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สารจากประธานอำานวยการสารจากประธานอำานวยการ

ปี 2560 เป็นปีแห่งนวัตกรรมและการเติบโตของแสนสิริ 
จากการมุ่งพัฒนานวัตกรรม การปรับเปล่ียนองค์กร 
รวมถึ งการ เป็น พันธมิตรกับบริษัทชั้ นนำ าของ โลก 
ปีนีเ้ปน็ปีทีแ่สนสริไิดน้ำาแรงผลักดนัของนวตักรรม การทำางาน 
อย่างสรา้งสรรค์ และพนัธมติร มาขบัเคลือ่นองค์กรให้เติบโต 
สู่มิติใหม่อย่างแข็งแกร่งและย่ังยืน ความมุ่งม่ันของแสนสิริ 
ที่จะตอบรับต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า 
และต้องการสรา้งมิติการใชช้วีติ การทำางาน และการสงัสรรค์ 
ในแบบใหม่ๆ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัรางวลั บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ 
ที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย ติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการส่งมอบโครงการ 
ที่มีคุณภาพ และเอกลักษณ์ของความเป็นแสนสิริที่แตกต่าง
จากแบรนด์อื่นๆ

แสนสริเิปน็ผู้นำาในการประยุกต์เทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้
มาผสมผสานในสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
การใช้ชี วิตที่ เชื่ อมโยงเทคโนโลยีให้ เข้ ากับรูปแบบ 
การใช้ชีวิต โดยแสนสิริลงทุนด้วยงบประมาณกว่า 2,800 
ล้านบาท ใน 6 องค์กรชั้นนำาตามกลยุทธ์ Sansiri 
Transformation ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวแสดงถึง 
ความมุ่งม่ันที่จะผสานความสามารถเพ่ือสร้างสรรค์สินค้า 
เชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลก และทำางานร่วมกันเพ่ือยกระดับ 
การใช้ชวีติ นอกจากนีแ้สนสิรยัิงไดว้เิคราะหข์อ้มูลลูกค้าแบบ
องค์รวม เพ่ือส่งมอบบริการคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าในระดับบุคคล แสนสิริพัฒนาแอปพลิเคชัน 
โทรศพัทม์อืถือ Home Service อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใหบ้รกิาร
ครบวงจรในยุคทีข่บัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยีดจิทิลั และสง่เสรมิ 
ให้ผู้ ใช้เปลี่ยนมาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากร ในขณะเดียวกันแสนสิริมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่
ทีด่ขีองลกูค้าผ่านนวตักรรมการออกแบบโครงการทีเ่ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ ทั้งหมดนี้ เ พ่ือประสบการณ์การใช้ชีวิตที่  
สมบูรณ์แบบของลูกค้า

สารจากประธานอำานวยการ

สำาหรับการกำากับดูแลองค์กร แสนสิริกำาหนดจรรยาบรรณ 
ธุรกิจสำาหรับพนักงานและคู่ค้า ครอบคลุมถึงหลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่พัฒนา 
โดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 
และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) 
เพ่ือให้หลักการและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมีการยึดม่ัน 
และปฏิบัติอย่างทัว่ถงึ แสนสริจิะดำาเนนิการสือ่สารจรรยาบรรณ 
ธุรกจิให้แกพ่นกังานรวมถงึพันธมิตรทางธรุกิจทกุราย เพือ่สรา้ง 
ความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

ในดา้นสงัคมและชุมชน แสนสริดิำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่งผ่าน
โครงการ โซเชยีล เชน้จ ์(Social Change) เพือ่ดำาเนนิธรุกจิ 
ที่ปกป้องและส่งเสริมสิทธิเด็กต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึง 
ระดบัสากล เชน่ การรว่มมือกบัพนัธมติร ยูนเิซฟประเทศไทย 
เพื่อจัดทำาพื้นที่ปลอดภัย และมอบวัคซีน แก่บุตรหลาน 
ของแรงงานในพื้นที่พัฒนาโครงการ ร่วมสนับสนุนสมทบ
กองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะที่ต้องการ
ความช่วยเหลือทั่วทุกมุมโลกที่แสนสิริดำาเนินการอย่างต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงการจัดสถาบันสอนฟุตบอลให้แก่เด็ก
ในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านกีฬา

สุดท้ายนี้  แสนสิริขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ที่ให้การสนับสนุนในกระบวนการดำาเนินงาน ส่งผลให้ 
บรรลุ เป้าหมายที่แสนสิริ ยึดม่ันในการพัฒนาสังคม 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาพาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม 
อย่างยั่งยืนสืบไป

อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอำานวยการ



เกี่ยวกับแสนสิริ
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เกี่ยวกับแสนสิริ

วิสัยทัศน์

แสนสริ ิบรษิทัพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ชัน้นำาของประเทศไทย 
ด้วยวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยที่
สมบูรณ์แบบ เราจึงมุ่งดำาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ทุกไลฟ์สไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจ

เกี่ยวกับแสนสิริ

ภารกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรม
ไลฟ์สไตล ์และประสบการณท์ีม่เีอกลักษณเ์ฉพาะตัว เราพรอ้ม
เปน็ส่วนหนึง่ของชมุชนของคุณ และพรอ้มทีจ่ะดแูลคุณทัง้ใน
วันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป

เราจะดำาเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทาง
อสงัหารมิทรพัยร์ะดับโลก” ในประเทศไทย ดว้ยการนำาเสนอ 
สินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์
ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน 

โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดใน 
ทุกๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทย
และในต่างประเทศ

อย่างลกึซึง้ดว้ยความมุ่งม่ันในการสรา้งคุณค่า พรอ้มยกระดบั
ความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ถือหุน้ ลูกค้า พนกังาน และผู้ทีมี่
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส
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เกี่ยวกับแสนสิริเกี่ยวกับแสนสิริ

ธุรกิจของแสนสิริ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ครอบคลุมโครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮาส์ 

และโครงการคอนโดมิเนียม

ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งดำาเนินงานโดย 

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

ธุรกิจโรงแรม
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ 

โฮเทล คอลเลคชั่น 
หัวหินและเขาใหญ่

(ศึกษารายละเอียดการดำาเนินธุรกิจของแสนสิริเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์
สำาหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร 

(Quintessentially Lifestyle)

ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ
(Events Management)

งานวิวาห์ครบวงจรทั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ

(Quintessentially Event
and Wedding)

ธุรกิจด้านการศึกษา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ 

ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลูกค้า 
และธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ ฮาบิโตะ มอลล์

บรษิทั แสนสริ ิจำากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กลุม่ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 
กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจการลงทุน

ธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เน้นการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแสนสิริที่มุ่ง
ให้ความสำาคัญกับการใช้ชีวิตในอนาคต ครอบคลุมทั้งแนวทางการ
ดำาเนินชีวิต การทำางาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้ผ่าน

เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ๆ 
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เกี่ยวกับแสนสิริเกี่ยวกับแสนสิริ

ภาพรวมแสนสิริ

เพศชาย 2,008 คน
เพศหญิง 1,736 คน

ส่งมอบโครงการภายใต้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
5,039 ยูนิต จาก 90 โครงการ 

คิดเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์รวม 30,984 ล้านบาท 
(รวมโครงการร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จำากัด (มหาชน))

รายได้จากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ 
รวม 4,368 ล้านบาท

14 โครงการเปิดใหม่ในปี 
2560 มูลค่าโครงการรวม 

37,239 ล้านบาท

ยอดขาย (Presales) 
รวม 38,565 ล้านบาท

รายได้รวม
31,757 ล้านบาท

พนักงาน รวม 3,744 คน

พนักงานประจำา 2,878 คน
พนักงานชั่วคราว 866 คน

ดำาเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ 

ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์

โครงการบ้านเดี่ยว 39  โครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน 
(Project on Hand)

โครงการทาวน์เฮาส์ 13 โครงการ

โครงการคอนโดมิเนียม 35 โครงการโครงการมิกซ์ 1 โครงการ

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทผลดำาเนินงานด้านความยั่งยืน รายงานประจำาปี 2560
และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com) 
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เกี่ยวกับแสนสิริเกี่ยวกับแสนสิริ

กลยุทธ์ธุรกิจและผลดำาเนินงานทางธุรกิจ

แสนสิริสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นความ
รว่มมือกบัพันธมิตรทางธรุกจิ เพ่ือขยายตลาดไปในพืน้ทีแ่ละ
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ 
ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ การดำาเนินงานตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจของแสนสิริมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการเติบโตให้กับ
ธุรกิจและผลักดันให้แสนสิริก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับ
โลกที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 

การขยายการพฒันาโครงการไปยงัทำาเลท่ีมีศักยภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง  ในป ี2560 แสนสริเิปดิตัวโครงการ “อณาสริ ิอยุธยา” 
ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในจังหวัด

ทั้งนี้ ผลการดำาเนินกลยุทธ์ด้านการร่วมมือกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจในปี 2560 คือ การเปิดตัว 4 โครงการใหม่ร่วม
กับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าประสบความสำาเร็จเป็น
ไปตามแผนงานทีก่ำาหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการที่เปดิใหม่ดังกล่าว 

การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและคงความเป็นผู้นำาในตลาด
คอนโดมิเนียม ในปี 2560 แสนสิริร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส 
กรุป๊ จำากดั (มหาชน) หรอื BTS เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนยีม

นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน แสนสิริได้เปิดตัวโครงการ “ทากะ เฮาส์” ในย่านเอกมัย เป็นโครงการแรกภายใต้การร่วมทุนระหว่าง
แสนสิริกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น

โดยการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

ในปี 2560 ผลการดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ธุรกิจ
ของแสนสิริเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด แสนสิริสามารถ
เปิดขายโครงการใหม่ได้ 14 โครงการตามแผนงานที่กำาหนด 
สามารถสร้างอัตราการเติบโตของยอดขายได้ที่ร้อยละ 24 
เมื่อเทียบกับปี 2559 และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ตาม 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ 31,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ โดย
มียอดขายรวมของทั้ง 4 โครงการคิดเป็นร้อยละ 58 ของ
มูลค่าโครงการรวม 

อยธุยา โครงการ “ดคีอนโด กำาแพงแสน” ในจงัหวดันครปฐม 
และโครงการดีคอนโด พิงค์ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 
3 โครงการใน 3 จังหวัด ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้ 

ใหม ่3 แหง่ ไดแ้ก ่โครงการเดอะ เบส เพชรเกษม 29 โครงการ
เดอะ โมนูเม้นต์ ทองหล่อ และโครงการเดอะ ไลน์ สาทร ซึ่ง
มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 12,000 ล้านบาท 
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เกี่ยวกับแสนสิริเกี่ยวกับแสนสิริ

การเขา้ลงทุนใน 6 ธรุกจิใหม่ท่ีเน้นตอบสนองต่อไลฟส์ไตลข์องลกูค้า  ในปี 2560 เพือ่สนบัสนนุการเติบโตขององค์กรใน
ระยะยาว แสนสิริใช้เงินลงทุน 2,800 ล้านบาท ลงทุนใน 6 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำาของโลก ประกอบด้วย

 • เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard): ธุรกิจโรงแรม
แบบบูทิค 

 • โฮสท์เมกเกอร์ (Hostmaker): ธุรกิจการให้บริการ
จองที่พักและเช่าที่พักอาศัย 

 • ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf): ธุรกิจที่นำาเสนอนวัตกรรม
ใหม่ในการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติในพื้นที่จำากัด และ
สามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

 • วันไนท์ (One night): ธุรกิจแอปพลิเคชันในการจอง
โรงแรมรูปแบบใหม่ ที่เน้นการจองในวันเข้าพัก 

 • จัสท์โค (JustCo): ธุรกิจ Co-working Space 
หรือบริการให้เช่าพื้นที่ทำางาน 

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

ท้องถิ่น (Local Property Agents) ในแต่ละเมือง รวมถึง 
การสนับสนุนกิจกรรมโรดโชว์ที่จะจัดขึ้นเพื่อนำาเสนอ 
ศักยภาพและความหลากหลายของอสังหาริมทรัพย์ 
ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่ ให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ปัจจุบัน แสนสิริมีสำานักงานขายในต่างประเทศ 
รวม 6 แห่งจากต้ังอยู่ในประเทศจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ 
ในป ี2560 แสนสริต้ัิงเป้าหมายยอดขายจากตลาดต่างประเทศ 
ไว้ที่ 7,500 ล้านบาท อย่างไรก็ดี แสนสิริสามารถสร้างยอด
ขายจากตลาดต่างประเทศได้ถึง 9,300 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 
กว่าที่ต้ังเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 24 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72 
เมื่อเทียบกับ ยอดขายจำานวน 5,400 ล้านบาทในปี 2559

การเจาะกลุม่ลกูค้าต่างชาติมากยิง่ขึน้ ผ่านการทำากิจกรรม 
การตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 
แสนสิริเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ Leun Thai 
Group Limited (ลุนไทย) ซ่ึงเป็นกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ 
ท่ีมีฐานการดำาเนินธุรกิจอยู่ในฮ่องกง ประกอบกิจการในธุรกิจ
ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การประมง การท่องเท่ียว โลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชนในตลาดประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นความร่วมมือในระยะยาว 
เ พ่ือส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย 
ในตลาดจีน ในการน้ี แสนสิริได้เปิดตัวสำานักงานขายใหม่ 
ในประเทศจีนเพ่ิมเติมในอีก 3 เมือง ได้แก่ สำานักงานขาย 
ในเมืองกว่างโจว เส่ินเจ้ิน และเซ่ียงไฮ้ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานธุรกิจกับตัวแทนจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
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เกี่ยวกับแสนสิริ

การจัดหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพ
สำาหรบัการพฒันาโครงการ

 • ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้  
ในการพัฒนาโครงการ

 • การกำาหนดลูกค้ากลุ่มเป่้าหมาย
และการวิเคราะห์คู่แข่ง

 • การวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ประเดน็สำาคัญทางดา้นกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • การออกแบบแนวคิดโครงการ 
และพัฒนาแบบสำาหรับใช้ ใน 
วัตถุประสงค์ต่างๆ

 • การคัดเลือกวสัดทุีใ่ช้ในโครงการ
 • การขออนุญาตจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดเตรียมเงินทุน สำาหรับ

พัฒนาโครงการ

 • การกำาหนดแผนการขายและ 
กิจกรรมทางการตลาด

 • การคัดเลอืกเครือ่งมอืในการขาย 
และสื่อทางการตลาด

 • การออกแบบและสร้างบ้าน
ตัวอย่าง

การออกแบบและ
การเตรียมพัฒนา

โครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

ห่วงโซ่คุณค่าของแสนสิริ

เกี่ยวกับแสนสิริ

 • การคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรึกษา 
ควบคุมงานก่อสรา้งของโครงการ 
และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 • การก่อสร้างสาธารณูปโภค 
สว่นกลาง การผลติแผ่นคอนกรตี 
สำาเร็จรูปและขนส่งมาติดต้ังยัง 
โครงการและการก่อสร้างบ้าน/ 
ห้องชุด

 • การบริหารจัดการต้นทุนของ 
โครงการ

 • การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง

 • การอำานวยความสะดวกในเรื่อง
การขอสินเชื่อกับทางธนาคาร

 • การตรวจรับมอบ บ้าน/ห้องชุด 
และการแก้ไขงาน

 • การโอนกรรมสิทธิ์

 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การรบัประกนัคุณภาพ บา้น/ห้องชดุ
 • การแจ้งซ่อม
 • การจัดต้ังนิติบุคคลสำาหรับบริหาร

อาคารที่พักอาศัย

การก่อสร้างของโครงการ การส่งมอบ บ้าน/ห้องชุด
ให้กับลูกค้า

บริการหลังการโอน
กรรมสิทธิ์



ผลการดำาเนินงานสำาคัญปี 2560
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ผลการดำาเนินงานสำาคัญปี 2560

ผลการดำาเนินงานเด่น
ด้านความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560 

ผลการดำาเนินงานสำาคัญปี 2560

รายได้รวม

ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศ เพิ่มขึ้น

จัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ของแสนสิริแล้วเสร็จ

จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ

โครงการใหม่

พนักงานรวม

สินค้านวัตกรรมใหม่

กำาไรสุทธิ

อัตรากำาไรสุทธิ

ร้อยละ 8.9

ร้อยละ 24

14

31,757 ล้านบาท 2,825 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาท 3,744 คน

156 ล้านบาท

69 รายการ

ลงทุนใน 6 องค์กร นวัตกรรมและวิถีชีวิต 

ลดต้นทุนจากการจัดซื้อ ได้กว่า
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ผลการดำาเนินงานสำาคัญปี 2560 ผลการดำาเนินงานสำาคัญปี 2560

ไม่เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและผู้รับเหมาในโรงงานผลิต

แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

ทุกข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
ได้รับการจัดการ

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

และระเบียบด้านความปลอดภัย
เข้าร่วมโครงการ Sansiri Academy

รวมมูลค่ากว่า
การอบรมของพนักงาน

ต่อคนต่อปี

แสนสิริสนับสนุนเงินบริจาค
แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง

รวมมูลค่ากว่า

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกรายการ ได้รับการแก้ไข

ไม่มีกรณีเสียชีวิตจากการดำาเนินงานใน
ทุกพื้นที่ดำาเนินงานของแสนสิริ

เด็กเข้าใช้พื้นที่ปลอดภัยเพื่อทำากิจกรรม

ผ่านการประเมิน EIA

เงินลงทุนอบรมพนักงาน
ทั้งสิ้น ได้ปรับตำาแหน่งที่สูงขึ้น

ตามความสามารถ

3 โครงการ

16 ล้านบาท

จากพื้นที่พัฒนา โครงการทั้งหมด 11 แห่ง

เด็กมากกว่า 650 คน

9 ล้านบาท

รวม 750 คน

พนักงาน 560 คน

เฉลี่ย 26.50 ชั่วโมง

233 ล้านบาท



แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 2
56

0
ราย

งาน
ค

วาม
ย

ั่งย
ืน

 2560

3332

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสนสิรเิชือ่วา่การเปน็ผู้กำาหนดทศิทางของตลาดเพือ่คุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรต้องกำาหนดเป้าหมายการ
เติบโตทางธรุกจิควบคู่ไปกบัการควบคุมผลกระทบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางการเงินที่เป็นบวกผ่าน
การคิดค้นนวตักรรมเพ่ือรองรบัความเปล่ียนแปลงของสังคม 
การพัฒนาโครงการไดร้บัการควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการ รวมถึง
การเป็นองค์กรที่มุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรและสังคมไปพร้อม

การดำาเนนิงานของแสนสริเิพือ่บรรลุวตัถปุระสงค์ในการพฒันา
สูค่วามยัง่ยืนกำากับดแูลโดยคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ 
ซ่ึงเป็นหนว่ยงานสงูสดุทีก่ำาหนดนโยบาย แนวทางดำาเนนิงาน 
และสือ่สารแนวทางดำาเนนิงานดา้นความย่ังยืน มายังประธาน
ผู้บรหิารฝ่ายการเงินเพือ่รบัทราบ ซึง่ประธานผู้บรหิารฝ่ายการ
เงินจะรบัผิดชอบรว่มกบัฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความ
ย่ังยืนในการวางแผนการดำาเนินงานรวมถึงให้คำาแนะนำาเพื่อ
พัฒนากระบวนการดำาเนินงาน พิจารณาผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแล

ในปี 2560 แสนสิริดำาเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืนและฝ่ายอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการวางแผนกลยุทธก์ารดำาเนนิงานเพ่ือพฒันา
สู่ความย่ังยืน ทั้งนี้ แสนสิริกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงาน

กำากับดูแลองค์กรให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณธุรกิจ มีการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน

 • พนักงานทุกคนดำาเนินงานสอดคล้องตาม 
ข้อกำาหนดและจรรยาบรรณธุรกิจ

 • คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกราย ดำาเนินงานสอดคล้อง
ตามข้อกำาหนดและจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

 • ทุกหน่วยธุรกิจของแสนสิริได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 • ทกุความเสีย่งทีม่นียัสำาคัญสามารถบรหิารจดัการ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 • บุคลากรของแสนสิริได้รับการฝึกอบรมครบตาม
ที่กำาหนด

 • โครงการสามารถรองรับความต้องการของสังคม 
ผู้สงูอายุและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 • พฒันานวตักรรมทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพ่ือการ
ใช้ทรัพยากรทั้งหมดลดลงที่ร้อยละ 10 

 • ทุกโครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้าได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย

 • อตัราความพงึพอใจของลกูค้าทีเ่พ่ิมสงูขึน้ในแต่ละปี บริหารจัดการความสัมพันธ์
และความคาดหวังของลูกค้าให ้
ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ มีความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

วเิคราะห์และบรหิารจดัการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ พร้อมพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพต่อการขับเคล่ือน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองแนวโน้มการ
เปลี่ ยนแปลงของโลกและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ 
ผลิตวัสดุก่อสร้างและกระบวนการ
พัฒนาโครงการมีประสิทธิภาพ
และความยั่งยืน

ค่านิยมของแสนสริิ เป้าหมายความยั่งยืนในปี 2565

กับองค์กร เป็นต้น แสนสิริจึงบริหารจัดการประเด็นสำาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่
ความย่ังยืน โดยทบทวนประเด็นดังกล่าวเทียบกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) และแนวโน้ม
ความย่ังยืนในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำาเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุก
ความคาดหวงัในประเดน็ดา้นความย่ังยืนไดรั้บการระบุ บรหิาร
จัดการ และสื่อสารถึงผลดำาเนินงานและแผนงานในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

การดำาเนินงานสู่ความยั่งยืน

กิจการประจำาปี ทั้งนี้ ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความ
ย่ังยืนจะกำาหนดกลยุทธก์ารดำาเนนิงานให้ส่วนงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
ร่วมกันดำาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และรับผิดชอบตรวจติดตามการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
ในภาพรวมของระดับส่วนงาน เพื่อสนับสนุนและรวบรวม 
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำา
เสนอต่อประธานผู้บรหิารฝ่ายการเงินโดยตรง รวมถงึสือ่สาร
ผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของแสนสิริและเปิดเผย
ผ่านรายงานความยั่งยืน

ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่คาดวา่จะดำาเนนิการแลว้เสรจ็ตาม
เป้าหมายที่กำาหนดภายในปี 2565

แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ยึดหลักคุณธรรม 
(Integrity)

ใส่ใจลูกค้า 
(Customer Centric)

คิดการณ์ไกล 
(Forward Thinking)

นวัตกรรม 
(Innovative)

แม่นยำา
(Precision)
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แสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนแสนสิริกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำาเนินงานตามแนวทางความยั่งยืนระดับสากล

การดำาเนนิงานเพ่ือพัฒนาสูค่วามยัง่ยืนของแสนสริสิอดคลอ้ง
กบัหลกัการสทิธเิดก็และหลักปฏบัิติทางธรุกจิ (Children’s 
Right and Business Principle: CRBP) ที่พัฒนาโดย
องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ 

แสนสิริจัดให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนหลักการดังกล่าว เช่น 
ห้องให้นมบุตรสำาหรับพนักงานที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร พร้อม
สวสัดกิารทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัให้มพ้ืีนทีป่ลอดภยัสำาหรบัเดก็ใน
พ้ืนทีพั่ฒนาโครงการและนโยบายหา้มใชแ้รงงานเดก็ การจดัให้
มีโครงการ Sansiri Academy เพ่ือสนบัสนนุเดก็ทกุคนผ่าน

นอกจากนี้ แสนสิริมีแผนการพัฒนาการดำาเนินงานใน
ทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
โดยจะสำารวจผลกระทบและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
จากกระบวนการดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งผล
การสำารวจที่ได้จะนำาไปกำาหนดและจัดลำาดับความสำาคัญ
ของเป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ 
แสนสิริ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนิน

ดำาเนินงานอย่างเคารพสิทธิ
เดก็และยดึมัน่การสนบัสนนุ
สิทธิมนุษยชนของเด็ก

เคารพและสนับสนุนสิทธิ
ของเด็กต่อการได้รับความ
ปลอดภัย

คุ้มครองและให้ความปลอดภัย
แก่เด็กตลอดกระบวนการ
ธุรกิจและในโรงงาน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf)

(ดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจในปี 2560 ที่บทการสร้างคุณค่าสู่สังคม)

ส่ งมอบผลิตภัณฑ์หรื อ
บริการที่มีความปลอดภัย
และสนับสนุนสิทธิของเด็ก

ทำาการตลาดและโฆษณาด้วย
ความเคารพและสนับสนุน
สิทธิของเด็ก

เคารพและสนับสนุนสิทธิ
ของ เด็กที่ เกี่ ยวกับด้ าน 
สิ่งแวดล้อม

มีสว่นรว่มในการขจดัแรงงาน
เด็กตลอดการดำาเนินธุรกิจ

ช่วยเหลือและปกป้องเด็ก
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติต่างๆ

มอบหมายงานที่มีคุณค่าให้
แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และ
ผู้ดูแลเด็ก

สง่เสรมิให้ชมุชนและรฐับาล
สนบัสนนุการปกป้องและเติม
เต็มสิทธิที่เด็กพึงได้รับ

หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Right and Business Principle: CRBP) 10 ประการ

หลักการ
ข้อที่ 1

หลักการ
ข้อที่ 8

หลักการ
ข้อที่ 4

หลักการ
ข้อที่ 2

หลักการ
ข้อที่ 9

หลักการ
ข้อที่ 5

หลักการ
ข้อที่ 3

หลักการ
ข้อที่ 10

หลักการ
ข้อที่ 6

หลักการ
ข้อที่ 7

(UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (UN Global 
Compact) และองค์การชว่ยเหลือเดก็ (Save the Children) 
ซึ่งประกอบด้วย 

การฝึกสอนกฬีา และการรว่มสนบัสนนุเงนิเขา้กองทนุฉกุเฉนิ
ของยูนิเซฟเป็นประจำา ปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยึดม่ัน
ของแสนสิริต่อหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

งานระดบัองค์กร พรอ้มทัง้จดัทำาแผนการสรา้งการมีส่วนรว่มกับ 
ผู้มีสว่นไดเ้สยี และสือ่สารผลการดำาเนนิงานใหผู้้มีสว่นไดเ้สยี 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความยึดมั่นของแสนสิริต่อ 
การดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนที่จะ 
ส่งผลให้แสนสิริและผู้มีส่วนได้ เสียบรรลุ เ ป้าหมาย 
ด้านความย่ังยืนร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ แสนสิริคาดว่า 
จะเริ่มดำาเนินการดังกล่าวภายในปี 2561



การพัฒนาความยั่งยืนในปี 2560
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การพัฒนาความยั่งยืนในปี 2560

การพัฒนาความยั่งยืนในปี 2560

แสนสิริ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำา
ของประเทศได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงรปูแบบการใชช้วีติของผู้บรโิภค สภาพภมูอิากาศ 
และการดำาเนนิธรุกจิในยุคดจิทิลั จงึไดล้งทนุพัฒนานวตักรรม
และศักยภาพขององค์กรเพือ่รองรบัโอกาสทางธรุกจิ นอกจากนี ้

ในปี 2560 แสนสิริได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green 
Energy Community) ร่วมกันกับบริษัท บีซีพีจี จำากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

โดยบีซีพีจีเป็นผู้ลงทุนติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทติย์บนหลังคาสำาหรบัผู้อยู่อาศัยในโครงการของ
แสนสริ ิซึง่นอกจากจะชว่ยลดต้นทนุดา้นพลังงานและเพิม่การ
ใช้พลังงานสะอาดแล้ว ยงัช่วยประหยัดค่าไฟฟา้ส่วนกลางใน
โครงการของแสนสริอิกีดว้ย โดยผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถ
ผลติและใช้ไฟฟา้จากพลงังานสะอาด และจะพฒันาระบบการ
ซือ้ขายไฟฟ้าผ่านอนิเตอรเ์นต็ (Internet of Energy) ภายใน
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 
การเก็บข้อมูลบล็อกเชน (Blockchain Technology) 

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะเป็น
ความมุ่งม่ันของแสนสิริในการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการประยุกต์เทคโนโลยี

ยังได้วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากบริษัท 
ชั้นนำาในอุตสาหกรรมเดียวกัน และร่วมมือกับองค์กรที่มี 
วสิยัทศัน ์ความเชีย่วชาญ และความมุง่ม่ันทีจ่ะพัฒนาองค์กร
ร่วมกันสู่ความยั่งยืน

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว 5 ปี โดยเริ่มจาก
แสนสริแิละบีซพีีจมีีวสิยัทศัน์ในการพัฒนาธรุกจิทีส่รา้งมูลค่า
ระยะยาวให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาความยั่งยืนในปี 2560

และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีแผนดำาเนินการใน
ปี 2561 ทั้งนีค้าดว่าจะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าในโครงการ
ของแสนสริไิดม้ากกวา่รอ้ยละ 10 โดยในปจัจบุนัแสนสริแิละ 
บีซพีจีมีีแผนนำารอ่ง 5 โครงการ ไดแ้ก ่โรงแรมเอสเคป แสนสริ ิ
โฮเทล คอลเลคชั่น ทั้งเขาใหญ่และหัวหิน ฮาบิโตะมอลล์ 
คอมมูนิต้ีรีเทล โรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูปของแสนสิริ นอกจากนี้ แสนสิริมีแผนจะ
ขยายไปยังโครงการบา้นเดีย่วและคอนโดมเินยีม อกีกวา่ 20 
โครงการในอนาคต

เพ่ือลดการใช้พลังงานฟอสซิล และแสนสิริจะสามารถตอบ
สนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียผ่านนวัตกรรมท่ี
ใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างแสนสิริ
กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
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ในปัจจุบัน พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ รวมถึงการเปลีย่นแปลงด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้างประชากรที่มีการขยายตัว
และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แสนสิริบริหารจัดการนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการผสมผสาน
นวตักรรมตลอดการดำาเนนิธรุกจิ ซึง่ครอบคลมุกระบวนการ
ออกแบบ การพัฒนาโครงการ จนถงึการใหบ้รกิารลูกค้า ทัง้นี ้
แสนสิริกำาหนดให้คณะกรรมการเทคโนโลยีกำาหนดนโยบาย 

จากการพัฒนานวัตกรรมของแสนสิริอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ในปี 2560 แสนสิริมีนวัตกรรมที่ทันสมัย และตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าและลกูบ้าน ทัง้สิน้ 22 โครงการ ตาม

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

แสนสิริมุ่งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในโครงการของแสนสิริ 
ให้ตรงตามความต้องการ ผู้ เข้ า พักอาศัยมากที่สุด 
โดยใน ปี 2560 แสนสิริใช้เงินลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมกว่า 50 ล้านบาทโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่

ทุนวิจัยและพัฒนา สำาหรับนวัตกรรม
การเข้าพักอาศัย การดูแลสุขภาพ 

การก่อสร้าง และการใช้ชีวิต

ที่ใช้ในโครงการจริง

อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมกระบวนการออกแบบ
(Design Process Innovation)

นวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design Innovation)

นวัตกรรมด้านการบริการ
(Service Innovation)

พัฒนาคุณภาพการออกแบบ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้า

อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับการก่อสร้างและ 
การอยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมีความสวยงาม 
ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักอาศัย

สร้างสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักอาศัยของลูกบ้านผ่านนวัตกรรมต่างๆ 
เช่น แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การรีไซเคิลขยะขวดพลาสติก

พลังงานทดแทนสำาหรับรถยนต์ ไฟฟ้า และการบริการส่วนกลางของโครงการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรม

50 ล้านบาท

22 โครงการนวัตกรรม

2 โครงการนวัตกรรม

เป็นต้น แสนสริเิลง็เหน็โอกาสทางธรุกจิจากการเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วจงึมุ่งพัฒนานวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนรว่มมือ 
กับหน่วยงานภายนอกที่มีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการ
สรา้งสรรค์นวตักรรม ทัง้นี ้เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

นวัตกรรมในแสนสิริ

การพัฒนานวัตกรรมในปี 2560
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และกำากบัดแูลการพัฒนาและประยุกต์นวตักรรมในโครงการ
รว่มกบัฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์โครงการ ซึง่แนวทางการบรหิาร
จัดการนวัตกรรมของแสนสิริแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

อำานวยความสะดวกและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ 
ผู้เข้าพักอาศัย ตลอดจนเป็นโครงการที่ เป็นมิตรต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถรองรับรูปแบบ 
การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของลูกบ้านแสนสิริ

แนวทางบริหารจัดการนวตักรรมของแสนสริทิัง้ 3 ดา้นหลกั ซึง่
ในปีนี้ แสนสิริมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
และด้านการให้บริการ
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Elderly Care Design Solution 

สมาร์ทเฟอร์นิเจอร์

การสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

แสนสิริวางแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ
ผลติภณัฑ์เชิงรกุให้ตอบสนองต่อแนวโนม้ความเปล่ียนแปลง
ของโลกและความต้องการของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อ

ในปี 2560 แสนสิริร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชใน 
การออกแบบโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่ออำานวย 
ความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ลูกบ้านทุกคน ในปัจจุบันมี 4 โครงการที่ใช้ Elderly Care-

แสนสิริออกแบบสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์ (Smart Furniture) 
ให้มีความพิเศษในเรื่องของการใช้งานและการจัดเก็บให้มี
ความยืดหยุ่น และสามารถเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น ลิ้นชักที่สามารถจัดเก็บสิ่งของได้เป็นระเบียบ
ขึน้ หรอืเตียงทีส่ามารถพบัขึน้เพ่ือเกบ็สมัภาระไวข้า้งใต้เตียง 

พืน้ทีใ่นบ้านขยายพืน้ทีพิ่เศษ และลดขัน้
เชือ่มต่อเพ่ือรองรบัสำาหรบัการใชร้ถเขน็
ในบริเวณห้องนอนและห้องน้ำา

พื้นที่ส่วนกลางสำาหรับผู้สูงอายุ เป็น 
ทางลาดที่มี ระดับองศาลาดเอียง 
เหมาะสม และก่อสร้างจากวัสดุที่  
เหมาะสมสำาหรับรถเข็น โดยตำาแหน่ง
ทางลาดจะเชือ่มต่อจากจุดเขา้ออกหลัก 

ห้องน้ำาออกแบบตามหลกัอารยสถาปัตย์
ทีส่นบัสนนุการใชง้านของผู้สงูอายุหรอื
คนที่ต้องใช้รถเข็น 

ประตูห้องน้ำาแบบบานเลื่อน ซึ่งง่าย
สำาหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

พื้นรับแรงกระแทก (Absorption 
Floor) ที่มีพื้นผิวเสมือนไม้ และอุ่น
สบายถึงเป็นช่วงอากาศเย็น

มุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแนวหน้า
ในด้านนวัตกรรม

Design Solution ได้แก่ โครงการบุราสิริ รังสิต โครงการ
บุราสิริ วัชรพล โครงการบ้านปลายหาด พัทยา และโครงการ
เศรษฐสิริ วงแหวน-ลำาลูกกา

เป็นต้น ปัจจบัุนโครงการทีใ่ชส้มารท์เฟอรน์เิจอรด์งักลา่ว ไดแ้ก ่
โครงการเดอะ ไลน์ พหลฯ – ประดิพัทธ์ โครงการเดอะ ไลน์ 
สุขุมวิท 71 โครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 และโครงการ
เดอะ ไลน์ อโศก – รัชดา
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สนามเด็กเลน่เพือ่การเรยีนรู้

แสนสิริร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก จากโรงพยาบาล
สมิติเวช ในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบสนามเด็กเล่นเพ่ือ
การเรียนรู้ (Educational Playground) เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านร่างกาย เพิ่มพูนทักษะการตัดสินใจ และรู้จัก
แกป้ญัหาผ่านเกมทีเ่นน้การฝึกกา้ว ปนีปา่ย เขย่งและกระโดด 
ซึ่งช่วยพัฒนากล้ามเนื้อท่ีสำาคัญและความสามารถในการใช้
แขน ทัง้นี ้แสนสิรติรวจสอบความสะอาดและความปลอดภยั

(ดูรายละเอียดโครงการนวัตกรรมกระบวนการออกแบบ Cooliving Design เพิ่มเติมที่บท สังคมคาร์บอนต่ำา)

(ดูรายละเอียด Home Service App เพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=oHavBoEaN3A)

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

ของสนามเด็กเล่นในแต่ละโครงการเป็นประจำาทุกปี ปัจจุบัน
โครงการทีมี่สนามเดก็เลน่เพ่ือการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่โครงการเดอะ 
ไลน ์จตุจกัร – หมอชติ โครงการเดอะ ไลน ์พหลฯ-ประดพัิทธ ์
โครงการเดอะ เบส เพชรเกษม 29 โครงการเศรษฐสิริ 
กรุงเทพกรีฑา โครงการเศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า – กาญจนาฯ 
โครงการคณาสิริ รังสิต คลอง 2 และ โครงการโอกะ เฮาส์

Home Service Application

SAN : DEE Delivering Bot

Home Service Application เป็นแอปพลิเคชันโทรศัพท์
มือถอื สำาหรบัอำานวยความสะดวกลกูค้าและลกูบ้านต้ังแต่กอ่น
สง่มอบโครงการจนถึงชว่งเขา้พกัอาศัย เช่น สามารถติดตาม
สถานะของการก่อสร้างโครงการ แจ้งเตือนค่างวดเงินดาวน์ 
แจ้งเตือนการส่งพัสดุ สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แจ้งการขนย้าย
เครื่องเรือน แจ้งการทำาความสะอาด แจ้งซ่อม และ จองพื้นที่
บริการส่วนกลาง อาทิ ห้องประชุมเป็นต้น รวมถึงสามารถใช้
ควบคุมระบบแสงสวา่งและเครือ่งปรบัอากาศภายในโครงการ
หรือห้องชุด และอำานวยความสะดวกด้านอื่นๆ 

Sandee เป็นหุ่นยนต์สง่ของอจัฉรยิะโดยสัง่งานผ่าน Home 
Service Application ซึ่งเม่ือมีพัสดุมาส่ง แอปพลิเคชัน
ดงักลา่วจะทำาการแจง้เตือนลูกบ้าน โดย Sandee จะมีระบบ
จดจำาเส้นทางในโครงการ มีความเร็วในการเคลื่อนไหวที่ 1.5 
เมตรต่อวนิาท ีและสามารถบรรจพุสัดไุดห้นกัถงึ 80 กโิลกรัม 
ทั้งนี้ Sandee จะติดต่อเจ้าของพัสดุให้ใส่รหัสรับพัสดุเม่ือ
ถึงห้องเป้าหมาย

โครงการนวัตกรรมด้านการให้บริการ
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ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf)

รถยนตพ์ลงังานไฟฟา้ Smart Move

Samitivej @ Home

Sansiri AI Box 

ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf) เป็นนวัตกรรมการเพาะปลูกแบบ
อัตโนมัติผ่าน Home Service Application ซึ่งช่วยให้
ทุกคนสามารถปลูกผักแบบไร้ดิน (Hydroponic) มากกว่า 
50 ชนิด สำาหรับการบริโภคภายในที่พักอาศัยอย่างสะดวก
สบาย โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะแจ้งเตือนลูกบ้านเม่ือ
ผักพร้อมรับประทาน ซึ่งช่วยให้ผักคงความสดใหม่และลด
การเน่าเสียของผัก

Smart Move เปน็รถยนต์พลังงานไฟฟา้ระบบเช่าในโครงการ
ของแสนสริ ิซึง่ลูกบ้านสามารถดำาเนนิการจองและปลดลอ็ก
รถผ่าน Home Service Application ทัง้นี ้เม่ือใชง้านเสรจ็
ลูกบ้านสามารถนำารถมาจอดในสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือให้ 
ลูกบ้านคนอื่นใช้งานต่อไป

Samitivej @ Home เปน็อปุกรณส์วมใส่ขอ้มือทีพ่ฒันารว่ม
กบัโรงพยาบาลสมิติเวช เพือ่ติดตามลกูบา้นทีส่วมใสอ่ปุกรณ์
ในกรณหีกลม้ มีการเคลือ่นไหวทีผิ่ดปกติ หรอืสำาหรบัติดตาม
ผู้ปว่ยอลัไซเมอร ์อกีทัง้ยังสามารถกดปุม่ฉกุเฉนิเพือ่ขอความ
ชว่ยเหลือไปยังโรงพยาบาล ครอบครวั และนติิบุคคลไดท้นัที

Sansiri AI Box เปน็ระบบสัง่การดว้ยเสยีงภาษาไทยทีเ่ชือ่ม
ต่อกบั Home Service Application สำาหรบัควบคุมระบบ
เครือ่งปรบัอากาศ ความสวา่ง ตรวจสอบพสัดแุละสถานะหอ้ง
สว่นกลาง รวมถึงสอบถามสภาพอากาศและขา่วสารประจำาวนั

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

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

(ดูรายละเอียด Samitivej @ Home เพ่ิมเติมท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=gMgkReFcfpY) 

(ดูรายละเอียด Sansiri AI Box เพ่ิมเติมท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=xotwacdhHsc) 

ครวักลางเพือ่เมนูท่ีสรา้งสรรค์ 

Underwater Music

ที่จอดรถส่วนบุคคล 

แสนสิริออกแบบครัวส่วนกลาง (Co-Kitchen Space) 
พร้อมชุดครัวคุณภาพ สำาหรับลูกบ้านให้สามารถใช้งานและ
ใช้เป็นโอกาสในการเข้าสังคมกับลูกบ้านคนอื่นๆ ในปัจจุบัน
โครงการที่มีครัวส่วนกลาง ได้แก่ โครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 
101 และโครงการเดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ์

แสนสิริออกแบบสระว่ายน้ำาให้สามารถได้ยินเสียงเพลง เพื่อ
สรา้งความสุนทร ีและสนกุสนานให้กบัลกูบ้านขณะวา่ยน้ำาหรอื
ผ่อนคลายบรเิวณสระน้ำา โดยในปจัจบัุนโครงการทีม่สีระวา่ยน้ำา 
สุนทรี ได้แก่ โครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 

แสนสิริรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบ
บริเวณที่จอดรถที่ผสมผสานแนวคิดด้านนวัตกรรมการให้
บริการ โดยออกแบบให้สามารถนำารถหลายประเภทเข้าจอด
ไดอ้ย่างสะดวกสบายขึน้ ซึง่ชอ่งจอดถกูออกแบบพ้ืนทีใ่ห้กวา้ง
เป็นพเิศษเทยีบกบัทีจ่อดรถทัว่ไป พร้อมท้ังออกแบบระบบแสง
สว่างให้เสมือนเป็นโชว์รูมส่วนตัวสำาหรับรถของลูกบ้าน การ
ออกแบบทีจ่อดรถดงักลา่วเป็นการนำาเสนอประสบการณ์ใหม่
ทีม่ากกวา่ทีจ่อดรถทัว่ไปให้กบัลกูบา้นแสนสริ ิปัจจบัุนโครงการ
ที่มีที่จอดรถส่วนตัว ได้แก่ โครงการ 98 ไวร์เลส

โครงการนวัตกรรมอื่นๆ
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กระเบื้อง Self-Cleaning

ฟิตเนสพร้อมวิว 360 องศา ภารกิจของ สิริ เวนเจอร์ส

บริษัทร่วมทุนเพื่อนวัตกรรม

แสนสิริพัฒนานวัตกรรมกระเบ้ืองทำาความสะอาดตัวเอง 
(Self-Cleaning Tile) ทีมี่คุณสมบัติผิวมัน ทำาให้สิง่สกปรก
เกาะตัวไดย้ากกวา่ สามารถทำาความสะอาดไดง่้ายขึน้ และลด
ปัญหาสีร่อน ปัจจุบันโครงการใช้ที่กระเบ้ืองทำาความสะอาด 
ตัวเองได้ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า- กาญจนาฯ

แสนสิริออกแบบกระจกในฟิตเนสของโครงการให้กว้างและ
สามารถสมัผัสววิธรรมชาติได ้360 องศา เพือ่ความผ่อนคลาย
ของลกูบ้านยามออกกำาลงักาย ซึง่ปัจจบัุนโครงการทีม่ฟิีตเนส
พรอ้มววิ 360 องศา ไดแ้ก ่โครงการโมร ิเฮาส ์โครงการบุราสิร ิ
สันผีเสื้อ โครงการเดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต โครงการเศรษฐสิริ 
วงแหวน - ลำาลกูกา โครงการเดอะ เบส เพชรเกษม 29 โครงการ
เศรษฐสริ ิกรงุเทพกรีฑา โครงการบุราสริ ิวงแหวน - อ่อนนชุ 
และโครงการเดอะ เบส ไฮท์ มิตรภาพ - ขอนแก่น

แสนสริเิปิดตัว“สริ ิเวนเจอรส์” (SIRI VENTURES) ซึง่เป็น
บรษิทัรว่มทนุกับธนาคารไทยพาณชิย์ จำากัด (มหาชน) เพ่ือวจิยั
และลงทนุสรา้งสรรค์เทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Technology: Prop Tech) อย่างเต็มรูปแบบ
เป็นรายแรกของไทย โดยเนน้การเปิดโอกาสให้กบักลุม่สตารท์
อัพในการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตในที่อยู่
อาศัยให้สำาเรจ็และสามารถใชง้านจรงิ รวมถึงการนำาเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) เข้า
ร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน

สิริ เวนเจอร์ส ใช้ทุนจดทะเบียนในช่วงเริ่มต้น 100 ล้านบาท 
เพ่ือลงทนุสรา้งสรรค์เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  รว่มกบั
กลุม่นกัวจิยั นกัประดษิฐ ์ผู้ผลติ และธรุกิจสตารท์อพั โดยต้ัง
เปา้สรา้งเครอืข่ายกบัผูพ้ฒันานวตักรรมใหมอ่ยา่งน้อย 300 

นอกเหนอืจากนวตักรรมทีก่ลา่วมาทัง้หมดขา้งต้น แสนสิริยัง
มีแผนพฒันานวตักรรมในอนาคตเพือ่ลดการใชพ้ลงังาน และ

รายภายในปี 2020 และส่งเสริมให้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยของไทยไปได้ไกลในระดับโลก พร้อมทั้งสนับสนุนการ
เติบโตให้กับธุรกิจหลักอย่างยั่งยืน

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับ
อสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย เริ่มจากใน

ประเทศไทยและสิงคโปร์

ยกระดับศักยภาพของ Home Service 
Application สำาหรับลูกบ้านแสนสิริ เพื่อบริการที่
ครอบคลุมการใช้ชีวิต และสามารถขยายขอบข่าย

บริการในตลาดได้กว้างขึ้น

ผลักดันสตาร์ทอัพด้าน Prop Tech ในประเทศไทย 
(Property Technology Accelerator) 

ที่มีศักยภาพในการลงทุน

ลดการสร้างขยะ ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการของแสนสิริให้ดียิ่งขึ้น



การกำากับดูแลองค์กร
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การกำากับดูแลองค์กร

แสนสริดิำ�เนนิธรุกจิเพ่ือยกระดบัคุณภ�พชวีติสำ�หรบัผู้มีสว่น
ได้เสียในทุกภ�คส่วน ครอบคลุมถึงลูกค้� คู่ธุรกิจ พนักง�น 
และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดำ�เนินง�นภ�ยในกรอบ
จรยิธรรมทีมี่คว�มโปรง่ใสต�มหลักก�รกำ�กบักจิก�รทีด่ ีเพือ่
สร้�งก�รยอมรับในฐ�นะผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ช้ันนำ�ใน
ประเทศไทย ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจและ

ก�รกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�นของแสนสริริบัผิดชอบโดยคณะ
กรรมก�รทั้งหมด 10 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 5 
ท่�น กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 2 ท่�น และกรรมก�รที่เป็น 
ผู้บรหิ�ร 3 ท�่น ทัง้นี ้ประธ�นกรรมก�รบรษิทัยังเป็นกรรมก�ร
อิสระและบทบ�ทของประธ�นกรรมก�รและกรรมก�ร 
ผู้จดัก�รใหญยั่งถกูแยกจ�กกนัอย่�งชดัเจน เพ่ือคว�มสมดลุ
ในก�รกำ�กับดูแลองค์กร

(ดูร�ยละเอียดโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลเพิ่มเติมในร�ยง�นประจำ�ปี 2560 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com) 

(ศึกษ�ร�ยละเอียดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบคณะกรรมก�รชุดย่อยในร�ยง�นประจำ�ปี 2560)

โครงสร้างการกำากับดูแลองค์กร

เพิม่คุณค่�ให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะย�ว ซึง่ก�รดำ�เนนิง�นอย่�งมี
จรยิธรรมถือเป็นปัจจยัสำ�คัญต่อธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์
อย่�งยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร คณะกรรมก�รบริห�ร

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมก�รของแสนสิริดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 
มีบทบ�ทในก�รกำ�หนดนโยบ�ยบริษัทฯ กำ�กับดูแล ตรวจ
สอบก�รดำ�เนินง�นและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 
ร่วมกับคณะผู้บริห�รระดับสูง ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ 
เป้�หม�ยองค์กร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภ�ยใต้กรอบ 
จรรย�บรรณและจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ

การกำากับดูแลองค์กร

ก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รของแสนสิริจะคัดเลือกโดย 
คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยพจิ�รณ�
ถงึองค์ประกอบเรือ่งคว�มเชีย่วช�ญ ประสบก�รณ ์และคว�ม
ส�ม�รถในก�รขบัเคลือ่นธรุกจิของแสนสริติ�มคู่มอืกรรมก�ร
บริษัทจดทะเบียนและข้อกำ�หนดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจรรย�บรรณ 
ภ�วะผู้นำ� และวิสัยทัศน์ คว�มเป็นอิสระ โดยไม่คำ�นึงถึงเพศ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารของแสนสริ ิ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
(Audit Committee)

คณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
(Nomination and
Compensation Committee)

คณะกรรมก�รคว�มรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social
Responsibility Committee)

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
(Risk Management Committee)

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
(Corporate Governance 
Committee)

คณะกรรมก�รบริห�ร
(Executive Committee)

สนับสนุนคณะกรรมก�รบริษัทในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีเก่ียวกับ 
ร�ยง�นท�งก�รเงิน ระบบก�รควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน
ต�มข้อกำ�หนด และนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

สรรห�และแต่งต้ังกรรมก�รต�มหลกัเกณฑแ์ละกระบวนก�ร 
โดยพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนด ครอบคลุมถึงจรรย�บรรณ 
ภ�วะผู้นำ� และวิสัยทัศน์

พจิ�รณ�นโยบ�ยและกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิก�รด�้นคว�ม
รบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม รวมถึงแต่งต้ัง
คณะทำ�ง�น เพือ่ทำ�หน�้ทีส่นบัสนนุกจิกรรมและก�รรณรงค์
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

พิจ�รณ�นโยบ�ย กลยุทธ์ และม�ตรก�รเก่ียวกับก�รบริห�ร
คว�มเส่ียงขององค์กร รวมท้ังกำ�กับดูแล ติดต�ม ตรวจ
สอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมก�รตรวจสอบ
และหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในองค์กร รวมถึงทบทวน 
ก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�ร

กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกิจก�รท่ีดแีละนโยบ�ยด้�น
ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน และกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นให้
สอดคลอ้งกบัหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีจรรย�บรรณ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยง�นกำ�กับดูแล

กำ�หนดแผนธุรกิจ ทิศท�ง กลยุทธ์และโครงสร้�งองค์กร
และก�รบรหิ�รง�นหลัก ควบคุมดแูลกจิก�รร�ยวนัให้เป็นไป
ต�มแนวนโยบ�ยและงบประม�ณที่ไดร้บัจ�กคณะกรรมก�ร
บรษิทั รวมถงึก�รตรวจสอบและติดต�มผลก�รดำ�เนนิง�น
ให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ ตลอดจนกลั่น
กรองเรื่องต่�งๆ ก่อนนำ�เสนอเข้�สู่คณะกรรมก�รบริษัท

สญัช�ติ หรอืศ�สน� เพือ่ใหเ้กดิคว�มเสมอภ�คและประโยชน์
สูงสุดต่อแสนสิริและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ แสนสิริอยู่ระหว่�งก�ร
พัฒน�กระบวนก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น
ของคณะกรรมก�ร และก�รจัดทำ�ทักษะของคณะกรรมก�ร 
(Board Skill Matrix) เพือ่ใหแ้นใ่จว�่คณะกรรมก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจของแสนสิริอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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หลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของแสนสิริ

เพื่อให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของแสนสิริมี
คว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พ ใน
ปี 2560 บริษัทฯ กำ�หนดเป้�หม�ยให้กรรมก�รมีคว�มรอบรู้ 
พืน้ฐ�นทัง้ด�้นจรยิธรรมในก�รดำ�เนนิธรุกจิ คว�มย่ังยืนองค์กร 

ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง เปน็ต้น โดยจดัหลักสตูรก�รอบรม 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกให้กับกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร 
และพนักง�น รวม 231 คน

 • สัมมน�เชิงปฏิบัติก�รด้�นคว�มยั่งยืนองค์กร
      (Corporate Sustainability Workshop)
      จัดภ�ยในองค์กรโดยมีผู้เข้�ร่วม 59 คน 

 • หลักสูตร นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันรุ่นที่ 1 
และ รุ่นที่ 2 จัดภ�ยในองค์กร โดยมีผู้เข้�ร่วม 167 คน

 • หลกัสตูรสำ�หรบัผู้ปฏบิติัง�นในองค์กรที่ไดร้บัมอบหม�ย
ให้ดูแลเรื่องก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กร ในหัวข้อ 
Anti-corruption: The Practical Guide จัดโดย
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย โดยมีผู้เข้�
ร่วม 2 คน 

 • หลกัสตูรสำ�หรบัผู้บรหิ�รทกุระดบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจัดทำ�
แผนบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง หวัขอ้ How to Develop 
a Risk Management Plan จัดโดยสม�คมส่งเสริม
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย โดยมีผู้เข้�ร่วม 3 คน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors)

การกำากับดูแลองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ

จรรยาบรรณกรรมการ

การแขง่ขนัท่ีไม่เปน็ธรรม

จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปฏิบัติหน้�ที่ต�มวิสัยทัศน์องค์กรให้
สำ�เรจ็ เพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของกลุม่
แสนสิริและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

แสนสิริได้จัดทำ�และประก�ศใช้คู่มือกำ�กับดูแลกิจก�รและ
จรรย�บรรณธุรกิจอย่�งเป็นท�งก�รขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 
2560 เพือ่ว�งม�ตรฐ�นด�้นจรยิธรรมในก�รดำ�เนนิธรุกจิและ 
ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีตลอดกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กร ซึ่งคู่มือดังกล่�วครอบคลุมแนวท�งก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบ�ย 
ต่อต้�นก�รทุจรติคอรร์ปัชนัและนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ของแสนสริ ิตลอดจนแนวปฏิบัติต่อผู้มสีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดย

พนกัง�นทกุคนและบรษิทัในเครอืของแสนสริต้ิองรบัทร�บและ
ปฏิบัติต�มอย่�งเครง่ครดั ทัง้นี ้แสนสิรไิดส่ื้อส�รคู่มือดงักล่�ว
ผ่�นอีเมล ระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ภ�ยในองค์กร และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจ�กนี้ แสนสิริยังมีแผนก�รจัดฝึก
อบรมให้แก่พนักง�น คู่ค้�และผู้รับเหม� ในเร่ืองจรรย�บรรณ 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีภ�ยในองค์กร
ต่อไป

ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มสุจริต และ
ดำ � เนินธุ รกิจต�มข้อกำ �หนดที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึทบทวนจรรย�บรรณ 
ธุรกิจเป็นประจำ�ทุกปี

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งถูกต้องต�ม
กฎหม�ยและระเบียบของ
หน่วยง�นร�ชก�ร และเค�รพ
ในขนบธรรมเนียมของพ้ืนที่ที่
เข้�ไปดำ�เนินธุรกิจ

ไม่เข�้ไปเก่ียวขอ้ง หรอืประกอบธรุกิจ
ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์กับกลุ่มแสนสิริ

ปฏิบัติต่อลูกค้�อย่�งมีจรรย�บรรณ 
และบรหิ�รจัดเกบ็ขอ้มลูในองค์กร 
เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ครอบคลุมประเด็นก�รรับสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด ก�รบริจ�ค
หรอืใหเ้งินสนบัสนนุ ก�รชว่ยเหลือ
ท�งก�รเมอืง และคว�มสมัพนัธท์�ง
ธุรกิจและก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

(ศึกษ�ร�ยละเอียดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ในร�ยง�นประจำ�ปี 2560 และร�ยละเอียดก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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จรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริ

สิทธิมนุษยชน

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ซื้อขายหลักทรัพย์

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ทรัพย์สินทางปัญญา

บรหิ�รจดัก�รธรุกจิ รวมถงึมุง่ปรบัปรงุ
และพัฒน�กระบวนก�รธุรกิจ เพื่อ
ควบคุมผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม 
อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัย 
ที่อ�จจะเกิดขึ้นให้คงเหลือน้อยที่สุด

การจัดการข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

การปฏิบัติต่อคู่สัญญา

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภ�ยใต้หลัก
สิทธิมนุษยชนส�กล (Universal 
Declaration of Human Rights: 
UDHR) และสิทธิเด็ก (Children’s 
Rights and Business Principle: 
CRBP)

ห้�มมิให้บุคคลทีร่บัทร�บขอ้มูลภ�ยใน
ของบริษัทฯ นำ�ข้อมูลไปแสวงห�ผล
ประโยชน์ส่วนบุคคล

ปกปอ้ง และรกัษ�ทรพัย์สนิท�งปัญญ�
ขององค์กร ไม่ให้ถกูละเมิด หรอืนำ�ไป
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

บริษัทฯ หรือบุคคลภ�ยนอกต้อง 
ดำ�เนินก�รขึ้นทะเบียนคู่ค้� และ
เป็นไปต�มขั้นตอนที่กลุ่มแสนสิริ 
กำ�หนด

บันทึก และร�ยง�นข้อมูลให้ตรง
ต�มข้อเท็จจริง รวมถึงจัดเก็บ
ขอ้มูลและเอกส�รสำ�คัญอย่�งเป็น
ระบบและมีคว�มปลอดภัย 

การกำากับดูแลองค์กร

การต่อต้านคอร์รัปชัน

คว�มเสีย่งด�้นคอรร์ปัชนัจ�กก�รดำ�เนนิโครงก�รของแสนสริิ
ส�ม�รถสง่ผลกระทบต่อชือ่เสยีงและคว�มเชือ่ม่ันของผู้ถอืหุ้น
รวมถึงผู้มสีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยเหตุนีแ้สนสริจิงึ
กำ�หนดม�ตรก�รควบคุมภ�ยในเพือ่ใหก้ระบวนก�รดำ�เนนิง�น 

ในปี 2560 แสนสิริเร่ิมประก�ศใช้นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�น

ทุกขั้นตอนสอดคล้องต�มข้อกำ�หนดของคู่มือก�รพัฒน�
โครงก�รของแสนสิริและมีคว�มโปร่งใส ทั้งนี้ แสนสิริจะเริ่ม
จดัก�รฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบ�ยก�รต่อต้�นคอรร์ปัชนัให้แก่
พนกัง�นทกุคนรวมถึงคู่ค้�และผู้รบัเหม�ในปี 2561 เป็นต้นไป

นโยบายการตอ่ต้านคอรร์ปัชนั

การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การช่วยเหลือทางการเมือง

การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ก�รให้สิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ต้อง
มีมูลค่�ไม่เกนิ 3,000 บ�ท และปฏิบัติ
ในช่วงเทศก�ล และขนบธรรมเนียม 
ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหม�ย และต้องได้รับ
อนุมัติก่อน

ห้�มให้หรือรับสินบนกับคู่ค้� คู่สัญญ� หรือ หน่วยง�น 
ใดๆ ทัง้ภ�ครฐั และภ�คเอกชน และดำ�เนนิธรุกจิ
ด้วยคว�มโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหม�ย

เงินบริจาคเพื่อการกุศล
หรือเงินสนับสนุน

งดรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใด
จ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย เช่น ก�ร
รับของขวัญ ก�รขอรับเรี่ยไร ก�รขอ
เลี้ยงรับรอง และก�รรับเงินบริจ�ค

ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นกล�งท�งก�รเมือง 
ไม่มีส่วนร่วมและไม่ใช้ทรัพย�กรของบริษัทฯ 
สนับสนุน นักก�รเมือง พรรคก�รเมือง หรือ 
ผู้มอีำ�น�จท�งก�รเมอืง ทัง้ท�งตรงหรอืท�งออ้ม

ก�รให้หรือรับเงินบริจ�ค เงินเรี่ยไร เงิน
สนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อก�ร
กุศล ต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใส ชอบด้วย
กฎหม�ย และไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพื่อก�ร
ติดสินบน

(ศึกษ�ร�ยละเอียดคู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณธุรกิจที่
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/02-corporate-governance-and-code-of-conduct-TH.pdf)

(ศึกษ�ร�ยละเอียดนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันที่เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/pdf/
sustainability/01-Sansiri-Anticorruption-Policy-TH.pdf)

ของแสนสิริ โดยกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของ 
บริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด
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การกำากับดูแลองค์กร

การควบคุมความเสีย่งด้านคอรร์ปัชนั

แสนสิริเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง
และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รบัผิดชอบคัดเลอืกคู่ค้�และกำ�กบัดแูล
ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�โครงก�รให้มี
คุณภ�พและสอดคล้องต�มกฎหม�ย 

รับผิดชอบสอบท�นคว�มถูกต้องและ 
ครบถ้วนต�มร�ยก�รเอกส�รหรือ 
หลักฐ�นและเป็น ผู้ประส�นง�น 
จดัเตรยีมเอกส�รเพือ่ย่ืนต่อหนว่ยง�น
ร�ชก�ร

รับผิดชอบตรวจสอบกระบวนก�ร
ดำ�เนินง�นและเอกส�รก�รประชุม
ของฝ่�ยพัฒน�โครงก�รแนวสูง 
และฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ รวมถึง 
สอบท�นกระบวนก�รปฏิบัติง�น
ของฝ่�ยรัฐกิจสัมพันธ์เทียบกับคู่มือ 
ดำ�เนินง�นภ�ยใน

ในปี 2560 แสนสริปิระก�ศเจตน�รมณเ์ปน็แนวรว่มปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภ�คเอกชนไทยใน
ก�รต่อต้�นก�รทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) โดยโครงก�ร
ดังกล่�วมุ่งเน้นก�รเปล่ียนทัศนคติผู้นำ�ภ�คธุรกิจโดยช้ีให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รต่อต้�นก�รทุจริต รวมถึงผลักดนัให้ภ�ครฐั
ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นให้มีคว�มโปร่งใส ส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจที่ปร�ศจ�กก�รผูกข�ดและก�รทุจริต

นอกจ�กนี้ แสนสิริประก�ศใช้นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และสร้�งระบบป้องกัน
ก�รจ่�ยสินบนและก�รทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-Corruption & Bribery Procedures Standard Setting) และรวมตัว 
กับบริษัทในภ�คธุรกิจในก�รให้คว�มร่วมมือกับภ�ครัฐ ภ�คประช�สังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่�งประเทศ เพื่อ 
ขบัเคลือ่นก�รใช้ม�ตรก�รต่อต้�นก�รทจุรติ ก�รเปดิเผยขอ้มูล และก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รประกอบธรุกจิทีเ่นน้ก�รแขง่ขนั
ด้วยระบบกลไกตล�ดที่โปร่งใส

การกำากับดูแลองค์กร

ช่องทางรับแจ้งข้อร้องเรียน

แสนสิริสนับสนุนนโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิด 
(Whistleblowing Policy) กรณีที่พบเห็นก�รกระทำ�
หรือสงสัยว่�มีก�รฝ่�ฝืนข้อกำ�หนดหรือคู่มือก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและจรรย�บรรณธุรกิจของแสนสิริ โดยส�ม�รถแจ้ง
ร�ยละเอียดและส่งหลักฐ�นต�มช่องท�งที่กำ�หนด เพ่ือเริ่ม

ในปี 2560 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนกรณทีจุรติคอรร์ปัชนัและก�รละเมิดคู่มือก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและจรรย�บรรณธรุกจิของแสนสริิ

การแจ้งเบาะแสการกระทำาผดิ (Whistleblowing)

กระบวนก�รสืบสวนอย่�งเหม�ะสมและเป็นคว�มลับ โดย
ปกปิดขอ้มูลของผู้แจง้ (Whistleblower) และจำ�กดัเฉพ�ะ
ผู้รบัผิดชอบในก�รดำ�เนนิก�รตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเท�่นัน้

อเีมล CG@sansiri.com

www.sansiri.com/ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

จ่�หน้�ซองถึงผู้รับแจ้งเบ�ะแสท่�นใดท่�นหนึ่ง 
 • ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (กรรมก�รอิสระ)
 • ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ (กรรมก�รอิสระ) 
 • เลข�นุก�รบริษัท (สำ�นักกฎหม�ย)

และต�มด้วยที่อยู่ ดังนี้
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มห�ชน) 
475 อ�ค�รสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธย�
แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพมห�นคร 10400

ไปรษณีย์

เว็บไซต์

(ศึกษ�ร�ยละเอียดโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ที่เว็บไซต์ http://thai-cac.com/th )



การบริหารความเสี่ยง
และสถานการณ์วิกฤติ
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การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

แสนสิริตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการความ
เสีย่งและสถานการณว์กิฤติโดยวเิคราะห์และกำาหนดมาตรการ
ต่างๆ เพือ่ปอ้งกนัและเตรยีมความพรอ้มในการรบัมือกบัความ
เสีย่งและสถานการณท์ี่ไม่ปกติ ตลอดจนเฝ้าระวงัความเส่ียง

(ศึกษารายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงของแสนสิริในรายงานประจำาปี 2560
และเว็บไซต์ https://www.sansiri.com) 

แสนสิริกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกำาหนด
ทิศทางและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง ผ่านโครงสร้างการ
บรหิารจดัการความเสีย่งต้ังแต่ระดบัคณะกรรมการจนถึงระดบั
ปฏิบัติการ โดยวเิคราะห์และจำาแนกความเสีย่งเป็น 4 ประเภท 

 • กำาหนดนโยบาย แผนงาน และทบทวนผลประเมินความ
เสี่ยงของแสนสิริเป็นประจำาทุกปี ตามรายละเอียดที่
กำาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และบริหาร
จัดการความเสี่ยงตลอดกระบวนการทำางานร่วม
กับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานและฝ่ายงาน 

 • สนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนงานตามแผนงานที่
กำาหนด และติดตามผลการดำาเนินงานเป็นระยะ

 • ประกอบดว้ยฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายสนบัสนนุโครงการ 
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
บัญชี และฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืน 

 • พิจารณาความเสี่ยง เพ่ือกำาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 • จัดทำาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระจายไปยัง
ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • ประเมินความเสีย่งองค์กรและความเสีย่งจากการพฒันา
โครงการ ครอบคลมุดา้นต่างๆ เชน่ กลยุทธ ์การดำาเนนิงาน 
การเงิน กฎเกณฑ ์สภาพแวดลอ้มภายนอก และดา้นสงัคม
ตลอดวฏัจกัรชวีติของโครงการรวมถึงกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 • รายงานผลการดำาเนนิงานให้คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงเป็นประจำาทุก 6 เดือน

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการกำากับดูแลกิจการ การวางแผน และกระบวนการ

รายงาน ทั้งในระดับการดำาเนินงานและระดับกลยุทธ์

กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ 

เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนินการ

กำาหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยงได้มาตรฐานทั้ง
องค์กร มีการทบทวน เฝ้าติดตาม และกำาหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และมีการปรับปรุง

กระบวนการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การควบคุมจัดการความไม่แน่นอน เพื่อเพิ่มโอกาสรับ

ผลตอบแทนหรือลดโอกาสความสูญเสีย

กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ต้องมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพิจารณาความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของแสนสิริ

ใหม่ (Emerging Risks) เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินไปได้
อย่างม่ันคงและต่อเนือ่ง ตลอดจนบรรลเุป้าหมายขององค์กร
ในทุกมิติของการดำาเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee: RMC)

คณะกรรมการชุดย่อยบริหารความเสี่ยง 
(Sub-Risk Management Committee)

ส่วนงานวางแผนองค์กรและบริหารความเสี่ยง
(Corporate Planning and Risk Management)

ไดแ้ก ่กลยุทธ ์การเงิน การปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบ ทัง้นี ้ไดก้ำาหนดแผนการดำาเนนิงานรวมถงึมาตรการ
การจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดอ้ย่างเปน็ระบบ
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การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของแสนสิริ

แสนสิริพิจารณาความเสี่ยงโดยคำานึงถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอก ครอบคุลมแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในระดับโลก 
(Global Trends) เช่น จำานวนประชากรชนชั้นกลางและ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่สามารถก่อใหเ้กิดเป็นความ
เสีย่งทีเ่กิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks) สำาหรบัองค์กร และ
อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งการสูญเสียความสามารถใน
การแขง่ขนัจากการไมส่ามารถพฒันาโครงการทีร่องรบัความ
ต้องการของกลุม่ผู้บรโิภค การขาดแคลนนวตักรรมทีส่นบัสนนุ
โครงการในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น 
เป็นต้น

ในปี 2561 แสนสิริมีแผนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รว่มกบัคณะผู้บรหิารทกุระดบั เพ่ือจดัทำาทะเบยีนความเสีย่ง 
(Risk Profile) ระดบัองค์กรและระดบัฝ่ายงาน รวมถงึพัฒนา
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อใช้

แสนสิริและการรับมือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) 

ในปี 2560 ประเด็นความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging 
Risks) ที่แสนสิริคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
ในอนาคต ได้แก่ การเสียความสามารถในการแข่งขันด้าน
นวตักรรมเพ่ือสนบัสนนุโครงการทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่แสนสริไิดว้าง
มาตรการเพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำาหนด
แผนและพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย (Life Tech) ภายใต้
แนวคิดของการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจความต้องการที่แท้จริง
ของผู้อยู่อาศัยในบ้าน เช่น ระบบอัจฉริยะที่ตอบโต้และสั่ง
การเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน หุ่นยนต์อำานวยความสะดวก
ในการบริการส่งพัสดุ เทคโนโลยีจดจำาใบหน้าสำาหรับระบบ
การรักษาความปลอดภัย และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1. สภาพแวดล้อมภายใน
(Internal Environment)

2. การกำาหนดวัตถุประสงค์
(Objective Setting)

3. การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง
(Risk Response)

6. กิจกรรมควบคุม
(Control Activity)

7. ระบบการติดตาม
(Monitoring)

8. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information &

Communication)

(ดูรายละเอียดนวัตกรรมของแสนสิริที่บทการสร้างสรรค์นวัตกรรม บทสังคมคาร์บอนต่ำา และบทบ้านที่ปลอดภัย)

เป็นเครื่องมือสำาหรับติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และ
เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพของระบบการควบคุมความเสี่ยง
ภายในขององค์กร
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การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤติ

การบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ

การฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสถานการณ์ไม่ปกติ

แสนสิริมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติเพ่ือ
ลดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อต้นทุน 
ภาพลกัษณ ์ชือ่เสยีง และควบคุมไม่ใหย้กระดบัเป็นเหตุการณ์
วกิฤติ รวมถงึสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งนี้ แสนสิริบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติโดยจำาแนก
ตามระดับความรุนแรงและจำานวนผู้เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน 
รับผิดชอบได้แก่ หน่วยงาน Call Centre คณะกรรมการ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม (Social Media 

ในปี 2560 จำานวนข้อร้องเรียนที่รวบรวมผ่านระบบ 
Call Center มีทัง้หมด 190 รายการ ในจำานวนนี ้มีเหตุการณ์
ทีเ่ปน็ขอ้พิพาท (Incident) จำานวน 16 รายการ ซึง่เกีย่วขอ้งกบั 
คุณภาพบ้าน คุณภาพงานซ่อม และการจัดการพ้ืนที่โดย
นิติบุคคล โดยทุกรายการได้รับการส่งต่อเรื่องไปยังหน่วย
งานบริหารจัดการข้อพิพาท (Incident Management 
Team: IMT) เพื่อตรวจสอบและแก้ ไขปัญหา ซึ่งแสนสิริ
สามารถบรหิารจดัการประเดน็ขอ้พพิาทดงักลา่วไปแล้วทัง้สิน้ 

ในปี 2560 แสนสริจิดัให้มีการฝึกอบรมการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงและสถานการณ์ไม่ปกติ สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งหมด 12 ครั้ง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดความ
ตระหนักถึงความสำาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

Committee: SMC) หน่วยงานบริหารจัดการข้อพิพาท 
(Incident Management Team: IMT) หนว่ยงานบรหิาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management Team: BCMT) หนว่ยงานรบัมือสถานการณ์
ฉกุเฉนิ (Emergency Response Team: ERT) และหนว่ย
งานบรหิารจดัการเหตุการณว์กิฤติ (Crisis Management 
Team: CMT)

ในปี 2560

แสนสิริสามารถบริหารจัดการประเด็น
ข้อพิพาทดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น

ข้อร้องเรียนที่รวบรวม
ผ่านระบบ Call Center

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและ
จัดการแก้ ไขให้ถูกจุด รวมถึงหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ประเภทเดียวกันซ้ำาอีก สำาหรับรายการคงค้าง จะ
อยู่ระหว่างการหารือแนวทางแก้ ไขปัญหา การแก้ ไขปัญหา 
หรอืการรอติดตามผลการแก้ไข ซึง่แสนสริมิกีารรายงานความ
คืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง

ในจำานวนนี้
มีเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิพาท (Incident)

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพบ้าน คุณภาพงานซ่อมและ 
การจัดการพ้ืนที่โดยนิติบุคคลโดยทุกรายการได้รับการ 
ส่งต่อเรื่อง ไปยังหน่วงานบริหารจัดการข้อพิพาท 
(Incident Management Team : IMT) เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหา

190 รายการ

8 รายการ16 รายการ

สถานการณ์ไม่ปกติ โดยมีผู้เขา้รบัการอบรมทัง้ส้ิน 213 คน คิด
เปน็รอ้ยละ 91 เมือ่เทยีบกบัเปา้หมายทีก่ำาหนดไวท้ี ่234 คน 

8 รายการ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาและจดัการแก้ไขให้ถกูจดุ รวมถึงหาแนวทางป้องกนัไม่
ให้เกดิเหตุการณป์ระเภทเดยีวกนัซ้ำาอกี สำาหรบัรายการคงค้าง 
จะอยู่ระหวา่งการหารอืแนวทางแก้ไขปัญหา การแก้ไขปญัหา 
หรอืการรอติดตามผลการแก้ไข ซึง่แสนสริมิกีารรายงานความ
คืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง 



การบริหารสายโซ่อุปทาน
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การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของแสนสิริเป็นการบริหาร
จัดการคู่ค้าและผู้รบัเหมาเพ่ือควบคุมต้นทนุการจดัซือ้จดัจา้ง
และควบคุมผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อองค์กรในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน
ของแสนสริเิปน็การรว่มดำาเนนิงานระหวา่งฝา่ยจดัซือ้จดัจา้ง 

แสนสิริจัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ (Sansiri 
Supplier Code of Conduct) ในปี 2560 โดยมจีดุประสงค์
เพือ่มุ่งพัฒนามาตรฐานการปฏบัิติงานของคู่ค้าและผู้รบัเหมา

คู่ค้าและผู้รบัเหมา ภายใต้กรอบจรรยาบรรณคู่ค้าทีค่รอบคลุม
การเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนความปลอดภัย ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนนวัตกรรม ที่แสนสิริยึดเป็น 
พื้นฐานของความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

ทุกรายในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำากับดูแล
ที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่สำาคัญดังนี้

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ

จริยธรรมธุรกิจ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

สิ่งแวดล้อม

ปฏบัิติตามนโยบายการต่อต้านแรงงาน
เด็กของแสนสิริ ปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ด้วยความเป็นธรรมตามข้อกำาหนด
กฎหมาย และไม่กระทำาการที่เข้าข่าย
แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์

บรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้มในพืน้ทีป่ฏบิติังาน เพ่ือ
ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม และปรบัการดำาเนนิ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศผ่านการใช้นวัตกรรม

การบริหารจัดการคุณภาพ

ดำาเนนิธรุกจิอย่างเปน็ธรรม ไม่กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน ์รกัษาขอ้มูลภายใน ไม่ละเมิดทรพัย์สนิทางปญัญา 
เปิดเผยขอ้มูลและทำาธุรกรรมอย่างโปรง่ใส รวมถึงสนบัสนนุ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือสถานการณ์ไม่ปกติ ตามข้อกำาหนดและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย

ดำาเนินการตามมาตรฐานและขั้นตอน
การบรหิารจดัการคุณภาพในการสง่มอบ
สินค้าและบริการ รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

การบริหารสายโซ่อุปทาน

แสนสิริต้ังเป้าหมายให้คู่ค้าและผู้รับเหมาตรง (Tier 1 
Supplier & Contractor) ทัง้หมดลงนามรบัรองและปฏบัิติ
ตามจรรณยาบรรณคู่ค้าธุรกิจดังกล่าวภายในปี 2561 และแสนสริิ 
คาดว่าจะมีการจัดฝึกอบรมคู่ค้าและผู้รับเหมาเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการดำาเนินงานตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
ภายในป ี2561-2562 รวมถึงแผนการตรวจประเมนิคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาภายในปี 2561-2562

แนวปฏิบัติการต่อต้านแรงงานเด็ก 

ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

ดำาเนินมาตรการ
ความคุ้มครองเด็ก

จากความรุนแรง ทารุณกรรม หรือ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ดำาเนินการให้คู่ค้าช่วงบริษัทย่อย 
และบริษัทในเครือของคู่ค้า

โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก 
และการทำางานของคนต่างด้าว

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

ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ แสนสิริกำาหนดนโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก 
(Zero-Tolerance Policy Against Child Labour) 
ซึง่กำาหนดในสญัญาวา่จา้งคู่ค้าและผู้รบัเหมาทีด่ำาเนนิงานกบั 
แสนสิริตั้งแต่ปี 2555 และแสนสิริยังมีนโยบายและกิจกรรม 
เพื่อให้รางวัลคู่ค้าและผู้รับเหมาให้ดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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การบริหารสายโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของแสนสิริ

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายละเอียดคู่ค้าและผู้รับเหมาของแสนสิริ ปี 2560

ควบคุมต้นทุน

400 ราย

รักษามาตรฐานคุณภาพ

มากกว่า 150 ราย 100 ราย ร้อยละ 80

ของสินค้าและงานรับเหมาโครงการ 
ครอบคลุมด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าและผู้รับเหมาที่
เข้าร่วมประมูลราคา

คู่ค้าและผู้รับเหมา
ที่ขึ้นทะเบียนปีนี้

ใช้จ่ายกับคู่ค้า
และผู้รับเหมาท้องถิ่น 
(บริษัทสัญชาติไทย)

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

แสนสิริบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมาในห่วงโซ่อุปทานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังนี้

ในการพัฒนาโครงการ

คู่ค้าและผู้รับเหมาทั้งหมด

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าและผู้รับเหมาของแสนสิริ 
รบัผิดชอบรว่มกนัระหวา่งฝ่ายจัดซือ้ส่วนโครงการ ฝ่ายพฒันา
ผลติภณัฑ์โครงการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ฝ่ายลกูค้าสมัพันธแ์ละฝ่ายโฮมแคร ์ในรปูแบบการขึน้ทะเบยีน
คู่ค้า ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติด้านศักยภาพ คุณภาพของ
สินค้าและบริการ ผลตรวจประเมินแหล่งผลิต และการ 
เขา้รว่มประมลูราคา ทัง้นีคู่้ค้าและผู้รบัเหมาจะได้รบัการสือ่สาร

รายละเอยีดขอ้กำาหนดการดำาเนนิงานดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม 
และการกำากับดูแลตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ 
เพ่ือลงนามรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม แสนสิริมีแผนจัดทำาบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่มีความสำาคัญ 
(Critical Supplier) ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและการเป็น 
คู่ค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ภายในปี 2561 
 

การบริหารสายโซ่อุปทาน

ผลการลดต้นทุนจากการประมูลราคา ปี 2560 

การลดต้นทุนจากการประมูลสินค้า ในปี 2558-2560 
(ล้านบาท)

จำานวนคู่ค้าของบริษัท (ราย)

การคัดเลือกคู่ค้าผ่านกระบวนการประมูลราคา ส่งผลให้แสนสิริสามารถลดต้นทุนการจัดซื้อได้กว่า 156 ล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ 145 ล้านบาท 

แสนสริิตรวจประเมินประสทิธภิาพการดำาเนนิงานของคู่ค้าและ
ผู้รบัเหมาโดยฝ่ายจดัซือ้จดัจา้งและฝ่ายพฒันาโครงการปีละ 
2 ครั้ง ในช่วงระหว่างและหลังดำาเนินโครงการ โดยพิจารณา
จากตัวชีว้ดัต่างๆ เชน่ คุณภาพของสนิค้า คุณภาพการติดต้ัง 
เงือ่นไขการรบัประกัน และการประสานงานกบัแสนสิร ิโดยคู่ค้า
หรอืผู้รบัเหมาท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินในระดบัท่ีกำาหนดจะได้

ปี2558

225

2559

228

2560

156

145

210200

ปี2558 2559 2560

290 300

400

รบัรางวลัเพือ่เป็นแรงจงูใจในการสง่มอบสนิค้าหรอืบรกิารทีมี่
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้การประเมนิดงักลา่วอยู่ระหวา่งการ
พฒันาความแมน่ยำาและประสทิธภิาพในรปูแบบการประเมนิ
ออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

ผลการดำาเนินงาน
เป้าหมาย
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การบริหารสายโซ่อุปทาน

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินคู่ค้า

รางวัล Project Procurement Award ประจำาปี 2560 

รางวัล Diamond Partner รางวัล Gold Partner

คู่ค้าประเภทส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง

ระยะเวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามแผนโครงการ

เป็นไปตามมาตรฐานของแสนสิริ อยู่ในระดับที่กำาหนด

อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ และผลการตรวจด้านความปลอดภัย 
ตลอดระยะทดลองการใช้งาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าบริการหลังการขาย

แก้ไขปัญหา

แสนสริจิดังานมอบรางวลัให้แกคู่่ค้าโครงการทีมี่ผลการดำาเนนิ
ดา้นคุณภาพโดดเดน่ตามประเภทการบรกิาร และแยกรางวลั
เป็นระดับ Diamond Partner และ Gold Partner ในปี 
2560 มีคู่ค้าทีด่ำาเนนิงานอยู่ในโครงการแสนสริ ิ18 โครงการ

สำาหรับ บริษัท โมดูล่ัม จำากัด ที่ส่งสินค้าและติดต้ังประเภท 
งานอลูมิเนียมในโครงการเศรษฐสิริ พัฒนาการ โครงการ 
บุราสริ ิติวานนท ์โครงการบุราสริ ิรงัสติ-ปทมุธาน ีและโครงการ
สิริ อเวนิว เจริญกรุง ได้ในระดับดีเลิศ

สำาหรับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ที่ส่งสินค้าและติดต้ังประเภทงานลิฟท์โดยสารในโครงการ 
เดอะ โมนเูม้นต์ สนามเปา้ โครงการเดอะ ไลน ์จตุจกัร-หมอชติ 
และโครงการเดอะ ไลน์ ราชเทวี ได้ในระดับดี

ที่เข้าร่วมประกวดจาก 62 โครงการที่อยู่ในการดำาเนินงาน
ก่อสร้าง โดยรางวัลประกอบด้วย บัตรสมนาคุณให้เข้าพัก
โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 แสนบาท

การบริหารสายโซ่อุปทาน

รางวัล Diamond Partner รางวัล Gold Partner

คู่ค้าประเภทส่งสินค้าอย่างเดียว

ผู้รับเหมาระดับ
Diamond Quality Award

7

1 1 1

10

ผู้รับเหมาระดับ
Gold Quality Award

ผู้รับเหมาประเภทการ
ให้บริการหลังการขาย

บ้านเดี่ยวดีเด่น

ผู้รับเหมาประเภท
ประเภทการให้

บริการหลังการขาย
ทาวน์เฮาส์ดีเด่น

ผู้รับเหมาประเภท
การให้บริการหลัง

การขายห้องชุดดีเด่น

สำาหรับ บริษัท แอร์โค จำากัด ที่ส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศ
ในโครงการ คณาสิริ วงแหวน-ลำาลูกกา โครงการเศรษฐสิริ 
ลำาลูกกา โครงการบุราสิริ รังสิต-ปทุมธานี ได้ในระดับดีเลิศ

สำาหรับ บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำากัด ที่ส่งสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัว ในโครงการบุราสิริ ท่าข้าม-
พระราม 2 และ โครงการเศรษฐสิร ิกรงุเทพกรฑีา ได้ในระดับดี

รางวัลสำาหรับผู้รับเหมาก่อสร้างดีเด่น ประจำาปี 2560

ในปี 2560 แสนสริจิดังานมอบรางวลัสำาหรบัผู้รบัเหมากอ่สรา้ง
ดีเด่น (Sansiri Quality Day) ซึ่งผู้รับเหมาที่ได้รับรางวัล
จะมีสิทธิ์ในการลดสัดส่วนค่าประกันผลงาน (Retention) 

และบัตรสมนาคุณให้เข้าพักโรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ มูลค่า
รวมกว่า 3 แสนบาท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาโครงการ
อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้รับเหมาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 20 ราย
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การบริหารสายโซ่อุปทาน

นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทาน

แสนสริมิุง่ประยุกต์นวตักรรมในการพัฒนาห่วงโซอ่ปุทานอย่าง
ต่อเนือ่งทัง้สว่นของนวตักรรมดา้นกระบวนการดำาเนนิงานและ
สนิค้านวตักรรม โดยสนบัสนนุคู่ค้ารายใหม่ทีส่ามารถนำาเสนอ

แสนสริสินบัสนนุการนำาเสนอสนิค้าของคู่ค้าขนาดเลก็ถึงขนาด
กลาง (SME) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจัดซื้อสินค้านวัตกรรม 
โดยในปี 2560 มีคู่ค้าส่งมอบสินค้านวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียน

ที่ควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 
ที่นำามาใช้เป็นมาตรฐานของบ้าน ทาวน์เฮาส์ และห้องชุด

หรือที่ล็อกประตูดิจิทัล (Digital Door Lock) ที่นำามาใช้ใน
โครงการโอกะ เฮาส์ โครงการเดอะ ไลน์ สาทร และโครงการ
คาวะ เฮาส์

(รายละเอียดสินค้านวัตกรรมเพิ่มเติมที่บท การสร้างสรรค์นวัตกรรม)

หรือเกล็ดเรซ่ินเรืองแสง สำาหรับ การวิง่และป่ันจกัรยาน ทีน่ำา
มาใช้ในโครงการดีคอนโด กำาแพงแสน

หรือกล่องจดหมายทีลู่กบ้านสามารถเปิด-ปิดกล่องจดหมาย
ดว้ยสมารท์โฟนไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ ในโครงการ เดอะ ไลน ์
จตุจักร-หมอชิต และโครงการเดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง

สนิค้านวตักรรมที่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีแ่สนสริกิำาหนด 
หรือประยกุตน์วัตกรรมเพื่อพฒันาระบบการจดัซื้อจัดจ้างให้
ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ Smart Home

Igloo HomeEco-Chips

Smart Mailbox

การบริหารสายโซ่อุปทาน

ในปี 2560 แสนสิริจัดต้ังหน่วยงานนวัตกรรมในฝ่ายจัดซื้อ 
จดัจา้ง (Innovation Procurement) เพือ่รบัผิดชอบในการ
จดัซือ้จดัหาสนิค้านวตักรรมโดยเฉพาะ แยกออกจากการจดัซือ้
จดัหาสนิค้าประเภทอืน่ๆ และมีหนา้ทีว่เิคราะห์ความต้องการ

ในปี 2560 แสนสิริพัฒนาแอปพลิเคชัน Home Service 
ให้มีระบบการส่ังซื้อขายเครื่องใช้ ไฟฟ้าของ Samsung 
สำาหรับลูกบ้านแสนสิริทุกคน และลูกบ้านในโครงการเดอะ 
เบส แจง้วฒันะ โครงการเดอะไลน ์วงสวา่ง โครงการเดอะไลน ์

นวัตกรรมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อสินค้าออนไลน์

ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าและกระแสการเปล่ียนแปลง 
ของโลก เพือ่กำาหนดแผนการจดัหาสนิค้านวตักรรมทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงการจัดหา
นวตักรรมทีส่ามารถสนบัสนนุการดำาเนนิงานในองค์กรอกีดว้ย

ประดิพัทธ์ โครงการเดอะไลน์ อโศก-รัชดา และโครงการโมริ 
เฮาส์ สามารถซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ของ SB Furniture ผ่าน
แอปพลิเคชันดังกล่าวได้

คู่ค้าสินค้านวัตกรรม ปี 2560

กับแสนสิริ 11 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 8 ราย และ
มีสินค้านวัตกรรมใหม่ถึง 69 รายการ



ลูกค้าสัมพันธ์
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ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

ร่วมรับผิดชอบพัฒนาความสัมพันธ์

ความรับผิดชอบในการส่งมอบบริการระดับคุณภาพ 

การติดตามระดับคุณภาพการให้บริการ
การรกัษาความสมัพันธก์บัลกูค้าถอืเป็นรากฐานของการสรา้ง
ความเชื่อม่ันของลูกค้า และเป็นการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจจากการรักษาฐานลูกค้าเดิม และการ
บอกต่อความประทบัใจให้ลูกค้าใหม่ ซึง่แสนสริบิรหิารจดัการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโครงการสิทธิพิเศษ ที่ให้บริการโดย

แสนสิริรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงรุกกับลูกค้าและ
ลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างฝ่ายที่

แสนสริกิำาหนดให้มีการประเมนิคุณภาพการให้บรกิารแกลู่กค้า
และผู้สนใจโครงการ เพ่ือใช้ผลการประเมินดังกล่าวในการ
จัดทำาแผนพัฒนาการดำาเนินงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรบัปรงุและขยายระบบการประเมินความพงึพอใจในทกุ

กระบวนการทำางานรว่มกันระหวา่งฝ่ายทีเ่ก่ียวขอ้ง เพือ่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ไดร้บัการตรวจสอบประสทิธภิาพการดำาเนนิงาน
ตามรายละเอียดดังนี้ 

บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในความต้องการของลกูค้า
เป็นอย่างด ีทัง้นี ้ความคิดเห็นของลูกค้าจะถกูนำามาประกอบ
การพัฒนากลยุทธท์างธรุกจิ เพือ่สง่มอบบรกิารทีต่อบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าสัมพันธ์

เกี่ยวข้องในการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าและลูกบ้านระดับ
คุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายขายโครงการ
(Sales)

แนะนำาการเข้าชมบ้านหรือห้อง
ตัวอย่าง และให้ข้อมูลกับผู้สนใจ

โครงการ รวมถึงสนับสนุนขั้นตอนการ
ตกลงทำาสัญญาซื้อขาย

นำาเสนอข้อมูลและอำานวยความสะดวก
ลูกค้าต่างชาติ (International 

Buyer) รวมถึงสนับสนุนการชำาระค่า
ส่วนกลางผ่านระบบหักบัญชี

รับผิดชอบดูแลโครงการ 
กรณีที่มีงานซ่อมแซมและ

บำารุงรักษาให้กับลูกค้า

จัดฝึกอบรมพนักงานขายและ
พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ด้าน
การให้บริการลูกค้า การให้ข้อมูล
ธุรกรรมการเงิน และการแนะนำา

นิติบุคคล รวมถึงพนักงานที่ดำาเนิน
งานในคอมมูนิตี้รีเทลและโรงแรม

นำาเสนอข้อมูลการชำาระค่างวด การ
ตรวจรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโอน
กรรมสิทธิ์ และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ

สินเชื่อเพื่อการซื้อที่พักอาศัย

บริหารจัดการคุณภาพที่พัก
อาศัยของโครงการ และบริการ
หลังการขายสำาหรับลูกค้าใน

ระยะเวลารับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย 
(Property Management

Residential)

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relations)

ฝ่ายพัฒนาบริการ 
(Service Development)

พร็อพเพอร์ตี้แคร์ 
(Property Care)

ฝ่ายโฮมแคร์ 
(Home Care)

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

ฝ่ายพัฒนาการบริการ ตรวจประเมิน
การให้บริการของพนักงานขาย

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจประเมินผล
ความพึงพอใจสินค้าและบริการ
ในรูปแบบดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ

(Customer Satisfaction Index: CSI)

หน่วยงาน Call Centre ถูกประเมิน 
ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 

หลังจากให้บริการทางโทรศัพท์

หน่วยงาน Call Centre
ติดต่อลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจ 

รายบุคคลต่อการให้บริการของทุกหน่วยงานในรูปแบบ
คะแนนความพึงพอใจลูกค้า
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แสนสริบิรหิารความสมัพนัธลู์กค้าในทกุชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
โดยนำาเสนอข้อมูลโครงการ และสนับสนุนข้อมูลการซื้อขาย
โครงการอย่างมีประสทิธภิาพ รวมถึงบรกิารอืน่ๆ เพ่ืออำานวย
ความสะดวกและสรา้งประสบการณท์ีน่า่ประทบัใจให้กบัลูกค้า 

ลกูค้าปัจจุบนัสามารถเขา้พกัผ่อนไดท้ีแ่สนสริ ิเลาจน ์(Sansiri 
Lounge) ซึ่งต้ังอยู่ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
ซึง่ให้บรกิารของวา่ง เครือ่งดืม่ และสญัญาณ Wi-Fi รวมถงึ
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่
ในแสนสิริ เลาจน์ 

ลูกค้าและลูกบ้านของแสนสิริสามารถสอบถามข้อมูลกับ 
ผู้ช่วยออนไลน์ของแสนสิริ ผ่านระบบแชทออนไลน์ ได้ที่ 
https://www.sansiri.com

ลูกค้าและลูกบ้านของแสนสิริสามารถติดต่อระบบ Call Centre 
ของแสนสิริ เพื่อสอบถามข้อมูล และให้ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแสนสิริได้ที่หมายเลข 1685

แสนสิริดำาเนินธุรกิจให้บริการโรงแรมภายใต้ช่ือ โรงแรม เอสเคป 
แสนสิริ โฮเทล คอลเลคช่ัน ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 แห่ง 
ได้แก่ เอสเคปหัวหิน และเอสเคปเขาใหญ่ ซ่ึงให้บริการสถาน
ท่ีจัดประชุมและกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมผ่อนคลายอ่ืนๆ โดย
พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการอย่างดีเย่ียม

แสนสิริดำาเนินธุรกิจคอมมูนิต้ีมอลล์ในช่ือ ฮาบิโตะ มอลล์ เพ่ือ
เป็นสถานท่ีพักผ่อนและมีส่ิงอำานวยความสะดวกต่อลูกค้าท่ีพัก
อาศัยในโครงการของแสนสิริโดยรอบ มอลล์ดังกล่าวประกอบ
ไปด้วยร้านค้าและร้านสะดวกซ้ือภายในอาคารท่ีออกแบบมาเพ่ือ
อำานวยความสะดวกสำาหรับทุกคนในครอบครัว

ลูกค้าสามารถเข้าชมบ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างของ
โครงการ ซึ่งฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ร่วมกันนำาเสนอ
ขอ้มลูโครงการและขอ้มูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือใหล้กูค้าไดร้บั
ข้อมูลที่สำาคัญสำาหรับการตัดสินใจซื้อโครงการ

(สอบถามรายละเอียด แสนสิริ เลาจน์ เพิ่มเติมที่ 02-610-9207-9)

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

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

ทัง้นี ้แสนสริจิดัใหมี้กระบวนการประเมนิประสทิธิภาพการให้
บริการ เพื่อพัฒนาการดำาเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง

ช่องทางให้บริการของแสนสิริ (Sansiri Touch Point)

มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าและลูกบ้าน

แสนสิริ เลาจน์

ระบบ Sansiri Live Chat

คอมมูนิต้ีรเีทล (Community Retail)

สำานักงานขาย

ระบบ Call Centre

โรงแรมในเครือแสนสิริ
(Escape Sansiri Hotel Collection)
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ความพึงพอใจต่อบริการของแสนสิริ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจของแสนสิริ

ร้อยละ
 82*

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

72
รายการ

ในปี 2560 แสนสริไิดป้รบัโครงสรา้งการจดัเกบ็คะแนนความ
พึงพอใจขององค์กรใหม่ เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานด้าน
การให้บริการ โดยขยายฐานการสำารวจความพึงพอใจของ
ลกูค้าใหส้อดคลอ้งตาม Customer Journey ท่ีครอบคลมุ 
ตั้งแต่การเข้าชมบ้านตัวอย่างหรือห้องตัวอย่างของโครงการ 
การแนะนำาและให้ข้อมูลโครงการ การทำาสัญญาซื้อ การโอน
กรรมสทิธิ ์การสง่มอบบ้านหรอืห้องชดุ การบรกิารหลงัการขาย 

แสนสริจิดัเกบ็ขอ้มูลขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะของลกูค้า
และลูกบ้านจากทุกช่องทาง ซึ่งผลดำาเนินงานในปี 2560 
พบว่าข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจที่เป็นประเด็นหลัก คือ 

นอกจากนี้ แสนสิริดำาเนินการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนด้านความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำาหรับวางแผนดำาเนิน
งานให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
(Customer Satisfaction Index: CSI) 

เทียบกับเป้าหมายที่ ร้อยละ 90

เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด้านการบริการ 
จากข้อร้องเรียนทั้งหมด 190 รายการในปี 2560

หมายเหตุ: *ในปี 2560 แสนสิริขยายฐานการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ Customer Journey ของลูกค้า ส่งผลให้ได้ค่า CSI 
ที่ร้อยละ 82 เทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ซึ่งหากใช้ขอบเขตของฐานข้อมูลเดิมในปี 2559

จะส่งผลให้ได้ค่า CSI ในปี 2560 ที่ร้อยละ 89 เทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ 90

ของบุคลากรฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านการอบรมด้านคุณภาพการบริการ

ได้รับการบริหารจัดการ 
และดำาเนินการจนแล้วเสร็จในปี 2560

และการติดต่อแจง้เรือ่งหรอืขอขอ้มลูผ่านระบบ Call Centre 
ทั้งนี้ แสนสิริจะนำาผลจาการประเมินดังกล่าวมาใช้เพ่ือ
ออกแบบกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจและโครงการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาการให้บริการของ 
แสนสริใิห้ดย่ิีงขึน้ โดยประเดน็ที่ไดร้บัความพงึพอใจมากทีส่ดุ
คือ มารยาทในการให้บริการ ความรวดเร็วในการทำางาน และ
การติดตามในการประสานงาน

ด้านการให้บริการ ซึ่งผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ
แสนสิริมีรายละเอียดดังนี้
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ในปี 2560 แสนสิริจัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ 
นำาเสนอสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าแสนสิริ นอกจากนี้ แสนสิริ

แสนสริ ิแฟมิลี ่(Sansiri Family) เป็นโครงการสทิธิประโยชน์
ที่แสนสิริมอบให้แก่ลูกบ้านทุกคน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่มี
ความเฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตของลูกบ้าน รวมถึง
สิทธิพิเศษจากร้านค้าต่างๆ ซึ่งลูกบ้านของแสนสิริสามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ของแสนสิริ (https://
www.sansiri.com/family/

บัตรเครดติร่วม SCB Sansiri Platinum Card เป็นโครงการ
บัตรเครดิตที่แสนสิริร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) เพื่ออำานวยความสะดวกต่อลูกค้าในการชำาระค่า
ดำาเนินการประเภทต่างๆ เช่น ค่าจองโครงการ หรือค่างวด
ทีพั่ก ซึง่ลกูค้าหรอืผู้ทีส่นใจสามารถดรูายละเอยีดสทิธพิเิศษ
ของบัตรเครดิตร่วมได้ที่เว็บไซต์ http://www.scb.co.th/
creditcard/credit-card/sansiri-platinum 

ประสบการณ์พิเศษสำาหรับลูกค้าพิเศษ

ยังไดพ้ฒันากลยุทธท์ีต่อบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ลูกบ้านได้ตรงตามความคาดหวังมากขึ้น

แสนสิริ แฟมิลี่

การดูแลลูกค้าภายใต้หลักการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centricity) 

บริการผู้ช่วยบริหารอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว (Relationship Manager) 
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมระหว่างแสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ 

นอกจากนี ้แสนสิรพิฒันากระบวนการออกแบบการให้บรกิาร 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ทาง 
การตลาด Customer Journey ซึง่เป็นการทำางานลักษณะ
ใหมข่ององค์กรโดยกลุม่พนกังาน Agile Team ของแสนสริทิี ่

แสนสิริยกระดับการดูแลลูกค้า ด้วยการพัฒนามุมมองด้าน
การบริหารจัดการและจัดกลุ่มลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม (Integrated Big Data 
Analysis) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถตอบ
สนองความต้องการลูกค้าแบบเฉพาะตัวในระดับบุคคล 
(Personalised) รวมถึงกำาหนดแผนต่อยอดการวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้าเพิม่เติม เพ่ือวางแผนการสง่มอบบรกิาร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บรกิารผู้ช่วยบรหิารอสงัหารมิทรพัย์สว่นตัว เป็นหนึง่ในบรกิาร
ใหม่ของแสนสิริภายใต้แนวคิดที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดย
กำาหนดผู้เชีย่วชาญดา้นอสงัหารมิทรพัย์ให้ทำาหนา้ทีเ่ป็นผู้ชว่ย
ส่วนตัว (Personal Assistant) สำาหรับให้คำาปรึกษาเฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการเข้าพักอาศัยภายในโครงการของ 
แสนสิริ รวมถึงทำาหน้าที่สนับสนุนการสื่อสารระหว่างแสนสิริ
และลูกค้ากลุ่มศักยภาพสูง ในรูปแบบการติดต่อผ่านบุคคล
เดียว (Single Contact Point) ทั้งนี้ เพื่ออำานวยความ
สะดวกและสรา้งความแตกต่างของประสบการณก์ารให้บรกิาร
ของแสนสิริที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รว่มกนันำาเสนอจดุทีส่ามารถปรบัปรงุหรอืพฒันาให้กบัลูกค้า
ได ้รวมถึงการแบ่งกลุ่มลกูค้าอย่างเป็นระบบ เพือ่อำานวยความ
สะดวกและให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าใน
แต่ละกลุ่ม



สินค้าและบริการคุณภาพ
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สินค้าและบริการคุณภาพ

ทุกโครงการของแสนสิริได้รับการออกแบบให้สามารถ 
ตอบสนองไดต้รงตามความต้องการและสอดคล้องกบัรปูแบบ
การใช้ชีวิตที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกเหนือ
จากความโดดเดน่ในการออกแบบ แสนสริยิงัเนน้การควบคุม
คุณภาพของการกอ่สรา้งโครงการใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานใน
ระดับสากล เพราะลูกค้าทุกรายย่อมมีความคาดหวังที่จะได้

แสนสิริกำาหนดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพตลอดการ
พัฒนาโครงการ ครอบคลุมต้ังแต่ขั้นตอนก่อนดำาเนินการ
ก่อสร้าง ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง ระหว่างส่งมอบสินค้า 
และหลังจากที่ลูกบ้านเข้าพักอาศัย เพื่อตอบสนองนโยบาย

แสนสิริบริหารจัดการคุณภาพโครงการ ครอบคลุมต้ังแต่
กระบวนการออกแบบ กระบวนการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ ใน
โครงการ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการตรวจรับมอบ 
จนถึงกระบวนการหลังการขาย โดยมีหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมกับผู้บริหารงานก่อสร้าง กำากับดูแลผู้รับเหมาและคู่ค้า
ในการดำาเนินงานตามแนวคิดโครงการและคู่มือปฏิบัติงาน 
เพื่อควบคุมคุณภาพการก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและผ่านการรับรองการตรวจสอบด้านคุณภาพ

ตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซมรายการแจ้งซ่อมของลูกบ้าน 
ตลอดจนแก้ ไขข้อกังวลต่างๆ พร้อมตรวจติดตามผลการ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และจัดเก็บรายงานในฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งรวบรวม
รายการแจ้งซอ่มหรอืแก้ไขและประสานงานกบัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กอ่นการสง่มอบสนิคา้เพือ่นำาไปสูข่ัน้ตอนการโอนกรรมสทิธิ์

ตรวจสอบคุณภาพตามแต่ละขัน้ตอนของการก่อสรา้งใหเ้ปน็
ไปตามมาตรฐานทีแ่สนสริกิำาหนดไว ้ผ่านการใชแ้อปพลเิคชนั
ควบคุมคุณภาพ (QC Application) และแอปพลเิคชนั PJ 
& CM Inspector รวมถึงจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานการ
ทำางานและมาตรฐานวัสดุสำาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการคุณภาพโครงการ

รับสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นและคุณภาพดีเย่ียม  
แสนสิริจึงบริหารจัดการคุณภาพโครงการโดยกำาหนด 
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพตลอดการพัฒนา
โครงการ รวมถึงใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่าทุกโครงการ
ของแสนสิริมีคุณภาพและสร้างความประทับใจสูงสุด

สินค้าและบริการคุณภาพ

ความรับผิดชอบควบคุมคุณภาพโครงการ 

ฝา่ยออกแบบ ฝา่ยจัดซือ้โครงการและฝา่ยพฒันาโครงการ 

ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง

ฝ่ายโฮมแคร์และฝ่ายพัฒนาโครงการ

การลดปริมาณข้อบกพร่อง (Defect) ของโครงการ และ
ดำาเนินการตรวจรับมอบสินค้าได้รวดเร็วขึ้นทั้งในโครงการ
แนวราบและแนวสูง

ร่วมกันรับผิดชอบการควบคุมคุณภาพโครงการ ได้แก่  
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อโครงการ ฝ่ายพัฒนา
โครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายมาตรฐานงานกอ่สรา้ง และ 
ฝ่ายโฮมแคร์
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แสนสิริกำาหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการ โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพจะประสานงาน 
กับฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้บริหารงานก่อสร้างในการ
ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพโครงการ โดยใช้เครื่อง

ทั้งนี้ ผลการดำาเนินงานด้านคุณภาพโครงการประเมินจาก
จำานวนครั้งของการตรวจรับมอบของลูกค้า โดยกำาหนด 
เป้าหมายจำานวนครั้งของการตรวจรับมอบของลูกค้าไม่เกิน 
2 ครัง้สำาหรบัทกุโครงการ ในปี 2560 แสนสริบิรรลผุลดำาเนนิงาน 
ด้านคุณภาพโครงการตามเป้าหมายที่กำาหนด โดยมีจำานวน

ของข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ ได้รับการบริหารจัดการ
และดำาเนินการจนแล้วเสร็จ ในปี 2560

ฝ่ายควบคุมคุณภาพใช้แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพในการ
ตรวจประเมินงานกอ่สรา้งตามรายการตรวจสอบ เพือ่บันทกึ
ผลการตรวจประเมิน ตรวจจับ และแก้ไขการทำางานที่ผิด
มาตรฐานคุณภาพ ตามที่ระบบในแอปพลิเคชันแจ้งเตือน 
ทัง้นี ้การใชแ้อปพลเิคชนัดงักล่าว ทำาใหฝ่้ายควบคุมคุณภาพ
สามารถบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ
ตรวจประเมินคุณภาพได้เร็วขึ้นเป็นวันละ 6 ยูนิต เทียบกับ
กระบวนการตรวจสอบแบบปกติ วันละไม่เกิน 4 ยูนิต 

ในปี 2560 ฝ่ายควบคุมคุณภาพร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาแอปพลิเคชัน PJ & CM Inspector 
สำาหรบัโทรศพัทมื์อถอืหรอืแทบ็เลต็ เพ่ือสนบัสนนุกระบวนการ 
ตรวจสอบคุณภาพสำาหรับฝ่ายพัฒนาโครงการและผู้บริหาร
งานกอ่สรา้งในการตรวจประเมนิคุณภาพโครงการในรปูแบบ
ดจิทิลั ซ่ึงชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจประเมินคุณภาพตาม
รายการตรวจประเมิน และลดระยะเวลาการจัดทำารายงาน
การตรวจประเมิน อีกทั้ง ในปี 2560 ฝ่ายควบคุมคุณภาพยัง
ได้จัดฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพโครงการให้กับฝ่าย
พฒันาโครงการทัง้แนวราบและแนวสงู ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ ์
และฝ่ายโฮมแคร์รวม 38 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 227 คน

มือที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตรวจประเมิน
และแสดงผลการตรวจประเมินอย่างรวดเร็ว และจัดให้มีการ 
ฝึกอบรมด้านการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับโครงการ

แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ (QC Application) 

เพิ่มสมรรถนะการควบคุมคุณภาพในระดับโครงการ

หลักสูตร เรียนรู้ เข้าใจ 
แก้ไขถูกจุดตามมาตรฐาน

หลักสูตรการขจัดปัญหา
คุณภาพบ้านอย่างยั่งยืน 2017 

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

6 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ 
จากข้อร้องเรียนทั้งหมด 190 รายการ ในปี 2560

ร้อยละ 100

หลักสูตรระบบสระว่ายน �ำา
การออกแบบติดตั้งและ

การบำารุงรักษา

หลักสูตรเทคนิคการเลือกใช้วัสดุ
ยาแนวร่องรอยต่อเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน �ำารั่วซึมจากภายนอก

หลักสูตรระบบงาน
สุขภัณฑ์

ครั้งของการตรวจรับมอบเฉล่ียต่ำากว่า 2 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้
จำานวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของบริษัทฯ มีจำานวนลดลง 
ทัง้นี ้แสนสริไิดบ้รหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนดา้นคุณภาพดงักล่าว
ตามขั้นตอนการดำาเนินงานภายในทันทีที่ได้รับข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและการจัดการ 



โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
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โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

การพัฒนาโครงการตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธภิาพ ชว่ยลดความเสีย่งดา้น
การเงินและชือ่เสยีงของบรษิทั รวมถงึชว่ยลดความเส่ียงด้าน
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาโครงการ แสนสิริจึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการ
การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีฝ่ายพัฒนาโครงการ 
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปแสนสิริ ผู้บริหารงานก่อสร้าง 
(Construction Manager) ผู้รับเหมา รับผิดชอบ 

แสนสริกิำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดกระบวนการดำาเนนิงานให้เกิดขึน้อย่างนอ้ยท่ีสดุ ต้ังแต่
ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการติดต้ังแผ่นคอนกรีต
สำาเร็จรูปในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ รวมถึงการวางแผนและ

การดำาเนนิงานตามแนวปฏิบัติดา้นสิง่แวดลอ้ม ในขณะทีฝ่่าย 
Call Centre จะเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการข้อร้อง
เรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยัง
มีฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืนเป็นหน่วยงาน 
ในการมองภาพรวมงานด้านความย่ังยืน ช่วยสนับสนุน
และติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินโครงการที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความ
ยั่งยืนองค์กรอีกด้วย

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

พฒันาโครงการจนแลว้เสรจ็ ทัง้นี ้แสนสริไิดก้ำาหนดผู้รบัผิดชอบ 
เพื่อควบคมุการดำาเนินงานด้านสิง่แวดลอ้มในทุกขัน้ตอน ให้
สอดคล้องตามกฎหมาย และตามรายละเอียดข้อตกลงการ
ดำาเนินงานของแสนสิริ

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

แสนสริบิรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย และความปลอดภยั (Environment, Health, and Safety) ตามคู่มือ
การกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

แนวปฏิบัติการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

บริหารจัดการมลพิษจากการ
ดำาเนินงาน

บริหารจัดการผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ

บริหารจัดการทรัพยากรน �ำา

บันทึกและจัดการเหตุการณ์
ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
และคุณค่าการใช้ประโยชน์

ต่อมนุษย์
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โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

แสนสิรมิุง่ดำาเนนิธรุกจิอย่างมีความรบัผิดชอบ โดยกำาหนดเป้าหมายการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทีค่าดวา่จะบรรลุภายใน
ปี 2565 เทียบกับปีฐาน 2561 เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินธุรกิจของแสนสิริ ดังนี้

ฝา่ยพฒันาโครงการ รว่มกบัทีป่รกึษา และฝา่ยรฐักจิสมัพนัธ ์จดัทำาและย่ืนขออนมัุติรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อน
การพัฒนาโครงการ

ฝา่ยสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย และความปลอดภัย ของโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู
ดำาเนินการร่วมกับผู้รับเหมาของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

ควบคุมการขนส่ง

เป้าหมายการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ 

ลดความเข้มการใช้พลังงาน

วางแผน

ผลิต

จัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

ลดความเข้มการใช้น �ำา

ร้อยละ 10

ตามมาตรฐาน และขอ้กำาหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม เชน่ การจดัการฝุ่นและน้ำาเสยี

ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

แผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปูไปยัง
พ้ืนที่พัฒนาโครงการอย่าง
ปลอดภัย

ลดปริมาณขยะ

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

ฝา่ยพฒันาโครงการ ดำาเนนิงานรว่มกบั ผูบ้รหิารงานกอ่สรา้ง (Construction Manager) 
กำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้รับเหมา

กรณีมีเหตุร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาจากช่องทางที่แสนสิริกำาหนดไว้สำาหรับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุและจัดการข้อร้องเรียน เช่น 
ฝุ่นละออง เสียง และความสะอาดบริเวณโครงการ และรายงานความคืบหน้าการแก้ ไขต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 

กำากับดูแลผู้รับเหมา

Call Centre

Instagram

กำาหนดแนวปฏิบัติ

Facebook

เว็บไซต์

ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

Twitter

ช่องทางร้องเรียน

ก่อสร้าง

ติดตาม

สื่อสารและกำากับการดำาเนินงาน

ข้อร้องเรียนและการจัดการ

ให้ปฏิบัติตามขอ้กำาหนดของ
บรษัิท จรรยาบรรณคู่ค้าธรุกจิ 
และมาตรการตามรายงาน
การวิ เคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

โทร 1685

https://www.
instagram.com/

sansiriplc 

กระบวนการทำางานและ
อุปกรณ์ ป้องกันของทุก
โครงการ

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

https://www.sansiri.
com

และวางมาตรการเพ่ือป้องกัน
และแก้ไข รวมถึงติดตามตรวจ 
สอบตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

@SansiriPLC 

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

governance
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โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

แสนสิริ ผู้บริหารงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาดำาเนินการตาม
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และบรหิารจัดการ
ทรัพยากรสำาหรับพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ตอบสนองเปา้หมายการบริหารจัดการสิง่แวดล้อมและได้รับ
การรับรองโครงการตามมาตรฐานของภาครัฐ

สถานะโครงการที่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2560

ที่แสนสิริจัดทำารายงานฯ

7 โครงการ

ที่ผ่านการอนุมัติรายงานฯ ทั้งหมดและอยู่
ในช่วงดำาเนินการก่อสร้าง

3 โครงการ 1 โครงการ

11 โครงการ

ที่ผ่านการอนุมัติรายงานฯ 
ในปี 2560

อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดทำารายงานฯ

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีสำาเร็จรปูสำาหรับใช้ในการกอ่สร้าง
ของแสนสิริ มีสภาพการดำาเนินงานที่เหมาะสม และผ่านการ
ตรวจวดัดชันชีีว้ดัดา้นสิง่แวดลอ้มโดยองคก์รอสิระภายนอก 
ซึง่ผลการตรวจวดัดชันชีีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในปี 2560 อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงเรื่อง กำาหนดมาตรฐาน

ผลตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ปี 2560

ความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชม. 
บริเวณพื้นที่ทำางาน

ความร้อน
บริเวณพื้นที่ทำางาน

ความเข้มแสง
บริเวณพื้นที่ทำางาน

คุณภาพทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของน �ำาทิ้ง

ในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน เกีย่วกบัความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำา
ทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
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โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

ในป ี2560 โครงการแนวหนา้ของแสนสริ ิ“ไนน์ต้ีเอท ไวรเ์ลส” 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in 
Energy and Environmental Design สำาหรับอาคาร

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

โครงการมาตรฐาน LEED

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

ในปี 2560 แสนสิริรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และแก้ไข
ประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว ตลอดจนสื่อสารผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมบริเวณ
โครงการ เกี่ยวกับการจราจรในโครงการ ความเสียหายต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ และมลภาวะทางเสียง

ขอ้ร้องเรียนดา้นสิง่แวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกบัโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูป

ไดร้บัการแก้ไข และสือ่สารผลการจดัการกบัผู้รอ้งเรยีนท้ังหมด
ในปี 2560

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จากการดำาเนินงานของแสนสิริ

6 รายการ

0 รายการ

ทุกรายการ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างใหม่หรือปรับปรุงใหญ่ ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่ชัดเจน 
ถึงการดำาเนินการพัฒนาโครงการที่ใส่ใจส่ิงแวดล้อมตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



สังคมคาร์บอนต่ำา
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สังคมคาร์บอนต่ำา

แสนสิริเล็งเห็นความสำาคัญและตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อธรุกจิ
ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แสนสิริจึงออกแบบ
และพัฒนาโครงการเพ่ือสนบัสนนุการลดการใชพ้ลังงานและ

แสนสิริดำาเนินการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานรวมถึง
ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากอาคารสำานกังาน และ
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปในปี 2560 และจะขยาย

แสนสริบิรหิารจดัการและออกแบบโครงการเพือ่ปรบัรปูแบบ
โครงการให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำา  
โดยกำาหนดความรับผิดชอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
และพัฒนาโครงการ รวมถึงคู่ค้าและผู้รับเหมา เป็นผู้บริหาร
จัดการและดำาเนนิงานตามเป้าหมายการเป็นองค์กรนวตักรรม
ที่ควบคุมการดำาเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอ้ยทีส่ดุ ทัง้นี ้แสนสริมีิแผนการจดัเก็บขอ้มูลการใชพ้ลังงาน

การบริหารจัดการการใช้พลังงาน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมส่งมอบโครงการที่ได้
คุณภาพให้กบัลูกบ้าน โดยมีเป้าหมายทีจ่ะสง่เสรมิการใชช้วีติ
ในสังคมคาร์บอนต่ำา

สังคมคาร์บอนต่ำา

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2561 เพื่อใช้เป็น 
ขอ้มลูปีฐานสำาหรบัการกำาหนดเป้าหมายการลดการใชพ้ลงังาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแสนสิริ รวมถึงใช้ในการ 
จดัทำาแผนการดำาเนนิโครงการต่างๆ เพือ่ลดการใชพ้ลงังานและ
ลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในระดบัองค์กรและระดบัโครงการ
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแสนสิริต่อไป

ปริมาณการใช้พลังงานและการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก

โครงการเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการบ้านเดี่ยว

โครงการเพื่อการลดการใช้พลังงาน 

ระบบพัดลมและช่องระบายอากาศใต้หลังคา 
(Solar Attic) 

ระแนงกันแดด (Shading Screen) ผนังบ้าน (Texture Wall)

ช่องระบายลมในตัวบ้าน (Breeze Panel)

ผลการตรวจวัดในโครงการที่แสนสิริรับผิดชอบการดำาเนิน
ส่วนกลางภายในช่วงปี 2561-2562

ในปี 2560 แสนสริมีิปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา้รวม 1,469 
กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 106 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 1,313 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 95 กิโล
วัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร

ในปี 2560 แสนสริปิลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่รวม 
2,253 ตัน คิดเป็น 76 กโิลกรมักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบ
เท่าต่อตารางเมตร ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่ 2,800 ตัน หรือ 
98 กโิลกรมักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ต่อตารางเมตร

ปี 2560 แสนสริพัิฒนานวตักรรมสำาหรบัโครงการทีอ่ยูภ่ายใต้แนวคิด Cooliving Designed Home ทีมุ่ง่เนน้การออกแบบ
โครงการให้ระบายความร้อนได้ดีโดยไม่ใช้ ไฟฟ้า

ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดความร้อนใต้หลังคา ทำาให้
อากาศภายในตัวบ้านเย็นลง และลดการสะสมของเชื้อโรค

ที่ออกแบบโดยดูจากทิศทางการรับแสงอาทิตย์ และลมของ
บ้านให้เหมาะสม

ที่ออกแบบพื้นผิวให้ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด 

ช่วยถ่ายเทและระบายอากาศภายในตัวบ้าน

1 Tonne of CO
2

10 m

1.7 m 1 m

1 m

76 kg of CO
2
e
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สังคมคาร์บอนต่ำา สังคมคาร์บอนต่ำา

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

ทีอ่อกแบบให้ย่ืนยาวเป็นพิเศษ เพือ่ช่วยป้องกนัแสงแดดและ
ลดความร้อนภายในบ้าน เพื่อช่วยกันแสงและลดความร้อนจากแสงแดดที่จะเข้าสู่ 

ภายในบ้าน

โครงการห้องชุด

ระบบ Air Ventilation System ในโครงการห้องชุด 
สนับสนุนประสิทธิภาพการระบายอากาศเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 
60 เม่ือเปรียบเทียบกับห้องปกติ โดยเม่ือเปิดช่องที่ฝ้าและ
เกล็ดประตู จะสามารถหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ประมาณ 
14.2 ลิตรต่อวินาทีสำาหรับห้องนอนขนาด 30 ตารางเมตร 

ในปี 2560 แสนสิริได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาชมุชนพลงังานสเีขยีวอจัฉรยิะ (Smart Green Energy 
Community) ร่วมกันกับบริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) 
เพ่ือมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยบีซีพีจีเป็นผู้ลงทุน 
ติดต้ังระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์บนหลงัคา
สำาหรบัผู้อยู่อาศยัในโครงการของแสนสริ ิเพือ่ชว่ยลดต้นทนุ
ด้านพลังงาน เพ่ิมการใช้พลังงานสะอาด และประหยัดค่า
ไฟฟ้าสว่นกลางในโครงการของแสนสริ ิรวมถึงสามารถซือ้ขาย
ไฟฟา้ทีค่งเหลอืผ่านการใชเ้ทคโนโลยีเครอืขา่ยการเกบ็ขอ้มลู
บล็อกเชน (Blockchain Technology) และ แอปพลิเคชนั 
บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ในปี 2561

ส่งผลให้ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้อง ลดการใช้เครื่องปรับ
อากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของวัสดุภายในห้อง และช่วยเพ่ิมออกซิเจนภายใน
ห้องอีกด้วย

โครงการนี้คาดว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 10 
โดยเป็นความร่วมมือระยะยาว 5 ปี โดยในเบื้องต้น แสนสิริ 
และบซีพีจีมีแีผนจดัทำาโครงการนำารอ่ง 5 โครงการ ไดแ้ก ่โรง
แรมเอสเคปหัวหิน โรงแรมเอสเคปเขาใหญ่ คอมมูนิตี้มอลล์
โครงการ T77 โรงเรียนสาธิตพัฒนาย่านรามอินทรา และ
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปของแสนสิริ ซึ่งคาดว่าจะ
นำาโครงการบ้านเดีย่วและคอนโดมิเนยีมอืน่ๆ เขา้รว่มอกีกวา่ 
20 โครงการในอนาคต

ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green Energy Community)



สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
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สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

แสนสริมุ่ิงจดัหาสนิค้าทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ทีผ่ลติโดยใช้
เทคโนโลยเีพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร ลดการใชพ้ลงังาน
และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติของสนิค้า
ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งดา้นสิง่แวดล้อมและสงัคมทีอ่าจเกดิขึน้
ตลอดหว่งโซคุ่ณค่าของแสนสิร ิดงันัน้ แสนสิรจิงึบรหิารจดัการ
สินค้าและโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุน 

แสนสริกิำาหนดให้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กำากบัดแูลการจัดซือ้
สนิค้าทีเ่ปน็มิตรต่อสิง่แวดล้อม พรอ้มทัง้พัฒนาระบบการจดัซือ้ 
จดัจา้งและจดัหาสินค้าจากคู่ค้าทีผ่่านการรบัรองดา้นคุณภาพ
และได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดฝึกอบรม 
พนกังานฝ่ายจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความเชีย่วชาญ

กำาหนดทิศทาง และกำากับดูแลการจัดซื้อสินค้า
นวัตกรรม และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการจัดซื้อสินค้าสำาหรับโครงการให้เป็นระบบ
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำาในการ

สื่อสารถึงคู่ค้า ประเมินคุณสมบัติและเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมของสินค้า รวมถึงลดการใช้

ทรัพยากรกระดาษในการดำาเนินงานเอกสาร

จัดฝึกอบรมพนักงานฝ่ายจัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญ
รวมถึงให้ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เช่น เทคนิคการใช้ ไม้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และการขจัดปัญหาคุณภาพบ้านอย่างยั่งยืน ปี 2560

นอกเหนือจากการกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการสนิค้า แสนสริยัิงไดก้ำาหนดแนวทางการบรหิารจัดการ
สินค้าและพัฒนาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม

แสนสริอิยู่ระหวา่งการพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการสนิค้า
และพัฒนาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำาหรับใช้ในการพัฒนา
โครงการของบริษัทฯ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบ

การบริหารจัดการสินค้าและโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าและนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความ
ปลอดภัยต่อลูกค้า และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยั รวมทัง้กำาหนดผู้รบัผิดชอบในการกำากบั
ดแูลดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัในกระบวนการดำาเนนิ
งานของคู่ค้าและผู้รับเหมา

แนวทางการบรหิารจัดการสนิค้าและพฒันาโครงการเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

ความรับผิดชอบเพื่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการทำางานด้านเทคโนโลยี ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและฝา่ยจัดซือ้สว่นโครงการ

ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แนวทางการออกแบบโครงการและการจัดซือ้สนิค้าท่ีลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

รวมถงึกำาหนดให้มมีาตรการทีส่ง่เสรมิคู่ค้าเพือ่สนบัสนนุการ
มีสว่นรว่มในการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามเป้าหมายดา้นการส่ง
มอบสินค้าและโครงการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้า
ของแสนสิริ

ความร่วมมือในการสนับสนุนและจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

โครงการและการจดัซือ้สนิค้าทีล่ดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
และมาตรการสำาหรับคู่ค้าและผู้รับเหมา

กระเบื้องลายไม้แทนไม้ธรรมชาติ สุขภัณฑ์ประหยัดน�ำา เพื่อลดการใช้น�ำา

ถังเก็บน�ำาซิลเวอร์นาโนที่ป้องกันการเกิดตะไคร่น�ำา
เพื่อลดการใช้สารเคมีกำาจัดตะไคร่น�ำา

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
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สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

เปลี่ยนน�ำายาเครื่องปรับอากาศ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใช้พื้นไม้ลามิเนตจากป่าปลูก ทดแทนการใช้ไม้จริง

โครงการแนวคิด  “Cooliving Designed Home” 
ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

มาตรการสำาหรบัคู่ค้าและผูร้บัเหมา

กำาหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

สนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมของคู่ค้า

ที่ครอบคลุมการใช้วัสดุคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน
การทดสอบวัสดุจากสถาบันชั้นนำา และผลิตโดยกระบวนการที่

ปลอดภัย ตามรายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

(ดูรายละเอียดการสนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพิ่มเติมในบท การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และดูรายละเอียด Cooliving Designed Home เพิ่มเติมในบท สังคมคาร์บอนต่ำา) 

ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นอยู ่
ที่ดีของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยแสนสิริได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพื่อลงทุนนวัตกรรม เช่น จัดหาดอกเบี้ยพิเศษกับ

ธนาคารคู่ค้า กำาหนดระยะเวลาสินเชื่อและระยะเวลาการจ่ายเงินให้
เหมาะสมและเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
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สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

รายละเอียดหัวข้อการตรวจประเมินคู่ค้า

การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและระบบโลจิสติกส์ 

ส่วนร่วมของคู่ค้าสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม แผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ 

ร้อยละ 35

แสนสิริมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ 
คู่ค้าในภาพรวมและระดับโรงงาน โดยให้ฝ่ายจัดซื้อและ 
ฝ่ายต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการเป็น 
ผู้ดำ า เนินการ ทั้ งนี้การตรวจประเมินในโรงงานจะ

แสนสริมิเีป้าหมายทีจ่ะจัดซือ้สนิค้าทีเ่ปน็มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม
และผ่านกระบวนการผลิตทีป่ลอดภยั ซึง่แสนสริมีิกระบวนการ
ตรวจประเมินเพือ่ให้แนใ่จวา่กระบวนผลติของคู่ค้าจะสามารถ

ทั้งนี้ แสนสิริ ได้กำาหนดเป้าหมายการจัดซื้อจัดหาสินค้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แน่ใจว่าแสนสิริ คู่ค้า และผู้รับเหมาจะ
สามารถบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบ

ครอบคลุมหัวข้อด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ได้จากโรงงานของคู่ค้าผลิตด้วย 
กระบวนการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 

ของสินค้าในปี 2560 เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานการรักษาและ 
สง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม เชน่ สนิค้าทีจ่ดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ 
(Responsible Sourcing) สินค้าที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น สินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟ และสินค้าที่มี
การประเมินวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment) เป็นต้น

สินค้าร้อยละ 100 ของแสนสิริต้องผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ ซึ่งแสนสิริได้กำาหนดแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน

การกำาจัดของเสีย 
ในโรงงาน

กระบวนการผลิต

การจัดการคลังสินค้า

ระบบความปลอดภัย
ในโรงงาน

การจัดการเครื่องจักร
และการซ่อมบำารุง

การใช้บุคลากร

ผลดำาเนินงานปี 2560

เป้าหมายปี 2562

ระบบโลจิสติกส์ 
ของบริษัทฯ

โลจิสติกส์ ให้เป็นไปตามความมุ่งม่ันของแสนสิริที่ต้องการ 
ส่งมอบสินค้าและโครงการทีเ่ป็นมิตรต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม
ให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน 

กำาหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในสัญญา
ซื้อขายกับคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานที่

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ตรวจประเมินคู่ค้าและสุ่มทดสอบสินค้ารายปี 
เพื่อติดตามคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต 

รวมถึงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยของคู่ค้า อย่างน้อยปีละครั้ง

พิจารณาเพิ่มต้นทุนในการจัดซื้อสำาหรับสินค้า
ที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

พิจารณาการแบ่งสัดส่วนการจัดซื้อสินค้ากับ 
คู่ค้าที่ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาสินค้า 

และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งมอบสินค้าที่ ได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่  
แสนสิริกำาหนดไว้



ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภยัและความเปน็อยูท่ีด่ขีองพนกังาน

การดำาเนนิงานอยา่งปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนกังาน
และผู้รบัเหมาในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของแสนสริ ิเป็นเป้าประสงค์
สำาคัญทีจ่ะชว่ยป้องกนัอบุติัเหตุจากการปฏบัิติงานทีอ่าจเกดิ
ขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและ 
ผู้รับเหมา ดังนั้น แสนสิริจึงมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

แสนสิริบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้รับเหมา ตามแนวปฏิบัติการดำาเนินงาน 

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป ทำาหน้าที่ผลิตและ 
ส่งมอบแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปสำาหรับติดต้ังโครงสร้างใน
พืน้ทีพั่ฒนาโครงการ โดยแสนสริมิอบหมายให้คณะกรรมการ 
ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็น
ผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กบักระบวนการผลติ การขนสง่ และการติดต้ังแผ่นคอนกรตี

นอกจากนี้ แสนสิริยังมีนโยบายการดำาเนินงานที่เป็น
มิตรต่อเด็ก (Child Friendly Policy) เพ่ือสนับสนุน 
สภาพแวดล้อมการดำาเนินงานในสำานักงาน โรงงานผลิต 

คู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของ 
แสนสิริ ครอบคลุมแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ทำางาน ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดและมาตรฐานต่างๆ รวมทัง้ 
จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำาหรับทุกพ้ืนที่ดำาเนินการ 
ทั้งนี้ แสนสิริเช่ือว่าความปลอดภัยเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการ
สรา้งวฒันธรรมองค์กรที่ไดร้บัการยอมรบัจากผู้มีส่วนไดเ้สีย 
และเป็นปัจจัยสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

แนวการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เป้าหมายการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแสนสิริ 

บรหิารจดัการด้านความปลอดภยั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการ
ดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแสนสิริ

ปฏิบัติตามข้อกำาหนด

จัดสถานที่ทำางานให้ม ี
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดี

สอดส่องจุดบกพร่อง จัดอบรมด้านความปลอดภัย สนับสนุนและ 
สง่เสรมิสขุอนามัย

จำากัดบุคคลที่เข้า
พื้นที่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย

กรณีเสียชีวิตเป็นศูนย์

ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง

กรณีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์

ด้านความปลอดภัย

สำาหรับทุกคนที่ดำาเนินงาน
กับแสนสิริ

เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติภัย

โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่ดีให้แก่พนักงาน

และแผนฉุกเฉิน

จากการดำาเนินงานของ
แสนสิริในประเทศไทย

และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
รอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม

จากการดำาเนินงานของแสนสิริ
ในประเทศไทย

แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป และภายในโครงการ ที่เป็นมิตรต่อ
มารดาและเด็กที่มาใช้สถานที่อีกด้วย 

สำาเร็จรูป ซึ่งคณะกรรมการและหน่วยงานดังกล่าวทำาหน้าที่
กำากบัดแูลและตรวจติดตามการดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยั
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป ครอบคลุมถึงการ
พจิารณาและสือ่สารนโยบายดา้นความปลอดภยั การประเมิน
และรายงานผลดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยัเพือ่พัฒนาการ
ดำาเนินงาน รวมถึงจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

ด้านความปลอดภัย เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย 
ลดการเกดิอบัุติเหตุ และสง่เสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนกังาน
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

โรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปูของแสนสริ ิผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปูท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตทีท่นัสมัยและ
เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน
ถึงขั้นหยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมง
การทำางานเป็นศูนย์

ไม่มีกรณีเสียชีวิต
ของพนักงานและผู้รับเหมา

เฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
สำาหรบัการฝึกอบรมพนกังานและ
ผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย

ดำาเนินงานตาม
ข้อกฎหมาย

พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน 
ความปลอดภัยในการทำางาน

สนับสนุนกิจกรรม
หรือการฝึกอบรมด้าน 

ความปลอดภัยในการทำางาน

พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำางาน และเสนอแนะ

มาตรการ เพื่อความสอดคล้อง
ตามข้อกำาหนด 

ประเมินผลการดำาเนิน
งานด้านความปลอดภัย 

ในการทำางานของ 
สถานประกอบกิจการ

ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนตัว

ปฏิบัติงานด้าน 
ความปลอดภัยในการทำางานอื่น 

ตามที่นายจ้างมอบหมาย

ควบคุมและป้องกัน
อันตรายจากการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ
กรรมการความปลอดภัยฯ

ประจำาปี 

ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมในการทำางาน

รวบรวมสถิติผลดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในสถาน

ประกอบกิจการ 

สนับสนุนทรัพยากรบุคคล
ผ่านการฝึกอบรม

วางระบบการรายงานสภาพ
การทำางานที่ไม่ปลอดภัย ให้

เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุก
ระดับต้องปฏิบัติ

สถิติความปลอดภัยในโรงงานผลิตคอนกรีตสำาเร็จรูปปี 2560
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย 

คณะกรรมการความปลอดภัยและฝ่ายโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูป เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
ของพนกังาน ผ่านหลกัสตูรอบรมเพ่ือตอบสนองความคาดหวงั 

คณะกรรมการความปลอดภยัและฝ่ายโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู จดักจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยัให้แกบุ่คลากร
ที่ดำาเนินงานในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและเพื่อรับรองความปลอดภัยในโรงงาน

ตามจรรยาบรรณธุรกิจด้านความปลอดภัย และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำางาน
สำาหรับพนักงานใหม่

ความปลอดภัยสำาหรับเจ้าหน้าที ่
ความปลอดภัย (จป.) ระดับหัวหน้างาน

ความปลอดภัยสำาหรับ 
คณะกรรมการความปลอดภัย

การจัดกิจกรรม Safety Talk 
รายสัปดาห์ และกิจกรรมให้ 
ความรู้ด้านความปลอดภัย 

ที่โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

การป้องกันอุบัติเหตุในการจัดส่ง
สินค้า โดยการตรวจวัดปริมาณ

แอลกอฮอล์ของคนขับรถ

การประชุมด้านความปลอดภัยของ
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย

เดือนละ 1 ครั้ง (ประชุม คปอ.)

การเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของ
ยาเสพติดภายในบริษัทฯ

กิจกรรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการ
รักษาสุขภาพ เช่น การป้องกันโรค

ลมแดด (Heat Stroke)

การตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ใช้งานอาคารประจำาปี

การควบคุมงานที่มีความเสี่ยง 
เช่น งานบนที่สูง

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ – บาดทะยัก

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการ
ซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี

การใช้งานปั้นจั่น
อย่างปลอดภัย
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงการ การก่อสร้างโครงการตามแบบสถาปัตยกรรม

กระบวนการพฒันาโครงการอย่างปลอดภยัของแสนสริ ิกำากบั
ดูแลโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ของโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปูสำาหรบัขัน้ตอนการขึน้
โครงสรา้งคอนกรตีสำาเรจ็รปู และฝ่ายพฒันาโครงการ รว่มกบั 
ผู้บริหารงานก่อสร้าง กำากับดูแลขั้นตอนก่อสร้างตามแบบ

ฝ่ายพฒันาโครงการ และผู้บรหิารงานกอ่สรา้ง ทำาหนา้ทีก่ำากบั
ดแูลผู้รับเหมาในกระบวนการกอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม
ภายหลังการติดต้ังแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู โดยควบคุมความ
ปลอดภัยในการดำาเนินงานตามข้อกำาหนดและรายละเอียด 

สถาปัตยกรรม ตามรายละเอียดคู่มือดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ แสนสิริจะประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอาคารก่อนการ
อนุมัติเปิดใช้อาคาร เมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ

การติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอนามัยของโรงงาน
ผลติแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู กำากบัดแูลการขนสง่แผ่นคอนกรตี

สำาเร็จรูปจากโรงงานมาพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อดำาเนินการ
ขึ้นโครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

ควบคุมกระบวนการติดตั้ง
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

กำาหนดวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เป็นผู้ฝึกอบรม

ตรวจสอบและกำากับดูแลพนักงานและผู้รับเหมา
ให้ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ของโครงการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กำาหนด

พนักงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง พนักงาน 
ผู้รับเหมา และพนักงานขับรถปั้นจั่น ตามคู่มือการติดตั้ง

แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

การใช้ปั้นจั่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และปฏิบัติตามคู่มือ 
การติดตั้งโครงสร้างผนังคอนกรีตสำาเร็จรูป รวมถึงตรวจสอบเครื่องมือ

และความพร้อมของพื้นที่ดำาเนินงาน เป็นต้น

การดำาเนนิงานทีร่ะบุในสญัญาจา้ง รวมถึงคู่มอืความปลอดภยั
ในการทำางานก่อสร้างสำาหรับผู้คุมงาน เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการทำางาน

ให้คำาแนะนำา พิจารณา และตรวจ
ติดตามแผนรักษาความปลอดภัย

และป้องกันอุบัติเหต ุ
ของผู้รับจ้างเหมา 

ตลอดการพัฒนาโครงการ

เช่น Morning Safety Talk รายสัปดาห์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
โครงการ เพื่อหารือประเด็น

ด้านความปลอดภัย

กรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านความปลอดภัย

เช่น น้ำาใช้ ไฟฟ้า ที่เก็บขยะมูลฝอย 
เพื่อความเรียบร้อยในโครงการ

และป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อลด
ความสูญเสีย

ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย

ร่วมกับผู้รับเหมาบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว

กำากับดูแลและสื่อสารด้านความ
ปลอดภัยก่อนเริ่มดำาเนินงาน

ใช้มาตรการ 
หยุดชำาระค่าดำาเนินงาน

สำารวจความปลอดภัย
ประจำาวันและจัดประชุม
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

วัฒนธรรมความปลอดภัย

สนับสนุนการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

ลงพื้นที่เพื่อพบปะ
พนักงาน

สำารวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่ 
ที่ดีของพนักงาน

สื่อสารข้อมูลด้านสวัสดิการ เพื่อจัดทำาข้อมูล
แผนดำาเนินงานพัฒนาความปลอดภัยและ

ความเป็นอยู่ที่ดี

จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานในแต่ละพื้นที่

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำานักงาน 

การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สำานักงานใหญ่ของแสนสิริ รับผิดชอบโดยฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และบริหารสำานักงาน ซึ่งมีหน้าที่ดำาเนินงานด้าน 

ประจำาสำานักงานใหญ่ และพนักงานประจำาโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูป หรือโครงการที่กำาลังก่อสร้างอื่นๆ รวม

ถึงโครงการที่รับบริหารในปัจจุบัน

ความปลอดภัยของพนักงานในสำานักงานใหญ่ กำาหนด
สวัสดิการของพนักงาน และจัดให้มีกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี
เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ

พนักงานตามแต่ละพื้นที่

ผลดำาเนินงานด้านความปลอดภัยระดับ
องค์กรร่วมกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด ของอาคารที่แสนสิริดำาเนินการ 

ประสานงานและสื่อสารข้อมูลระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยกลาง

กำากับดูแล

กำาหนดสวัสดิการร่วมฝึกซ้อมด้าน 
ความปลอดภัย 
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ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

โครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ปี 2560

โครงการตรวจสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล สวัสดิการส่วนลดสถานที่ออกกำาลังกาย

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

แสนสริเิปดิโอกาสให้พนกังานสามารถเลอืกตรวจสขุภาพกบั 
โรงพยาบาลตามความสมัครใจ และสามารถเบิกค่าตรวจสขุภาพ
ได้ตามวงเงินที่กำาหนด รวมถึงส่วนลดรายการตรวจเพิ่มเติม 
เช่น โปรแกรมก่อนสมรส ก่อนมีบุตร วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ
อื่นๆ ซึ่งสิทธิดังกล่าวครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานด้วย

แสนสิริเปิดสถานท่ีออกกำาลังกายให้กับพนักงาน เพ่ือส่ง
เสริมสุขภาพและเป็นการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงาน ในปี 2560 บริษัทฯ จัดสถานออกกำาลังกายให้กับ
พนักงาน จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และ 
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

แสนสริสิง่เสรมิสขุภาพจติทีด่ขีองพนกังาน โดยเปดิโอกาสให้
พนกังานสามารถเขา้พบจิตแพทย์ผู้เชีย่วชาญในโรงพยาบาล 
โดยมีพนักงานใช้บริการทั้งสิ้น 9 คน ในปี 2560

โครงการประกันสุขภาพ

แสนสริอิำานวยความสะดวกใหก้บัพนกังานทีเ่ขา้รบัการรกัษา
พยาบาล และสามารถรับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลที่
กำาหนดโดยไม่ต้องสำารองจ่าย

โครงการกองทุนสำาหรับพนักงานเพื่อวางแผนเกษียณ

แสนสริเิสนอแผนการลงทนุสำาหรบัพนกังานให้เลอืกตามความ
ต้องการ เพ่ือสนับสนุนการบริหารเงินลงทุนของพนักงาน
ยามเกษียณ

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

แสนสิริจัดเตรียมสถานท่ีให้นมบุตรให้กับพนักงาน รวมทั้ง
สนบัสนนุของเลน่และหนงัสอืใหม่ เพ่ือเสรมิสรา้งพัฒนาการ
แก่บุตรพนักงาน

แอปพลิเคชัน SANSANOOK

แสนสิรไิดเ้ปิดตัวแอปพลเิคชนัโทรศพัทมื์อถือ SANSANOOK 
ในปี 2560 เพ่ือเปน็ชอ่งทางสือ่สารถึงกจิกรรมและขา่วสารของ
แสนสิริ ระหว่างพนักงานและบริษัทฯ โดยพนักงานสามารถ
เก็บคะแนนจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกของรางวัล 

โครงการเยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์

ในปี 2560 แสนสิรปิรบัรปูแบบการเยีย่มพ้ืนทีพั่ฒนาโครงการ
เป็นรูปแบบการสื่อสารนโยบายสำาคัญในระบบดิจิทัล ให้
พนักงานรับทราบและสามารถร่วมพัฒนาการดำาเนินงานกับ
องค์กร

พื้นที่ทำางานกลาง Co-Working Space

แสนสิริจัดให้มีพื้นที่ทำางานส่วนกลางสำาหรับพนักงานของ
แสนสิริ ซึ่งมีอุปกรณ์อำานวยความสะดวก โดยพื้นที่ดังกล่าว
ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือรองรบัการใชง้านทีห่ลากหลาย การ
วางอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางาน

ในป ี2560 แสนสริมีิการจดัเกบ็อตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุ
งาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) และ 
จำานวนการเสยีชวีติจากการดำาเนนิงานในสำานกังาน โครงการ

สถิติความปลอดภัย ปี 2560

ทีบ่รหิารจดัการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีสำาเรจ็รปู และพืน้ที่
พฒันาโครงการแนวสงู ทัง้นี ้แสนสริจิะดำาเนนิการจดัเกบ็ขอ้มูล
ให้ครอบคลุมโครงการแนวราบภายในปี 2561

อตัราการบาดเจบ็
ถึงขั้นหยุดงาน
(LTIFR)

การเสยีชวีติจากการ
ดำาเนินงาน

(ดูรายละเอียดสถิติการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในบทผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน)
หมายเหตุ - (*) ข้อมูลของโครงการแนวสูงเท่านั้น

กรณีต่อ
200,000
ชั่วโมง

กรณี

0.942

0

1.199

0

0

0

0.402

0

ประเภทสถิติ
ความปลอดภัย

หน่วย
แสนสิริ 

(ทุกหน่วยธุรกิจ)

พนักงานที่
สำานักงาน และ

นิติบุคคล

พนักงานที่
โรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูป

ผู้รับเหมา
โครงการ*



การพัฒนาบุคลากร
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การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ 
ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา
องค์กรใหข้บัเคลือ่นไปยงัเป้าหมายและวสิยัทศันข์ององค์กร 

แสนสิริจัดฝึกอบรมให้พนักงานตามแนวทางการพัฒนา
พนักงานของแสนสิริ (Sansiri People Development 
Roadmap) ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาทีจ่ำาเป็นและสอดคลอ้งกบั
กลยุทธบ์รหิารจดัการพนกังาน นอกจากนี ้ยงัไดพั้ฒนาระบบ

แสนสริพัิฒนาพนกังานทกุระดบัตามแนวทางการพัฒนาพนกังานของแสนสริ ิ(Sansiri People Development Roadmap) 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานของทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

แสนสิริมุ่งพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ เข้าใจรายละเอียด
ในการทำางาน และสามารถนำาเทคโนโลยีมาชว่ยสนบัสนนุการ
ทำางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีฝ่ายทรัพยากร

ดำาเนินโครงการเพื่อสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์

วางรากฐาน
สำาหรับพนักงานใหม่

(Onboarding Programme)
เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงแนวทาง
ดำาเนินงานและความต้องการของ
แสนสิริ

เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงการ
ดำาเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย เอาใจ
ใส่ใจลูกค้า มีใจรักงานบริการ ใส่ใจ
รายละเอยีดของการดำาเนนิงาน และ
มีความคิดสร้างสรรค์

ทีค่รอบคลุมมิติดา้นธรุกจิ ดา้นความคิด 
ด้านความเป็นผู้นำา ด้านการบริหาร 
ความหลากหลายและความเปล่ียนแปลง 
ดา้นความรูพ้ืน้ฐาน และดา้นความรูท้ัว่ไป

สนับสนุนความสมดุลระหว่าง 
การทำางานและชีวิตส่วนตัว 

รวมทั้งจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม

ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจ

จัดทำาเส้นทางและโครงการ
พัฒนาและต่อยอดความรู้

สนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามค่านิยมของแสนสิริ 

(Core Value)

ส่งเสริมพนักงานให้มีความชำานาญ 
และเข้าใจรายละเอียดของงาน 

ผ่านหลักสูตรอบรมเฉพาะทางต่างๆ

สนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามความสามารถหลักขององค์กร

(Core Competency)กลยุทธ์บริหารจัดการพนักงาน (Journey for Tomorrow) 

แนวทางการพัฒนาพนักงานของแสนสิริ

ประสิทธิภาพและโครงการพัฒนาพนักงาน

แนวปฏิบัติการพัฒนาพนักงาน

สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ในการนี ้แสนสริจิงึ
ใหค้วามสำาคัญกบัการบรหิารจดัการพนกังานให้มีความรูแ้ละ
มีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ควบคู่ไปกบัการเติบโตขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร

มนุษย์และบริหารสำานักงาน เป็นหน่วยงานท่ีบริหารจัดการ
พนกังานของแสนสริใิหบ้รรลตุามกลยทุธก์ารดำาเนนิการพฒันา
พนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

อำานวยความสะดวกเพือ่สง่เสรมิการเรียนรูข้องพนกังาน รวม
ถงึจดัโครงการเพือ่นำาเสนอผลงาน ซึง่แสดงถงึศกัยภาพของ
พนักงานของแสนสิริที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 



รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 2
56

0
ราย

งาน
ค

วาม
ย

ั่งย
ืน

 2560

139138

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร

การลงทุนเพือ่พฒันาพนักงานของแสนสริ ิป ี2560

หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมในปี 2560

16
ล้านบาท

28
ชั่วโมง

26
ชั่วโมง

27
ชั่วโมง

งบประมาณสำาหรับ
พัฒนาพนักงาน

การอบรมของ
พนักงานเพศชาย 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

(ดูรายละเอียดผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมที่บท ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน)

การอบรมของ
พนักงานทั้งหมด 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

การอบรมของ
พนักงานเพศหญิง
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง

แสนสริจิดัให้มโีครงการฝึกอบรมทัว่ไป เชน่ หลักสตูร อซี ีเอก็เซล 
(Easy Excel) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะ 
การให้บริการเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น รวมถึง 
โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพ่ือส่ือสารข้อมูลต่างๆ 
ให้กับพนักงานรับทราบ อาทินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

แสนสิริคำานึงถึงบริบทโลกในปัจจุบันที่มีความผันผวน 
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (Volatile, Uncertain, 
Complexity, and Ambiguity: VUCA) และการเข้าสู่ 
ยุคดจิทิลั ซึง่พนกังานทีส่ามารถวเิคราะห์ปัญหา สือ่สาร รว่มมือ 
และแก้ ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัย
สำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในตลาดยุคใหม่ ดังนั้น แสนสิริจึงจัดให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมเฉพาะทาง ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให ้
สามารถทำางานได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น แก้ปัญหาที ่
ซับซ้อน และมีการคิดเชิงวิพากษ์ ตลอดจนมีความคิด
สร้างสรรค์ เช่น หลักสูตรการการคิดแก้ปัญหาเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาในยุค 4.0 
(Leadership 4.0) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มี
ภาวะผู้นำาและทกัษะการบรหิารจดัการองค์กรในยคุปัจจบัุนทีมี่
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง หลักสตูรกลยุทธ์
ทรพัยากรมนษุย์ในยุค 4.0 (HR Strategy 4.0) สำาหรบัพฒันา

กระบวนการบริหารจัดการสถานการณ์ไม่ปกติ (Unusual 
Situation Management) เปน็ต้น โดยในป ี2560 แสนสริิ 
ได้จัดโครงการฝึกอบรมทั่วไปมากกว่า 136 โครงการ และ
มีพนักงานเข้าร่วม 1,307 คน ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรม 
เฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ให้พนกังานนำาขอ้มูลในองค์กรมาประเมนิเพือ่ให้เกดิการพัฒนา 
ทัง้ในดา้นประสทิธภิาพและคุณภาพ หลกัสตูรการทำางานแบบ 
อไจล ์(Agile Training) เพือ่ สง่เสรมิให้พนกังานปรบัเปลีย่น 
รูปแบบและแนวคิดการทำางาน จากการทำางานแบบดั้งเดิมสู่
การทำางานทีร่วดเรว็ ยดืหยุ่น และเทา่ทนัต่อการเปลีย่นแปลง
มากขึน้ หลกัสตูรการพฒันากลยทุธด์จิทิลัเพ่ือธรุกจิ (Digital 
Strategy for Business) สำาหรบัการพัฒนาทกัษะพนกังานใน
การวางกลยุทธด์จิทิลั เพือ่บรรลุเป้าหมายทางธรุกจิ หลกัสตูร
จติวทิยาเชงิบวก (Positive Psychology) เพือ่ใหพ้นกังาน
ไดศ้กึษาทำาความเขา้ใจทฤษฎขีองความสขุผ่านหลกัการของ
จิตวิทยาเชิงบวก และการใช้เครื่องมือ ทาโบล์ว (Tableau) 
สำาหรบัการวเิคราะห์ขอ้มลูและแสดงผลอย่างมปีระสทิธภิาพ
เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ใชง้านมีความเขา้ใจในขอ้มูลมากขึน้ เปน็ต้น 
ทั้งนี้ ในปี 2560 แสนสิริได้จัดโครงการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
21 โครงการ มากกว่า 1,200 ชั่วโมง โดยมีพนักงานเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 441 คน 
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โครงการฝึกงานสำาหรับนิสิต/นักศึกษา โครงการ DATA CHAMPION

แสนสิริจัดโครงการฝึกงานสำาหรับนิสิต/นักศึกษา (Sansiri 
Internship Programme) ประกอบดว้ยกจิกรรมปฐมนเิทศ
นสิติ/นกัศึกษา การทศันศึกษาเพือ่เยีย่มชมโรงงานผลติแผ่น
คอนกรีตสำาเร็จรูปและโครงการบ้านเดี่ยวของแสนสิริ การ
ฝึกงานรว่มกับหนว่ยงานภายในเพือ่เรียนรูจ้ากประสบการณ์
การทำางานจริง การให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาด้านสถาปัตย์
และการออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management) แก่นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน และ

แสนสิริจัดโครงการฝึกอบรม Data Champion ให้กับ
พนกังานทีใ่ชข้อ้มูลในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพ้นกังานมคีวามรู ้
และทักษะในการใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลสำาหรับประกอบการตัดสินใจหรือคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต พรอ้มทัง้สนบัสนนุวฒันธรรมการใชข้อ้มูล (Data 
Culture) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
ในการดำาเนนิงานตามกลยุทธ ์Sansiri Transformation ที่
สง่เสรมิการใชข้อ้มูลภายในองค์กรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำางาน โดยในปี 2560 มี
นสิติ/นกัศกึษาเขา้รว่มโครงการฝึกงาน จำานวน 111 คน จาก 
36 สถาบันอุดมศึกษา โดยนสิติ/นกัศึกษาสามารถนำาความรู ้
ประสบการณ ์รวมทัง้คำาแนะนำาจากพีเ่ลีย้งและผู้บงัคับบัญชา
ที่ได้รับตลอดระยะเวลาฝึกงานไปประยุกต์ในการทำางานต่อ
ไปในอนาคต ซึ่งแสนสิริคาดว่านิสิต/นักศึกษาจากโครงการ
ฝึกงานดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกมาร่วมทำางานกับแสนสิริ
อย่างมีคุณภาพเมื่อสำาเร็จการศึกษา

เพือ่ผลกัดนัให้องค์กรประสบความสำาเรจ็ในยุคดจิทิลัอกีดว้ย 
ทั้งนี้ มีจำานวนพนักงานเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 46 
คน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะนำาเสนอผลงานท่ีได้
ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมเข้าร่วมประกวดในงาน Show 
Case Stage Data Champion ที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นและ
ประชาสมัพันธ์ให้พนกังานทัง้องค์กรเหน็ความสำาคัญจากการ
ใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด



รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 2
56

0
ราย

งาน
ค

วาม
ย

ั่งย
ืน

 2560

143142

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Programme) ปี 2560 โครงการพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

แสนสิริสนับสนุนการก้าวทันความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา โดยเพ่ิมศักยภาพของพนกังานให้ใชค้วามรู้ในการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องและเกิดความย่ังยืน โครงการพัฒนา 
ผู้บริหาร (Executive Development Programme) จึง
ไดอ้อกแบบหลกัสตูรให้เป็นการเรยีนรูท้ีมี่ประสิทธภิาพสงูสดุ 
คือ รอ้ยละ 70 สำาหรบัการเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจรงิ (Action 
Learning) ร้อยละ 20 สำาหรับการเรียนรู้จากประสบการณ ์
ผู้อืน่ (Learning from Others) และรอ้ยละ 10 สำาหรบัการ

แสนสิริดำาเนนิโครงการพฒันาและรกัษาพนกังานทีม่ศัีกยภาพ 
(The Challenger Programme) อย่างต่อเนือ่ง โดยมุ่งเนน้ 
การมอบหมายโครงการให้พนักงานรับผิดชอบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานที่
เข้าร่วมโครงการจำานวน 41 คน ทั้งนี้ ตัวอย่างผลงานจาก
โครงการดังกล่าวที่สนับสนุนกระบวนการทำางานของแสนสิริ 

ในปี 2560 โครงการพัฒนาผู้บริหารได้รับอนุมัติงบประมาณ
และอยู่ในขั้นตอนกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานร่วมกับ
สถาบันชัน้นำา ไดแ้ก ่สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย 
(Thailand Management Association: TMA) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรยีนรูจ้ากหลกัสตูรฝึกอบรม (Classroom Learning) โดย
เปน็การยกระดบัความรูท้ัง้ดา้นเทคนคิ (Hard skill) และดา้น
อารมณ ์(Soft skill) ให้ผสมผสานเขา้กบัการเรยีนดา้นธรุกจิ 
(Global Business Acumen) พรอ้มทัง้ขดัเกลากระบวนการ
ทางความคิดให้มีความเป็นผู้นำา (Leadership Mindset) 
เพือ่มุ่งสูก่ารเปน็ผู้นำาของแสนสริทิีส่ามารถสรา้งผลลพัธท์าง
ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกสถานการณ์ 

เช่น โครงการศึกษาห้องชุดกันความร้อน โครงการระบบ 
Home Automation ท่ีเป็นระบบส่ังการอปุกรณแ์ละเครือ่งใช้
ในทีพ่กัอาศัยดว้ยเสยีง รวมถึงโครงการการพฒันาเทคโนโลยี 
Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) 
สำาหรบัพฒันาเครือ่งมอืในการตรวจสอบการสอ่สรา้ง เปน็ต้น

และศูนย์ให้คำาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting 
Networking and Coaching Center: CONC) ซึง่คาดวา่ 
ทั้งสามสถาบันจะนำาเสนอรายละเอียดสำาหรับโครงการ 
ดังกล่าวได้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2561
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การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร

โครงการ Sansiri Leadership Programme

ระบบใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)

ระบบ BIM (Building Information Modelling)

โครงการ Sharpening - Training Programme

ระบบการตรวจติดตามและควบคุมเอกสาร

แสนสริดิำาเนนิโครงการ Sansiri Leadership Programme 
(SLP) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ
สำาหรบัตำาแหนง่ผู้บรหิารระดบัต้น โดยพนกังานทีร่ว่มโครงการ
ต้องวางแผนการพัฒนาโครงการ หรอืปรบัปรงุการดำาเนนิงาน
โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาบริหารจัดการโครงการ 
ตลอดจนนำาเสนอแผนการพัฒนาโครงการหรือปรับปรุงการ

ระบบใบแจง้หนีเ้พือ่เพ่ิมชอ่งทางชำาระเงินใหแ้กล่กูค้าปัจจบัุน
ซึ่งเปิดใช้งานแล้ว 92 โครงการ จากทั้งหมด 130 โครงการ 
ในปี 2560 ซึ่งโครงการนี้สามารถต่อยอดเป็นโครงการ 
ชำาระเงินขา้มธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) สำาหรบั
ลูกค้าในการชำาระใบแจ้งหนี้ได้ทุกธนาคาร

ระบบ BIM เปน็ระบบการออกแบบโครงการทีค่รอบคลมุหลาย
มิติและแสดงผลด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากร ระยะเวลา
ดำาเนินโครงการ การปรับเปลี่ยนแบบโครงการ งบประมาณ 
เป็นต้น โดยในปี 2560 แสนสริไิด้ใชร้ะบบดงักล่าวกบัโครงการ
แนวสงู และจะขยายผลการออกแบบดว้ยระบบดงักลา่วไปยงั
โครงการแนวราบในปี 2561

โครงการ Sharpening - Training Programme เป็น
หลกัสูตรให้ความรูเ้ฉพาะทางกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
พัฒนาธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 หลักสูตรนี้ถูกบรรจุในแผนการ
พัฒนาบุคลากรของแสนสริ ิ(People Development) ดา้น
การพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

ระบบการตรวจติดตามและควบคุมเอกสารหลงัโอนกรรมสทิธิ ์
พัฒนาขึ้นเพื่อลดเวลาทำางานเอกสารและเพิ่มความถูกต้อง
ครบถ้วน เชน่ เอกสาร เงนิกูแ้ละการย่ืนสนิเชือ่ โดยโครงการ
นี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-APPLICATION) ซ่ึงคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการ
ดำาเนนิการโอนกรรมสทิธิ ์การอนมัุติรายการทำางานผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยลดขั้นตอนการดำาเนินงานรวมถึงกระบวนการ
อนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดำาเนินงานดังกล่าวต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผ่านการอนุมัติเป็น
โครงการท่ีจะพัฒนาจริง รวมถึงมีการติดตามและวัดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โครงการ SLP ที่ได้รับคัดเลือกใน 
ปี 2560 และอยู่ระหวา่งการติดตามผลอย่างต่อเนือ่งมีทัง้สิน้ 
26 โครงการ และมีตัวอย่างโครงการเด่นๆ เช่น 



การสรรหาและการรักษาพนักงาน
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การสรรหาและการรักษาพนักงาน

การสรรหาและการรักษาพนักงาน

พนักงานที่มีความสามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรใหบ้รรลตุามแผนกลยุทธ ์และรองรบัการขยายตัวของ
ธรุกจิในอนาคต รวมทัง้ยังสนบัสนนุองค์กรให้คงความสามารถ
ในการแขง่ขนั ดงันัน้ แสนสริจิงึต้องสรรหาพนกังานทีม่คีวาม
สามารถ พร้อมทั้งบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน เพ่ือให้

แสนสริกิำาหนดให้ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และบรหิารสำานกังาน
รับผิดชอบสรรหาพนักงาน ประเมินผลการดำาเนินงานของ
พนักงานเทียบกับดัชนีตัวชี้วัด รวมถึงจัดให้มีการสำารวจ 

แสนสิริดำาเนินกลยุทธ์เพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ โดย
ดำาเนนิโครงการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการสือ่สารภาพลกัษณอ์งค์กร
เพ่ือสือ่สารรายละเอยีดองค์กรถึงกลุ่มเปา้หมายทีมี่ความสนใจ 

แสนสิริดำาเนินโครงการนำาเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรเพ่ือ
ประชาสมัพนัธข์อ้มูลนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เชน่ 
วัฒนธรรมองค์กรหรือบรรยากาศในการทำางาน ผ่านหลาย 
ช่องทาง เช่น Career Roadshow การร่วมงาน Job Fair 
ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ระดบัสถาบันการศึกษา เพือ่ให้
ผู้ทีส่นใจสมคัรทำางานกบัแสนสริริบัทราบขอ้มูลองค์กรอย่าง
ถูกต้องซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริ

แสนสริดิำาเนนิโครงการรว่มกบัสถาบันการศึกษา เพือ่สนบัสนนุ
ให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณก์ารทำางานจรงิ โดยมีคณาจารย์
และพนักงานแสนสิริเป็นผู้ดูแลและให้คำาปรึกษา อีกทั้งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสรรหากลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพ
สูง (High Calibre) เข้ามาร่วมงานกับแสนสิริอีกด้วย

แสนสิริประชาสัมพันธ์ตำาแหน่งงานว่างผ่านช่องทางปกติ
และช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2560 มีการเพิ่มช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เช่น Facebook, LinkedIn 
และเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานต่างๆ พร้อมทั้งปรับ 
รูปแบบเว็บไซต์สมัครงานของแสนสิริ (Sansiri Career) 
ให้ทันสมัย สะดวก และสามารถเข้าใช้งานได้จาก 
คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

แสนสริจิดัใหห้นว่ยงานสรรหาพนกังานให้ความรูก้บันกัศกึษา
ตามสถาบันต่างๆ ครอบคลุมรายละเอยีดหนา้ทีร่บัผิดชอบของ
ตำาแหนง่งานในแสนสริ ิรวมถงึตำาแหนง่งานทีเ่ปิดรบัสมัครใน
ปัจจบัุนสำาหรบัผู้ทีก่ำาลงัจะจบการศึกษา เพือ่เป็นการแนะแนว
สำาหรับนักศึกษาให้สามารถเตรียมความพร้อมและวางแผน
อนาคต พร้อมทั้งมีความเข้าใจในบริษัทฯ เบื้องต้น

การบริหารจัดการเพื่อสรรหาพนักงาน

เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด ทั้งในด้านของการจ้างงาน 
การพัฒนาบุคลากร และการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมงาน
กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสำารวจความผูกพันของ
พนกังานเพือ่ให้ทราบถึงความคาดหวงัของพนกังานและดำาเนนิ
กลยุทธ์ในการพัฒนาความผูกพันดังกล่าว

การสรรหาและการรักษาพนักงาน

โครงการเพื่อสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ

โครงการนำาเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร
(Employer Branding)

โครงการทวิภาคี

สถิติการจ้างพนักงานใหม่

สถิติการจ้างงานพนักงานแสนสิริ ปี 2560 

การประชาสัมพันธ์ตำาแหน่งงานว่าง

โครงการ Campus Roadshow

ความผูกพันของพนักงาน เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับพนักงานของแสนสิริ

เช่น นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม
ขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างชัดเจน  
รวมถึงจัดให้มีโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช�างอารมณ�ดี ผู�มีความสุข
กับการซ�อม

ดูแลใส�ใจ ให�ราบร�่นทุกงานซ�อม คนสำคัญในการดูแลให�อาคาร
ที่พักสงบเร�ยบร�อย

ผู�จัดการอาคารหัวหน�าช�างเทคนิค

ช�างเทคนิค

ธุรการ
เชี่ยวชาญเอกสาร 
รักงานบร�การสุดๆ

ร�วมเป�นส�วนหนึ่งกับเรา
ธุรกิจบร�หารอาคาร

S A N S I R I

C A R E E R S

FA N PA G E

มาช�วยกันไลค�

แหล�งอ ัพเดตข�าวสารการ
รับสมัครงานของแสนสิร �
ร ับรองว�าไม �พลาด
ทุกตำแหน�งงาน

S AN S I R I
CAR E E R S
FAN PAG E

และอย�าลืมชวนเพ� ่อนๆ
มากดไลค�ก ันเยอะๆนะ

h t t p s : / / www. fac e bo ok .c om /s an s i r i ca r e e r s

ปี2558 2559 2560

29.6 %
29.4 %

26.8 %
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การสรรหาและการรักษาพนักงานการสรรหาและการรักษาพนักงาน

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ แบ่งตามอายุ

(ดูรายละเอียดการว่าจ้างพนักงานเพิ่มเติมได้ที่บทผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน)

การบริหารจัดการเพื่อรักษาพนักงาน

การประเมินผลการดำาเนินงานของพนักงาน 

ปี2558 2559 2560

37.3 % 42.5 % 47.3%

61.3 % 55.2 % 50.4 %

1.46 % 2.37 % 3.05 %

แสนสิริตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานที่มีศักยภาพ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรสำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ 
แสนสริใิห้สามารถบรรลุวสิยัทศันแ์ละ เปา้หมายธรุกจิไดส้ำาเรจ็ 

ในปี 2560 แสนสิริดำาเนินโครงการ Performance 
Management System โดยปรับปรุงแนวทางการกำาหนด
ตัวชี้วัดหลักในการทำางาน (KPI) ซึ่งให้เริ่มกำาหนดจากระดับ
องค์กรกอ่น แลว้จงึแจกแจงมาทีร่ะดบัแผนกจนถึงระดบับุคคล 
เพือ่ให้พนกังานทกุคนทราบถงึทีม่าและความสำาคัญของงาน

เพือ่รกัษาพนกังานทีมี่ความสามารถ แสนสริจิดัใหมี้การประเมิน
ผลการดำาเนินงานของพนักงานและดำาเนินโครงการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับเป้าหมายการดำาเนิน
งาน และปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

นำาปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทำางานมาหาแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ไข

พัฒนาหรือปรับปรุงวิธี
การทำางานให้ดีขึ้น

ปรับปรุงการทำางานโดยคำานึงถึงผลกระทบ
ในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย 

เวลา คุณภาพ การบริการ เป็นต้น

ที่รับผิดชอบ และประเมินพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนผลการ
ปฏิบัติงาน (Competency) เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
พัฒนาและปรับปรุงงาน โดยพนักงานจะต้องมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องดังนี้

อายุมากกว่า 50 ปีอายุ 30-50 ปีอายุต่ำากว่า 30 ปี
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การสรรหาและการรักษาพนักงาน การสรรหาและการรักษาพนักงาน

แสนสิริสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และ
รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในปี 2559 เพ่ือวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ 
การพฒันาการดำาเนนิงานในป ี2560 - 2561 ตามประเด็นที่

แสนสิริจัดให้มีกิจกรรมยกย่องชื่นชมภายในองค์กรสำาหรับ
พนกังานที่ไดร้บัการปรบัตำาแหนง่ในรปูแบบของ E-card จาก
ผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการมอบของที่ระลึกและมี

จากการดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
พนกังาน แสนสริไิดต้รวจติดตามสถติกิารลาออกจากงานของ

โครงการเพื่อรักษาพนักงาน

สถิติการออกจากงานของพนักงานแสนสิริ ปี 2560 

ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากพนกังาน ทัง้นี ้แสนสริไิดด้ำาเนนิการเพือ่
ตอบสนองผลสำารวจความผูกพันของพนักงานในปีที่ผ่านมา
ผ่านการดำาเนนิโครงการเพือ่พฒันาความผูกพันของพนกังาน

แสนสิริสำารวจและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม และสามารถ
แข่งขันกับตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้

“ ผมขอแสดงความยินดี กับ พนักงานทุกท่านที่ได้
รบัการปรบัตำาแหนง่ ผมเช่ือวา่ความสำาเรจ็ของคุณ
ในครั้งนี้ เป็นความสำาเร็จแสนสิริเช่นเดียวกัน ”

การสำารวจผลตอบแทน (Salary Survey)

กิจกรรมการยกย่องชื่นชมกันภายในองค์กร (Recognition)

(ดูรายละเอียดด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มเติมที่บท ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน) 

พนกังานเป็นรายปี และพบวา่ในปี 2560 พนกังานของแสนสริิ 
มีอัตราการออกจากงานที่ลดลงจากปี 2559

ปี2558 2559 2560

19.3 %
19.5 %

20.4 % 

กจิกรรมให้เพ่ือนพนกังานในองค์กรส่งขอ้ความผ่าน E-Card 
และ Online Board เพื่อแสดงความยินดีและให้กำาลังใจ

ในปี 2560 แสนสิริจัดให้มีการประเมินพนักงานทุกคนและ
มีการปรับตำาแหน่งให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงาน นอกจากนี้ แสนสิริมีแผนการประเมินพนักงาน 

แสนสิริประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

ปีละ 2 ครั้ง

ร้อยละ 100
พนักงานทุกคนได้รับการประเมินผล

การดำาเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด

พนักงาน 560 คน
ได้ปรับตำาแหน่งที่สูงขึ้น

ตามความสามารถ

ทุกคนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การประเมินแบบ 360 โดยจะเริ่ม
พัฒนาระบบในปี 2561 และจะเร่ิมใช้วัดจริงในปี 2562 เพื่อ
เป็นการเพิ่มมุมมองต่อผลการปฏิบัติของพนักงานมากขึ้น

สารจากประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
ถึงพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำาแหน่ง
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การสรรหาและการรักษาพนักงานการสรรหาและการรักษาพนักงาน

ปี2558 2559 2560

91 % 90 % 88 %

5 %
5 %

3 %
4 %
4 %

1 % 6 %

สถิติการออกจากงาน แบ่งระดับปฏิบัติงาน

สถิติการออกจากงาน แบ่งตามอายุ

ขอบเขตประเด็นการสำารวจความผูกพันของพนักงานต่อแสนสิริ

ปี2558 2559 2560

31 % 36 % 40 %

67 % 62 % 58 %

2 % 2 % 2 %

แผนการพัฒนาความผูกพันพนักงานของแสนสิริ 

นอกจากนี้ แสนสิริยังคงมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแผนการสำารวจเพื่อพัฒนาความผูกพันธ์
ของพนักงานต่อองค์กร

(ดูรายละเอียดการออกจากงานของพนักงานเพิ่มเติมได้ที่บทผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน)

ในปี 2560 แสนสิริวางแผนและดำาเนินกลยุทธ์เพื่อ 
ตอบสนองผลการสำารวจความผูกพนัของพนกังานในปี 2559 
และวางแผนการดำาเนินงานในปี 2560 - 2561 รวมถึงปรับ

วิธีการสำารวจความผูกพันของพนักงานเป็นรายปี เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ 
องค์กรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เทียบกับ 2559

ชื่อเสียงขององค์กร

ลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ความเป็นผู้นำาในองค์กร

ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ

กระบวนการดำาเนินงานและ
ขั้นตอนการประเมินผลงาน

การทำางานและลักษณะ
ธุรกิจขององค์กร

อายุมากกว่า 50 ปีอายุ 30-50 ปีอายุต่ำากว่า 30 ปี

Officer Supervisor

Manager Middle Management



ความหลากหลายในองค์กร
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ความหลากหลายในองค์กร

ความหลากหลายในองค์กร

แสนสริเิชือ่วา่องค์กรทีมี่ความหลากหลายไม่วา่จะเป็น เชือ้ชาติ 
สัญชาติ วัฒนธรรม อายุ หรือความเชี่ยวชาญของพนักงาน 
ถอืเป็นปจัจยัทีส่นบัสนนุให้องค์กรเติบโตและสามารถปรบัตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม รวมทั้งส่งผลให้องค์กรมี
แนวคิดทีห่ลากหลายทีส่ามารถนำามาบูรณาการเพือ่พฒันาและ

แสนสริติระหนกัถึงคุณค่าของความหลากหลายของพนกังาน 
โดยจดัใหมี้โครงการทีส่นบัสนนุการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในมุมมองที่แตกต่างของพนักงานทุกรุ่นและทุกเพศ 

แสนสริจิดัให้มีโครงการ IDEA HAMSTER ซึง่เป็นโครงการ
แบ่งปันความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งพนกังานใน
แสนสริภิายใต้ 4 โจทย์หลัก ไดแ้ก ่สง่ต่อความสำาเรจ็ (Great 
Success) คิดใหม่ทำาใหม่ (Innovation) ร่วมแรงร่วมใจ 
(Collaboration) และทำาส่ิงที่ไม่ธรรมดา (Challenge 
the Ordinary) 

ในปี 2560 แสนสิริมีการจัดเวที IDEA HAMSTER 
ขึ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์กว่า 40 คน โดยหัวข้อ 
ที่ได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้แก่
การจัดต้ังกลุ่ม Hackathon ซ่ึงเป็นการรวมตัวของกลุ่ม
พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิริเวนเจอร์ เพ่ือหาวิธีการแก้ ไขปัญหาการทำางาน 
การแบ่งบันข้อมูล และระดมความคิดและพัฒนาการ
ดำาเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น โดยแสนสิริ 
มีแผนที่จะต่อยอดผลงานของผู้นำาเสนอในปี 2560 ต่อไป 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการเป็นแบบอย่างให้แกเ่พ่ือนรว่มงาน 
โดยไมจ่ำากดัอาย ุเพศ หรอืระดบัตำาแหนง่งาน และยังเปน็การ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานในชว่งวยัทีต่่างกนัเขา้ใจถึงมมุมองและ
แรงบันดาลใจในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ

ในปี 2560 แสนสิริมีพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ และอายุ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ความหลากหลายของพนักงาน

ขบัเคลือ่นองค์กรสู่ความสรา้งสรรค์ และความสำาเรจ็ แสนสริิ
จึงสรา้งวฒันธรรมทีเ่คารพในความแตกต่างของพนกังานและ
สนับสนุนการดำาเนินงานร่วมกัน ตลอดจนยึดถือและปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ IDEA HAMSTER

ความหลากหลายของพนักงาน

พนักงานประจำา 2,878 คน

พนักงานทั้งหมด 3,744 คน

พนักงานชั่วคราว 866 คน

53% 56%

54%

47% 44%

46%

ความหลากหลายในองค์กร

เพื่อให้แน่ ใจว่าพนักงานของแสนสิริมี โอกาสในการ 
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม

(ดูรายละเอียดความหลากหลายของพนักงานเพิ่มเติมที่บท ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน)

สัดส่วนอายุพนักงาน สัดส่วนพนักงานเพศหญิงตามระดับตำาแหน่งในปี 2560

ปี2558 2559 2560

18.8 % 22.7 % 31.3 %

77.1 % 73.5 % 65.6 %

4.1 % 3.9 % 3.1 %

อายุมากกว่า 50 ปี
อายุ 30-50 ปี
อายุต่ำากว่า 30 ปี
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บ้านที่ปลอดภัย
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บ้านที่ปลอดภัย

บ้านที่ปลอดภัย

ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของ
โครงการ เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทีลู่กค้าและลกูบ้านต้องการ
จากสถานที่พักผ่อนและอยู่อาศัย แสนสิริจึงบริหารจัดการ
บรกิารลกูบ้าน และความปลอดภยัของโครงการในชว่งเขา้พัก

แสนสริดิำาเนนิโครงการศูนย์การค้าปลีกชมุชน (Community 
Retail) สำาหรบัลูกบ้านในโครงการของแสนสริ ิโดยออกแบบ
พ้ืนที่ส่วนกลาง เส้นทางสัญจร และลิฟต์โดยสาร ที่อำานวย
ความสะดวกต่อกลุม่คนทีมี่ขอ้จำากดัทางรา่งกาย เชน่ คนชรา 
และคนพิการทางการเคล่ือนไหว รวมถึงห้องสำาหรับเปลี่ยน 

ภายหลังการเปิดใชอ้าคารและสง่มอบหอ้งใหแ้กล่กูค้าในปแีรก 
ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (Property Management 
Residential: PMR) ของแสนสิริภายใต้การดำาเนินงาน
ของบรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต้ี์ จำากดั เป็นผู้รบัผิดชอบบรหิาร
โครงการใหเ้กดิความปลอดภยัและสง่เสรมิคุณภาพการเขา้พัก
อาศัยในโครงการอยา่งเหมาะสม โดยทำาหนา้ทีเ่ป็นนติิบคุคล
ในระยะเวลาที่รับผิดชอบ และดำาเนินงานตามรายละเอียด

โครงการของแสนสิริออกแบบโดยคำานึงถึงความปลอดภัย 
ความเหมาะสม และสนบัสนนุความเป็นอยู่ทีด่ขีองผู้อยู่อาศัย 
อีกทั้งได้ตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอด
กระบวนการพัฒนาโครงการ

แสนสริกิำาหนดใหฝ่้ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจดัซือ้สว่นโครงการ 
และฝ่ายพัฒนาโครงการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบการพฒันาโครงการ 
และพิจารณาความปลอดภัยรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของ

โครงการผ่านการอนุมัติรายงานตรวจ
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย

บริหารจัดการความปลอดภัยและ 
สภาพแวดล้อมทุกโครงการของแสนสิริ

จัดกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยของ
ลูกบ้าน เช่น การจัดซ้อมหนีไฟและจัด

ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นประจำาปี

ดูแลความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมของ
ส่วนกลาง เช่น ความสะอาดของสระว่ายน้ำา 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน

กำากับดูแลระบบส่วนกลาง เช่น ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผังถังดับเพลิง 

ระบบดับเพลิง และจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน

ก่อสร้างโครงการตามมาตรการควบคุม
คุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมินและ
ติดตามผลดำาเนินงานด้านคุณภาพและ
ความปลอดภยัในทกุพืน้ทีพ่ฒันาโครงการ
เป็นรายเดือน

ทดลองใชอ้าคารเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภยัของสินค้าและโครงการตาม
มาตรฐานของแสนสริกิอ่นสง่มอบใหล้กูค้า

กรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพหรือความ
ปลอดภัยหลังการส่ งมอบให้ ลูกค้า 
หน่วยงานควบคุมคุณภาพจะสนับสนุน
ข้อ มูลเพื่ อสรุปและหาแนวทางการ 
แก้ไขปัญหา

ออกแบบโครงสร้าง พ้ืนที่ส่วนกลาง และ
เขตรัว้โครงการโดยคำานงึถงึความปลอดภยั
และความเป็นส่วนตัว

อนุมัติแบบโครงการ ตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้าก่อนการ 
จัดซื้อเพื่อใช้ในโครงการ

การพฒันาโครงการอยา่งปลอดภยั
การบริหารจัดการความปลอดภัยของลูกบ้านในโครงการ

อาศัยอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อ
ใหเ้กดิคณุภาพและมาตรฐานในงานบรกิาร รวมถึงสนับสนุน
ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนประยุกต์นวัตกรรมที่ส่งเสริม 
ความปลอดภัยของลูกบ้านให้ดีขึ้น

การพัฒนาโครงการอย่างปลอดภัย 

บ้านที่ปลอดภัย

โครงการที่อำานวยความสะดวกสำาหรับทุกคน

ความรบัผดิชอบของฝา่ยบรหิารอาคารท่ีพกัอาศัย
ลูกบ้าน ทั้งนี้ ในปี 2560 ทุกโครงการของแสนสิริผ่านการ
ประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
ก่อนกระบวนการส่งมอบโครงการเป็นที่เรียบร้อย

ผ้าออ้มและใหน้มบุตรสำาหรบัสตรใีห้นมบตุรและครอบครวัท่ีมี
เดก็เลก็ โดยแสนสริคิาดวา่จะขยายการพัฒนาโครงการ หรอื
ปรบัปรงุโครงการในปจัจบัุนให้สามารถอำานวยความสะดวกต่อ
ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนชรา คนพิการ แม่และเด็ก

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการต่อสัญญากับทุก
โครงการที่ พลัส พร็อพเพอร์ต้ี เข้าไปดูแล เพื่อสร้างชุมชน
ที่สวยงาม (Beautiful Community) ตามกลยุทธ์ และ
สนบัสนนุความปลอดภยัของพนกังาน คู่ค้า ผู้รบัเหมารวมถงึ 
ผู้มาติดต่อและลูกบ้าน
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บ้านที่ปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการทำางาน

สนับสนุนพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง

กำาหนดมาตรการควบคุม
ความสูญเสีย

จัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม

ดำาเนินระบบป้องกันและ
แก้ไขความเสี่ยง

กฎความปลอดภัยทั่วไป

ความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์สำานักงาน

ความปลอดภัยในการ
ทำางานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการใช้
รถยก (Fork Lift)

สุขภาพอนามัยและ
โรคจากการทำางาน

ความปลอดภัย
ในสำานักงาน

ความปลอดภัยในการ
ทำางานกับวัตถุอันตราย

หรือสารเคมี

ความปลอดภัยในการ
ทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า

การสอบสวนอุบัติเหตุ

แผนฉุกเฉินต่างๆ

ความปลอดภัย
ในการใช้บันได

ความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ

ความปลอดภัย 
ในการใช้นั่งร้าน

องค์ประกอบของไฟ เครื่องหมาย 
ความปลอดภัยที่ควรรู้

ระบบตรวจสอบ 
ใบอนุญาตทำางาน
(Work Permit)

ความปลอดภัยในการ
ทำางานกับเครื่องจักร

ความปลอดภัยในงานตัด 
งานเชื่อมและงานเจียร

อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ตามขอ้กำาหนดทัง้หมด เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย

ให้ไดร้บัความรูแ้ละเกดิจติสำานกึดา้นความปลอดภยั 
ในการทำางานเพ่ือบรรลุการปฏิบัติตามแผนฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัยทั้งหมด

จากอุบัติเหตุและอันตราย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

เพื่อดำาเนินระบบ
การจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

อย่างมีประสทิธภิาพ เพือ่บรรลแุผนงาน 
ความปลอดภัยทั้งหมด

บ้านที่ปลอดภัย



รา
ย

งา
น

ค
วา

ม
ย

ั่งย
ืน

 2
56

0
ราย

งาน
ค

วาม
ย

ั่งย
ืน

 2560

167166

บ้านที่ปลอดภัย บ้านที่ปลอดภัย

แสนสิริจัดวางมาตรการด้านความปลอดภัยภายในโครงการ และมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยที่รัดกุมขึ้น เพื่อให้
แน่ใจได้ว่าลูกบ้านสามารถเข้าพักอาศัยภายในโครงการอย่างปลอดภัย ทั้งในเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ
โครงการที่มีระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง แสนสิริ
ยังจดัให้มีหนว่ยงานมาตรฐานรกัษาความปลอดภยั (Sansiri 
Security Inspection: SSI) เพ่ือรับผิดชอบ กำากับดูแล 

แสนสิริ จัดใ ห้ มีชุดครู ฝึกหน่วยงานมาตรฐานรักษา 
ความปลอดภยั (Sansiri Security inspection: SSI) โดย
คัดสรรจากบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
โครงการให้มีความรู้เข้าใจในงานรักษาความปลอดภัยและ

มาตรการความปลอดภัยในโครงการ

ความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย 

และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ 
ทุกคน โดยในปี 2560 แสนสิริได้ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้าน
บาทในการสง่เสรมิและพฒันาความปลอดภยัทัง้ระบบเพือ่ให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกบ้านของแสนสิริ

ตรวจสอบบุคคลและรถที่
ผ่านเข้า-ออกโครงการ

สำารวจจุดเสี่ยง-จุดล่อแหลม 
ภายในโครงการ เพื่อรายงาน

และดำาเนินการแก้ไข

ทำาหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยอื่นๆ

ตามมาตรฐานอยา่งมีมารยาท
และนา่เชื่อถือ

สอบถามลูกบ้านทุกครั้ง 
เพื่อยืนยันบุคคลที่ติดต่อ

ขอเข้าพบ

การจัดต้ังชดุครฝูกึด้านความปลอดภัยเปน็พเิศษ 

งานบรกิารเพือ่ความปลอดภยั การออกตรวจงานในชว่งเวลา
กลางคืนเพ่ือความอุ่นใจของลูกบ้านต่อคุณภาพการทำางาน
ของหนว่ยงาน รวมถงึการฝึกเหตุฉกุเฉนิให้กบัพนกังานรกัษา
ความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล 
และการแก้ไขสถานการณ์อีกด้วย

ระบบเข้าออกประตู
โครงการอัตโนมัติ

จัดพื้นที่สำาหรับ 
รถดับเพลิงกรณีเกิด

เหตุเพลิงไหม้

เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยใน

โครงการ

ระบบพัดลม
อัดอากาศ

ระบบเตือนภัยและระบบ
กันขโมย

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ
ระบบเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง

การจัดระเบียบทางสัญจร
รถในโครงการ

ระบบลิฟต์โดยสาร

ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

จัดพื้นที่จอดรถเก็บขยะ
เพื่อความสะอาดและ

เป็นระเบียบ
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บ้านที่ปลอดภัย

มาตรฐานการติดต้ังกลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิในโครงการ การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เฝา้ระวงัดูแลรกัษาความปลอดภัยให้กบัลกูบา้น

บ้านที่ปลอดภัย

แสนสริกิำาหนดมาตรฐานการติดกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดในโครงการบรเิวณทางเดนิรถเขา้ ทางเดนิรถออก ป้อมพนกังานรกัษา
ความปลอดภัย และตามถนนหลักภายในโครงการ

แสนสิริประยุกต์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยในโครงการ
เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยให้
กับลูกบ้าน เช่น ระบบแลกบัตรผู้ติดต่อ BitVisitor ระบบ 
ตรวจจบัใบหนา้ รถจักรยานยนต์ไซเรน หรอืแม้แต่ระบบทางเขา้
ออก Easy pass การจดัทำาลายนิว้มือผู้รบัเหมาที่ไดม้าตรฐาน 

แสนสิริสำารวจความพึงพอใจของลูกบ้านเป็นรายปีสำาหรับ
โครงการทีบ่รหิารจดัการโดยฝ่ายบรหิารอาคารทีพั่กอาศัย รวม
ถงึการรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางแอปพลิเคชนัโทรศัพท์
มือถือ Home Service การแจ้งเรื่องผ่านทางนิติบุคคล

ทางเข้าโครงการส่วนผู้มาเยี่ยมโครงการ

ทางออกโครงการส่วนผู้มาเยี่ยมโครงการ

ป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย

กล้องจับทะเบียนรถและจับหน้าคนขับ

กล้องจับทะเบียนรถและจับหน้าคนขับ

กล้องจับภาพในป้อมเพื่อบันทึกภาพและ
ตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย

กล้องจับหน้าคนขับ

เป็นการใชเ้ทคโนโลยี Deep Learning ในการจดจำา
หนา้บุคคล เพือ่ชว่ยให้แสนสริใิห้บรกิาร และสนบัสนนุ
ดา้นความปลอดภยัให้กับลูกค้าของแสนสิริไดด้ย่ิีงขึน้

เปน็การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ไมว่า่จะเปน็ Bluetooth, 
QR Code Narrowband IoT และอื่นๆ มาให้
ความสะดวกกบัลกูค้า และแขกของลูกค้าของแสนสิร ิ
เพือ่ให้มีประสบการณท์ีด่ใีนการเขา้ออกโครงการมาก
ขึน้ นอกจากนี ้จะยังชว่ยลดค่าใชจ่้ายในดา้นการรกัษา 
ความปลอดภัยให้กับลูกค้าของแสนสิริอีกด้วย

กล้องจับหน้าคนขับ

กล้องติดตั้งที่ถนนหลักภายในโครงการโดยเฉพาะ
ซอยที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น แนวกำาแพงแนวติดชุมชน 
แนวคลองน้ำา และจุดเสี่ยงอื่นที่พิจารณาโดยทีม 

ชุดครูฝึกหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย

ทางเข้าโครงการส่วนผู้อยู่อาศัย

ทางออกโครงการส่วนผู้อยู่อาศัย

ถนนหลักภายในโครงการ

โดยในปี 2560 แสนสริดิำาเนนิการนำารอ่งใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าว
ในโครงการแนวราบ 1 โครงการ และแนวสงู 1 โครงการ ซึง่จะ
ขยายผลไปยังโครงการอื่นๆ และจะกำาหนดให้เป็นมาตรฐาน
สำาหรับโครงการของแสนสิริต่อไปในอนาคต

ระบบการบันทึกและจดจำาใบหน้า 
(Face Recognition)

ระบบบันทึกและจดจำาการเข้าออก 
(Smart Access)

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภยัของลกูบ้าน

ของโครงการ และการแจ้งเรื่องผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ ซ่ึง 
ข้อร้องเรียนจะถูกบันทึกในเอกสาร “ใบแก้ ไขคำาร้องเรียน” 
(Corrective Action Request: CAR) และจัดส่งให้
โครงการเพื่อดำาเนินการแก้ไข 
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บ้านที่ปลอดภัยบ้านที่ปลอดภัย

ผลดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่โครงการในโครงการปี 2560 บทสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการและคำาชมของลูกบ้าน

คำาชมของลูกบ้าน

คำาชมของลูกบ้าน

ความเห็นของผู้จัดการโครงการ

นายวัชรพงษ์ เชิดเกียรติชัย

นางดวงพร โกมุทพงษ์ 

(ผู้จัดการโครงการ พรีเว่ บาย แสนสิริ) 

(ผู้จัดการโครงการ เศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ ประชาชื่น)

ความเห็นของผู้จัดการโครงการ

สำาหรับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยโครงการ

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการ เช่น บริการ
ของเจ้าหน้าที่ การป้องกันความปลอดภัยของ 
ลูกบ้าน และการป้องกันการลักทรัพย์ จากข้อร้อง

เรียนทั้งหมด 190 รายการ 

“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.”

“รูส้กึประทบัใจต่อเจา้หนา้ทีน่ติิบคุคลชดุนีห้ลงัจากที่ไดร้บัการ
ดูแลจากเหตุการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บครั้งหนึ่งในบ้าน อยากให้
ชุดนี้อยู่กับลูกบ้านต่อไปนานๆ”

“รู้สึกมีพลังในการทำางาน พร้อมที่จะบริการอย่างเต็มที่และ
เต็มใจให้กับลูกบ้าน เพราะเราอยู่เหมือนครอบครัว”

“จากเหตุการณล์กูบา้นไดร้บับาดเจ็บภายในโครงการ ผู้จัดการ
หมู่บ้านพรอ้มชดุพนกังานรกัษาความปลอดภยัไดป้ฐมพยาบาล
เบือ้งต้น พรอ้มประสานงานกบัหนว่ยกูช้พีเพ่ือเขา้รบัการรกัษา
พยาบาลอย่างทนัทว่งท ีในเวลาต่อมาไดร้บัการติดต่อวา่ลกูบ้าน
อาการปลอดภัย จึงรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนั้น”

และระเบยีบดา้นความปลอดภยัตลอดชว่งการพัฒนา
โครงการและการใช้อาคารในปี 2560

ของโครงการได้ต่อสัญญานิติบุคคลที่รับผิดชอบ
โดยแสนสิริ

ของประเดน็ขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการจัดการโดยประเมนิ
ข้อร้องเรียน ก่อนดำาเนินการแก้ ไขและชดเชย 
ความเสียหายให้แก่ลูกบ้าน รวมถึงสื่อสารผลการ

ปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ระดับดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกบ้านต่อการบริหาร
จัดการที่พักอาศัยของโครงการแสนสิริ

52 ชั่วโมงการฝึกอบรม

ร้อยละ 97

ร้อยละ 88

34 รายการข้อร้องเรียน

ไม่มีกรณีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย

ร้อยละ 92



การสร้างคุณค่าแก่สังคม
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การสร้างคุณค่าแก่สังคม

การลงทุนเพื่อสังคม

การลงทุนเพ่ือสังคมเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร นอกเหนือไปจากการดำาเนินงานเพ่ือมุ่ง
สรา้งผลกำาไร โดยแสนสริมุ่ิงเนน้การปกป้อง และสง่เสรมิสิทธิ
เดก็ผ่านโครงการชว่ยเหลือและพฒันาเดก็และเยาวชนอย่าง
ยั่งยืน เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตที่สำาคัญของ
ประเทศ และเป็นวยัทีส่มควรไดร้บัการศกึษาและมพีลานามยั
ทีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยืนทีแ่ทจ้รงิ นอกเหนอืจาก

แสนสิริกำาหนดให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (คณะกรรมการ CSR) เป็นผู้รบัผิดชอบ 
กำาหนดทิศทางการดำาเนินกลยุทธ์การลงทุนเพ่ือสังคมของ
แสนสิริ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 3 ด้าน
หลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านสุขภาพ ทั้งนี้ 
แสนสิริมีแนวทางการดำาเนินงานเพ่ือเด็กและสังคม หรือ 
โซเชยีล เชน้จ ์ทีมุ่ง่มัน่สนบัสนนุและพัฒนาเดก็และเยาวชนทัง้

แสนสิริประกาศนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้าง 
และได้ให้พันธมิตรในการกอ่สร้างทกุรายรว่มลงนามในบันทกึ 
แนบทา้ยสญัญาการกอ่สรา้ง สนบัสนนุการยุติการใชแ้รงงาน
เดก็ทกุรปูแบบทีธุ่รกจิมีสว่นเกีย่วขอ้งอกีดว้ย นอกจากนี ้แสนสริ ิ
ร่วมกับองคก์ารยูนิเซฟ ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ
กอ่สรา้ง รเิริม่โครงการ “พืน้ทีป่ลอดภยัสำาหรบัเดก็” ในสถานที่ 
ก่อสร้าง หรือ เดอะ กู้ด สเปซ เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับ
เดก็ทกุคน โดยเดก็ทีม่อีายุต่ำากวา่ 14 ป ีทกุสญัชาติ สามารถ
ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวทำากิจกรรมท่ีแสนสิริจัดให้ เช่น การเรียนรู้
เบื้องต้นสำาหรับเด็ก การเสริมทักษะและพัฒนาการเบื้องต้น 

แนวทางการดำาเนนิงาน Social Change ม ี4 ดา้นหลกั โดย
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน 

กลยุทธ์และการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อสังคม

การสนบัสนนุและเขา้รว่มเป็นพันธมิตรกบัองค์กรนานาชาติที่
ไม่แสวงหาผลกำาไรทีป่กป้องและสนบัสนนุสิทธเิดก็แลว้ แสนสริ ิ
ยังไดร้บัโอกาสในการแบ่งปันประสบการณก์ารพัฒนาธรุกจิที่
เป็นมิตรต่อเป็นเดก็ โดยศึกษาตัวอย่างทีเ่ป็นเลศิจากองค์กร
ชัน้นำา และมุ่งขยายพนัธมิตรกบัองค์กรต่างๆ เพ่ือผสานพลงั
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็ก

แนวทางการดำาเนินงานเพื่อเด็กและสังคม (โซเชียล เช้นจ์)

เดอะ กู้ด สเปซ

การสร้างคุณค่าแก่สังคม

ในชมุชน ในประเทศไทย และทัว่โลก เพ่ือสง่เสรมิสทิธมินษุยชน 
และความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์ององค์กร โดยมคีณะกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายความ
รับผิดชอบเพื่อสังคมเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการการ
ลงทุนเพื่อสังคมของแสนสิริ

ไดอ้ย่างปลอดภยัจากอนัตราย หรอือบัุติเหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ใน
พืน้ทีก่อ่สรา้ง รวมถึงเป็นการคุ้มครองเดก็จากการใชแ้รงงาน 
ทัง้นี ้แสนสริแิละคู่ค้ามีแผนทีจ่ะสรา้ง เดอะ กูด้ สเปซ ในทกุๆ 
สถานประกอบการก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศไทยที่มี 
คนงานและเดก็ๆ อาศัยอยู่ เพ่ือให้เดก็มพ้ืีนทีป่ลอดภยัสำาหรบั 
เรียน รู้ เล่น และพัฒนา ในระหว่างท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ทำางาน ซึง่ในปี 2560 มพีืน้ทีป่ลอดภยัสำาหรบัเดก็ของแสนสริ ิ
11 แห่ง มีเด็กเข้าใช้เพื่อทำากิจกรรมทั้งสิ้น 750 คน 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กร 
ยูนิเซฟ ประเทศไทย
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การสร้างคุณค่าแก่สังคม การสร้างคุณค่าแก่สังคม

แสนสิริสนับสนุนและรณรงค์ให้เด็กทุกคนได้รับและเข้าถึง
สุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงสารอาหารและการเสริม
ภูมิคุ้มกันอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานขององค์การอนามัย

แสนสิริให้ความสำาคัญกับสิทธิเด็กโดยได้ร่วมกับองค์การ
ยูนเิซฟประเทศไทย ในการเปน็องค์กรต้นแบบสถานทีท่ำางาน
ทีเ่ป็นมิตรต่อเดก็และครอบครวั โดยไดจั้ดโครงการ Mother 
and Child’s Room หรือ Breastfeeding Room ที่
สำานกังานใหญ่อาคารสริภิญิโญ และสำานกังานอืน่ๆ ตลอดจน 
สนับสนุนการจัดคอร์สอบรมการดูแลเด็กในวัยต่างๆ ให้กับ

ในป ี2559 แสนสริิพันธมติรกบักระทรวงสาธารณสขุ องค์การ
ยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้
แก่เด็กในพื้นที่ก่อสร้างของแสนสิริ โดยในปี 2560 แสนสิริ 

โลก (World Health Organization: WHO) เพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ และการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของเด็กทุกคน

พนักงาน นอกจากนี้ แสนสิริยังได้จัดสรรมุมเด็กที่สำานักงาน
ใหญใ่หเ้ปน็พ้ืนทีเ่สรมิพฒันาการสำาหรบัเดก็ เพือ่ใหพ้นกังาน
ไดมี้โอกาสดแูลบตุรของตนเองได ้รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังาน
ของแสนสริทิีก่ลับเขา้สูก่ารทำางานหลงัคลอดบุตร ไดม้โีอกาส
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป

ได้พาเด็กจำานวน 244 คนที่อาศัยอยู่ใน 9 สถานประกอบ
การก่อสร้าง เข้ารับวัคซีนและบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

แสนสิริจัดทำาโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กและ
เยาวชน เช่น การจัดให้มีการสอนการเล่นกีฬาหรือสนับสนุน
อปุกรณก์ฬีาให้แกเ่ด็กทุกคน โดยไม่แบง่แยกเดก็ดอ้ยโอกาส

แสนสิริ ก่อต้ัง  แสนสิริ อะคาเดมี เพื่อสอนทักษะการเล่น
ฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะรับ
เดก็เขา้โครงการตามลำาดบัสมัครกอ่น-หลงั โดยไมมี่ขอ้ยกเวน้

และเด็กพิการ ทั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมโครงการภายใต้ เดอะ กู้ด 
สปอร์ต มากกว่า 7,000 คน ตั้งแต่เปิดโครงการในปี 2549 
เป็นต้นมา

เรื่องเพศ และสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งนี้ในปี 2560  มี
เด็กเข้าร่วมแสนสิริ อะคาเดมี มากกว่า 650 คน

เดอะ กู้ด สปอร์ตเดอะ กู้ด นูทริชั่น
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การสร้างคุณค่าแก่สังคม การสร้างคุณค่าแก่สังคม

แสนสิริร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การ
ยูนเิซฟ ประเทศไทย และมูลนธิเิสรมิกล้า สรา้งชวีติและความ
เป็นอยู่ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนทั่วโลก

การเป็นตัวแทนภาคเอกชนเพื่อแลก
เปล่ียนมุมมองกับภาครัฐและภาค
เอกชนจากท่ัวโลกในการประชุม The 
9th Annual United Nations 
Private Sector

จดัตัง้โครงการ เบสท ์สตารต์ “หกปแีรก
ของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก” เพื่อให้
สงัคมเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (วัยแรกเกิดถึง 6 ปี) และ
รว่มลงนามเพ่ือผลกัดนัใหภ้าครฐัเพิม่การ
ลงทนุในการพัฒนาเดก็เล็กและแกปั้ญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็ก

การบรจิาคเงินสมทบเขา้กองทนุเพือ่ชว่ย
เหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินประจำาปีของ 
แสนสิริให้แก่องค์การยูนิเซฟ สำานักงาน
ใหญ ่เพ่ือชว่ยเหลอืเดก็ทีป่ระสบภยัพบัิติ
ทั่วโลก

แสนสิรจิดัทำาโครงการเพ่ือเดก็และสังคมอย่างต่อเนือ่งภายใน
กรอบการดำาเนินงาน โซเชียล เช้นจ์ อีกทั้งยังสนับสนุนเงิน
บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ซึ่งในปี 2560 โครงการเพื่อ

แสนสริไิดด้ำาเนนิโครงการ แสนสริ ิอะคาเดมี ซึง่เป็นโครงการที่
ก่อต้ังขึน้เพ่ือสอนทกัษะการเลน่ฟตุบอลให้กับเดก็และเยาวชน
ในวนัสดุสปัดาห์โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย และเพือ่สนบัสนนุให้เดก็
และเยาวชนได้ออกกำาลังกาย รู้จักการทำางานเป็นทีม และ
รูจ้กัรกัษาระเบยีบวนิยั ซ่ึงโครงการดงักลา่วเปดิโอกาสใหเ้ดก็ 
ทกุคนไดม้สีว่นรว่มในการเลน่กฬีาและพัฒนาทกัษะดา้นกฬีา

ผลการดำาเนินงานเพื่อเด็กและสังคม

เด็กและสังคมของแสนสิริที่สำาคัญ ได้แก่ แสนสิริ อะคาเดม ี
โครงการสนับสนุน UNICEF Emergency Fund และ 
โครงการ Sansiri - UNICEF Gift of Hope เป็นต้น

แสนสิริ อะคาเดมี ปี 2560

เด็กจากแสนสริ ิอะคาเดมี กา้วไปติดทีมชาติไทย

แสนสิริ อะคาเดมี พุทธมณฑล 
คว้าแชมป์ฟุตบอลการกุศล

น้องวิว นิธิ ศิริจันทร์ ติดทีมชาติไทยรุ่น 
18 ปี ชุดเตรียมทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศเมียนมาร์ 

แสนสิริ อะคาเดมี
X Ari Football

แสนสิริ อะคาเดมี พุทธมณฑล 
ส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล RBSC 

International Soccer 7’s
by Chang

อยา่งมคุีณภาพโดยไม่มีการเลอืกปฏิบติั ซึง่ในป ี2560 แสนสริ ิ
สนบัสนนุโครงการดงักลา่วอย่างต่อเนือ่ง มูลค่ากวา่ 9 ลา้นบาท 
และมีเดก็เขา้รว่มโครงการ แสนสริ ิอะคาเดม ีมากกวา่ 650 คน 
และแสนสิริสามารถผลักดันให้เด็กต่อยอดความสามารถ 
ทางด้านกีฬาได้ในระดับนานาชาติ 3 คน

น้องแอมป์ ณัฐวดี ปร่ำานาค ติดทีม
ชาติฟุตบอลหญิงรุ่น 19 ปี ชุดชิง
แชมป์เอเชีย 2017 ที่ประเทศจีน 

น้องฮามันน ์สิรดนัย โพธิ์ศรี 
ติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

เข้าแข่งขันฟุตบอล 
Toyota International Cup 2017 

ที่ประเทศญี่ปุ่น

เดอะ กู้ด วิลล์

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

แสนสิริสนับสนุน UNICEF Emergency Fund อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Sansiri - UNICEF Gift of Hope

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและสังคมของแสนสิริ

แสนสิริเป็นพันธมิตรภาคธุรกิจในการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิเด็กกับองค์การยูนิเซฟ พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ
รว่มกนัในการพฒันาโครงการเพือ่เยาวชนอยา่งตอ่เนือ่งและ
ย่ังยืนต้ังแต่ปี 2554 โดยแสนสิริสนับสนุนองค์การยูนิเซฟ
เพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของ
เดก็ทีป่ระสบภยัจากทัว่โลก โดยในปี 2560 แสนสริสินบัสนนุ
เงินบริจาคแก่องค์การยูนิเซฟ หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ต่อเนือ่งเปน็ปีที ่7 คิดเป็นมูลค่ากวา่ 233 ลา้น
บาทต้ังแต่เริม่โครงการ ซึง่เป็นการบรจิาคแบบไมมี่เง่ือนไข โดย
เม่ือเกดิสถานการณฉ์กุเฉนิทางองค์การยูนเิซฟจะสามารถนำา
เงินสว่นนีเ้ขา้ไปชว่ยเหลือในสถานการณท์ีจ่ำาเป็นเรง่ดว่นทีส่ดุ

ในปี 2560 แสนสิริสนับสนุนโครงการ UNICEF Gift of 
Hope ขององค์การยูนเิซฟต่อเนือ่งเปน็ปีทีส่อง โดยพนกังาน
สามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก 

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ https://www.unicef.or.th/supportus/th/cam-

paign/ChildrenEmergency_th)

(ดูรายละเอียดโครงการ Gift of Hope เพิ่มเติมที่ https://www.unicef.or.th/giftsofhope/) 

โดยสแกน QR code ทีต้่นครสิต์มาสตามโครงการต่างๆ ของ
องค์การยูนเิซฟ ซึง่ปจัจบุนัมยีอดบรจิาคแลว้กวา่ 2.4 ล้านบาท 

แสนสริเิริม่รณรงค์โครงการนีต้ั้งแต่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่่านมา และจดักจิกรรมดงักลา่วในวนั ครสิต์มาสซึง่ไดร้บัความ
สนใจจากผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันบริจาคและแบ่งปันข่าวโครงการรณรงค์นี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ทั้งนี้ จากการดำาเนินงานเพื่อเด็กและสังคมของแสนสิริตลอดปี 2560 สามารถสรุปผลการดำาเนินงานได้ดังนี้

สำาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล สำาหรับการลงทุนเพื่อสังคม

มากกว่า
30 ล้านบาท

มากกว่า
9 ล้านบาท



ผลการดำาเนินงานด้านความ
ยั่งยืนของแสนสิริ
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

GRI 201-1 (CRE) Direct Economic Value Generated

GRI 205-3 Code of Conduct and Anti-Corruption Breach

GRI 301-1 (CRE) Materials

GRI 302-1 (CRE) Energy Consumption 

GRI 302-1 (CRE1) Energy Consumption 

GRI 205-3 Customer Satisfaction Survey

GRI 201-1 (CRE) Economic Value Distributed

GRI 201-1 (CRE) Payment to Provider of Capital

GRI 201-1 (CRE) Philanthropic Contribution

Total revenue

Confirmed case

Timber

Total energy consumption within the 
organisation

Building energy intensity

Satisfaction level 
(Customer Satisfaction Index: CSI)

* N/A = Information is not available.

** ในป ี2560 แสนสริิขยายฐานการเก็บขอ้มลูใหส้อดคล้องกับ Customer Journey ของลกูค้า สง่ผลให้ไดค่้า CSI ทีร้่อยละ 82 เทยีบกับเปา้หมายที่
กำาหนดไวท้ีร้่อยละ 90 ซ่ึงหากใชข้อบเขตของฐานขอ้มลูเดมิในป ี2559 จะสง่ผลให้ไดค่้า CSI ในป ี2560 ทีร้่อยละ 89 เทยีบกับเปา้หมายทีร่อ้ยละ 90

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

Ongoing case from previous year

Cement

Sansiri Head Office

Sansiri Head /office

Case under investigation

Steel

Precast Factory

Precast Factory

Property Service Head Office (PLUS)

Property Service Head Office (PLUS)

Resolved case 

Salary, wages and employees’ benefits

Payment to governments (i.e. taxes)

Total contribution

Operating expense

Dividend payments
Interest payments

Million Baht

Case

% Actual

Case

Case

% Target

Case

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

38,455.25

n/a

1,176.95

226.72

MWh

kWh/m2/year

Tonne n/a

90.18

n/a

1,313.04

245.74

n/a

90.87

n/a

46.25

51.00

MWh

kWh/m2/year

Tonne n/a

>90

n/a

48.20

53.15

n/a

>90

n/a

1,108.68

72.75

22.02

102.97

MWh

kWh/m2/year

MWh

kWh/m2/year

Tonne n/a

n/a

1,241.07

81.44

23.77

111.15

n/a

n/a n/a

2,018.44

1,242.00

36.47

944.29 

36.37

818.88

34.43

 1,761.55  1,425.14 1,317.32

6,460.08

1,712.72 2,285.67 1,857.01

34,395.00

2,221.30
5,827.70

31,756.73

0

1,496.01

255.69

211,567

82.00**

0

53.33

54.31

107,261

>90

0

1,419.54

93.15

23.14

108.23

11,762

0

2,395.82
6,103.72

Description

Description

Unit

Unit

2015

2015

2016

2016

2017

2017

GRI 303-1 (CRE) Water Consumption

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

58,974.00 m3 66,308.00 
34,435.00 m3  35,154.00 

 24,539.00m3 31,154.00 

70,348.00 
36,159.00 

34,189.00 

GRI 303-1 (CRE2) Water Consumption

GRI 305-1 (CRE) GRI 305-2 (CRE) Greenhouse Gas Emissions (GHGs)

Building water intensity

Total GHGs emissions

Sansiri head office and 
Property Service Head Office (PLUS)

Direct GHG emissions (Scope 1)***

Precast factory

Indirect GHG emissions (Scope 2)

6.05

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

m3/m2/year

kgCO
2
e

6.08
3.79m3/m2/year

kgCO
2
e

3.77

2.26m3/m2/year

kgCO
2
e

2.31

6.28
3.91

2.37
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายของพนักงาน

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

GRI 102-8 Workers and Employees

GRI 305-1 (CRE4) Greenhouse Gas Emissions (GHGs)

GRI 307-1 Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations

GHGs intensity

GHGs emissions per revenue

Total monetary value of significant fines
Total number of non-monetary sanction
Cases brought through resolution
mechanism

93.90 

 65.17 

0
0
0

96.41

80.42 

0
0
0

74.93 

69.81

0
0
0

kgCO
2
e/m2/year

kgCO
2
e/Million Baht

Million Baht

Cases

Cases

Description

Description

Unit

Unit

2015

2015 2016 2017
Male Male MaleFemale Female Female

2016 2017
GRI 102-8 Workers and Employees

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

Board of directors

Middle management

Top management

Manager

Senior management

Supervisor

Officer/staff

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

Age Group

Employment Type

>50 years

Full-time

Part-time

137

2,339

10

73

4.13

979

3

340

54

280

2,568

133

2,558

10

71

3.86

890

3

382

60

297

2,635

116

2,878

10

80

3.10

866

4

421

68

309

2,862

78

1,179

10

35

2.35

497

3

178

33

134

1,293

77

1,295

10

31

2.23

456

3

191

35

140

1,351

70

1,521

10

40

1.87

487

4

209

40

147

1,568

59

1,160

0

38

1.78

482

0

162

21

146

1,275

56

1,263

0

40

1.62

434

0

191

25

157

1,284

46

1,357

0

1.23

379

0

28

40

212

162

1,294

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

% of total employee

Description Unit
2015 2016 2017

Male Male MaleFemale Female Female

Total number of employees****

Employment Contract

Age Group

Permanent

<30 years

Temporary

30-50 years

3,318

2,339

623

18.78

979

2,558

77.09

3,448

2,558

782

22.68

890

2,533

73.46

3,744

2,878

1,171

31.28

866

2,457

65.63

1,676

1,179

320

9.64

497

1,278

38.52

1,751

1,295

401

11.63

456

1,273

36.92

2,008

1,521

638

17.04

487

1,300

34.72

1,642

1,160

303

9.13

482

1,280

38.58

1,697

1,263

381

11.05

434

1,260

36.54

1,736

1,357

533

14.24

379

1,157

30.90

Persons

Persons

Persons

% of total employee

% of total employee

Persons

Persons
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

GRI 401-3 Parental Leave

GRI 404-1 Employee Training

GRI 404-3 Employees Performance and Career Development Reviews

Employees that were entitled to parental leave*****

Return to work rate
Retention rate

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

Persons

Persons

Persons

Persons

%

%

1,263 1,263
58 54
58

100

n/a

n/a

47

41

87.03 87.30
75.92 73.02

1,357
63
55

46

Description Unit 2015 2016 2017

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

Description
2015 2016 2017

Male Male MaleFemale Female Female
Unit

GRI 401-1 New Employee Hires

Number and Rate of New Employee By Age Group

Turnover by Age

GRI 401-1 Employee Turnover 

Total number of new employee

Total number of employee turnover

Rate of new employee

Rate of employee turnover

888

678

26.76

20.43

1,013

671

29.38

19.46

1,110

723

29.65

19.31

484

340

14.59

10.25

585

384

16.97

11.14

657

350

17.55

9.35

404

338

12.18

10.19

428

287

12.41

8.32

443

373

11.83

9.96

Persons

Persons

% of total employee

% of total employee

Description Unit
2015 2016 2017

Male Male MaleFemale Female Female

<30 years

<30 years

30-50 years

30-50 years

>50 years

>50 years

331

213

544

455

13

10

430

242

559

414

24

15

525

292

559

420

16

11

174

97

303

240

7

3

232

139

338

235

15

10

313

141

332

202

12

7

157

116

241

215

6

7

198

103

221

179

9

5

212

151

227

218

4

4

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

Persons

14.16

89.49

16.95

95.68

26.76

91.35

13.22

44.97

15.63

48.15

27.73

48.82

15.10

44.52

18.27

47.53

25.78

42.52

Average hours of training per year per employee

Percentage of employees received regular
performance and career development review

Hours/
person/year

% of total 
employee
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

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

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

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มห�ชน) จัดทำ�ร�ยง�นคว�มย่ังยืน
ประจำ�ปี 2560 เป็นฉบับที่สอง เพื่อนำ�เสนอแนวท�งบริห�ร
จดัก�รและผลก�รดำ�เนนิง�นในประเดน็สำ�คัญด�้นคว�มยัง่ยืน 
ต่อผู้มสีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ทีค่รอบคลมุมิติท�งเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอ้ม โดยมีขอบเขตของร�ยง�นครอบคลมุบรษิทั 
แสนสริ ิจำ�กดั (มห�ชน) และบรษิทัในกลุม่ทีแ่สนสริถิอืครองหุ้น 

แสนสิริได้รวบรวมและพิจ�รณ�ปัจจัยภ�ยนอกและภ�ยใน
ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อประเมินและจัดลำ�ดับ
ประเดน็ด�้นคว�มยัง่ยืนทีม่นียัสำ�คัญประจำ�ป ี2560 กอ่นก�ร
อนมัุติโดยผู้บรหิ�รระดบัสงู และเปิดเผยขอ้มูลผลก�รดำ�เนนิ
ง�นต�มประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ระบุประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืนรวมถึงคว�มเสี่ยง
และโอก�สที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ ทิศท�งและ
ยุทธศ�สตรท์�งธรุกจิ ประเดน็ทีผู้่มีสว่นไดเ้สยีใหค้ว�มสนใจ  
ประเด็นด้�นคว�มย่ังยืนในอุตส�หกรรมเดียวกัน ตลอดจน
แนวโน้มก�รพัฒน�ด้�นคว�มยั่งยืนในระดับส�กล

พิจ�รณ�ระดับคว�มสำ�คัญของประเด็นท่ีคัดเลือกจ�ก 
องค์ประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่คว�มสนใจของผู้มีสว่นไดเ้สยี
ที่มีนัยสำ�คัญต่อประเด็นที่คัดเลือก คว�มเสี่ยงและโอก�สที่
มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจน
พิจ�รณ�ถึงขอบเขตผลกระทบของประเด็นดังกล่�ว

จัดทำ�ผลสรุปของประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มย่ังยืน รวมถึง 
คว�มสอดคล้องกับประเด็นสำ�คัญต�มหมวดของ GRI 
Standards เพื่อคว�มถูกต้องและครบถ้วน นำ�เสนอให้ 
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเป็นผู้ทบทวนและอนุมัติ
เนื้อห�ในประเด็นสำ�คัญเพ่ือนำ�เสนอในร�ยง�นคว�มยั่งยืน
ประจำ�ปี

บริษัทฯ พัฒน�ก�รร�ยง�นคว�มย่ังยืน โดยรับฟังประเด็น
และคว�มคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้คว�มสำ�คัญในทุก 
ช่องท�ง และมีแผนก�รสอบท�นร�ยง�นคว�มย่ังยืนโดย 
หน่วยง�นภ�ยนอกในอน�คต

ม�กกว�่หรอืเท�่กับรอ้ยละ 50 และอยู่ภ�ยใต้ก�รบรหิ�รจัดก�ร
ของบรษิทัในประเทศไทย และเป็นก�รนำ�เสนอขอ้มูลต้ังแต่วนั
ที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม ปี 2560 และสอดคล้องกับ
แนวท�งก�รร�ยง�นของ Global Reporting Initiative 
(GRI) Standards - Core Option

กระบวนการระบุประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 

มีกระบวนก�รและขั้นตอนต่�งๆ โดยมีฝ่�ยว�งแผนองค์กร
และพัฒน�คว�มย่ังยืนเปน็ผู้นำ�เสนอคณะกรรมก�รก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�ร พิจ�รณ� โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

การระบุประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน การจัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ

การตรวจสอบประเด็นที่สำาคัญการพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

(102-47)

เศรษฐกิจ

1. ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งและวกิฤติ
2. ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น
3. ก�รจัดก�รลูกค้�สัมพันธ์
4. นวัตกรรม
5. คุณภ�พของสินค้�และบริก�ร
6. ก�รกำ�กับดูแลองค์กรและจริยธรรมใน   
    ก�รดำ�เนินธุรกิจ

7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ก�รพัฒน�โครงก�ร
8. สังคมค�ร์บอนต่ำ�
9. สนิค้�ทีเ่ปน็มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

10. อ�ชวีอน�มัยและคว�มปลอดภยัของ 
      พนักง�น
11. สุขภ�พ คว�มปลอดภัย และคว�ม 
      เป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อ�ศัย
12. ก�รพัฒน�บุคล�กร
13. ก�รจูงใจพนักง�นที่มีศักยภ�พ
14. ก�รลงทุนเพื่อสังคม
15. ก�รยอมรับคว�มแตกต่�งและหล�ก 
      หล�ย

สิง่แวดล้อม สังคม

ผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของแสนสิริ (น้อยไปมาก)

ผล
กร

ะท
บต

่อผ
ู้มีส

่วน
ได

้เส
ีย 
(น
้อย
ไป
มา
ก)

1

2

3

4

5

6

10

15

14

13

12

11

7

8

9
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน

มิติ
ความ
ยัง่ยนื

ประเด็นสำาคัญด้าน
ความยั่งยืน

ก�รบริห�รจัดก�รคว�ม
เสี่ยงและเหตุก�รณ์วิกฤติ

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�
 • ชุมชนและสังคม
 • หน่วยง�นรัฐ

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�
 • หน่วยง�นรัฐ

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่
อุปท�น

ก�รจัดก�รลูกค้�สัมพันธ์

นวัตกรรม

คุณภ�พของสินค้�และ
บริก�ร

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ
จริยธรรมในก�รดำ�เนินง�น

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

GRI 205: Anti-Corruption

-

-

-

-

ประเด็นสำาคัญตามหมวด
ของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

เศ
รษ

ฐก
จิ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

มิติ
ความ
ยัง่ยนื

ประเด็นสำาคัญด้าน
ความยั่งยืน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของก�รพัฒน�โครงก�ร

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�
 • ชุมชนและสังคม
 • หน่วยง�นรัฐ

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�
 • ชุมชนและสังคม
 • หน่วยง�นรัฐ

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

 • ผู้บริห�รและพนักง�น

 • ผู้บริห�รและพนักง�น

 • ผู้บริห�รและพนักง�น

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ชุมชนและสังคม

 • ผู้บริห�รและพนักง�น
 • ลูกค้�, ผู้เช่�, ผู้อ�ศัย
 • คู่ค้�และผู้รับเหม�

สิง่
แว

ดล
อ้ม

สัง
คม

สังคมค�ร์บอนต่ำ�

สินค้�ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

อ�ชีวอน�มัยและคว�ม
ปลอดภัยของพนักง�น

สุขภ�พ คว�มปลอดภัย 
และคว�มเป็นอยู่ที่ดีของ

ผู้อยู่อ�ศัย 

ก�รพัฒน�บุคล�กร

ก�รสรรห�และรักษ�
บุคล�กร

ก�รลงทุนเพื่อสังคม

ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง
และหล�กหล�ย

GRI 302: Energy
GRI 305: Emissions

GRI 308: Supplier Environmental 
               Assessment

GRI 403: Occupational Health and 
               Safety

GRI 416: Customer Health and Safety

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

GRI 404: Training and Education

GRI 404: Training and Education

GRI 201: Economic Performance

GRI 405: Diversity and Equal 
                Opportunity

ประเด็นสำาคัญตามหมวด
ของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

(102-47, 103-1)

ภ�ยนอก

ภ�ยนอก

ภ�ยใน

ภ�ยใน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

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

ก�รมีสว่นรว่มกบัผู้มีสว่นไดเ้สยีทัง้ภ�ยนอกและภ�ยในถือเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญในก�รกำ�หนดทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นเพ่ือ
พัฒน�สูค่ว�มย่ังยนื ในก�รนี ้แสนสริไิดว้เิคร�ะห์ก�รดำ�เนนิง�น 
ขององค์กรเพ่ือระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ 
และสื่อส�รกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่มเพ่ือรับทร�บถึง 

ประเดน็สำ�คัญทีอ่ยู่ในคว�มสนใจของผู้มสีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุม่ 
และนำ�ม�พฒัน�เข�้กบักระบวนก�รตัดสนิใจและว�งแผนก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม

ผู้บริห�รและ
พนักง�น

ลูกค้� ผู้เช่� และ
ผู้อ�ศัย

 • ก�รจัดประชุมส�มัญและวิส�มัญร�ยปี

 • ก�รจัดประชุมเพ่ือชี้แจงและตอบข้อ
ซักถ�มกับพนักง�นในทุกไตรม�ส 
เช่น PSD Talk และ Town Hall

 • ก�รเยีย่มพนกัง�นในโรงง�นหรอืโครงก�ร
ที่พัฒน�ร�ยปี

 • ก�รสำ�รวจคว�มพงึพอใจของลูกค้�ทกุครัง้ 
ตลอดกระบวนก�รดำ�เนนิง�นกอ่นและหลงั
ส่งมอบยูนิต 

 • แอปพลิเคชัน Home Service ตลอด 
24 ชั่วโมง

 • Call Centre 1685

 • ทำ�ประช�พิจ�รณ์กับชุมชน สำ�หรับ 
โครงก�รที่เข้�ข่�ยก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
ก�รประเมิน ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment 
: EIA)

 • ผลก�รดำ�เนินธุรกิจ

 • ทิศท�ง นโยบ�ยในก�รทำ�ง�น
 • โอก�สในส�ยอ�ชีพ
 • ผลตอบแทนและสวัสดิก�ร
 • ก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น

 • คุณภ�พของสินค้�และบริก�ร

 • ก�รดำ�เนินง�นที่ไม่ส่งผลกระทบ
ด้�นลบต่อคว�มเป็นอยู่ที่ดีของ
ชุมชน

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

(102-3, 102-53) ช่องทางการติดต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้�และผู้รับเหม�

หน่วยง�นรัฐ

คู่แข่งท�งก�รค้�

 • ก�รจัดประชุมคู่ค้�ธุรกิจ และหุ้นส่วน
ท�งก�รค้�ร�ยเดือน 

 • ก�รจัดส่งร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มสำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผน
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมก่อน
เริ่มโครงก�ร

 • ส่งร�ยง�นผลก�รตรวจวัดคุณภ�พด้�น
สิ่งแวดล้อม ต�มม�ตรก�รที่กำ�หนด
ในร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม ต่อสำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผน
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมก่อน
เริ่มโครงก�ร ทุก 6 เดือน

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่�ยว�งแผนองค์กรและพัฒน�คว�มยั่งยืน 
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มห�ชน) (สำ�นักง�นใหญ่)

475 ชั้น 10 อ�ค�รสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท 
เขตร�ชเทวี กรุงเทพมห�นคร 10400

โทร 0-2201-3374 
โทรส�ร 0-2201-3905
อีเมล ssd@sansiri.com

 • ก�รประกวดในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

 • ผลก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 • ก�รแขง่ขนัท�งก�รค้�ทีเ่ป็นธรรม
 • คว�มโปรง่ใส และคว�มรบัผิดชอบ

 • ก�รเข้�ถึงสังคมทุกระดับ 
 • คว�มสอดคล้องกับกฎหม�ย
 • คว�มโปรง่ใส และคว�มรบัผิดชอบ
 • คว�มสมบูรณ์ของร�ยง�นก�ร

ประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

 • ก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่เป็น
ธรรม

กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
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รางวัลความภาคภูมิใจ

โครงการไนนต้ี์เอท ไวร์เลสของแสนสริไิดร้บัรางวลัในหมวด Best Luxury Residence - Global 
บนเวท ี“The International Design & Architecture Awards 2017” ซึง่จดัขึน้เปน็ประจำา
ทุกปีโดยนิตยสารออกแบบตกแต่งภายในชั้นนำาระดับนานาชาติ “Design et al” ถือเป็นรางวัล
การออกแบบที่ดีที่สุดจากทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศอังกฤษ

แสนสิริได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Certificate of Recognition (Silver 
Status))จากหอการค้าอเมรกินัในประเทศไทย (AMCHAM CSR Excellence Award and 
Recognition) ประจำาปี 2560 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
ทีแ่สดงให้เห็นถงึการเชือ่มโยงธรุกจิเขา้กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม พรอ้มสรา้งคุณค่าในระยะยาว 
โดยแสนสิริได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

แสนสิริได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที “The 12th Thailand 
Property Awards 2017” โดยโครงการเดอะ ไลน์ 
พหลฯ - ประดพัิทธ ์ไดร้บั 2 รางวลั ไดแ้ก ่Best High-Rise 
High-End Condominium Development - Bangkok 
และ Best Universal Design Development - Bangkok 
สำาหรับโครงการเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 ได้รับรางวัล Best 
High-Rise Condo Architectural Design และแสนสริิ
ยังไดร้บัรางวลั Special Recognition in CSR ซึง่สะทอ้นถงึ 
ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมอีกด้วย

แสนสิริได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ 
ความนา่เชือ่ถอืเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย ประจำาปี 2560 
จากเวที “Thailand’s Most Admired Brand 2017” 
ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร 
การตลาดชั้นนำาของเมืองไทย “BrandAge” และ 
“The Company” โดยแสนสิริได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปีที่  4 โดยสำารวจผ่าน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่  
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
ภาพลักษณ์องค์กรและความรับ ผิดชอบต่อสั งคม 
การประกอบธุรกิจและความสำาเร็จของธุรกิจ การบริการ 
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และผู้บริหาร

แสนสริไิดร้บัรางวลัชนะเลศิจากเวท ี“Le Fonti IAIR Awards 
2017” ใน 2 ประเภทรางวลั ไดแ้ก ่Company of The Year 
- Luxury Real Estate Thailand และ CEO of the year 
in Property and Real Estate Thailand ซึง่เวทดีงักลา่ว 
เป็นงานจัดอันดับและงานมอบรางวัลความเป็นเลิศ 
ด้ านนวัตกรรมและความเป็น ผู้นำ า ( Innovat ion 
& Leadership) ให้แก่องค์กรชั้นนำาทั่วโลก

แสนสิริได้รับรางวัล Property Development Product 
Leadership Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน “2017 
Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” ซึง่
เป็นรางวลัทีเ่สาะหาองค์กรทีเ่ปน็ทีห่นึง่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั 
(Best-in-Class) ทีส่ะทอ้นถงึความเปน็เลศิใน 3 ดา้นหลกั 
ได้แก่ การคาดการณ์อุปสงค์ การปกป้องดูแลแบรนด์ และ
การวเิคราะหจุ์ดแขง็จากคู่แขง่ โดยพจิารณาจากหัวขอ้ต่าง ๆ  
ได้แก่ ตรงกับความต้องการ การออกแบบ การวางตำาแหน่ง 
คุณค่าของผลิตภณัฑ ์และศกัยภาพการเติบโต รวมถงึภาพรวม
ตลาดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือทีอ่ยูอ่าศัยของประเทศไทย 

The International Design & Architecture Awards 2017

AMCHAM CSR Excellence Award and Recognition

Thailand Property Awards 2017

Thailand’s Most Admired Brand 2017’s Property

Le Fonti IAIR Awards 2017

2017 Frost & Sullivan Thailand
Excellence Awards

รางวัลความภาคภูมิใจ
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ดัชนีตัวชี้วัด GRI ดัชนีตัวชี้วัด GRI

GRI Standard

GRI Standard

GRI 102
General 
Disclosures 2016

102-1
102-2

CRE

102-3
102-4
102-5

102-6
102-7
102-8

102-9
CRE

102-10
CRE

102-11

102-12
102-13

102-14

102-15

102-16

102-17

102-18

102-19
102-20

CRE

14, 192
14-15

204
16

204

14-15
16
16,

186-187
22-23, 74-79

19-21

64-67

34-35
204

9

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

61

204

32
32

205

205

205

32, 54-55

55-56

205

32, 64-66

32, 64-66

32

192

61

61

205

205

205

196-197

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

Markets served
Scale of the organisation
Information on employees 
and other workers
Supply chain
Significant changes to the 
organisation and its supply 
chain
Precautionary Principle or 
approach
External initiatives
Membership of
associations 

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

Delegating authority 
Executive - level
responsibility for economic, 
environmental, and social 
topics 

-
-

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

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Composition of the highest 
governance body and its 
committees 
Chair of the highest
governance body 

Nominating and selecting 
the highest governance 
body 

Role of highest governance 
body in setting purpose, 
values, and strategy
Collective knowledge of 
highest governance body
Evaluating the highest
governance body’s
performance
Identifying and managing 
economic, environmental, 
and social impacts
Effectiveness of risk 
management processes 
Review of economic, 
environmental, and social 
topics
Highest governance body’s 
role in sustainability 
reporting 
Communicating critical 
concerns
Nature and total number of 
critical concerns
Remuneration policies

Process of determining 
remuneration
Stakeholders’ involvement 
in remuneration
List of stakeholder groups 

GENERAL DISCLOSURES

GENERAL DISCLOSURES

Disclosure

Disclosure

Page Number(s)
and/or URL

Page Number(s)
and/or URL

Omission / Remark

Omission / Remark

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)

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

/corporate-directors

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 134 (TH) and 130 (ENG)

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

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

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

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

102-22

102-23

102-24
CRE

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-34

102-35

102-36

102-37

102-40

ดัชนีตัวชี้วัด GRI
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ดัชนีตัวชี้วัด GRI ดัชนีตัวชี้วัด GRI

GRI Standard

68-69

74

74

74

86, 184

43

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

GENERAL DISCLOSURES

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

Sansiri revised material topics and 
disclosed management approaches 

of all revised topics in this year 
Sustainability Report 2017.

No restatement in 2017.

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

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47
102-48

102-49

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

102-54

102-55
102-56

Collective bargaining 
agreements

Identifying and selecting 
stakeholders 
Approach to stakeholder 
engagement
Key topics and concerns 
raised
Entities included in the 
consolidated financial 
statements 
Defining report content and 
topic Boundaries
List of material topics 
Restatements of
information
Changes in reporting 

Reporting period 
Date of most recent report 
Reporting cycle
Contact point for questions 
regarding the report 
Claims of reporting in 
accordance with the GRI 
Standards
GRI content index
External assurance 

GRI 103
Management
Approach 2016

103-1

103-2

103-3

Explanation of the material 
topic and its Boundary
The management
approach and its
components 
Evaluation of the
management approach

GRI Standard

GRI 204
Procurement 
Practices 2016

GRI 308
Supplier
Environmental 
Assessment 2016

Not Applicable

204-1

308-1

414-1

Proportion of spending on 
local suppliers

New suppliers that were 
screened using
environmental criteria

New suppliers that were 
screened using social 
criteria

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

-

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES

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

Risk and Crisis Management

Supply Chain Management

GRI 414
Supplier Social 
Assessment 2016

Not Applicable Customer Satisfaction survey 
(e.g. Customer Satisfaction 
Index, Net Promoter Score, 
Customer Satisfaction Score)

-

Customer Relationship Management

Not Applicable

Not Applicable

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

Complaint management in 
regard to project quality

-

-

Innovation

Product & Service Quality

GRI 102
General 
Disclosures 2016

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

192

192

193-195
206

206

192
192
192
197

192

204-211
206
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185
186

104

118

123

124, 133

Workforce Health & Safety

ดัชนีตัวชี้วัด GRIดัชนีตัวชี้วัด GRI

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

Corporate Governance & Business Ethics

GRI Standard

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES

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

59

59

61, 184

185

185

105,186

185

108,185

185

185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Environmental Impacts of Project Development

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

301-1
CRE

303-1
CRE

307-1

CRE2

302-1
CRE

305-1
CRE

305-2
CRE

Materials used by weight or 
volume
Water withdrawal by 
source
Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations
Building water intensity

Energy consumption within 
the organisation
Direct (Scope 1) GHG 
emissions
Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

GRI Standard

G4 Sector
Disclosure
Construction & 
Real Estate

GRI 308
Supplier
Environmental 
Assessment 2016

CRE1
CRE3

CRE8

308-2

403-1

403-2
CRE

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

Negative environmental
impacts in the supply chain 
and actions taken

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

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES

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

Low - Carbon Society

Eco-Friendly Product

GRI 403
Occupational 
Health And Safety 
2016

Low-carbon Society

GRI 302
Energy 2016
GRI 305
Emissions 2016
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ดัชนีตัวชี้วัด GRIดัชนีตัวชี้วัด GRI

GRI 404
Training And
Education 2016

GRI 401
Employment 2016

GRI 201
Economic
Performance 2016

GRI 405
Diversity and 
Equal Opportunity 
2016

GRI 416
Customer Health 
and Safety 2016

Direct economic value 
generated and distributed
Direct economic value 
generated
Economic value
distributed
Payment to provider of 
capital
Philanthropic contribution

Diversity of governance 
bodies and employees

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

Average hours of training per 
year per employee
Programmes for upgrading 
employee skills and 
transition assistance 
programmes

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

Human Capital Development

Talent Attraction and Retention

Corporate Social Investment

Diversity & Inclusion

Resident & Tenant Health, Safety, and Well-being

GRI Standard GRI Standard

TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES

Disclosure DisclosurePage Number(s)
and/or URL

Page Number(s)
and/or URLOmission / Remark Omission / Remark

162

170

138, 189

138-145

149-150,
153-154, 188

189
152, 189

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

416-1
CRE

416-2
CRE

404-1
CRE

404-2

401-1

401-3
404-3

181, 184

184

184

184

184

159, 187

201-1
CRE

405-1
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลสำาหรับการพัฒนารายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาทำาเครื่องหมาย X ลงในช่อง      และเขียนข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง

กรณุากรอกแบบสำารวจและสง่กลบัมายังบรษิทั แสนสริ ิจำากดั (มหาชน)

1. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด 
 
 
 
 
 
 

2. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ได้อย่างไร 
 
 
 
 

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ท่านสนใจเนื้อหาบทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล) 
 
 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานฯ ในปีถัดไป

พนักงานแสนสิริ
พันธมิตรทางธุรกิจ / คู่ค้า / ผู้รับเหมา
หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ (ระบุ   )

เว็บไซต์แสนสิริ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความสมบูรณ์ของรายงาน
การกำาหนดประเด็นของรายงาน
ความน่าสนใจของเนื้อหาในรายงาน
เนื้อหาเข้าใจง่าย
การออกแบบรูปเล่ม
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ
อื่นๆ (ระบุ   )

ลูกค้า / ลูกบ้าน / ผู้เช่า
นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น / สถาบันการเงิน
ชุมชนและสังคม

พนักงานแสนสิริ

ขอขอบคุณสำ�หรับคว�มร่วมมือของท่�น



แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้อ่าน

ร�ยง�นคว�มยั่งยืน ปี 2560
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มห�ชน)

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน 
บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) (สำานักงานใหญ่)

475 ชั้น 10 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอณุญาตพิเศษที่ พ.107/2554

ปณศ.สามเสนใน

สิ่งตีพิมพ์

แนวพับ
แนวพับ




