้องจับภาพในป้อมเพื่อบันทึกภาพและ
ตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย

กล้องติดตั้งที่ถนนหลักภายในโครงการโดยเฉพาะ
ซอยที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น แนวกำ�แพงแนวติดชุมชน
แนวคลองน้ำ� และจุดเสี่ยงอื่นที่พิจารณาโดยทีม
ชุดครูฝึกหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย

ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยของลูกบ้าน
แสนสิริสำ�รวจความพึงพอใจของลูกบ้านเป็นรายปีสำ�หรับ
โครงการทีบ่ ริหารจัดการโดยฝ่ายบริหารอาคารทีพ่ กั อาศัย รวม
ถึงการรวบรวมข้อร้องเรียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์
มือถือ Home Service การแจ้งเรื่องผ่านทางนิติบุคคล

ของโครงการ และการแจ้งเรื่องผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ ซึ่ง
ข้อร้องเรียนจะถูกบันทึกในเอกสาร “ใบแก้ ไขคำ�ร้องเรียน”
(Corrective Action Request: CAR) และจัดส่งให้
โครงการเพื่อดำ�เนินการแก้ ไข
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มาตรฐานการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในโครงการ

บ้านที่ปลอดภัย

บ้านที่ปลอดภัย

ผลดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่โครงการในโครงการปี 2560

บทสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการและคำ�ชมของลูกบ้าน
คำ�ชมของลูกบ้าน
“I love living here. Khun X and the SSI team are
fantastic. So grateful to have them here. I am far
from my original home, but the team here have
created a new home for me.”

52 ชั่วโมงการฝึกอบรม
สำ�หรับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยโครงการ

34 รายการข้อร้องเรียน
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการ เช่น บริการ
ของเจ้ า หน้ า ที่ การป้ อ งกั น ความปลอดภั ย ของ
ลูกบ้าน และการป้องกันการลักทรัพย์ จากข้อร้อง
เรียนทั้งหมด 190 รายการ

ความเห็นของผู้จัดการโครงการ
“รู้สึกมีพลังในการทำ�งาน พร้อมที่จะบริการอย่างเต็มที่และ
เต็มใจให้กับลูกบ้าน เพราะเราอยู่เหมือนครอบครัว”

รายงานความยั่งยืน 2560

ร้อยละ 97
ของประเด็นข้อร้องเรียนได้รบั การจัดการโดยประเมิน
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ก่ อ นดำ � เนิ น การแก้ ไ ขและชดเชย
ความเสียหายให้แก่ลูกบ้าน รวมถึงสื่อสารผลการ
ปรับปรุงการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีกรณีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบด้านความปลอดภัยตลอดช่วงการพัฒนา
โครงการและการใช้อาคารในปี 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

นายวัชรพงษ์ เชิดเกียรติชัย
(ผู้จัดการโครงการ พรีเว่ บาย แสนสิริ)

คำ�ชมของลูกบ้าน
“รูส้ กึ ประทับใจต่อเจ้าหน้าทีน่ ติ บิ คุ คลชุดนีห้ ลังจากที่ได้รบั การ
ดูแลจากเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บครั้งหนึ่งในบ้าน อยากให้
ชุดนี้อยู่กับลูกบ้านต่อไปนานๆ”
ความเห็นของผู้จัดการโครงการ
“จากเหตุการณ์ลกู บ้านได้รบั บาดเจ็บภายในโครงการ ผูจ้ ดั การ
หมูบ่ า้ นพร้อมชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น พร้อมประสานงานกับหน่วยกูช้ พี เพือ่ เข้ารับการรักษา
พยาบาลอย่างทันท่วงที ในเวลาต่อมาได้รบั การติดต่อว่าลูกบ้าน
อาการปลอดภัย จึงรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนั้น”

ร้อยละ 88
ระดับดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกบ้านต่อการบริหาร
จัดการที่พักอาศัยของโครงการแสนสิริ
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ร้อยละ 92
ของโครงการได้ต่อสัญญานิติบุคคลที่รับผิดชอบ
โดยแสนสิริ

นางดวงพร โกมุทพงษ์
(ผู้จัดการโครงการ เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ ประชาชื่น)
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การลงทุนเพื่อสังคม
การลงทุนเพื่อสังคมเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร นอกเหนือไปจากการดำ�เนินงานเพื่อมุ่ง
สร้างผลกำ�ไร โดยแสนสิรมิ งุ่ เน้นการปกป้อง และส่งเสริมสิทธิ
เด็กผ่านโครงการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง
ยั่งยืน เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตที่สำ�คัญของ
ประเทศ และเป็นวัยทีส่ มควรได้รบั การศึกษาและมีพลานามัย
ทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีแ่ ท้จริง นอกเหนือจาก

แนวทางการดำ�เนินงานเพื่อเด็กและสังคม (โซเชียล เช้นจ์)
การสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรนานาชาติที่
ไม่แสวงหาผลกำ�ไรทีป่ กป้องและสนับสนุนสิทธิเด็กแล้ว แสนสิริ
ยังได้รบั โอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อเป็นเด็ก โดยศึกษาตัวอย่างทีเ่ ป็นเลิศจากองค์กร
ชัน้ นำ� และมุง่ ขยายพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เพือ่ ผสานพลัง
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็ก

แนวทางการดำ�เนินงาน Social Change มี 4 ด้านหลัก โดย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเข้ า ร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ องค์ ก ร
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ยูนเิ ซฟ ประเทศไทย
เดอะ กู้ด สเปซ

แสนสิริกำ�หนดให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมของ
แสนสิริ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 3 ด้าน
หลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านสุขภาพ ทั้งนี้
แสนสิริมีแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อเด็กและสังคม หรือ
โซเชียล เช้นจ์ ทีม่ งุ่ มัน่ สนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนทัง้

ในชุมชน ในประเทศไทย และทัว่ โลก เพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยมีคณะกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายความ
รับผิดชอบเพื่อสังคมเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการการ
ลงทุนเพื่อสังคมของแสนสิริ
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กลยุทธ์และการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อสังคม

แสนสิริประกาศนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้าง
และได้ ให้พนั ธมิตรในการก่อสร้างทุกรายร่วมลงนามในบันทึก
แนบท้ายสัญญาการก่อสร้าง สนับสนุนการยุตกิ ารใช้แรงงาน
เด็กทุกรูปแบบทีธ่ รุ กิจมีสว่ นเกีย่ วข้องอีกด้วย นอกจากนี้ แสนสิริ
ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ
ก่อสร้าง ริเริม่ โครงการ “พืน้ ทีป่ ลอดภัยสำ�หรับเด็ก” ในสถานที่
ก่อสร้าง หรือ เดอะ กู้ด สเปซ เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับ
เด็กทุกคน โดยเด็กทีม่ อี ายุต�่ำ กว่า 14 ปี ทุกสัญชาติ สามารถ
ใช้พื้นที่ดังกล่าวทำ�กิจกรรมที่แสนสิริจัดให้ เช่น การเรียนรู้
เบื้องต้นสำ�หรับเด็ก การเสริมทักษะและพัฒนาการเบื้องต้น
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ได้อย่างปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ ใน
พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง รวมถึงเป็นการคุม้ ครองเด็กจากการใช้แรงงาน
ทัง้ นี้ แสนสิรแิ ละคูค่ า้ มีแผนทีจ่ ะสร้าง เดอะ กูด้ สเปซ ในทุกๆ
สถานประกอบการก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศไทยที่มี
คนงานและเด็กๆ อาศัยอยู่ เพือ่ ให้เด็กมีพนื้ ทีป่ ลอดภัยสำ�หรับ
เรียน รู้ เล่น และพัฒนา ในระหว่างที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ทำ�งาน ซึง่ ในปี 2560 มีพนื้ ทีป่ ลอดภัยสำ�หรับเด็กของแสนสิริ
11 แห่ง มีเด็กเข้าใช้เพื่อทำ�กิจกรรมทั้งสิ้น 750 คน
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เดอะ กู้ด นูทริชั่น

เดอะ กู้ด สปอร์ต

แสนสิริสนับสนุนและรณรงค์ให้เด็กทุกคนได้รับและเข้าถึง โลก (World Health Organization: WHO) เพื่อสร้าง
สุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงสารอาหารและการเสริม ความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ และการเข้าถึงบริการ
ภูมิคุ้มกันอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานขององค์การอนามัย สาธารณสุขของเด็กทุกคน

แสนสิริจัดทำ�โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กและ และเด็กพิการ ทั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมโครงการภายใต้ เดอะ กู้ด
เยาวชน เช่น การจัดให้มีการสอนการเล่นกีฬาหรือสนับสนุน สปอร์ต มากกว่า 7,000 คน ตั้งแต่เปิดโครงการในปี 2549
อุปกรณ์กฬี าให้แก่เด็กทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเด็กด้อยโอกาส เป็นต้นมา

แสนสิริให้ความสำ�คัญกับสิทธิเด็กโดยได้ร่วมกับองค์การ
ยูนเิ ซฟประเทศไทย ในการเป็นองค์กรต้นแบบสถานทีท่ �ำ งาน
ทีเ่ ป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว โดยได้จดั โครงการ Mother
and Child’s Room หรือ Breastfeeding Room ที่
สำ�นักงานใหญ่อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ และสำ�นักงานอืน่ ๆ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดคอร์สอบรมการดูแลเด็กในวัยต่างๆ ให้กับ

แสนสิริ ก่อตั้ง แสนสิริ อะคาเดมี เพื่อสอนทักษะการเล่น เรื่องเพศ และสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งนี้ในปี 2560 มี
ฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะรับ เด็กเข้าร่วมแสนสิริ อะคาเดมี มากกว่า 650 คน
เด็กเข้าโครงการตามลำ�ดับสมัครก่อน-หลัง โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น

พนักงาน นอกจากนี้ แสนสิริยังได้จัดสรรมุมเด็กที่สำ�นักงาน
ใหญ่ให้เป็นพืน้ ทีเ่ สริมพัฒนาการสำ�หรับเด็ก เพือ่ ให้พนักงาน
ได้มโี อกาสดูแลบุตรของตนเองได้ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงาน
ของแสนสิรทิ กี่ ลับเข้าสูก่ ารทำ�งานหลังคลอดบุตร ได้มโี อกาส
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป

ในปี 2559 แสนสิรพิ นั ธมิตรกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การ ได้พาเด็กจำ�นวน 244 คนที่อาศัยอยู่ใน 9 สถานประกอบ
ยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ การก่อสร้าง เข้ารับวัคซีนและบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
แก่เด็กในพื้นที่ก่อสร้างของแสนสิริ โดยในปี 2560 แสนสิริ
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รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560
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การสร้างคุณค่าแก่สังคม

ผลการดำ�เนินงานเพื่อเด็กและสังคม

เดอะ กู้ด วิลล์

แสนสิรจิ ดั ทำ�โครงการเพือ่ เด็กและสังคมอย่างต่อเนือ่ งภายใน เด็กและสังคมของแสนสิริที่สำ�คัญ ได้แก่ แสนสิริ อะคาเดมี
กรอบการดำ�เนินงาน โซเชียล เช้นจ์ อีกทั้งยังสนับสนุนเงิน โครงการสนับสนุน UNICEF Emergency Fund และ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ซึ่งในปี 2560 โครงการเพื่อ โครงการ Sansiri - UNICEF Gift of Hope เป็นต้น
แสนสิริ อะคาเดมี ปี 2560

แสนสิริร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การ
ยูนเิ ซฟ ประเทศไทย และมูลนิธเิ สริมกล้า สร้างชีวติ และความ
เป็นอยู่ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลก

แสนสิรไิ ด้ด�ำ เนินโครงการ แสนสิริ อะคาเดมี ซึง่ เป็นโครงการที่
ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ สอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กบั เด็กและเยาวชน
ในวันสุดสัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และเพือ่ สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้ออกกำ�ลังกาย รู้จักการทำ�งานเป็นทีม และ
รูจ้ กั รักษาระเบียบวินยั ซึง่ โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็ก
ทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะด้านกีฬา

อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ในปี 2560 แสนสิริ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
และมีเด็กเข้าร่วมโครงการ แสนสิริ อะคาเดมี มากกว่า 650 คน
และแสนสิริสามารถผลักดันให้เด็กต่อยอดความสามารถ
ทางด้านกีฬาได้ ในระดับนานาชาติ 3 คน

รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

แสนสิริ อะคาเดมี พุทธมณฑล
ส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล RBSC
International Soccer 7’s
by Chang

แสนสิริ อะคาเดมี พุทธมณฑล
คว้าแชมป์ฟุตบอลการกุศล
การบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเพือ่ ช่วย
เหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินประจำ�ปีของ
แสนสิริให้แก่องค์การยูนิเซฟ สำ�นักงาน
ใหญ่ เพือ่ ช่วยเหลือเด็กทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
ทั่วโลก

การเป็น ตัวแทนภาคเอกชนเพื่อแลก
เปลี่ ย นมุ ม มองกั บ ภาครั ฐ และภาค
เอกชนจากทั่วโลกในการประชุม The
9 th Annual United Nations
Private Sector

จัดตัง้ โครงการ เบสท์ สตาร์ต “หกปีแรก
ของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก” เพื่อให้
สังคมเห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (วัยแรกเกิดถึง 6 ปี) และ
ร่วมลงนามเพือ่ ผลักดันให้ภาครัฐเพิม่ การ
ลงทุนในการพัฒนาเด็กเล็กและแก้ปญ
ั หา
ที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็ก

แสนสิริ อะคาเดมี
X Ari Football

เด็กจากแสนสิริ อะคาเดมี ก้าวไปติดทีมชาติไทย

(ดูรายละเอียด Social Change เพิ่มเติมที่ https://www.sansiri.com/socialchange/ และดูรายละเอียดความร่วมมือของแสนสิริกับองค์การยูนิเซฟเพิ่มเติมที่
https://www.unicef.org/thailand/partners_21059.html)

น้องวิว นิธิ ศิริจันทร์ ติดทีมชาติไทยรุ่น
18 ปี ชุดเตรียมทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศเมียนมาร์
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น้องแอมป์ ณัฐวดี ปร่ำ�นาค ติดทีม
ชาติฟุตบอลหญิงรุ่น 19 ปี ชุดชิง
แชมป์เอเชีย 2017 ที่ประเทศจีน

น้องฮามันน์ สิรดนัย โพธิ์ศรี
ติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
เข้าแข่งขันฟุตบอล
Toyota International Cup 2017
ที่ประเทศญี่ปุ่น
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แสนสิริสนับสนุน UNICEF Emergency Fund อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
แสนสิริเป็นพันธมิตรภาคธุรกิจในการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิเด็กกับองค์การยูนิเซฟ พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนาโครงการเพือ่ เยาวชนอย่างต่อเนือ่ งและ
ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2554 โดยแสนสิริสนับสนุนองค์การยูนิเซฟ
เพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของ
เด็กทีป่ ระสบภัยจากทัว่ โลก โดยในปี 2560 แสนสิรสิ นับสนุน
เงินบริจาคแก่องค์การยูนิเซฟ หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 233 ล้าน
บาทตัง้ แต่เริม่ โครงการ ซึง่ เป็นการบริจาคแบบไม่มเี งือ่ นไข โดย
เมือ่ เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินทางองค์การยูนเิ ซฟจะสามารถนำ�
เงินส่วนนีเ้ ข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์ทจี่ �ำ เป็นเร่งด่วนทีส่ ดุ

แสนสิรเิ ริม่ รณรงค์โครงการนีต้ งั้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา และจัดกิจกรรมดังกล่าวในวัน คริสต์มาสซึง่ ได้รบั ความ
สนใจจากผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันบริจาคและแบ่งปันข่าวโครงการรณรงค์นี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ https://www.unicef.or.th/supportus/th/campaign/ChildrenEmergency_th)
รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

Sansiri - UNICEF Gift of Hope
ในปี 2560 แสนสิริสนับสนุนโครงการ UNICEF Gift of โดยสแกน QR code ทีต่ น้ คริสต์มาสตามโครงการต่างๆ ของ
Hope ขององค์การยูนเิ ซฟต่อเนือ่ งเป็นปีทสี่ อง โดยพนักงาน องค์การยูนเิ ซฟ ซึง่ ปัจจุบนั มียอดบริจาคแล้วกว่า 2.4 ล้านบาท
สามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก
(ดูรายละเอียดโครงการ Gift of Hope เพิ่มเติมที่ https://www.unicef.or.th/giftsofhope/)

ทั้งนี้ จากการดำ�เนินงานเพื่อเด็กและสังคมของแสนสิริตลอดปี 2560 สามารถสรุปผลการดำ�เนินงานได้ดังนี้
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและสังคมของแสนสิริ
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มากกว่า
30 ล้านบาท

มากกว่า
9 ล้านบาท

สำ�หรับการบริจาคเพื่อการกุศล

สำ�หรับการลงทุนเพื่อสังคม
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สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
Description

Description
Unit

Million Baht

2016

2017

38,455.25

34,395.00

31,756.73

GRI 201-1 (CRE) Economic Value Distributed
Salary, wages and employees’ benefits
Operating expense

Million Baht
Million Baht

รายงานความยั่งยืน 2560

Million Baht
Million Baht
Million Baht

2,221.30
5,827.70

2,395.82
6,103.72

1,242.00
1,712.72
1,761.55

944.29
2,285.67
1,425.14

818.88
1,857.01
1,317.32

36.47

36.37

34.43

GRI 201-1 (CRE) Philanthropic Contribution
Total contribution

Million Baht

Case
Case
Case
Case

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

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

0
0
0
0

Timber
Cement
Steel

Tonne
Tonne
Tonne

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

211,567
107,261
11,762

MWh

1,176.95

1,313.04

1,496.01

MWh
MWh
MWh

46.25
22.02
1,108.68

48.20
23.77
1,241.07

53.33
23.14
1,419.54

226.72
51.00
102.97
72.75

245.74
53.15
111.15
81.44

255.69
54.31
108.23
93.15

m3
m3

58,974.00
34,435.00

66,308.00
35,154.00

70,348.00
36,159.00

m3

24,539.00

31,154.00

34,189.00

m3/m2/year
m3/m2/year

6.05
3.79

6.08
3.77

6.28
3.91

m3/m2/year

2.26

2.31

2.37

GRI 302-1 (CRE) Energy Consumption
Total energy consumption within the
organisation
Sansiri Head Office
Property Service Head Office (PLUS)
Precast Factory

GRI 302-1 (CRE1) Energy Consumption
Building energy intensity
Sansiri Head /office
Property Service Head Office (PLUS)
Precast Factory

kWh/m2/year
kWh/m2/year
kWh/m2/year
kWh/m2/year

Total municipal water consumption
Sansiri head office and
Property Service Head Office (PLUS)
Precast factory

GRI 303-1 (CRE2) Water Consumption

GRI 205-3 Customer Satisfaction Survey
Satisfaction level
(Customer Satisfaction Index: CSI)

2017

GRI 303-1 (CRE) Water Consumption

GRI 205-3 Code of Conduct and Anti-Corruption Breach
Confirmed case
Ongoing case from previous year
Case under investigation
Resolved case

2016

% Actual
% Target

90.18
>90

90.87
>90

* N/A = Information is not available.
** ในปี 2560 แสนสิรขิ ยายฐานการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ Customer Journey ของลูกค้า ส่งผลให้ ได้คา่ CSI ทีร่ อ้ ยละ 82 เทียบกับเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ทรี่ อ้ ยละ 90 ซึง่ หากใช้ขอบเขตของฐานข้อมูลเดิมในปี 2559 จะส่งผลให้ ได้คา่ CSI ในปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 89 เทียบกับเป้าหมายทีร่ อ้ ยละ 90

82.00**
>90

Building water intensity
Sansiri head office and
Property Service Head Office (PLUS)
Precast factory

GRI 305-1 (CRE) GRI 305-2 (CRE) Greenhouse Gas Emissions (GHGs)
Total GHGs emissions
Direct GHG emissions (Scope 1)***
Indirect GHG emissions (Scope 2)

kgCO2e
kgCO2e
kgCO2e

2,505,968.13 2,765,951.10 2,217,108.14
1,331,286.51 1,483,575.19 793,062.04
1,174,681.62 1,282,375.91 1,424,046.09

***Direct GHG Emissions is calculated from Sansiri Head Office,
Precast Factory, and Property Service Head Office employee’s transportation only.
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รายงานความยั่งยืน 2560

2,018.44
6,460.08

GRI 201-1 (CRE) Payment to Provider of Capital
Payment to governments (i.e. taxes)
Dividend payments
Interest payments

2015

GRI 301-1 (CRE) Materials

2015

GRI 201-1 (CRE) Direct Economic Value Generated
Total revenue

Unit

ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ
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สิ่งแวดล้อม
Description

Description
Unit

2015

2016

2017

96.41

93.90

2

kgCO2e/m /year

74.93

>50 years

65.17

kgCO2e/Million Baht

80.42

69.81
0
0
0

Unit

2015
Male

Female

Persons

2016
Male

Female

Employment Contract
Permanent

Persons

Temporary

Persons

% of total employee

30-50 years

Persons
% of total employee

1,642

1,751

1,160

979

497

1,697

2,558

2,339
1,179

Age Group
Persons

3,448

3,318
1,676

<30 years

Male

Female

Male

Female

78

Part-time

Persons
Persons

133
59

77

1.78

2.23

4.13

2.35

2,339

116
56

70

1.62

1.87

3.86

2,558

3.10

46

1.23

2,878

1,179

1,160

1,295

1,263

1,521

1,357

497

482

456

434

487

379

979

890

866

GRI 405-1 (CRE) Diversity of Governance Bodies and Employees

2017
Male

Female

GRI 102-8 Workers and Employees
Total number of employees****

Female

2017

1,295

1,263

890

482

456

623

434

782

3,744
2,008

1,736

2,878
1,521

1,357

866

487

401

381

638

533

9.64

9.13

11.63

11.05

17.04

14.24

22.68

Persons

Senior management
Middle management

10

0

10

0

3

21

35

38

31

162

191

134

146

1,293

1,275

3

3

54

Persons
33

73

Persons
35

Manager

Persons

Supervisor

Persons

Officer/staff

Persons

10

178

340
280

2,568

10
0

10

0

4

25

40

40

40

191

209

140

157

147

162

1,351

1,284

1,568

1,294

3
60
71
382
297

2,635

0

4

0

68

28

80
421
309

40
212

2,862

2,533

31.28
2,457

1,278

1,280

1,273

1,260

1,300

1,157

38.52

38.58

36.92

36.54

34.72

30.90

77.09

Top management

10

1,171

303

2,558

Persons

379

320

18.78

Board of directors

73.46

65.63

****Information included only Sansiri’s employee information in regard to worker will be collected in the future.
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รายงานความยั่งยืน 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

0
0
0

0
0
0

Million Baht
Cases
Cases

2016

137

Employment Type
Full-time

ความหลากหลายของพนักงาน
Description

Persons
% of total employee

GRI 307-1 Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations
Total monetary value of significant fines
Total number of non-monetary sanction
Cases brought through resolution
mechanism

Male

Age Group

GRI 305-1 (CRE4) Greenhouse Gas Emissions (GHGs)
GHGs emissions per revenue

2015

GRI 102-8 Workers and Employees

GRI 305-1 (CRE3) Greenhouse Gas Emissions (GHGs)
GHGs intensity

Unit

ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

Description

ผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

Unit

2015
Male

2016

Female

Male

2017

Female

Male

Female

GRI 401-1 New Employee Hires
Persons

Rate of new employee

% of total employee

888

1,013

1,110

484

404

585

428

657

443

14.59

12.18

16.97

12.41

17.55

11.83

26.76

29.38

29.65

Number and Rate of New Employee By Age Group
<30 years

Persons

30-50 years

Persons
Persons

331
174

544

303

13

430
157

232

241

338

6

15

7

559
24

525
198

313

221

332

9

12

559

212

4

30-50 years
>50 years
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2017

Employees that were entitled to parental leave*****
Employees that took parental leave
Employees that return to work after
parental leave ended
Employees that return to work after parental leave
ended that were still employed 12 months after
their return to work
Return to work rate
Retention rate

Persons
Persons
Persons

1,263
58
58

1,263
54
47

1,357
63
55

Persons

n/a

41

46

%
%

100
n/a

87.03
75.92

87.30
73.02

Description

Unit

2015
Male

Female

2016
Male

Female

2017
Male

Female

GRI 404-1 Employee Training
678

Persons

671

723

Average hours of training per year per employee

340

338

384

287

350

373

10.25

10.19

11.14

8.32

9.35

9.96

20.43

% of total employee

19.46

19.31

Turnover by Age
<30 years

2016

Persons
Persons
Persons

213
97
240
3

455
10

242
116

139

215

235

7

10

414
15

103

141

179

202

5

7

420
11

14.16
13.22

15.10

16.95
15.63

18.27

26.76
27.73

25.78

GRI 404-3 Employees Performance and Career Development Reviews
Percentage of employees received regular
performance and career development review

292

Hours/
person/year

% of total
employee

89.49
44.97

44.52

95.68
48.15

47.53

91.35
48.82

42.52

151
218

*****Currently, only female employees are entitled for parental leave.

4
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Rate of employee turnover

2015

227

16

GRI 401-1 Employee Turnover
Total number of employee turnover

Unit

GRI 401-3 Parental Leave

Total number of new employee

>50 years

Description

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2560 เป็นฉบับที่สอง เพื่อนำ�เสนอแนวทางบริหาร
จัดการและผลการดำ�เนินงานในประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีค่ รอบคลุมมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยมีขอบเขตของรายงานครอบคลุมบริษทั
แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุม่ ทีแ่ สนสิรถิ อื ครองหุน้

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และอยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษทั ในประเทศไทย และเป็นการนำ�เสนอข้อมูลตัง้ แต่วนั
ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2560 และสอดคล้องกับ
แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative
(GRI) Standards - Core Option

กระบวนการระบุประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน

(102-32, 102-46, 102-56)

แสนสิริได้รวบรวมและพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายใน มีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ โดยมีฝ่ายวางแผนองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อประเมินและจัดลำ�ดับ และพัฒนาความยัง่ ยืนเป็นผูน้ �ำ เสนอคณะกรรมการการกำ�กับ
ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั สำ�คัญประจำ�ปี 2560 ก่อนการ ดูแลกิจการ พิจารณา โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
อนุมตั โิ ดยผูบ้ ริหารระดับสูง และเปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนิน
งานตามประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ
การระบุประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน

การจัดลำ�ดับประเด็นที่สำ�คัญ

ระบุ ป ระเด็ น สำ � คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น รวมถึ ง ความเสี่ ย ง
และโอกาสที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความสนใจ
ประเด็นด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน
แนวโน้มการพัฒนาด้านความยั่งยืนในระดับสากล

พิ จ ารณาระดั บ ความสำ � คั ญ ของประเด็ น ที่ คั ดเลื อ กจาก
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่มีนัยสำ�คัญต่อประเด็นที่คัดเลือก ความเสี่ยงและโอกาสที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจน
พิจารณาถึงขอบเขตผลกระทบของประเด็นดังกล่าว

การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบประเด็นที่สำ�คัญ

บริษัทฯ พัฒนาการรายงานความยั่งยืน โดยรับฟังประเด็น
และความคิ ดเห็ น ที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ให้ ค วามสำ � คั ญ ในทุ ก
ช่องทาง และมีแผนการสอบทานรายงานความยั่งยืนโดย
หน่วยงานภายนอกในอนาคต

จัดทำ�ผลสรุปของประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน รวมถึง
ความสอดคล้องกับประเด็นสำ�คัญตามหมวดของ GRI
Standards เพื่อความถูกต้องและครบถ้วน นำ�เสนอให้
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการเป็นผู้ทบทวนและอนุมัติ
เนื้อหาในประเด็นสำ�คัญเพื่อนำ�เสนอในรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี
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5
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9

1
4
7

6
13
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ผลการประเมินประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน

(102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (น้อยไปมาก)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของแสนสิริ (น้อยไปมาก)

เศรษฐกิจ

สิง่ แวดล้อม

สังคม

1. การบริหารจัดการความเสีย่ งและวิกฤติ
2. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
4. นวัตกรรม
5. คุณภาพของสินค้าและบริการ
6. การกำ�กับดูแลองค์กรและจริยธรรมใน
การดำ�เนินธุรกิจ

7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
การพัฒนาโครงการ
8. สังคมคาร์บอนต่ำ�
9. สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงาน
11. สุขภาพ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย
12. การพัฒนาบุคลากร
13. การจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพ
14. การลงทุนเพื่อสังคม
15. การยอมรับความแตกต่างและหลาก
หลาย
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ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน

การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและเหตุการณ์วิกฤติ

-

ขอบเขตผลกระทบ
••
••
••
••
••
••

ผู้บริหารและพนักงาน
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
คู่ค้าและผู้รับเหมา
ชุมชนและสังคม
หน่วยงานรัฐ

สิง่ แวดล้อม

ประเด็นสำ�คัญตามหมวด
ของ GRI Standards

ประเด็นสำ�คัญด้าน
ความยั่งยืน

ประเด็นสำ�คัญตามหมวด
ของ GRI Standards

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของการพัฒนาโครงการ

GRI 301: Materials
GRI 303: Water
GRI 305: Emissions
GRI 306: Effluents and Waste
GRI 307: Environmental Compliance

••
••
••
••
••

ผู้บริหารและพนักงาน
ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
คู่ค้าและผู้รับเหมา
ชุมชนและสังคม
หน่วยงานรัฐ

สังคมคาร์บอนต่ำ�

GRI 302: Energy
GRI 305: Emissions

••
••
••
••
••

ผู้บริหารและพนักงาน
ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
คู่ค้าและผู้รับเหมา
ชุมชนและสังคม
หน่วยงานรัฐ

สินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

GRI 308: Supplier Environmental
Assessment

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
•• คู่ค้าและผู้รับเหมา

ขอบเขตผลกระทบ

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

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

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• คู่คา้ และผู้รับเหมา

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

-

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
•• คู่ค้าและผู้รับเหมา

นวัตกรรม

-

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
•• คู่ค้าและผู้รับเหมา

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน

GRI 403: Occupational Health and
Safety

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• คู่คา้ และผู้รับเหมา

คุณภาพของสินค้าและ
บริการ

-

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
•• คู่ค้าและผู้รับเหมา

สุขภาพ ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้อยู่อาศัย

GRI 416: Customer Health and Safety

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
•• คู่ค้าและผู้รับเหมา

การพัฒนาบุคลากร

GRI 404: Training and Education

•• ผู้บริหารและพนักงาน

การสรรหาและรักษา
บุคลากร

GRI 404: Training and Education

•• ผู้บริหารและพนักงาน

การลงทุนเพื่อสังคม

GRI 201: Economic Performance

•• ผู้บริหารและพนักงาน
•• ชุมชนและสังคม

GRI 405: Diversity and Equal
Opportunity

•• ผู้บริหารและพนักงาน

การกำ�กับดูแลกิจการและ
จริยธรรมในการดำ�เนินงาน

GRI 205: Anti-Corruption

••
••
••
••
••

ผู้บริหารและพนักงาน
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ลูกค้า, ผู้เช่า, ผู้อาศัย
คู่ค้าและผู้รับเหมา
หน่วยงานรัฐ
ภายใน
ภายนอก

สังคม

เศรษฐกิจ

ประเด็นสำ�คัญด้าน
ความยั่งยืน

มิติ
ความ
ยัง่ ยืน

การยอมรับความแตกต่าง
และหลากหลาย

ภายใน
ภายนอก
194
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มิติ
ความ
ยัง่ ยืน

(102-47, 103-1)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

(102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายนอกและภายในถือเป็น ประเด็นสำ�คัญทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่
องค์ประกอบสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานเพือ่ และนำ�มาพัฒนาเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการ
พัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ในการนี้ แสนสิรไิ ด้วเิ คราะห์การดำ�เนินงาน ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ขององค์กรเพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่มเพื่อรับทราบถึง

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
•• ผลการดำ�เนินธุรกิจ

ผู้บริหารและ
พนักงาน

•• การจั ด ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงและตอบข้ อ
ซั ก ถามกั บ พนั ก งานในทุ ก ไตรมาส
เช่น PSD Talk และ Town Hall
•• การเยีย่ มพนักงานในโรงงานหรือโครงการ
ที่พัฒนารายปี

••
••
••
••

ลูกค้า ผู้เช่า และ
ผู้อาศัย

•• การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครัง้
ตลอดกระบวนการดำ�เนินงานก่อนและหลัง
ส่งมอบยูนิต
•• แอปพลิเคชัน Home Service ตลอด
24 ชั่วโมง
•• Call Centre 1685

•• คุณภาพของสินค้าและบริการ

•• ทำ � ประชาพิ จ ารณ์ กั บ ชุ ม ชน สำ � หรั บ
โครงการที่ เ ข้ า ข่ า ยการจั ด ทำ � รายงาน
การประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment
: EIA)

•• การดำ�เนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ชุมชน

ชุมชนและสังคม

ทิศทาง นโยบายในการทำ�งาน
โอกาสในสายอาชีพ
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้าและผู้รับเหมา

•• การจัดประชุมคู่ค้าธุรกิจ และหุ้นส่วน
ทางการค้ารายเดือน

•• ผลการดำ�เนินธุรกิจ
•• การแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม
•• ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ

หน่วยงานรัฐ

•• การจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน
เริ่มโครงการ
•• ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามมาตรการที่ กำ � หนด
ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม ต่อสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน
เริ่มโครงการ ทุก 6 เดือน

••
••
••
••

•• การประกวดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

•• การแข่งขันทางการค้าที่เป็น
ธรรม

คู่แข่งทางการค้า

ช่องทางการติดต่อ

การเข้าถึงสังคมทุกระดับ
ความสอดคล้องกับกฎหมาย
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ความสมบูรณ์ของรายงานการ
ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

(102-3, 102-53)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)
475 ชั้น 10 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2201-3374
โทรสาร 0-2201-3905
อีเมล ssd@sansiri.com
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•• การจัดประชุมสามัญและวิสามัญรายปี

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

รายงานความยั่งยืน 2560

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

รางวัลความภาคภูมิใจ

รางวัลความภาคภูมิใจ

รางวัลความภาคภูมิใจ

รางวัลความภาคภูมิใจ

AMCHAM CSR Excellence Award and Recognition

The International Design & Architecture Awards 2017

รายงานความยั่งยืน 2560

Thailand Property Awards 2017
แสนสิริได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที “The 12th Thailand
Property Awards 2017” โดยโครงการเดอะ ไลน์
พหลฯ - ประดิพทั ธ์ ได้รบั 2 รางวัล ได้แก่ Best High-Rise
High-End Condominium Development - Bangkok
และ Best Universal Design Development - Bangkok
สำ�หรับโครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 ได้รับรางวัล Best
High-Rise Condo Architectural Design และแสนสิริ
ยังได้รบั รางวัล Special Recognition in CSR ซึง่ สะท้อนถึง
ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมอีกด้วย

200

Le Fonti IAIR Awards 2017
แสนสิรไิ ด้รบั รางวัลชนะเลิศจากเวที “Le Fonti IAIR Awards
2017” ใน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ Company of The Year
- Luxury Real Estate Thailand และ CEO of the year
in Property and Real Estate Thailand ซึง่ เวทีดงั กล่าว
เป็ น งานจั ดอั น ดั บ และงานมอบรางวั ล ความเป็ น เลิ ศ
ด้ า นนวั ต กรรมและความเป็ น ผู้ นำ � (Innovation
& Leadership) ให้แก่องค์กรชั้นนำ�ทั่วโลก

รายงานความยั่งยืน 2560

โครงการไนน์ตเี้ อท ไวร์เลสของแสนสิรไิ ด้รบั รางวัลในหมวด Best Luxury Residence - Global
บนเวที “The International Design & Architecture Awards 2017” ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจำ�
ทุกปีโดยนิตยสารออกแบบตกแต่งภายในชั้นนำ�ระดับนานาชาติ “Design et al” ถือเป็นรางวัล
การออกแบบที่ดีที่สุดจากทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศอังกฤษ

แสนสิริได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Certificate of Recognition (Silver
Status))จากหอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย (AMCHAM CSR Excellence Award and
Recognition) ประจำ�ปี 2560 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเชือ่ มโยงธุรกิจเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาว
โดยแสนสิริได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Thailand’s Most Admired Brand 2017’s Property

2017 Frost & Sullivan Thailand
Excellence Awards

แสนสิริได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ
ความน่าเชือ่ ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจำ�ปี 2560
จากเวที “Thailand’s Most Admired Brand 2017”
ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร
การตลาดชั้ น นำ � ของเมื อ งไทย “BrandAge” และ
“The Company” โดยแสนสิริได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 4 โดยสำ � รวจผ่ า น 6 หั ว ข้ อ หลั ก ได้ แ ก่
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
การประกอบธุรกิจและความสำ�เร็จของธุรกิจ การบริการ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และผู้บริหาร

แสนสิริได้รับรางวัล Property Development Product
Leadership Award ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ในงาน “2017
Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” ซึง่
เป็นรางวัลทีเ่ สาะหาองค์กรทีเ่ ป็นทีห่ นึง่ ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
(Best-in-Class) ทีส่ ะท้อนถึงความเป็นเลิศใน 3 ด้านหลัก
ได้แก่ การคาดการณ์อุปสงค์ การปกป้องดูแลแบรนด์ และ
การวิเคราะห์จดุ แข็งจากคูแ่ ข่ง โดยพิจารณาจากหัวข้อต่าง ๆ
ได้แก่ ตรงกับความต้องการ การออกแบบ การวางตำ�แหน่ง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และศักยภาพการเติบโต รวมถึงภาพรวม
ตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของประเทศไทย

201

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

GENERAL DISCLOSURES
GRI Standard

GENERAL DISCLOSURES
GRI Standard

Omission / Remark

14, 192
14-15

-

204
16
204

https://www.sansiri.com/en/contact

Markets served
Scale of the organisation
Information on employees
and other workers
102-9CRE Supply chain
102-10CRE Significant changes to the
organisation and its supply
chain
102-11 Precautionary Principle or
approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of
associations

14-15
16
16,
186-187
22-23, 74-79
19-21

-

64-67

-

34-35
204

-

102-14 Statement from senior
decision - maker
102-15 Key impacts, risks, and
opportunities
102-16 Values, principles,
standards, and norms of
behaviour
102-17 Mechanisms for advice and
concerns about ethics
102-18 Governance structure

9

-

38-39, 42,
44, 67
12, 33

-

61

-

204

See Sansiri Annual Report 2017
page 93 (TH) and 93 (ENG), or
https://www.sansiri.com/eng
/corporate-directors

32
32

-

102-1
GRI 102
102-2CRE
General
Disclosures 2016
102-3
102-4
102-5

Name of the organisation
Activities, brands,
products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form

รายงานความยั่งยืน 2560

102-6
102-7
102-8

102-19 Delegating authority
102-20CRE Executive - level
responsibility for economic,
environmental, and social
topics
204

-

https://www.sansiri.com/eng
/corporate-info

-

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

-

Omission / Remark

102-22 Composition of the highest
governance body and its
committees
102-23 Chair of the highest
governance body

205

102-24CRE Nominating and selecting
the highest governance
body

205

See Sansiri Annual Report 2017
page 73-75 (TH) and 73-75 (ENG),
or https://www.sansiri.com/eng
/corporate-directors
See Sansiri Annual Report 2017
page 73 (TH) and 73 (ENG), or
https://www.sansiri.com/eng
/corporate-directors
See Sansiri Annual Report 2017
page 75 (TH) and 75 (ENG), or See
Nomination of Director Candidate,
or https://www.sansiri.com/eng
/shareholder-agm

205

102-26 Role of highest governance
body in setting purpose,
values, and strategy
102-27 Collective knowledge of
highest governance body
102-28 Evaluating the highest
governance body’s
performance
102-29 Identifying and managing
economic, environmental,
and social impacts
102-30 Effectiveness of risk
management processes
102-31 Review of economic,
environmental, and social
topics
102-32 Highest governance body’s
role in sustainability
reporting
102-33 Communicating critical
concerns
102-34 Nature and total number of
critical concerns
102-35 Remuneration policies

32, 54-55

-

55-56

-

205

See Sansiri Annual Report 2017
page 134 (TH) and 130 (ENG)

32, 64-66

-

32, 64-66

-

32

-

192

-

61

-

61
205

See Sansiri Annual Report 2017,
page 85 (TH) and 86 (ENG).

102-36 Process of determining
remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement
in remuneration
102-40 List of stakeholder groups

205

See Sansiri Annual Report 2017,
page 85 (TH) and 86 (ENG).

205

See Sansiri Annual Report 2017,
page 85 (TH) and 86 (ENG).
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205

รายงานความยั่งยืน 2560

Page Number(s)
and/or URL

Disclosure

Page Number(s)
and/or URL

Disclosure

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES

GENERAL DISCLOSURES
GRI Standard

Disclosure

GRI 102
General
Disclosures 2016

102-41 Collective bargaining
agreements

Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions
regarding the report
102-54 Claims of reporting in
accordance with the GRI
Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
103-1 Explanation of the material
topic and its Boundary
103-2 The management
approach and its
components
103-3 Evaluation of the
management approach

รายงานความยั่งยืน 2560

102-50
102-51
102-52
102-53

GRI 103
Management
Approach 2016

Omission / Remark

-

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

196
196-197
196-197

GRI Standard

-

Not Applicable

Number of investigated
risks that are managed to
be at risk appetite level

68-69

-

Supply Chain Management
GRI 204
Procurement
Practices 2016

204-1

Proportion of spending on
local suppliers

74

-

308-1

New suppliers that were
screened using
environmental criteria

74

-

No restatement in 2017.

GRI 308
Supplier
Environmental
Assessment 2016

206

Sansiri revised material topics and
disclosed management approaches
of all revised topics in this year
Sustainability Report 2017.

414-1

-

-

New suppliers that were
screened using social
criteria

74

192
192
192
197

GRI 414
Supplier Social
Assessment 2016

192

-

204-211
206

-

192
192
193-195
206

-

No external assurance of report.

In each section of
the Sustainability
Report
In each section of
the Sustainability
Report

-

In each section of
the Sustainability
Report

-

-

Customer Relationship Management
Not Applicable

-

Customer Satisfaction survey
(e.g. Customer Satisfaction
Index, Net Promoter Score,
Customer Satisfaction Score)

86, 184

-

-

Number of innovation(s)
that is applicable on project
design and development

43

-

-

Complaint management in
regard to project quality

95

-

Innovation
Not Applicable

Product & Service Quality
Not Applicable

206

Omission / Remark

Risk and Crisis Management

-

Page Number(s)
and/or URL

Disclosure

รายงานความยั่งยืน 2560

102-42 Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns
raised
102-45 Entities included in the
consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and
topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of
information
102-49 Changes in reporting

Page Number(s)
and/or URL

207

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES
GRI Standard

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES
Page Number(s)
and/or URL

Disclosure

Omission / Remark

Corporate Governance & Business Ethics
GRI 205
Anti-Corruption
2016

205-1
205-2

205-3

Operations assessed for
risks related to corruption
Communication and
training about
anti-corruption policies and
procedures
Confirmed incidents of
corruption and actions
taken

59

-

59

-

61, 184

-

208

302-1CRE Energy consumption within
the organisation
305-1CRE Direct (Scope 1) GHG
emissions
305-2CRE Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

รายงานความยั่งยืน 2560

G4 Sector
Disclosure
Construction &
Real Estate

CRE1
CRE3

Building energy intensity
Greenhouse gas emissions
intensity from buildings
Type and number of
sustainability certification,
rating and labelling schemes
for new construction,
management, occupation
and redevelopment

185
186

-

CRE8

104

-

Negative environmental
impacts in the supply chain
and actions taken

118

-

Workers representation in
formal joint
management–worker health
and safety committees
Types of injury and rates of
injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism,
and number of work-related
fatalities

123

-

124, 133

-

Eco-Friendly Product
185

-

185

-

105,186

-

308-2
GRI 308
Supplier
Environmental
Assessment 2016
Workforce Health & Safety

185

-

Low-carbon Society
GRI 302
Energy 2016
GRI 305
Emissions 2016

Omission / Remark

รายงานความยั่งยืน 2560

301-1CRE Materials used by weight or
volume
303-1CRE Water withdrawal by
source
307-1 Non-compliance with
environmental laws and
regulations
Building water intensity
CRE2

Page Number(s)
and/or URL

Disclosure

Low - Carbon Society

Environmental Impacts of Project Development
GRI 301
Materials 2016
GRI 303
Water 2016
GRI 307
Environmental
Compliance 2016
G4 Sector
Disclosure
Construction &
Real Estate

GRI Standard

108,185

-

185

-

185

-

403-1
GRI 403
Occupational
Health And Safety
2016
403-2CRE

209

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

ดัชนีตัวชี้วัด GRI

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES
GRI Standard

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES
Page Number(s)
and/or URL

Disclosure

Omission / Remark

416-1CRE Assessment of the health
and safety impacts of
product and service
categories
416-2CRE Incidents of non-compliance
concerning the health and
safety impacts of products
and services

162

170

-

-

Page Number(s)
and/or URL

Omission / Remark

GRI 201
201-1CRE Direct economic value
generated and distributed
Economic
Direct economic value
Performance 2016
generated
Economic value
distributed
Payment to provider of
capital
Philanthropic contribution

181, 184

-

184

-

184

-

184

-

184

-

159, 187

-

Diversity & Inclusion

404-1CRE Average hours of training per
year per employee
404-2 Programmes for upgrading
employee skills and
transition assistance
programmes

138, 189

-

138-145

-

149-150,
153-154, 188
189
152, 189

-

405-1
GRI 405
Diversity and
Equal Opportunity
2016

Diversity of governance
bodies and employees
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Human Capital Development
GRI 404
Training And
Education 2016

Disclosure

Corporate Social Investment

Resident & Tenant Health, Safety, and Well-being
GRI 416
Customer Health
and Safety 2016

GRI Standard

Talent Attraction and Retention
GRI 401
401-1
Employment 2016
401-3
404-3

210

New employee hires and
employee turnover
Parental leave
Percentage of employees
receiving regular
performance and career
development reviews

-

211

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลสำ�หรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาทำ�เครื่องหมาย X ลงในช่อง และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง
1. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
พนักงานแสนสิริ
พันธมิตรทางธุรกิจ / คู่ค้า / ผู้รับเหมา
หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ (ระบุ			
)

ลูกค้า / ลูกบ้าน / ผู้เช่า
นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น / สถาบันการเงิน
ชุมชนและสังคม

2. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ได้อย่างไร
เว็บไซต์แสนสิริ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พนักงานแสนสิริ

งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ
อื่นๆ (ระบุ			
)

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560
ความสมบูรณ์ของรายงาน
การกำ�หนดประเด็นของรายงาน
ความน่าสนใจของเนื้อหาในรายงาน
เนื้อหาเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4. ท่านสนใจเนื้อหาบทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานฯ ในปีถัดไป

กรุณากรอกแบบสำ�รวจและส่งกลับมายังบริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ขอขอบคุณสำ�หรับความร่วมมือของท่าน

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้อ่าน
รายงานความยั่งยืน ปี 2560
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

แนวพับ
แนวพับ
ชำ�ระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอณุญาตพิเศษที่ พ.107/2554
ปณศ.สามเสนใน
สิ่งตีพิมพ์

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)
475 ชั้น 10 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

