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อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอำานวยการ

แสนสิริในฐานะองค์กรผู้นำาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ยึดหลักการพัฒนา และดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้บริบทของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีพลวัต ในปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก
มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้แสนสริปิระสบความสำาเรจ็
ในการเปิดตัวโครงการมูลค่ารวม 65,199 ล้านบาท ซึ่งเน้น
ตลาดทาวน์เฮาส์ระดบักลาง-ล่าง ตลาดคอนโดมเินยีมเพ่ือการ
ใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมถึงตลาดต่างจังหวัด และตลาด 
ต่างประเทศซึง่มอีตัราการเติบโตกว่าร้อยละ 51 จากปีทีผ่่านมา 
แม ้จะได ้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางธุรกิจจาก 
ความกดดันจากการค้าโลก และข้อกำาหนดด้านสินเชื่อที่
เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไตรมาสสุดท้าย
แสนสิริมุ่งดำาเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจและเกณฑ์การ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำ าหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ความสำาเรจ็
ในปีที่ผ่านมาสะท้อนผ่านรางวัลจากงาน ASEAN Capital 
Market Forum ในฐานะบริษัทที่มีการพัฒนาด้านการกำากับ
ดแูลองค์กรมากทีส่ดุ รวมทัง้การคงจดุยืนในฐานะองค์กรทีเ่ป็น
มิตรต่อเด็ก สอดคล้องตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติ
ทางธรุกจิ (Children’s Rights and Business Principle: 
CRBP) และการเป็นพันธมิตรกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย 
ในมิติสิ่งแวดล้อม แสนสิริประกาศกลยุทธ์ความย่ังยืนด้าน 
สิ่งแวดล้อม ‘แสนสิริ กรีน มิชชั่น’ เพื่อแสดงความชัดเจน และ
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใน 
ปี 2565 ครอบคลุมโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปไร้ขยะ
โดยใช้นวัตกรรมรีไซเคิล หรือธุรกิจโรงแรมในเครือที่นำาร่อง

โครงการเปล่ียนขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานทางเลือก รวมถึง
แนวคิดเพือ่ลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
ที่บูรณาการไปกับการเข้าอาศัยของลูกบ้าน ผ่านโครงการ
ประหยัดพลังงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายอากาศและ
ความร้อน เช่น โครงการ เดอะ ไลน์ พหลโยธิน เป็นโครงการ
แรกที่พัฒนาภายใต้แนวคิด ‘Green is a New Luxury’ 
นอกจากนี้ ลูกบ้านยังสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานสะอาดกับ
ลกูบ้านโครงการในรปูแบบ Prosumer ผ่านระบบ Blockchain 
ที่แสนสิริร่วมกับบริษัท BCPG พัฒนาในโครงการ T77  
ในมติสิงัคม แสนสริสินบัสนนุเดก็และเยาวชนกว่า 50.5 ล้านบาท  
ผ่านโครงการ โซเชยีล เชนจ์ (SOCIAL CHANGE) โดยร่วมมือ 
กับยูนิเซฟประเทศไทยในการจัดทำาพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับเด็ก 
และมอบวัคซีนในพื้นที่พัฒนาโครงการ เป็นปีที่ 8 ทำาให้แสนสิริ
เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยทีย่กระดบัพนัธมิตรกบัองค์การ
ยูนเิซฟสำานกังานใหญ่ในฐานะ UNICEF’s Selected Partner  
นอกจากนี ้การดำาเนนิโครงการ แสนสิร ิอะคาเดมี อย่างต่อเนือ่ง
ส่งผลให้แสนสริไิด้รบัรางวลัสดุยอดแห่งวงการกฬีาเอเชยี 2561
สำาหรบัปี 2562 แสนสริจิะมุ่งพัฒนาโครงการทีส่ร้างประสบการณ์ 
การใช้ชีวิตอย่างย่ังยืน ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง 
เพื่อประสิทธิภาพการทำางานสูงสุด พร้อมกับติดตามและ 
ขยายผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกพื้นที่ดำาเนินงาน 
ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน
ที่ได้ทุ่มเทกำาลังและความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้แสนสิริ
เป็นผู้นำาด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย พร้อมกับการ
ตอบแทนคืนสู่สังคม อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
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มุ ่งม่ันพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริม
กิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนของคุณ และ
พร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป 

เราจะด�าเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทาง
อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการ 
น�าเสนอสนิค้าและการบรกิารทีร่วมเป็นหนึง่เดยีว รวมถงึ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน 
เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน 

โดยเราพร้อมทีจ่ะสรรหาสนิค้าและบรกิารทีด่ทีีส่ดุในทกุ ๆ   
ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทย
และในต่างประเทศ

วิส
ัยท

ัศน
์

แสนสิริ  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ชั้นน�าของ
ประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มประสบการณ์
การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ จึงมุ่งด�าเนินการพัฒนา
คุณภาพชวีติของทกุไลฟ์สไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์  
บนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยความมุ่งม่ันในการสร้าง
คุณค่า พร้อมยกระดบัความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ถอืหุ้น 
ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

98 WIRLESS
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ธุรกิจ
ของแสนสิริ

ธุรกิจของแสนสิริ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กลุ ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่ธรุกจิบรกิารอสงัหารมิทรพัย์ และกลุ่มธรุกจิ 
การลงทนุ และจดทะเบียนบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อ SIRI

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเช่า

ครอบคลุมโครงการบ้านเดี่ยว 
โครงการทาวน์เฮาส์ และโครงการ

คอนโดมิเนียม

เป็นไปในลักษณะของการลงทุน
พัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ใน 
รูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่
ลูกค้า และธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล 

ภายใต้ชื่อ ฮาบิโตะ มอลล์

กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจด้านบริการ
อสังหาริมทรัพย์

ซึ่งด�าเนินงานโดย 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

ธุรกิจด้าน
การศึกษา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ธุรกิจบริการที่ปรึกษา
ด้านไลฟ์สไตล์

ส�าหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
 (Quintessentially Lifestyle)

ธุรกิจโรงแรม

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ  
โฮเทล คอลเลคชั่น 
หัวหินและเขาใหญ่

ธุรกิจให้บริการจัดการ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ

(Events Management)

งานวิวาห์ครบวงจรทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
(Quintessentially Event 

and Wedding)

กลุ่มธุรกิจการลงทุน

ธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เน้นการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของแสนสิริที่มุ่งให้ความส�าคัญกับการใช้ชีวิตใน
อนาคต ครอบคลุมทั้งแนวทางการด�าเนินชีวิต 

การท�างาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ๆ

(ศึกษารายละเอียดการด�าเนินธุรกิจของแสนสิริเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ 
https://www.sansiri.com) 

แสนสิริมีการด�าเนินงานทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีส�านกังานใหญ่ต้ังอยูท่ีช่ัน้ 16 
อาคารสริภิญิโญ 475 ถนนศรอียุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
10400 และมีส�านักงานขายต้ังอยู่ในประเทศ
อังกฤษ ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์
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ภาพรวมผลด�าเนินธุรกิจของแสนสิริ 
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

เพศชาย 2,226 คน
เพศหญิง 1,929 คน

พนักงานประจ�า 3,179 คน
พนักงานชั่วคราว 976 คน

พนักงานรวม 
4,155 คน

25 โครงการเปิดใหม่
ในปี 2561 มูลค่าโครงการรวม 

65,199 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
รวม 5,555 ล้านบาท

เงินปันผลส�าหรับผู้ถือหุ้น
รวม 1,634 ล้านบาท

ผลประโยชน์พนักงาน
รวม 2,589 ล้านบาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล
รวม 772 ล้านบาท

ลงทุนกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม 50.5 ล้านบาท

ยอดขาย (Presales) รวม 
48,341 ล้านบาท

รายได้รวม
27,146 ล้านบาท

ส่งมอบ 5,782 ยูนิตจาก
97 โครงการ ภายใต้ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คิดเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์
รวม 31,234 ล้านบาท 

(รวมโครงการร่วมทุนกับบริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน))

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทผลด�าเนินงานด้านความยั่งยืน รายงานประจ�าปี 2561 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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โครงการคอนโดมิเนียม 
172 โครงการ

โครงการคอนโดมิเนียม 
39 โครงการ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของแสนสิริ

 เข้าลงทุนในตลาดทาวน์เฮาส์ระดับราคาล่างถึงกลาง
 ซึ่งยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพ

 มุ่งเน้นการท�าการตลาดต่างประเทศเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
 มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 รักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางนวัตกรรมด้านสินค้า
 และบริการ

 สร้างอัตราการเติบโตผ่านการลงทุนในแบรนด์ระดับโลก

 เพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม
 ในการท�างาน เพื่อสนับสนุนการท�างานร่วมกัน รวมถึงวิถีการท�างานใหม่ ๆ

แสนสิริเดินหน้าขยายตลาดทาวน์เฮาส์ เพื่อรองรับ 
ความต้องการซื้อโครงการทาวน์เฮาส์ที่สูงขึ้น โดยในป ี
2561 แสนสริไิด้เปิดตัวโครงการทาวน์เฮาส์ใหม่ทัง้หมด 
7 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 5,749 ล้านบาท

แสนสริริกุเพิม่ตลาดต่างชาติเพือ่เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและรกัษา
ความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจตลาดต่างประเทศ โดยมีการต้ังเป้ายอดขาย
เพิ่มขึ้นถึง 13,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกและเอเชีย ซึ่งล่าสุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิด
ส�านกังานขายในต่างประเทศเพ่ิมขึน้ ทีฮ่่องกง เกาหลี ไต้หวนั และญีปุ่่น 
แสนสิริสามารถท�าท�ายอดขายได้ 13,190 ล้านบาท 

แสนสิริพันธมิตรกับ โตคิว คอร ์ปอเรชั่น และ  
โรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อเปิดตัวโครงการ เวลล์เนส  
เรสซิเดนซ์ (Wellness Residence) และโครงการ
คอนโดมิเนียม ที่ออกแบบอย่างเฉพาะตัวเพื่อรองรับ
ความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริม 
สุขภาพของผู้อยู่อาศัย

การเดินหน้าขยายตลาดทาวน์เฮาส์ 

การเจาะตลาดต่างชาติ 

การเปิดแผนพัฒนาคอนโดสุขภาพ

โครงการบ้านเดี่ยว
105  โครงการ

โครงการบ้านเดี่ยว
40  โครงการ

โครงการทาวน์เฮาส์
74 โครงการ

โครงการทาวน์เฮาส์
17 โครงการ

โครงการมิกซ์
1 โครงการ

โครงการมิกซ์
1 โครงการ

โครงการที่แสนสิริพัฒนาทั้งหมด โครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน 
(Project on Hand)

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทผลด�าเนินงานด้านความยั่งยืน รายงาน
ประจ�าปี 2561 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)
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แนวทางเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation)

แสนสิริพัฒนาและด�าเนินโครงการเพ่ือรองรับการเข้าสู ่ยุค
ดจิทิลั ต่อยอดความส�าเรจ็และผสมผสานกลยุทธ์ด้านดจิทิลัใน
การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกับ
การพัฒนารากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

พัฒนาเทคโนโลยีและสรรหานวัตกรรมที่น�ามาต่อยอดได้
ส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กร เพ่ือให้การท�างานมี
ความคล่องตัวและก้าวเท่าทันยุคดิจิทัล
การมุ่งเน้นทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้แสนสิริเกิดผลงานเป็น
รปูธรรมทัง้ในด้านสนิค้า บรกิาร และการเพ่ิมประสทิธภิาพ
การท�างานภายในองค์กร

การร่วมกับ สิริ เวนเจอร์ส หน่วยงานหลักในการลงทุนกับ
สตาร์ทอัพ เพ่ือสร้างความร่วมมือและระบบนิเวศส�าหรับ
สตาร์ทอัพ โดยร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลก เช่น 
SOSA และ Plug and Play รวมไปถึงการพฒันาต่อยอด 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา Home Service Application 
ช่วยยกระดบัการใช้ชวีติของลกูค้า และความสะดวกสบาย 
โดยด�าเนินการตามแผนลงทุนระยะยาว 3 ปี ด้วย 
งบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท

สินค้า

บริการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานภายในองค์กร 

แสนสิริน�าเทคโนโลยีประเภทปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) Internet of Things 
(IoT) เครื่องสวมใส่(Wearable) 
และหุ่นยนต์ (Robot) มาใช้สร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตที่
สะดวกขึ้นส�าหรับลูกบ้านแสนสิริ

แสนสิริอ�านวยความสะดวกและ 
ยกระดับการบริการลูกค้าให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ผ่านแอปพลิเคชนั  
Home Service 2.0 ที่มีระบบ 
การใช้งาน Thai Voice Command 
และพร้อมเปิดตัวให้ลูกบ้านทุกคน 
ใช้ใน ปี 2562

แสนสิริน�าระบบ Salesforce มาใช้ใน
การท�าการตลาดและระบบการบริการ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
ระบบ Primavera เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมขั้นตอนการก่อสร้าง

การขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยวิธีการท�างานแบบเอจาวล์ (Agile) 

การผลักดันวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน 

แสนสริขิบัเคลือ่นการท�างานขององค์กรด้วยวธิกีารท�างานแบบ
เอจาวล์เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดอายุงาน และสามารถสร้างความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรให้มากขึ้น ผ่าน 3 แนวคิด ได้แก่ 

แสนสริขิบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามย่ังยืน (Sustainability) ตาม
วสิยัทศัน์ภายใต้การด�าเนนิงานทีค่รอบคลุม การจดัการของเสยี
อย่างมีประสทิธภิาพ (Waste Management) การประหยัด
พลังงานและสร้างไฟฟ้าทดแทน (Energy Saving & 
Generation) บรกิาร Smart Move ทีน่�ารถไฟฟ้ามาให้บรกิาร
กบัลกูบ้าน และการพันธมติรกบัหน่วยงานทกุภาคส่วนเพือ่ด�าเนนิ
ธรุกจิอย่างย่ังยืน

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการและบริการ
ในอนาคต 

2. ปรับเปล่ียนวิธีการท�างานโดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพ่ิม
ความยืดหยุ่นในการท�างานรวมถึงเปิดรับทุกความคิดโดยเอา
ความต้องการลกูค้าเป็นหัวใจส�าคัญ แสนสริยัิงใช้แนวคิด Every 
Day is Friday ในสถานทีท่�างานเพือ่สร้างแรงจงูใจให้บุคลากร
มีความสขุและมีความกระตือรอืร้นในการท�างานในทกุวนั

3. สร้างความม่ันคงในการท�างาน (Life-long Employability) 
และพฒันาบุคลากรให้สามารถเติบโตไปสูค่วามส�าเรจ็พร้อมกบั
องค์กร โดยมีแผนเปิดตัวโครงการ “New Generation of 
Young Designer” เพื่อสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ในการพัฒนา
แนวคิดผนวกกับความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้
สามารถ และใช้ในการพัฒนาโครงการและบรกิารทีเ่หมาะกบัคน
รุน่ใหม่มากย่ิงขึน้
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ห่วงโซ่คุณค่าของแสนสิริ 

การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ
ส�าหรับการพัฒนาโครงการ

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

 • การก�าหนดลูกค้ากลุ่มเป่้าหมาย
และการวิเคราะห์คู่แข่ง

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ประเดน็ส�าคัญทางด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • การออกแบบแนวคิดโครงการ 
และพัฒนาแบบส�าหรับใช้ ใน 
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ

 • การคัดเลือกวสัดทุีใ่ช้ในโครงการ
 • การขออนุญาตจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดเตรียมเงินทุน ส�าหรับ

พัฒนาโครงการ

 • การก�าหนดแผนการขายและ 
กิจกรรมทางการตลาด

 • การคัดเลอืกเครือ่งมอืในการขาย 
และสื่อทางการตลาด

 • การออกแบบและสร้างบ้าน
ตัวอย่าง

การออกแบบและ
การเตรียมพัฒนาโครงการ

การวางแผนการขายและ
กิจกรรมการตลาด

 • การคัดเลือกผู้รับเหมา ที่ปรึกษา 
ควบคุมงานกอ่สรา้งของโครงการ 
และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 • การก่อสร้างสาธารณูปโภค 
สว่นกลาง การผลติแผ่นคอนกรตี 
ส�าเร็จรูปและขนส่งมาติดต้ังยัง 
โครงการและการก่อสร้างบ้าน/ 
ห้องชุด

 • การบริหารจัดการต้นทุนของ 
โครงการ

 • การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง

 • การอ�านวยความสะดวกในเรื่อง
การขอสินเชื่อกับทางธนาคาร

 • การตรวจรับมอบ บ้าน/ห้องชุด 
และการแก้ไขงาน

 • การโอนกรรมสิทธิ์

 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การรบัประกนัคุณภาพ บา้น/ห้องชดุ
 • การแจ้งซ่อม
 • การจัดต้ังนิติบุคคลส�าหรับบริหาร

อาคารที่พักอาศัย

การก่อสร้างของโครงการ การส่งมอบ บ้าน/ห้องชุด
ให้กับลูกค้า

บริการหลังการโอน
กรรมสิทธิ์
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บรรษัทภิบาลและ
การจัดการความเสี่ยง
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บรรษัทภิบาลและ 
การจัดการความเสี่ยง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แสนสิริด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน และยัง
เป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่องค์กร แสนสริจิงึมุง่ม่ัน
ที่จะพัฒนำธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม อันจะเป็นกำรรักษำ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

แสนสริกิ�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพือ่วำงกรอบ
กำรก�ำกับดูแลองค์กรให้เป็นเลิศ และสอดคล้องตำมเกณฑ ์
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบียนทีต่ลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ก�ำหนด 

แสนสิริก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดยด�ำเนินงำน
ตำมนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร พร้อมก�ำหนดโครงสร้ำงกำร
ก�ำกับดูแลองค์กรที่ประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรที่เหมำะสม 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ
อยำ่งสอดคล้องกับนโยบำยดังกลำ่ว 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กำรสนบัสนนุด้ำนควำมรบัผิดชอบ
ของทำงคณะกรรมกำรตำม

หน้ำที่เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงธุรกิจและรักษำเงินทุนของ 

บริษัทฯ

กำรเคำรพกฎหมำยและหลัก
สิทธิมนุษยชน ตำมที่ก�ำหนด 
ไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ และ

จรรยำบรรณคู่ค้ำธุรกิจ

กำรเพิ่มคุณค่ำให้ผู้ถือหุ้นใน 
ระยะยำวภำยใต้กรอบ
จริยธรรมธุรกิจที่ดี

กำรค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วน 

ได้เสยีภำยใน อนัได้แก่ พนกังำน 
และผู้บริหำรของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก ได้แก่ ผู้ถือหุน้ ลูกค้ำ 
คู่แข่ง และคู่ค้ำทำงธุรกิจ ซึ่ง
กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นส่วน

ส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ควำมยั่งยืนขององค์กร

กำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั  
และกำรไม่รับของขวัญของ 

บริษัทฯ

ก�ำหนดให้บุคลำกรทุกคน
ด�ำเนินงำนตำมคู่มือกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct)

กำรให้สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่ำงเท่ำเทียมกัน

กำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคัญอย่ำง
เป็นธรรม มีควำมโปร่งใส ทนัเวลำ

ดูรำยละเอียดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรำยงำนประจ�ำปี 2561
และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/02-corporate-governance-and-code-of-conduct-TH.pdf
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โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กร โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลองค์กรของแสนสิริประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อย ทีท่�ำหน้ำทีด่แูล 
กำรด�ำเนินงำนหลักของบริษัทและงำนด้ำนควำมรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

กำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนของแสนสริริบัผิดชอบโดย
คณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด 12 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรอสิระ 5 ท่ำน กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำร 3 ท่ำน 
และกรรมกำรทีเ่ป็นผู้บรหิำร 4 ท่ำน 

ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรบรษิทัยังเป็นกรรมกำรอสิระ และ
บทบำทของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่
ยังถกูแยกออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน เพ่ือควำมสมดลุในกำร
ก�ำกบัดแูลองค์กร

(ดูรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลเพิ่มเติมในรำยงำนประจ�ำปี 2561 และบนเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรรวมถึงควำมรับผิดชอบด้ำนอื่น ๆ พร้อมทั้งพิจำรณำ 
ผลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำร เพ่ือให้แน่ใจว่ำองค์กรสำมำรถ 

ส่งมอบประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถอืหุ้นภำยในกรอบจรยิธรรมอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของแสนสิริ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
(Nomination and 
Compensation Committee)

คณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
(Corporate Social
Responsibility Committee)

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(Risk Management 
Committee)

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
(Corporate Governance 
Committee)

คณะกรรมกำรบริหำร 
(Executive Committee)

คณะกรรมกำรลงทุน 
(Investment Committee)

สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับ
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน

สรรหำ และแต่งต้ังกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และกระบวนกำร 
โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด ครอบคลมุถงึจรรยำบรรณ 
ภำวะผู้น�ำ และวิสัยทัศน์ 

พจิำรณำนโยบำย และก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแต่งตั้งคณะท�ำงำน
เพ่ือท�ำหน้ำที่สนับสนุนกิจกรรม และกำรรณรงค์ด้ำน 
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมซึง่มุ่งปรบัปรงุ 
และพัฒนำธุรกิจ เพื่อควบคุมผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งมุ่งพัฒนำกระบวนกำรธุรกิจให้มี
มำตรฐำนตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

พจิำรณำนโยบำย กลยทุธ์ และมำตรกำรเกีย่วกบักำรบรหิำร 
ควำมเสีย่งขององค์กร รวมทัง้ก�ำกบัดแูล ติดตำม ตรวจสอบ และ
แลกเปล่ียนข้อมลูกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมถงึหน่วยงำน 
ตรวจสอบภำยในองค์กร และทบทวนกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำร

ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีนโยบำยด้ำนกำรพฒันำ 
อย่ำงย่ังยืน และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกจิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงำนก�ำกับดูแล

ก�ำหนดแผนธรุกจิ ทศิทำง กลยทุธ์ และโครงสร้ำงองค์กรและ
กำรบรหิำรงำนหลกั ควบคุมดแูลกจิกำรรำยวนัให้เป็นไปตำม
แนวนโยบำย และงบประมำณทีไ่ด้รบัจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนธรุกจิทีไ่ด้รบัอนมัุติไว้ ตลอดจนกลัน่กรองเรือ่งต่ำง ๆ 
ก่อนน�ำเสนอเข้ำสูค่ณะกรรมกำรบรษิทั

ก�ำหนดและพิจำรณำแผนกำรลงทุนของบริษัททั้งในและต่ำง
ประเทศ ลงทนุในกจิกำรทีมี่ศกัยภำพเติบโตสงู กจิกำรร่วมลงทุน  
หรอืลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยกีำรให้บรกิำรด้ำน
อสงัหำรมิทรพัย์ รวมทัง้ติดตำมประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรตำม
กลยทุธ์องค์กร และควำมสำมำรถในกำรขยำยธรุกจิให้เป็นไป
ตำมทศิทำงและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบรษิทั

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ก�ำหนด
เกณฑ์ส�ำหรับกำรพิจำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำรของแสนสิริ 
โดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญ และควำมสำมำรถ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ วิสัยทัศน์ ภำวะควำมเป็นผู้น�ำ 

โดยไม่ค�ำนงึถงึเรือ่งเพศ สญัชำติ ศำสนำ เพ่ือให้เกดิควำมเสมอภำค  
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อบริษัทและเพ่ือให้ม่ันใจ
ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ

ผลกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่จีะสะท้อนถึงประสทิธภิำพกำรท�ำงำน 
ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่มีต่อนโยบำยและ 
ควำมมุ่งม่ันในกำรพฒันำองค์กร ในปี 2561 คณะกรรมกำรของ
แสนสริมีิอตัรำกำรเข้ำประชมุคณะกรรมกำรทีร้่อยละ 87 แสนสริิ
ได้รับผลกำรส�ำรวจตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บรษิทัจดทะเบียนในระดบัดมีำก (4 ดำว) เทยีบกบัเป้ำหมำยที่

ประสิทธิผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คะแนนระดบัดเีลิศ (5 ดำว) ภำยในปี 2564 โครงกำรดงักล่ำว
ตรวจประเมนิโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) และ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
(ดรูำยละเอยีดผลกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเพ่ิมเติมในรำยงำนประจ�ำ
ปี 2561)

รางวัลด้านการก�ากับดูแลองค์กรของแสนสิริ

แสนสิริเป็นหนึ่งในสองของบริษัทในประเทศไทยที่มี 
กำรพัฒนำด้ำนกำรก�ำกับดูแลองค์กรมำกที่สุด โดยเม่ือ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 นำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้เขำ้ 
ร่วมงำนประกำศรำงวัล 2nd ASEAN Corporate 
Governance (CG) Awards Ceremony ณ  
กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็นกำรประเมิน
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรอำเซียน โดยมี ASEAN CG 
Scorecard (ACGS) เป็นเกณฑ์กลำงในกำรประเมิน

และจัดอันดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยแสนสิริได้รับ
รำงวัล “2 Most Improved PLCs (Thailand)” ซึ่ง
เป็นรำงวัลส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนำกำร
ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดดเด่นสูงสุด 2 อันดับแรก  
ซึ่งรำงวัลดังกล่ำวสะท้อนถึงควำมต้ังใจที่จะพัฒนำกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพ่ือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยี
ทุกฝ่ำยของแสนสิริ

จรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct)

กำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมจีรรยำบรรณเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร เพือ่ลดควำมเสีย่งของผลกระทบในแง่เศรษฐกจิและธรรมำภบิำลขององค์กร 
แสนสริจิงึได้จดัท�ำคู่มือก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรรยำบรรณธรุกจิ (Code of Conduct)  
และให้คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทบทวนหลกักำรและแนวปฏบิตัดิงักล่ำว  
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวำงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจตำม 
แนวปฏบัิติทีด่ตีลอดกระบวนกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร ส่งเสรมิให้พนกังำนในองค์กร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรและแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของแสนสริิ 

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

จรรยาบรรณกรรมการ
ปฏบัิติหน้ำทีด้่วยควำมสจุรติ และด�ำเนนิ
ธรุกจิตำมข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง รวมถึง

ทบทวนจรรยำบรรณธรุกจิเป็นประจ�ำทกุปี 

การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม
ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยและ
ระเบยีบของหน่วยงำนรำชกำร และเคำรพใน
ขนบธรรมเนยีมของพืน้ทีท่ีเ่ข้ำไปด�ำเนนิธรุกจิ

สิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภำยใต้

หลักสิทธิมนุษยชนสำกล (Universal 
Declaration of Human Rights: UDHR) 

และสิทธิเด็ก (Children’s Rights 
and Business Principle: CRBP)

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ซื้อขายหลักทรัพย์

ป้องกนัข้อมูลภำยในบรษิทัฯ มใิห้ถูกน�ำไป
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัจำกบคุคล 

ภำยในบริษัทฯ

จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวิสัยทัศน์องค์กร 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มแสนสิริ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้อง หรือประกอบธุรกิจ 

ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์กับกลุ่มแสนสิริ

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

บริหำรจัดกำรธุรกิจ รวมถึงมุ่งปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรธุรกิจ 

เพื่อควบคุมผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย

ทรัพย์สินทางปัญญา
ปกป้อง และรกัษำทรพัย์สนิทำงปัญญำของ
องค์กร ไม่ให้ถูกละเมดิ หรอืน�ำไปเผยแพร่ 

โดยไม่ได้รบัอนญุำต

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ครอบคลมุประเดน็กำรรบัสิง่ของ หรอื
ประโยชน์อืน่ใด กำรบรจิำคหรอืให้เงิน

สนบัสนนุ กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง และ
ควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิและกำรจดัซือ้จดัจ้ำง

การปฏิบัติต่อลูกค้า
ปฏิบัติต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรม  

และบริหำรจัดเก็บข้อมูลในองค์กร  
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจดัการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
บันทึก และรำยงำนข้อมูลให้ตรงตำม
ข้อเท็จจริง รวมถึงจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสำรส�ำคัญอย่ำงเป็นระบบ และ

มีควำมปลอดภัย 

การปฏบัิตต่ิอคูส่ญัญา
บรษิทัฯ หรอืบุคคลภำยนอกต้องด�ำเนนิกำร
ขึน้ทะเบยีนคู่ค้ำ และเป็นไปตำมขัน้ตอนที่

กลุม่แสนสริกิ�ำหนด
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ในปี 2561 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้มีกำรทบทวน 
กฎบตัรของคณะกรรมกำรแสนสริ ิและจรรยำบรรณธุรกจิ รวมถงึ
นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั และก�ำหนดให้หน่วยงำน 

ทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดมำตรกำรกำรด�ำเนนิกำรด้ำนจรยิธรรมธรุกจิ 
เพือ่น�ำหลกักำรเข้ำมำสูก่ระบวนกำรปฏบัิติเพือ่ผลกัดนัให้องค์กร
ปรบัตวัให้สอดคล้องต่อควำมคำดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยี

การรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์อืน่ใด
งดรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจำก

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กำรรับ
ของขวัญ กำรขอเลี้ยงรับรอง กำรรับเงิน

บริจำค บริษัทฯ อนุโลมให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน สำมำรถรับของ
ช�ำร่วยที่มีมูลค่ำไม่เกิน 500 บำทในช่วง

เทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมหรือ 
งำนประชำสัมพันธ์

นโยบายช่วยเหลอืทางการเมอืง
ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 

ไม่มีส่วนร่วมและไม่ใช้ทรัพยำกรของ
บริษัท สนับสนุนนักกำรเมือง 

พรรคกำรเมือง หรือผู้มีอ�ำนำจทำง
กำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

การให้สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด
บริษัทฯ ก�ำหนดเรื่องกำรให้สิ่งของ หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท สำมำรถ

ปฏิบัติได้ในช่วงเทศกำลอันเป็น
ประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม 

ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมำย โดยให้ขออนุมัติ
ด�ำเนินกำรจำกระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ
การจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ำมให้หรือรับสินบนกับคู่ค้ำ คู่สัญญำ 
หรือ หน่วยงำนใด ๆ ทั้งภำครัฐและ

ภำคเอกชน และให้ด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงโปร่งใส และไม่ขัดต่อกฎหมำย

นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือ
เงินสนับสนุน

กำรให้หรือรับเงินบริจำค เงินเรี่ยไร 
เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินอื่นใด
เพื่อกำรกุศล ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 

และชอบด้วยกฎหมำย โดยต้องมั่นใจได้
ว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกลำ่วไม่ได้ถูกน�ำไป
ใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรให้หรือรับสินบน 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านคอร์รัปชัน

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรของจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของจรรยำบรรณธุรกิจที่แสนสิริก�ำหนดให้เป็นพื้นฐำน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมโปร่งใส และสะท้อนถึงกำร 
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเนือ่งจำกกำรคอร์รปัชนัสำมำรถส่งผลกระทบ 
ต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียง และควำมเชื่อถือของผู้ถือหุ้นรวมถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องอยำ่งมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพำะ
ควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชันในกระบวนกำรพัฒนำโครงกำรของ
แสนสิริ ดังนั้นแสนสิริจึงก�ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รปัชนัพร้อมมำตรกำรควบคมุภำยในกระบวนกำรด�ำเนนิงำน 
ทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตำมคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ 
จรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดย
พนกังำนของบรษิทั ทกุระดบัต้องมีควำมเข้ำใจและยึดถอืปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมใน 
สถำนประกอบกำรที่ดีและไม่ยอมรับต่อกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ตลอดกระบวนกำรธุรกิจ

แสนสริกิ�ำหนดควำมรบัผิดชอบและขัน้ตอนกำรปฏบัิติงำนให้สอดคล้อง 
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท�ำหน้ำทีด่แูลและตรวจสอบด้ำนกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชนั สือ่สำร
แนวปฏิบัติให้แก่พนักงำนทุกระดับเพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึง
ประเดน็ดงักล่ำว และก�ำหนดให้มีกำรตรวจตดิตำมและประเมนิผล
กำรด�ำเนนิมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนัเป็นประจ�ำทกุปี 

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

แสนสริเิข้ำเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบัิติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อมุ่งเน้นกำรเปล่ียนทัศนคติ
ผู้น�ำในภำคธรุกจิให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ  
พร้อมทัง้ใช้นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนัเพ่ือสร้ำง

ระบบป้องกนักำรทจุรติทกุรปูแบบทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำง
กำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยแสนสริไิด้รบักำรรบัรองให้เป็นสมำชกิ 
แนวร่วมดังกล่ำวเม่ือวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

(ดูรำยละเอียดโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่ http://www.thai-cac.com)

ผลการด�าเนินงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

แสนสิริเล็งเห็นควำมส�ำคัญ และต้องกำรให้พนักงำนทุกคนตระหนัก 
และเข้ำใจในประเด็นกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันภำยในองค์กร อันเป็น 
ปัจจยัหลกัส่งเสรมิให้เกดิควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ในกำรนี้ แสนสิริจัดให้มีกำรฝึกอบรม
เรื่องกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
ต่อกำรปฏิบัติงำนทั้งภำยนอกและภำยในบริษัทฯ รวมทั้งมีกำรชี้แจงให ้
คู่ค้ำทำงธรุกจิรบัทรำบถงึเจตนำรมณ์และวฒันธรรมองค์กรของแสนสริ ิ
ที่พยำยำมต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ



36 37

โครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันภายในองค์กร 

ในปี 2561 แสนสริจิดัอบรมเรือ่งกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั
ภำยในองค์กร โดยมีพนักงำนเข้ำอบรม มำกกว่ำ 50 รำย

คู่ค้าธุรกิจและ
การต่อต้านการทุจริต

แสนสิริได้ท�ำกำรชี้แจงคู่คำ้ธุรกิจกว่ำ 1,500 รำย ในปี 2561 ถึง
ควำมคำดหวงัในแนวปฏบิติัด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชนั
ในกระบวนกำรด�ำเนินงำนร่วมกับคู่ค้ำ เช่น คู่ค้ำธุรกิจสำมำรถ
รำยงำนกรณลีะเมดิจรรยำบรรณธรุกจิของพนกังำนในกลุม่แสนสริ ิ
ตำมช่องทำงกำรร้องเรยีนทีแ่สนสริกิ�ำหนด ซึง่ตัวตนของผู้ร้องเรยีน 
จะได้รับกำรคุ้มครองตลอดกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
นอกจำกนี้แสนสิริยังได้ส่งจดหมำยแจ้งคู่ค้ำธุรกิจถึงนโยบำย 
ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกำลส�ำคัญต่ำง ๆ และขอควำมร่วมมือ
จำกคู่ค้ำธุรกิจทุกรำยในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกลำ่ว 

นอกจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรภำยในองค์กรแล้ว 
แสนสิริยังได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรสื่อสำรแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสยีส�ำคัญภำยนอก 

เช่น คู่คำ้ธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจวำ่  แสนสิริจะได้รับควำมร่วมมือใน
กำรต่อตำ้นคอร์รัปชันตลอดกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร

การร้องเรยีนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ต้ีองมีระบบกำรร้องเรยีนทีใ่ห้ควำมเป็นธรรม  
และกำรคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรยีน แสนสริใิห้ควำมส�ำคัญกบัข้อร้องเรยีน 
ด้ำนกำรละเมิดจรรยำบรรณธรุกจิทกุกรณ ีโดยก�ำหนดมำตรกำร 
ที่ให้ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงำนที่ร้องเรียนกรณี
พบเห็นกำรละเมิดจรรยำบรรณธุรกิจ หรือเหตุกำรณ์ที่ม ี
ควำมเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสนสิริจะไม่ท�ำ 
กำรปรับลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือด�ำเนินกำรที่ให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ท�ำกำรร้องเรียน แม้กำรกระท�ำนั้นจะท�ำให้องค์กร 
สญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิ ทัง้นี ้แสนสริเิปิดช่องทำงกำรร้องเรยีน 
แจ้งเบำะแส หรือแสดงควำมคิดเห็น ส�ำหรับพนักงำนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพ่ือน�ำไปสู่กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  
กำรพฒันำบุคลำกรและกำรปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำร ให้สอดคล้อง 
กับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)

อีเมล CG@sansiri.com

เว็บไซต ์ www.sansiri.com/กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 จ่ำหน้ำซองถึงผู้รับแจ้งเบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ดังนี้
 • ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร หรือ
 • ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
 • เลขำนุกำรบริษัท (ส�ำนักกฎหมำย)
 และตำมด้วยที่อยู่ ดังนี้ 
 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) 
 475 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

ไปรษณีย์
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

แสนสริิก�ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อกำร
ด�ำเนนิงำนทีส่ำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
อย่ำงมีประสทิธภิำพ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ซึ่งเป็นผู ้ก�ำหนดนโยบำยและอนุมัติแผนปฏิบัติงำนด้ำน 
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรชุดย่อยบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำที่
ก�ำกับดูแลประเด็นควำมเสี่ยงขององค์กร และน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพือ่อนมัุติ และส่วนงำนบรหิำร 
ควำมเสีย่งภำยใต้ฝ่ำยวำงแผนองค์กรและพฒันำควำมย่ังยนืจะ

เป็นฝ่ำยสนับสนุนและประสำนงำน รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูล 
ควำมเสี่ยงทั้งองค์กร ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่ำวจะสอดคล้อง 
ตำมแนวทำงกำรป้องกนั 3 ชัน้ นอกจำกนีแ้สนสริมีิแผนพัฒนำ
เพิม่เติมในส่วนของกำรก�ำหนดกลไกกำรประเมินประสทิธผิลของ
กำรบริหำรจัดกำร โดยอำศยัตัวชีว้ดัควำมเสีย่ง (Key Risk 
Indicators) เป็นเครือ่งมือเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเสีย่งที่
อำจเกดิขึน้ 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจและทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ร้องเรยีนแจ้งเรือ่งร้องเรยีนผ่ำนช่องทำง กำรแจ้งเบำะแสทีก่�ำหนด

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและบรรษทัภบิำลประเมนิประเภท
เรือ่งร้องเรยีนภำยในระยะเวลำ 30-60 วนั ตำมควำมเหมำะสมของเรือ่งร้องเรยีนนัน้ ๆ

ก�ำหนดมำตรกำร แนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรและ
รำยงำนควำมคบืหน้ำของกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แนวทางการป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of Defense) 

1st Line of Defense 2nd Line of Defense 3rd Line of Defense

Senior Management

Governing Body / Board / Audit Committee

Regulator

External audit

Management
Controls

Internal
Control

Measures

Financial Controls

Security

Risk Management

Quality

Inspection

Compliance

Internal
Audit

ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้เป็นส่วนหนึง่ของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
กำรวำงแผน และกระบวนกำรรำยงำน 
ทั้งในระดับกำรด�ำเนินงำน และระดับ

กลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง

ก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบกำรควบคุมจัดกำร
ควำมไม่แน่นอน เพื่อเพิ่มโอกำสรับ

ผลตอบแทนหรือลดโอกำสควำมสูญเสีย

ก�ำหนดให้ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้
มำตรฐำนทัง้องค์กร มีกำรทบทวน 
เฝ้ำติดตำม และก�ำหนดมำตรกำร

จดักำรควำมเสีย่งทัง้ทีเ่กดิขึน้ใหม่หรอืที่
เปลีย่นแปลงไปโดยเจ้ำของควำมเสีย่ง  

(Risk Owner) ต้องมส่ีวนร่วมใน
กระบวนกำรพจิำรณำควำมเสีย่ง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แสนสริกิ�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพ่ือเป็นกรอบใน
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
ทุกระดับ ครอบคลุมกำรทบทวน เฝ้ำติดตำม และกำรก�ำหนด
มำตรกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง

(ศึกษำรำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของแสนสิริในรำยงำนประจ�ำปี 2561 และเว็บไซต์ https://www.sansiri.com)

การบริหารความเสี่ยงและ
เหตุการณ์ไม่ปกติ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงและเหตุกำรณ์ไม่ปกติเป็นหนึ่งใน
กระบวนกำรส�ำคัญส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจในระยะยำว และ
เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรปรบัตัวต่อประเดน็ควำมเสีย่ง
ทีอ่ำจเกดิขึน้ กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพและ
ครอบคลุมทุกประเด็นควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในกำรคงควำมได้เปรยีบทำงกำรแข่งขนั และกำรพฒันำองค์กร
ให้เกิดควำมยั่งยืน ในกำรนี้ แสนสิริจึงก�ำหนดนโยบำยและ
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือด�ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมกำรวิเครำะห์  
กำรก�ำหนดมำตรกำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กรและระดับฝ่ำย 
และกำรทบทวนประเด็นควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

แสนสริดิ�ำเนนิงำนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยปฏิบัติตำมแนวทำง
กำรป้องกนั 3 ชัน้ (Three Lines of Defense) ตำมแนวคดิ 
ส�ำหรบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรตรวจสอบสมัยใหม่ทีเ่ชือ่มโยง 
กำรท�ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกนัในลกัษณะของ “ชัน้” 
โดยหน่วยงำนในชัน้แรก คือหน่วยงำนทีเ่ป็นผู้เผชญิกบัควำมเสีย่ง
โดยตรง (ผู้ดแูลควำมเสีย่งแต่ละฝ่ำย) หน่วยงำนชัน้ทีส่องประกอบ
ด้วยหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงและก�ำกับกำรปฏิบัติงำน  
(คณะกรรมกำรชดุย่อยบรหิำรควำมเสีย่ง) ซึง่มีบทบำทในกำรช่วยเหลอื 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งที่
เผชญิและให้ค�ำปรกึษำแก่ผูด้แูลควำมเสีย่ง และหน่วยงำนชัน้ทีส่ำม
คือหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (คณะกรรมกำรตรวจสอบ) ท�ำหน้ำที่
ในกำรประเมนิควำมเพยีงพอของมำตรกำรต่ำง ๆ และด�ำเนนิกำร
ร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยนอกและหน่วยงำนก�ำกบัดแูล เพือ่ให้แน่ใจ
ว่ำกจิกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก�ำกบักำรปฏบัิติงำน และ
ตรวจสอบภำยใน เป็นไปอย่ำงถกูต้องและมีประสทิธภิำพ
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของแสนสิริ

แสนสริกิ�ำหนดกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่อดคล้องตำม
มำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง COSO-ERM ซึ่งเริ่มจำก 
กำรพจิำรณำสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร เช่น วฒันธรรมองค์กร 
นโยบำยของผู้บริหำร แนวทำงกำรปฏิบัติงำน บุคลำกร  
กระบวนกำรท�ำงำน ระบบสำรสนเทศ ระเบยีบ เป็นต้น เพือ่ก�ำหนด 
วตัถปุระสงค์ของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ให้มคีวำมสอดคล้องกบั
กลยุทธ์ และระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ก่อนท�ำกำร
ระบุควำมเสี่ยงโดยรวบรวมเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกับ 

หน่วยงำน ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงภำยในและภำยนอก และ 
ท�ำกำรพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรจัดกำรกับ 
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ต่อมำแสนสิริได้ประเมินและจัดล�ำดับ 
ควำมส�ำคัญของควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ และก�ำหนดมำตรกำร
กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้น ครอบคลุมกิจกรรมควบคุม
และระบบกำรตดิตำม และแสนสริจิะสือ่สำรกระบวนกำรทัง้หมด
ผ่ำนกำรใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในองค์กร

การเตรียมพร้อมส�าหรับ
ความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks)

แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงในระดบัโลก (Global Trends) ท�ำให้แสนสริิ 
ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงในระดับมหภำค เช่น ประชำกรที่อพยพ
เข้ำมำท�ำงำนในเมอืงหลวง จ�ำนวนประชำกรผู้สงูอำยุทีเ่พิม่ขึน้ กำรบรูณำกำร 
นวตักรรมทีพ่ฒันำอย่ำงรวดเรว็ และกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
อำจน�ำไปสู่ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) 

ในปี 2561 แสนสริจิดัให้มีกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกเหตกุำรณ์
ที่เปล่ียนแปลง และจ�ำแนกปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจำก 
ควำมเสีย่งทีส่�ำคัญเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เศรษฐกจิ กำรเงนิ สงัคม  
กฎหมำย และกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม แสนสริจิะท�ำกำรพจิำรณำ 

ปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ หรอืมำตรกำรบำงอย่ำงหำกมกีำรเปลีย่นแปลง 
ของประเด็นหรือระดับควำมเสี่ยงของปัจจัยควำมเสี่ยง เพ่ือ
ด�ำเนนิกำรให้มำตรกำรกำรป้องกนัต่ำง ๆ  สำมำรถลดผลกระทบ 
ให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

8. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information & 

Communication)

1. สภาพแวดล้อมภายใน
(Internal Environment)

2. การก�าหนดวัตถุประสงค์
(Objective Setting)

3. การระบุความเสี่ยง
(Risk Identification)

4. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

5. การตอบสนองต่อความเสีย่ง
(Risk Response)

6. กิจกรรมควบคุม
(Control Activity)

7. ระบบการติดตาม
(Monitoring)

ในปี 2561 ส่วนงำนบริหำรควำมเสี่ยงของแสนสิริได้จัด
ให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแก่ผู้บริหำรระดับสูงและ
ระดับปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท�ำทะเบียนควำมเสี่ยง และ
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น เพื่อน�ำมำ
ปฏบิติัในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนียั้งรวมถึง
กำรปรับรำยละเอียดของทะเบียนควำมเสี่ยงทั้งระดับ
องค์กรและระดบัหน่วยงำน เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในกำรควบคมุ 
และติดตำมประเด็นควำมเสี่ยงภำยใต้สถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะพิจำรณำรำยงำน
ทะเบียนควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk 
Profile) และระดับฝ่ำยงำน (Departmental Risk 
Profile) เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและอำจก�ำหนด
มำตรกำรเพิ่มเติมให้เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

จำกผลกำรรำยงำนพบว่ำประเด็นควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรด�ำเนินงำน (Operational Risk) และควำมเสี่ยง
ด้ำนกลยุทธ์ (Strategy Risk) มีจ�ำนวนสงูสดุตำมล�ำดบั 
โดยแสนสิริได้มุ่งเน้นกับมำตรกำรควบคุมที่สนับสนุน
ควำมสมบูรณ์ของกำรถ่ำยโอนข้อมลู กำรพฒันำศักยภำพ 
ของพนักงำน และกำรวำงแผนงำนเป็นส�ำคัญและเพื่อ 
ลดควำมเสี่ยงจำกประเด็นดังกลำ่ว  
แสนสิริก�ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ
มำตรกำรควบคมุควำมเสีย่งระดบัองค์กร และระดบัฝ่ำย
งำนในทุกไตรมำส โดยจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งชดุย่อย 4 ครัง้ต่อปี และคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 2 ครัง้ต่อปี เพือ่รำยงำนผลควำมคบืหน้ำ 
ของกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก�ำหนด
ทิศทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไป 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง
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การบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ

แสนสริมีิกระบวนกำรบรหิำรจดักำรเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ซึง่เกีย่วข้อง 
กบัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  เช่น ข้อพพิำทกบับคุคลภำยนอกและภำยใน  
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เป็นผลจำกภัยภิบัติทำงธรรมชำติ หรือ
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบต่ำง ๆ  ตลอดจนสถำนกำรณ์ทีส่ือ่มวลชน 
และสงัคมให้ควำมสนใจ เพือ่ลดควำมรนุแรงและป้องกนัผลกระทบ 
ที่อำจส่งผลต่อต้นทุน ภำพลักษณ์ ชื่อเสียง และควบคุมไม่ให ้
ยกระดบัเป็นเหตกุำรณ์วกิฤติ รวมถงึสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแสนสิริบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ ์
ไม่ปกติโดยจ�ำแนกตำมระดบัควำมรนุแรงและจ�ำนวนผู้เกีย่วข้อง 
โดยหน่วยงำนรับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงำน Call Centre  
คณะกรรมกำรพิจำรณำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม 
(Social Media Committee: SMC) หน่วยงำนบรหิำรจดักำร

ข้อพพิำท (Incident Management Team: IMT) หน่วยงำน 
บรหิำรจดักำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ (Business Continuity 
Management Team: BCMT) หน่วยงำนรบัมอืสถำนกำรณ์
ฉกุเฉนิ (Emergency Response Team: ERT) และหน่วยงำน 
บรหิำรจดักำรเหตกุำรณ์วิกฤต ิ(Crisis Management Team 
: CMT) ในปี 2561 กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ไม่ปกติได้รับ
กำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยังได้
จดัให้มีกำรอบรมเพือ่ให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำ
บุคลำกรจะสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ของแสนสิริปี 2561

ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย

แสนสิริพิจำรณำถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 
(Global Trends) และระดับภูมิภำค ภำยใน 3-5 ปีข้ำงหน้ำ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกรและชนชั้นกลำง หรือนวัตกรรมที่พัฒนำไปอย่ำง
รวดเร็ว ซึ่งสำมำรถส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของระดับ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือพฤติกรรม 
ผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น ควำมต้องกำรซือ้อสงัหำรมิทรพัย์
จำกบริษัทที่มีควำมรับผิดชอบ และตระหนักถึงควำมย่ังยืนใน

กำรด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นแสนสิริจึงต้องทบทวน
กระบวนกำรและกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้มี 
ควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยพิจำรณำ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันเพื่อประเมินแนวโน้มควำมเสี่ยงที่อำจ
เกดิขึน้ในอนำคต และควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ ได้แก่ กำรขยำย
ธุรกิจในต่ำงประเทศ และกำรคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งแสนสิริได้ก�ำหนดมำตรกำรเพื่อรองรับ 
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว

กำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�ำคัญ
ส�ำหรบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีกำรขยำยธรุกจิไปยัง
ตลำดใหม่ ๆ ในต่ำงประเทศส่งผลให้บรษิทัฯ มีควำมเสีย่งทีต้่อง
บรหิำรจดักำร  
แสนสิริจึงได ้วำงมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงของตลำด 
ต่ำงประเทศโดยเฉพำะในแถบเอเชยีซึง่มอีตัรำกำรเกดิของชนชัน้
กลำงมำกที่สุด โดยกำรร่วมมือกับบรรษัทข้ำมชำติ อย่ำงเช่น 
Luen Thai Group Limited ซึง่มีฐำนกำรด�ำเนนิธรุกจิอยู ่
ในฮ่องกงและมีเครอืข่ำยทำงธรุกจิทีส่�ำคัญในแถบเอเชยี เพ่ือให้
สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้มำกขึ้น นอกจำกนี ้
แสนสิริยังได้จัดให้มีช่องทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ภำษำจีน  
www.sansirithailand.cn และช่องทำงสือ่สงัคมในประเทศ
จนีอย่ำง WeChat (วแีชต) และ YouKu (โยวคู)่ เป็นต้น

แสนสิริเล็งเห็นควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันด้ำนนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงกำรที่อยู่อำศัย 
เนื่องจำกลูกค้ำในปัจจุบันมีควำมตระหนักถึงสินค้ำและ
ผลติภณัฑ์ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้ ซึง่องค์กร
สำมำรถคิดค้นนวตักรรมเพ่ือลดผลกระทบดงักล่ำว ในขณะเดยีวกนั 
กบักำรส่งมอบควำมประทบัใจให้แก่ลกูค้ำด้วย 
แสนสิริจึงได้ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนที่มุ ่งเน้นกำรใช้
นวตักรรมเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนส�ำหรับกำรออกแบบโครงกำร
ตำมแนวคิด Cool-living Design หรือ Breathable 
Condominium ให้สำมำรถลดกำรใช้พลงังำน เป็นต้น สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ มีข ้อกังวลด้ำน 
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสำมำรถสนับสนุน 
ควำมเป็นอยู่ทีด่แีละควำมพงึพอใจของลกูค้ำและลกูบ้ำน

ในปี 2561 พบว่ำมจี�ำนวนข้อร้องเรยีนด้ำนเหตุกำรณ์ไม่
ปกติที่รวบรวมผ่ำนระบบ Call Centre ทั้งหมด 144 
รำยกำร โดยเป็นเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น เหตุกำรณ์ที่มี
แนวโน้มเป็นข้อพิพำท จ�ำนวน 38 รำยกำร ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกำรบริกำร คุณภำพบ้ำน ผลกระทบต่อกำรก่อสร้ำง 
และกำรติดตำมงำน ทั้งนี้ทุกจ�ำนวนข้อพิพำทได้รับกำร
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำให ้
ผู้ร้องเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำง 
ต่อเนื่อง

ในปี 2561 แสนสริจิดัให้มกีำรฝึกอบรมกำรบรหิำรจดักำร 
เหตกุำรณ์ไม่ปกติ ส�ำหรบัพนกังำนทัง้หมด 2 ครัง้ เพือ่
สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเหตุกำรณ์ไม่ปกติ โดยมี
พนกังำนเข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 27 คน

ผลการด�าเนินงานด้านเหตุการณ์ไม่ปกติ การฝึกอบรมการบรหิารจดัการเหตกุารณ์ไม่ปกติ
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แสนสิริและ
ความยั่งยืน
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โครงสร้างการก�ากับดูแลองค์กรของแสนสิริประกอบด้วย 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย ทีท่�าหน้าทีด่แูล 
การด�าเนินงานหลักของบริษัทและงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง แสนสิริและความยั่งยืน

แสนสิริมีวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า
สามสบิปี ด้วยภารกจิขององค์กรในการสร้างมลูค่าในระยะยาว
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสนสิริเล็งเห็นความส�าคัญของ
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน จึงก�าหนดแนวทางและเป้าหมาย
การด�าเนนิงานทีค่รอบคลมุทัง้การเติบโตด้านธรุกจิ การควบคุม
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในกระบวนการธรุกจิ และการด�าเนนิงาน 
ในฐานะองค์กรของสงัคม ผ่านการคิดค้นนวตักรรมเพือ่รองรบั
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละสร้าง
มูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

การบริหารจัดการด้านความย่ังยืนของแสนสิริสอดคล้องตาม
ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการทบทวนโดยพิจารณาเทียบกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) และบริบทด้าน
ความย่ังยืนในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผลการ
ด�าเนินงานและแผนงานด้านความย่ังยืนจะมีการสื่อสารให้แก ่
ผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย เพือ่แสดงถึงความมุง่มัน่ในการตอบสนอง 
ต่อความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีในประเดน็ด้านความย่ังยืน
ทุกมิติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน 

ก�ากับดูแลภาพรวมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 
 
ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืน

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
และสนับสนุนธุรกิจ
และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ให้ค�าปรกึษาและตัดสนิใจในประเดน็ส�าคัญทีเ่กีย่วข้องกบั
งานพัฒนาความย่ังยืนขององค์กรผ่านการน�าเสนอโดย
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน 

น�าเสนอแผนงานและรายงานผลการด�าเนินงานด้าน
ความย่ังยืนต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็น
ประจ�าทุกปี

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน

ก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิงานให้ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่
ประสิทธิผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วางแผน สนับสนุนการด�าเนินงาน ตรวจติดตาม และ
รวบรวมผลด�าเนนิงานด้านความย่ังยนืภาพรวมระดบัส่วน
งาน เพ่ือน�าเสนอต่อประธานผู้บริหารฝ่ายการเงินและ
สนับสนุนธุรกิจและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

น�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น รายงานความย่ังยนื หรอืเวบ็ไซต์
องค์กร 
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ค่านิยมของแสนสิริ เป้าหมายความยั่งยืนในปี 2565

บริหารจัดการความสัมพันธ์
และความคาดหวังของลูกค้า 
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
มีความปลอดภยั และความเป็นอยู่ 
ที่ดี

วเิคราะห์และพฒันานวตักรรม
เพ่ือตอบสนองแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

วิเคราะห์และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้  พร ้อมพัฒนา
บุคลากรให ้ มี ศักยภาพต ่อ 
การขับเคล่ือนองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่อง

ควบคุมคุณภาพตลอดกระบวน 
การพัฒนาโครงการ

ก�ากบัดแูลองค์กรให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณธุรกิจ มีการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่ 
อุปทาน

รู้จัก รู้ใจและเข้าใจลูกค้า 
(Customer Centric)

ท้าทายสิง่เดมิ เร่ิมสร้างสิง่ใหม่ 
(Challenge 

the Ordinary)

มองทุกความส�าเร็จ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
(Goal Synergy)

คิดมุมใหม่
ให้ผลลัพธ์มาก่อน

(Result Oriented)

ซื่อตรง ซื่อสัตย์
ต่อตนเองและองค์กร 

(Integrity)

อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นใน
แต่ละปี

โครงการสามารถรองรบัความต้องการของสงัคม 
ผู้สูงอายุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ทุกความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรสามารถ
บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม

บุคลากรของแสนสิริได ้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรที่ก�าหนด

พัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การใช้ทรัพยากรทั้งหมดลดลงที่ร้อยละ 10 

ทุกโครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้าได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม และ 
ความปลอดภัย

เป้าหมายความยั่งยืน 

พนักงานทุกคนด�าเนินงานสอดคล้องตาม 
ข้อก�าหนดและจรรยาบรรณธุรกิจ

คู่ค้าและผู้รบัเหมาทกุราย ด�าเนนิงานสอดคล้อง
ตามข้อก�าหนดและจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

ทุกหน่วยธุรกิจของแสนสิริได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แสนสริกิ�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานเพ่ือพัฒนาสูค่วามยัง่ยืน
ในระดับสากล โดยสอดคล้องกับหลักการสิทธิเด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business 
Principle: CRBP) ทีพั่ฒนาโดยองค์การกองทนุเพือ่เดก็แห่ง

สหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) ข้อตกลงโลกแห่ง 
สหประชาติ (UN Global Compact) และองค์การช่วยเหลือเดก็  
(Save the Children)

ในปี 2561 แสนสิริพัฒนาการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน 
ให้สอดคล้องกับทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยจะส�ารวจผลกระทบและโอกาสทางธรุกจิของ
ประเด็นที่พบจากกระบวนการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
เพ่ือพจิารณาและจดัล�าดบัความส�าคัญของเป้าหมาย SDGs ที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของแสนสริ ิและน�าไปประกอบการ

ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานระดับองค์กร พร้อมทั้งจัดท�า
แผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารผล
การด�าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงถึง 
การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของแสนสิริ  
ที่จะส่งผลให้ผู ้ มีส ่วนได้เสียและแสนสิริบรรลุเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต 

แสนสิริกับความยั่งยืนระดับสากลแสนสริกิ�าหนดเป้าหมายความย่ังยืนในปี 2565 ให้สอดคล้องกบัค่านยิมขององค์กร 
เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิติัทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และเพือ่แสดง
แนวทางทีช่ดัเจนของแสนสริใินการพฒันาธรุกจิอย่างย่ังยืนพร้อมกบัการตอบสนอง
ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีอย่างต่อเนือ่ง
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ผลงานเด่นด้านความยั่งยืน
ของแสนสิริ ปี 2561
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ไม่มีกรณีเสียชีวิตจากการ
ด�าเนินงานใน

ทุกพื้นที่ด�าเนินงานของแสนสิริ

เด็กมากกว่า 700 คน
เข้าร่วมโครงการ แสนสิริ อะคาเดมี 

รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

แสนสิริสนับสนุนเงินบริจาค
แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง
รวมมูลค่ากว่า 265.25 ล้านบาท

พนักงานใหม่ 1,304 คน

เด็กเข้าใช้พื้นที่ปลอดภัย
เพื่อท�ากิจกรรมรวม 750 คน

จากพื้นที่พัฒนาโครงการ
ทั้งหมด 11 แห่ง

ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
ความปลอดภัยที่ไม่สอดคล้อง

กับกฎหมายและระเบียบ
ด้านความปลอดภัย

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้กว่า 2,043,343 

กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

เฉลี่ย 17.86 ชั่วโมง
การอบรมของพนักงาน

ต่อคนต่อปี

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกรายการ ได้รับการแก้ไข

เงินลงทุนอบรมพนักงานทั้งสิ้น 
25 ล้านบาท

ผลงานเด่นด้านความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2561

ก�าไรสุทธิ 2,046 ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่โครงการ
ได้กว่า 6,743,032 บาทต่อปี

ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดใน
ส�านักงาน ร้อยละ 15

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 7.5รายได้สุทธิ 27,146 ล้านบาท

คะแนนการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนของแสนสิริ

จัดอยู่ในกลุ่ม “ดีมาก”
ลดต้นทุนจากการจัดซื้อ

ได้กว่า 515 ล้านบาท

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้กว่า 1,416,650 ตัน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

25 โครงการใหม่
ยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 พนักงานรวม 4,155 คน
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รางวัลความภาคภูมิใจ

แสนสริไิด้รบัรางวลั “2 Most Improved PLCs (Thailand)” 
จากงาน 2nd ASEAN Corporate Governance (CG) 
Awards Ceremony ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี 
โดยมี ASEAN CG Scorecard (ACGS) เป็นเกณฑ์กลาง
ในการประเมนิและจดัอันดบัการก�ากบัดแูลกิจการ โดยแสนสิริ
ได้รับรางวัลการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลองค์กรมากที่สุดใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลส�าหรับบริษัทจดทะเบียนไทยที่มี 
พฒันาการด้านการก�ากบัดแูลกจิการโดดเด่นสงูสดุ 2 อนัดบัแรก

โครงการ โมริเฮาส์ ของแสนสิริได้รับรางวัลภูมิสถาปัตยกรรม
ยอดเย่ียม (Excellence Award) สาขา Residential 
Complex - Low จากสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย 
(Thai Association of Landscape Architects: TALA) 
ด้วยการออกแบบทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจจากความเขยีวขจขีองป่า 
และความเงียบสงบของทะเลสาบ

แสนสริไิด้รบัรางวลัชนะเลิศหมวด Top Zocial ประเภท “Top 
Brand Engaged on Social Media” หมวด อสงัหารมิทรพัย์ 
สะท้อนถึงความมุ่งม่ันในการสือ่สาร และการตลาดผ่านสือ่สมัยใหม่ 
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

แสนสิริเป็นองค์กรแรกในประเทศไทย และ 1 ใน 20 องค์กร
ระดับโลกที่ได้รับเลือกให้เป็น Selected Partner ของ 
องค์การยูนเิซฟ เนือ่งจากการเป็นองค์กรทีม่เีจตนารมณ์ในการ
ช่วยเหลือเด็กอย่างจริงจังและยั่งยืนตลอดช่วงระยะเวลา 8 ป ี
ที่ผ่านมา

แสนสิริ ได ้ รับรางวัลองค ์กรรับผิดชอบต่อสังคมดี เด่น 
(Certificate of Recognition: Gold Level) จากหอการค้า
อเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM CSR Excellence 
Award and Recognition) ประจ�าปี 2561 ซึ่งรางวัลนี้มอบ
ให้แก่สมาชกิหอการค้าอเมรกินัในประเทศไทยทีแ่สดงให้เหน็ถงึ
การเชือ่มโยงธรุกจิเข้ากบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม พร้อมสร้าง
คุณค่าในระยะยาว โดยแสนสิริได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในเวที
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
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แสนสริไิด้รบัรางวลั Bronze ประเภท โครงการพฒันากฬีาเพือ่
เยาวชนดีเด่นในประเทศไทย (Best Sports Youth 
Development Programme in Thailand) ในงาน 
“ประกาศรางวัลสุดยอดแห่งวงการกีฬาเอเชีย 2018” หรือ 
SPIA ASIA 2018 จากความมุ่งมั่นของแสนสิริที่ได้ส่งเสริม
ทักษะฟุตบอลเพ่ือเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมายาวนาน 
กว่า 12 ปี

แสนสิริได้รับรางวัล ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค
ระดบั “ยอดเย่ียม” จากส�านกังานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บรโิภค  
ซึง่แสนสริเิป็นบรษิทัอสงัหารายแรกแห่งประเทศไทย เพราะเป็นการ 
ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) และใส่ใจดูแล
แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจ
ของแสนสิริ

ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีจ่ะสร้าง
ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้อยู่อาศัย  
แสนสริจิ�าเป็นต้องพึง่พาคู่ค้าและพนัธมิตรทางธรุกจิในหลากหลาย 
รูปแบบ ดังนั้น การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่ง
มอบสนิค้าทีมี่คุณภาพและทนัต่อเวลา รวมทัง้จดัซือ้สนิค้าและ
จดัจ้างคู่ค้า ทีม่กีระบวนการผลติทีป่ลอดภยั วตัถุดบิและสนิค้า
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่แสนสิริก�าหนดไว้และรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรรวมไปถึงด้านการเงิน
อีกด้วย

แสนสิริจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจ เพ่ือ 
รับผิดชอบการด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง สินค้าใน
โครงการ และผู้รบัเหมา ตามวตัถุประสงค์ขององค์กรทีต้่องการ
ส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรรหาคู่ค้ารายใหม่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนคู่ค้าธุรกิจ 
และเพ่ิมโอกาสในการจัดหาสินค้าที่สามารถตอบสนองตาม
แนวคิดของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้

แสนสิริคัดสรรคู่ค้าและผู้รับเหมาโดยมีกระบวนการประเมิน
คุณสมบัติเบ้ืองต้น การประมูลราคาและการขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
นอกจากนี้ แสนสิริยังจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการ
ด�าเนินงาน และคุณภาพสินค้าของคู่ค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
คุณสมบัติของคู่ค้าและผู้รับเหมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ฝ่ายจัดซื้อของแสนสิริด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าและผู้รับเหมา 
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งประกอบด้วยการเคารพ 
สทิธมินษุยชน การส่งเสรมิความปลอดภยัต่อพนกังาน และการ
บริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการให้
คู ่ค้าสามารถส่งมอบสินค้าและผลงานได้ครบถ้วน และ
สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ อีกทั้งยังจัดการคู่ค้าเพื่อให้
ด�าเนินธุรกิจร่วมกับแสนสิริอย่างมีความรับผิดชอบ สามารถ
สร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน 
ทุกฝ่าย

โครงสร้างการบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจ

วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดจ้าง

การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
เพื่อพัฒนาโครงการ

รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ 
ฝ่ายพัฒนาโครงการ 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
และฝ่ายโฮมแคร์ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติด้านศักยภาพ คุณภาพของ
สินค้าและบริการ 

การสรรหาวัสดุ 
และสินค้าคุณภาพ

รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ 
ฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบ

เพือ่ความย่ังยืน และฝ่ายพัฒนาโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องตามแนวคิด

โครงการและความต้องการของตลาด

รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ
และฝ่ายประเมินราคา ในการประเมิน

ราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และสัญญาการ
จ้างคู่ค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การประเมินราคาต้นทุน
ของวัสดุก่อสร้าง

ควบคุมต้นทุน

ในการพัฒนาโครงการ 
โดยเป้าหมายการลดต้นทุน

จากการประมูลราคา ปี 2561 
อยู่ที่ 490 ล้านบาท

ของสินค้าและงานรับเหมา
โครงการ ครอบคลุมด้าน
สิ่งแวดล้อม และสังคม

รักษามาตรฐาน
คุณภาพ
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คู่ค้าและผู้รับเหมาของแสนสิริ ปี 2561

17 ราย 515 ล้านบาท 236 ราย

คู่ค้าใหม่
ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2561 

ต้นทุนการจัดซื้อที่ลดลง 
จากกระบวนการประมูลราคา 

เทียบกับเป้าหมายที่ 
490 ล้านบาท

คู่ค้าและผู้รับเหมา
ทั้งหมดในปี 2561

รางวัล Diamond Quality
ฝ่ายพัฒนาโครงการของ
โครงการฮาบิเทียบอนด์ 

ราชพฤกษ์

รางวัล Diamond Quality
1 บริษัท

รางวัล Diamond Quality
1 บริษัท

รางวัล Gold Quality
6 บริษัท

รางวัล Gold Quality
2 บริษัท

รางวัล Diamond Quality
3 ฝ่ายพัฒนาโครงการ 

โครงการ เดอะ โมนูเมนต์ 
สนามเป้า โครงการเดอะไลน์ 

ราชเทวี และโครงการ 
เดอะไลน์ วงศ์สว่าง

รางวัล Gold Quality 
ฝ่ายพัฒนาโครงการของ

โครงการเศรษฐสิริ พัฒนาการ 
และคณะบริหารโครงการ
บุราสิริ ราชพฤกษ์ 345

ผู้บริหารงานก่อสร้าง
รางวัล Diamond Quality

3 บริษัท

ผู้รับเหมา (Vendor)
รางวัล Diamond Quality

3 บริษัท

รางวัล Gold Quality
ฝ่ายพัฒนาโครงการของ

โครงการสิริเพลส รังสิต และ
ฝ่ายพัฒนาโครงการสิริเพลส 

ติวานนท์

แสนสิริ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคู่ค ้า 
อย่างสม�า่เสมอ โดยก�าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง ฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ ฝ่ายโฮมแคร์ และฝ่ายพัฒนาโครงการประเมินผลคู่ค้า
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดเป็นประจ�าปีละ 2 ครั้ง ช่วงระหว่างและ 
หลังด�าเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งการประเมินผลการด�าเนินงาน

ครอบคลุมถึงคุณภาพของสินค้า คุณภาพการติดต้ัง เง่ือนไข
การรับประกันและการประสานงานกับแสนสิริ และมีการมอบ
รางวลัจงูใจให้แก่คู่ค้าหรอืผู้รบัเหมาทีผ่่านมาตรฐานการประเมิน
คู่ค้าในระดับที่ก�าหนด

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า 

กระบวนการประมูลราคาและการขึ้นทะเบียนคู่ค้า ท�าให้
แสนสริไิด้รบัสนิค้าคุณภาพ และช่วยลดต้นทนุการจดัซือ้
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ แสนสิริอยู่ในขั้นตอน
การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ 

โดยจะน�าเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเข้ามา
พิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าและงาน 
รับเหมาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อย
ที่สุด

ระยะเวลา
ส่งมอบผลติภณัฑ์

เป็นไปตามแผนโครงการ

มาตรฐานผลติภณัฑ์
โครงการ และผลการตรวจ

ด้านความปลอดภัย
ตลอดระยะทดลอง

การใช้งาน

แก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานบรกิาร
หลงัการขาย

เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของแสนสิริ และปริมาณ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า

อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก�าหนด

ฝ่ายพัฒนาโครงการ คู่ค้า และผู้รับเหมาที่มีผลการประเมิน 
ที่ดีตามมาตรฐาน และส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจะได้รับรางวัลในงานประกาศรางวัล Sansiri 
Quality Day เพ่ือส ่งเสริมและรักษาการด�าเนินการ 

ด้านคุณภาพของคู่ค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป  
โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น Diamond Partner และ 
Gold Partner 

Sansiri Quality Day

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่น

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮาส์ โครงการคอนโดมิเนียม

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดีเด่น

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮาส์
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คู่ค้าและผู้รับเหมาที่ด�าเนินงานบนพื้นฐานของความย่ังยืน  
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 
การด�าเนินงานอย่างปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของแรงงาน จะเป็นการลดความเสีย่งด้านชือ่เสยีงทีอ่าจเกดิขึน้
ต่อองค์กรที่ท�าการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าหรือผู้รับเหมาดังกล่าว 
แสนสิริจึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานส�าหรับคู่ค้า

บนพ้ืนฐานของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างย่ังยืนผ่านจรรยาบรรณ
คู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ (Sansiri Supplier Code of 
Conduct) เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ของแสนสิริและคู่ค้า 
ของแสนสิริ และสนับสนุนให้คู ่ค้าและผู ้รับเหมาทุกราย 
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ให ้ความส�าคัญต่อประเด็น 
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแลที่ดี 

การด�าเนินงานอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริ (Sansiri Supplier Code of Conduct)

จริยธรรมธุรกิจ
ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รักษาข้อมูลภายใน 

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เปิดเผยข้อมูล และท�าธุรกรรมอย่างโปร่งใส 

รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านแรงงานเด็ก

ของแสนสิริ ปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ด้วยความเป็นธรรมตามข้อก�าหนดกฎหมาย 

และไม่กระท�าการที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ
หรือการค้ามนุษย์

การบริหารจัดการคุณภาพ
ด�าเนินการตามมาตรฐาน

และขั้นตอนการบริหารจัดการ
คุณภาพในการส่งมอบสินค้า

และบริการ รวมถึงให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและแก้ไข

ข้อผิดพลาด

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริหารจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในพื้นที่

ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือสถานการณ์ไม่ปกติ 

ตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และปรับ

การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผ่านการใช้นวัตกรรม

ในปี 2561 ฝ่ายจดัซือ้โครงการของแสนสริไิด้น�าร่องคูค้่า 1 ราย 
ในการขอความร่วมมือคู ่ค ้าในการท�าการตรวจประเมิน
กระบวนการธุรกิจด้านความย่ังยืน (Supplier Auditing 
with ESG Criteria) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจประเมิน 

ดังกล่าวครอบคลุมประเด็นด้านความย่ังยืน ได้แก่ การบริหาร
จัดการคุณภาพ สิทธิมนุษยชนเด็กและแรงงาน อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แสนสิริมีแผน 
จะยกระดับการตรวจประเมินในปี 2562-2563

กรอบจรรยาบรรณธุรกิจของแสนสิริครอบคลุมรายละเอียด
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติด้านการไม่ใช้
แรงงานเด็กตลอดกระบวนการธุรกิจ ซึ่งแสนสิริได้ก�าหนด
นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy 
Against Child Labour) ในข้อก�าหนดของบริษัทฯ (Term 
of Reference: TOR) ของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ก�าหนด

ให้คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีการ
ด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นมิตรต ่อเด็ก และเป ็นการยกระดับ
กระบวนการธุรกิจในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้ย่ังยืน  
ซึ่งในปี 2561 แสนสิริไม่พบหรือได้รับการร้องเรียนหรือ 
แจ้งเบาะแสถึงกรณกีารใช้แรงงานเดก็ตลอดกระบวนการธรุกจิ

การตรวจประเมินกระบวนการธุรกิจของคู่ค้า

ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อเด็ก

(ดูรายละเอียดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจของแสนสิริเพิ่มเติมที่ 
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/03-supplier-code-of-conduct-TH.pdf)
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ในปี 2562-2563 แสนสิริจะยกระดับความร่วมมือ 
กับคู่ค้า คู่แข่งในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ
พันธมิตรในภาครัฐเพ่ือพัฒนาการต่อต้านแรงงานเด็ก
ในกระบวนการธุรกิจ โดยมีแนวทางการตรวจสอบ 

ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากขึ้น และใน 
ปี 2564 แสนสิริต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมา (Tier 1 Supplier) ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

นโยบายต่อต้านแรงงานเด็ก (Zero-Tolerance Policy Against Child Labour)

งดให้คู่ค้าธุรกิจท�าการว่าจ้าง
เด็กที่มีอายุต�า่กว่า 15 ปีบริบูรณ์

มาเป็นลูกจ้าง

ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามา
ยังบริเวณเขตก่อสร้างของบริษัทฯ

งดให้คู่ค้าธุรกิจแสวงหาประโยชน์จากเด็ก 
หรือกระท�าการใด ๆ ที่เป็น

การใช้แรงงานเด็ก

งดให้คู่ค้าธุรกิจท�าการว่าจ้าง
เด็กที่มีอายุต�า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์มาท�างาน

ในสถานประกอบการที่เป็นภัยต่อเด็ก 
ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน

ไม่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองน�าบุตรหลาน 
หรือเด็กมาอาศัยในพื้นที่สถานที่พักคนงาน 

หรืออาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง 
แต่อนุญาตให้อาศัยหากมีความจ�าเป็น

ยกเลิกสัญญาการค้าหรือสัญญาว่าจ้าง
กับคู่ค้าธุรกิจทันที หากบริษัทฯ พบเห็น 
และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าคู่ค้าธุรกิจ

มีการใช้แรงงานเด็ก

ลงโทษตามความเหมาะสมในการกระท�า
ที่ขัดต่อแนวปฏิบัติหรือละเลยในหลักการและ
แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ถือว่าการกระท�าดังกล่าว

เข้าข่ายการผิดสัญญา
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โครงการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งเเวดล้อม 
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โครงการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งเเวดล้อม 

กระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ด�าเนินการตาม
ข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมถอืเป็นความรบัผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคม โดยเฉพาะต่อชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่พัฒนา
โครงการ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

แสนสิริตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จึงก�าหนดนโยบายการ
ด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้

และตรงต่อข้อก�าหนดดงักล่าว จงึเป็นการบรหิารความเสีย่งของ 
องค์กรในด้านชื่อเสียง ความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน และ
ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบโครงการ การผลติและขนส่งวสัดกุ่อสร้าง 
และการก่อสร้าง 

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
อุทัย อุทัยแสงสุข

“ ด้วยวสิยัทศัน์ของแสนสริทิีไ่ม่เพยีงแค่การพัฒนาหรอืสร้างทีอ่ยู่อาศัย 
แสนสริยัิงมุ่งม่ันทีจ่ะส่งมอบวถิชีวีติในการอยู่อาศยัทีม่คีวามรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม แสนสริมีิแนวคิดในการเดนิหน้าผลักดนัและ
วางมาตรฐานให้กบัอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ไทย ในด้านความรบัผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและย่ังยืน โดยให้ความส�าคัญทั้งในด้าน 
การลดใช้พลังงานในกระบวนการธุรกิจและโครงการ และการลดใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมโลก ”

แสนสิริบริหารจัดการโครงการที่ก�าลังพัฒนาให้เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
สนับสนุนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความย่ังยืน และ

สอดคล้องตามรายละเอียดด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment, Health, 
and Safety) 

แสนสิริก�าหนดโครงสร้างการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
พัฒนาโครงการเพ่ือด�าเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยการบริหารจัดการของแสนสิริครอบคลุมอาคารส�านักงาน
ใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงาน

ผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล 
คอลเลคชั่น ทั้งหัวหินและเขาใหญ่ ฮาบิโตะ มอลล์ และพ้ืนที่
พัฒนาโครงการ

การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแสนสิริ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ก�าหนดและอนุมัตินโยบายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ
ก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

ทบทวนผลการด�าเนนิงานตามแนวทางการด�าเนนิโครงการทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบเพื่อความ
ย่ังยืน และฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืน เป็น
ประจ�าทุกปี

ฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบ
เพื่อความยั่งยืน

คณะท�างานด้านการจัดการ
พลังงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาคารและวิศวกรรม

ด�าเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรชั้นน�าระดับโลกเพื่อพัฒนา
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริหารจัดการการใช้พลังงานของส�านักงานแสนสิริให ้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ

รวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลงังานและตรวจสอบสถานภาพการ
ใช้พลังงานในปัจจุบัน 

ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม
นโยบายอนรุกัษ์พลงังาน และข้อก�าหนดตาม พรบ. การส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหารส�านักงาน

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร 

วางแผนและรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี

รายงานผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายผ่านรายงานความยั่งยืนประจ�าปี

ร่วมมือกบัฝ่ายนวตักรรมเพือ่จดัหานวตักรรมเพ่ือส่งเสรมิความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เช่น การแยกขยะและ
การน�าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่
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แสนสิริประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมปี 2561-
2565 หรอื “แสนสริ ิกรนี มิชชนั (Sansiri Green Mission)” 
ในปี 2561 ที่อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) การผสานนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อการ
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากร โดย

กลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมการด�าเนินงานภายในองค์กร 
(Corporate Boundaries) กระบวนการทางธรุกจิ (Operation 
Boundaries) จนถงึโครงการและบรกิารด้านการพัฒนาสนิค้า
และบรกิาร (Product and Service) ส�าหรบัลกูค้าและลูกบ้าน

กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม “แสนสิริ กรีน มิชชัน” (Sansiri Green Mission)

กลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและการก�าจัดของเสีย

แสนสิริตั้งเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงาน น�า้ และการก่อเกิดขยะมูลฝอย
และขยะอุตสาหกรรม ลงร้อยละ10 ภายในปี 2565 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2560

50 ล้านบาท

ร้อยละ 10

การจัดการขยะ
(Waste Management)
เพิ่มสัดส่วนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
ด้วยระบบแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปเพื่อลด
ขยะคอนกรีตจากการก่อสร้างโดยวิธีก่อ
อิฐฉาบปูน

การเคลื่อนที่อัจฉริยะ
(Smart Move)
สร้างจุดให้บริการยานพาหนะระบบเช่า 
รวมทัง้ติดต้ัง Electronic Car Sharing 
และ EV Charger ในทุกโครงการแนวสูง
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

การประหยัดพลังงานและ
การผลิตพลังงาน 
(Energy Saving & Generation)
ติดต้ังแผงโซลาร์ 31 โครงการ ภายในปี 
2564 ซึง่จะสามารถผลติพลงังานสะอาดได้
กว่า 2 เมกะวัตต์ ลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกได้มากกว่า 2,223 ตนัเทยีบเท่าต่อปี

ความยั่งยืน (Sustainability)
สร้างพนัธมติร ด้านการออกแบบโครงการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการธุรกิจเพื่อลดใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน

ขยะมูลฝอย

การใช้ทรัพยากรที่มีจ�านวนจ�ากัดเพื่อด�าเนินธุรกิจและพัฒนา
โครงการ รวมถึงการสนับสนุนการลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจาก
การก�าจดัขยะเป็นประเดน็ส�าคัญทีท่กุองค์กรต้องให้ความสนใจ
และต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แสนสิริก�าหนด 
เป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมลง
ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 และก�าหนดแนวทางการจดัการขยะ

ดังกล่าวให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผน
แม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 –  
2564) และยังก�าหนดให้มีการจัดท�าร่างแผนการจัดการขยะ
พลาสติกอย่างบูรณาการในปี 2561 เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

การจัดการขยะมูลฝอยในอาคารส�านักงาน
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61

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 18

หมายเหตุ 
• ปัจจุบันขยะมูลฝอยของส�านักงานใหญ่แสนสิริ จัดการขยะด้วยวิธีการท�าปุ๋ยหมักร้อยละ 15 วิธีการรีไซเคิลร้อยละ 18 
• ปัจจุบันแสนสิริมุ่งเน้นรีไซเคิลขยะประเภทกระดาษและพลาสติกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด�าเนินการของส�านักงานใหญ่ของแสนสิริ
และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

เป้าหมายการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในองค์กร

ภายในปี 2562 เทียบกับปีฐาน 2561

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดได้
(66,236.55 กิโลกรัมต่อปี

ในปี 2561)

เป้าหมายอัตราการรีไซเคิล (Recycle Rate) 
ขององค์กร ภายในปี 2562 

เทียบกับปีฐาน 2561

อัตราการรีไซเคิลของปริมาณขยะมูลฝอย
(12,311.45 กิโลกรัมต่อปี

ในปี 2561)

ส�านกังานใหญ่ของแสนสริ ิและบรษิทั พลัส พรอ็พเพอร์ต้ี  
จ�ากัด เริ่มรณรงค์การคัดแยกขยะและลดการผลิต 
ขยะมลูฝอยต้ังแต่กลางปี 2561 เพ่ือส่งเสรมิความรบัผิดชอบ 
ในการทิ้งขยะและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะของ
หน่วยงานรัฐ รวมทั้งต้ังเป้าหมายการยกเลิกการใช ้
ขวดพลาสติกในส�านักงานใหญ่และส�านักงานขายของ
แสนสิริในปี 2562-2563
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ประสิทธิภาพการจัดการขยะในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�าเร็จรูปของแสนสิริพิจารณาจากปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้นตลอดปี ซึ่งแสนสิริก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการ
จัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�าเร็จรูป โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนการใช้แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปใน

โครงการแนวสูงและแนวราบ เพื่อทดแทนวิธีการก่อสร้างแบบ
ก่ออิฐฉาบปูน โดยจะสามารถลดการเกิดขยะคอนกรีตได้กว่า
ร้อยละ 80 หรอืกว่า 1,600 ตันต่อปี ทัง้นี ้ปัจจบุนัแสนสริกิ�าจดั
ขยะอุตสาหกรรม เช่น เศษคอนกรีต ด้วยวิธีการฝังกลบ

การจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ร้อยละ 80 ร้อยละ 50

เป้าหมายการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานปี 2561

ของโครงการแนวสูงที่ก่อสร้างด้วย 
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปภายในปี 2564

ของโครงการแนวสูงที่ก่อสร้างด้วย 
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปของแสนสิริ

แสนสิริใช้นวัตกรรมในการน�าเศษคอนกรีตมวลเบา 
เหลอืใช้จากการก่อสร้างกลบัมาเป็นส่วนผสมในการสร้าง
บล็อกคอนกรีตใหม่ เพ่ือผลิตเป็นแผ่นทางเท้า ช่องลม
ระบายอากาศ และของตกแต่งภายในพื้นที่โครงการของ

แสนสิริ โดยในปี 2561 แสนสิริอยู่ระหว่างการเตรียม
แผนการผลติ Earth Blox กบัพนัธมิตรธรุกจิ เพือ่จดัท�า
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในปี 2561 แสนสิริน�าร่องแนวคิดการบริหารจัดการขยะ
ไปสูธ่รุกจิภายใต้การบรหิารจดัการ โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่  
ซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมในเครือของแสนสิริ (Escape 
Sansiri Hotel Collection) โดยด�าเนินการติดต้ัง
เครื่อง Home Biogas ซึ่งเป็นนวัตกรรมเปลี่ยน 
ขยะมูลฝอยจากห้องครัวหรือจากผู้เข้าพักอาศัยใน
โรงแรม ให้เป็นก๊าซหุงต้ม 

แสนสิริคาดการณ์ว่านวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถลด
ขยะมูลฝอยและขยะอาหารได้ประมาณ 2 กโิลกรมัต่อวนั 
หรอื 730 กโิลกรมัต่อปี และสามารถผลติก๊าซหงุต้มเพือ่
ใช้ในโรงแรมได้ 500 ชั่วโมงต่อเดือน หรือคิดเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการซื้อก๊าซหุงต้มประมาณ 
22,500 บาทต่อเดือน

ในปี 2561 แสนสิริก�าหนดแนวทางการจัดการขยะที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ก่อสร้าง โดยร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการในการ
สนับสนุนให้คนงานก่อสร้างเข้าร่วมโครงการแยกขยะเพื่อ 
น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการขยะแลกคูปอง ที่มุ่งเน้น
การคัดแยกขยะเพ่ือน�ามาแลกคูปองส�าหรับใช้แลกอาหารหรือ
เครือ่งดืม่ หรอืโครงการผลติภณัฑ์ทีท่�าจากเศษเหลก็และไม้อดั 
ทีส่นบัสนนุให้คนงานก่อสร้างคัดแยกขยะประเภทดงักล่าว เพือ่

น�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ชั้นวางของหรือ
ชั้นวางรองเท้าเพื่อใช้ในบริเวณที่พักคนงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ขยะ
ทีไ่ด้รบัการคัดแยกขยะจะถกูน�าไปขายเพือ่น�าเงนิมาหมนุเวยีน
ในโครงการดังกล่าว ในขณะเดียวกันกับการสนับสนุนการ
รีไซเคิลและลดการฝังกลบของขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
พื้นที่ก่อสร้างอีกด้วย

ความคืบหน้าโครงการคอนกรีตรีไซเคิล Earth Blox ปี 2561

การจัดการขยะอินทรีย์ของธุรกิจในเครือของแสนสิริ

การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้าง
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แนวคิดการจดัการขยะของแสนสริไิม่ถกูจ�ากดัอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่
ด�าเนนิงานทีแ่สนสริริบัผิดชอบเท่านัน้ แต่ยังพจิารณาไปถึงการ
สนับสนุนให้ลูกบ้านสามารถมีส่วนร่วมในการลดการสร้าง 

ขยะมูลฝอยได้ในช่วงการย้ายเข้าพกัอาศัยแล้ว ผ่านการใช้สนิค้า 
นวตักรรมและการแลกเปลีย่นความรูเ้พือ่การแยกขยะทีถู่กต้อง

การก�าจัดขยะ
จากการบริโภคของลูกบ้าน

การส่งเสริมลูกบ้านในการ
คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

แสนสริจิดัสรรงบประมาณกว่า 600,000 บาท เพือ่ติดต้ังเครือ่ง
ย่อยเศษอาหาร ซึง่เป็นนวตักรรมเปลีย่นขยะเศษอาหารให้กลายเป็น 
สารต้ังต้นของดนิ จ�านวน 10 เครือ่ง บนพ้ืนทีส่่วนกลางในทกุ
โครงการแนวสูงที่จะพัฒนาต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป โดยต้ัง 
เป้าหมายขยายการใช้งานใน 23 โครงการ ในอกี 3 ปีข้างหน้า ทัง้นี้ 
แสนสิริคาดการณ์ว่าในช่วงปีแรกจะสามารถแปรรูปขยะ 
เศษอาหารได้กว่า 18 ตันต่อปีจาก 10 โครงการทีร่องรบัอยู่อาศัยกว่า  
3,000 ยูนติ และคาดว่าเม่ือครบทัง้สิน้ 23 โครงการ จะสามารถ
แปรรปูขยะมลูฝอยเฉลีย่ 42 ตันต่อปี

แสนสิริด�าเนินกลยุทธ์และโครงการเพื่อลดการก่อเกิดขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยในปี 2561  
แสนสิริได้ด�าเนินการจัดการขยะ ดังนี้

ในต้นปี 2561 แสนสิริก�าจัด 
ขยะมลูฝอยทัง้สิน้ 214.22 กโิลกรมั 
ต่อวัน หรือ 88,045.3 กิโลกรัม 
ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดให้ปริมาณ
ดังกล่าวเป็นฐานปี 2561

ในกลางปี 2561 แสนสริเิริม่คัดแยก
ขยะมูลฝอยส่งผลให้แสนสิริก�าจัด
ขยะมูลฝอยทั้ งสิ้น  181.47 
กิโลกรัมต่อวัน หรือ 66,236.55 
กิโลกรัมต่อปี

แสนสิริสามารถก�าจัดขยะมูลฝอย
ได้ ร้อยละ 15.29 สูงกว่าเป้าหมาย
ทีร้่อยละ 10 ภายในปี 2562-2563

แสนสริร่ิวมมือกบัองค์กรสตาร์ทอพั Goo Greens ในการพฒันา
แอปพลิเคชันเพ่ือให้ความรู้ในการแยกขยะแก่ลูกบ้าน และจัด
กิจกรรมคัดแยกขยะให้แก่ลูกบ้านของแสนสิริ 2 โครงการที่
โครงการ เศรษฐสริ ิจรญัฯ-ป่ินเกล้า และ โครงการแนวสงูภายใน
ฮาบิโตะ มอลล์ 

การจัดการขยะมูลฝอย
ส�าหรับลูกบ้านในโครงการของแสนสิริ

ประสิทธิภาพการจัดการขยะปี 2561

หมายเหตุ
• ปัจจุบันขยะมูลฝอยในส�านักงานใหญ่แสนสิริ ถูกจัดการด้วยวิธีการท�าปุ๋ยหมักร้อยละ 15 และ การรีไซเคิลร้อยละ 18
• ปัจจุบันแสนสิริก�าจัดขยะอุตสาหกรรม เช่น เศษคอนกรีต ด้วยวิธีการฝังกลบ
• พื้นที่ด�าเนินงานของแสนสิริครอบคลุมส�านักงานใหญ่แสนสิริ และส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ในปี 2561 แสนสิริส่งก�าจัดขยะอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2,150.8 ตันต่อปี (ฐานปี 2561)

พลังงาน

การใช้พลังงานเป็นหนึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ต้องควบคุมเพือ่สร้างผลกระทบต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุด โดยมีแนวทาง
การลดใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพและก่อให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ แสนสริวิางแนวทางการบรหิารจดัการพลังงานโดยพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานและใช้นวัตกรรม  
เพ่ือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียนในพื้นที ่ 
ปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

เพือ่บรรลเุป้าหมายการใช้พลงังานตามกลยุทธ์ความย่ังยืนในการ 
ลดความเข้มข้นการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 
เทียบกับปีฐาน 2560 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมการ
ด�าเนินงานของส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท 
พลสั พรอ็พเพอร์ต้ี โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู โรงแรม
เอสเคป แสนสริ ิโฮเทล คอลเลคชัน่ ทัง้เขาใหญ่และหัวหิน และ
ฮาบิโตะ มอลล์

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่คาดว่าแผงโซลาร์จะผลิตได้ในองค์กรทั้งหมด

โครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในองค์กร

708,660 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

1,366 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 27.86

การใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนเป็น
หนึ่งในแนวทางที่แสนสิริใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานขององค์กร ในปี 2561 แสนสริทิ�าการติดต้ังแผงโซลาร์
ในพ้ืนที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป เพื่อเป็นการเพิ่ม

สัดส่วนการใช้พลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์และคาดว่าจะ
สามารถลดสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานภายนอกต่อไป
ในอนาคต

พลังงานทดแทนในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้จากแผงโซลาร์
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

จะเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียน
เทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน
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ปริมาณการใช้พลังงานของแสนสิริ ปี 2561

ปริมาณการใช้น�้าของแสนสิริ

ปริมาณการใช้น�้า
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ความเข้มข้นการใช้น�้า
(ลูกบาศก์เมตร

ต่อตารางเมตรต่อปี)

ร้อยละการใช้น�้าเทียบกับ
พื้นที่ด�าเนินการทั้งหมด

ส�านักงานใหญ่แสนสิริ
689.22 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ 

58.49 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 11.39 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้
244.28 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ 

95.20 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป
1,814.51 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ 

19.98 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

47.43 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
ความเข้มข้นการใช้พลังงานทั้งหมดของแสนสิริ
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โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่
996.05 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ 

181.07 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 16.47 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน
514.22 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ 

98.91 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ฮาบิโตะ มอลล์
1,791.00 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี หรือ 

153.32 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 29.61 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

หมายเหตุ
• เป้าหมายการลดความเข้มข้นการใช้พลังงานของแสนสิริครอบคลุมส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป  
โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น ทั้งเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์
• ปริมาณการใช้พลังงานของแสนสิริพิจารณาจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ด�าเนินงานตลอดปี 2561
• แสนสิริขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในปี 2561 โดยครอบคลุมโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น ทั้งเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์ จากปี 2560 ที่ครอบคลุม
เฉพาะส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป ส่งผลให้สัดส่วนความเข้มข้นการใช้พลังงานมีจ�านวนที่สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2560

ร้อยละ 89.51 ร้อยละ 10.49  6,743,032 บาท

สัดส่วนการซื้อพลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงาน
จากแหล่งหมุนเวียน

ที่จะประหยัดได้ทั้งสิ้น
จากการลดสัดส่วนการซื้อพลังงาน

น�้า

แสนสริใิห้ความส�าคัญกบัการบรหิารจดัการและควบคุมปรมิาณ
การใช้น�้าให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้
เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน�้าอย่างต่อเนื่อง หรือการแย่งน�้า
กับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนน�้า โดยในปี 
2561 แสนสริกิ�าหนดเป้าหมายการบรหิารจดัการน�า้ให้ลดความ
เข้มข้นการใช้น�้าในพื้นที่ปฏิบัติการลงร้อยละ 10 ในปี 2565 

ตามกลยุทธ์ความย่ังยืนของแสนสริ ิครอบคลมุพืน้ทีส่�านกังาน
ใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล 
คอลเลคชัน่ ทัง้เขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์ และเพือ่
ให้เกิดความสอดคล้องต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมของแสนสิริ

ส�านักงานใหญ่แสนสิริ

ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ฮาบิโตะ มอลล์

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล
คอลเลคชั่น เขาใหญ่

โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล
คอลเลคชั่น หัวหิน

40,843.64

98,762.10

17,754.00

4,202.76

15,318.38

3.47

1.09

1.52

0.76

2.95

23.09

55.84

10.04

2.38

8.66

หมายเหตุ
• ปริมาณการใช้น�้าของแสนสิริพิจารณาจากมิเตอร์/ใบแจ้งค่าน�้าในแต่ละพื้นที่ด�าเนินงานตลอดปี 2561
• แสนสิริขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลในปี 2561 โดยครอบคลุมโรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น ทั้งเขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์ 
จากปี 2560 ที่ครอบคลุมเฉพาะส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป   

1.42 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อปี
ความเข้มข้นการใช้น�้าจากทุกพื้นที่ปฏิบัติการ

ร้อยละ 10
เป้าหมายการลดความเข้มข้นการใช้น�า้ภายในปี 2565
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ผลการจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

แสนสิริด�าเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการให้ได้มาตรฐานด้าน
คุณภาพและสอดคล้องตามข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อม รวมถึง
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ด�าเนินงานของแสนสิริ ในการนี้ แสนสิริจึงจัดให้มีกระบวนการ
จดัการข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมหรอื
ด้านสังคม เช่น ฝุ่นละออง เสียง และความสะอาดบริเวณ

โครงการ โดยจดัช่องทางการร้องเรยีนผ่านระบบ Call Centre 
และช่องทางออนไลน์ส�าหรบัผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย และก�าหนด
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุและจัดการ
ข้อร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประเด็นข้อร้องเรียน
เหล่านั้น และสื่อสารถึงผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ในปัจจบัุนการเปลีย่นแปลงของโลก ทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการขยายตัวของประชากรโลก ส่งผลให้ธุรกิจ
เกิดข้อจ�ากัดด้านปริมาณทรัพยากรที่มีใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้า ซึ่งท�าให้องค์กรมีความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของการ
ด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งความเสี่ยงด้านข้อก�าหนดสิ่งแวดล้อมที่มี
การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 

แสนสิริตระหนักถึงความส�าคัญและได้สรรหาสินค้าที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมและมีความปลอดภยัต่อผู้อยูอ่าศัย โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน
และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามผลการ
จัดหาสินค้าและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยต่อลูกบ้าน 

แสนสิริก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือจัดหาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมต้ังแต่กระบวนการออกแบบและพฒันา
โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แสนสิริก�าหนด โดยร่วมมือ
ระหว ่ างฝ ่ ายนวัตกรรมและการออกแบบความยั่ ง ยืน  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และ 
ฝ่ายจัดซื้อโครงการในการท�าหน้าที่พัฒนากระบวนการท�างาน
ภายใน และจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าธุรกิจ

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานของแสนสิริ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการบริหารจัดการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

106 รายการ

4 รายการ

ทุกรายการ

การร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและ 
สภาพแวดล้อมบรเิวณโครงการ เกีย่วกบัการจราจรในโครงการ 
ความเสยีหายต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมรอบโครงการ และมลภาวะ 
 ทางเสยีง และไม่มีกรณร้ีองเรยีนทีข่ดัต่อกฎหมายสิง่แวดล้อม

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง เสียง 
ความสะอาดบริเวณโครงการ และแรงสั่นสะเทือน

ได้รบัการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบ กบัผู้ร้องเรยีนทัง้หมดใน
ปี 2561

ช่องทางการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

Call Centre

Instagram

Facebook

เว็บไซต์

Twitter

ช่องทางร้องเรียน

โทร 1685

https://www.instagram.com/
sansiriplc

@SansiriPLC

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

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

https://www.sansiri.com

ฝ่ายนวัตกรรม
และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

ฝ่ายจัดซื้อโครงการ
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อหานวัตกรรมใหม่ในการอยู่อาศัย
โดยจัดเตรียมงบประมาณปีละ 30 ล้านบาท เพื่อสรรหาสินค้า
ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านแสนสิริและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจกับแสนสิริเพื่อความ
ย่ังยืน สรรหาคู่ค้ารายใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงในการขาดแคลน
สินค้าและเพิ่มความหลากหลายของสินค้านวัตกรรม พัฒนา
ระบบการจัดซื้อสินค้าออนไลน์ รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษในการด�าเนินงานเอกสารตรวจประเมินกระบวนการ
ธุรกิจของคู่ค้าในด้านศักยภาพการผลิตสินค้าอย่างยั่งยืน รวม
ทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานฝ่ายจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงให้ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
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ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 

ในห่วงโซ่อุปทาน และด�าเนินงาน 
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ตรวจประเมิน
กระบวนการธุรกิจของคู่ค้า เพื่อ
ติดตามคุณภาพของสินค้าและ

กระบวนการผลิต รวมถึง
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยของคู่ค้า  
อย่างน้อยปีละครั้ง

แบ่งสัดส่วนการจัดซื้อสินค้า
กับคู่ค้าที่ให้ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาสินค้า และนวัตกรรมที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการเพือ่ส่งมอบให้แก่ลูกบ้านมีความจ�าเป็นต้อง
ใช้วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
แสนสริกิ�าหนดแนวทางการจดัหาสนิค้ามาตรฐานของโครงการ
ที่ครอบคลุมสินค้าที่ใช้ในโครงการ เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุและ
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาสินค้าที่ผลิตและใช้
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการใช้

พลังงาน ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอด
วฏัจกัรชวีติ และผ่านกระบวนการผลติทีไ่ด้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยรวมถึงเกณฑ์ด้านความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย 
นอกจากนี้ แสนสิริยังก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับ 
คู่ค้าธรุกจิทีส่่งมอบสนิค้าทีใ่ช้ในโครงการและผู้รบัเหมาโครงการ
อีกด้วย

แนวทางการออกแบบโครงการและการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในโครงการ 
แสนสิริ จัดซื้ อสินค ้ าที่ เป ็น มิตรต ่อ 
สิง่แวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และไม่เป็น
อนัตรายต่อสขุภาพของผู้อยูอ่าศยั เพือ่ใช้
ในโครงการ ได้แก่ ส่วนหน้าอาคาร 
(Façade) ระบบไฟฟ้า ระบบน�้า  
การประปา และสขุาภบิาล ระบบปรบัอากาศ  
(HVAC) สแีละการเคลอืบอาคาร รวมถึง
รายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

สีและการเคลือบอาคาร
ใช้สปีราศจากสารระเหย (VOCs)

ระบบ HVAC 
เครื่องปรับอากาศ
การวางระบบปรับอากาศและการ
ระบายอากาศให้มีการประหยัด
พลังงานมากขึน้

รายละเอียดอื่น ๆ
กระเบือ้งลายไม้แทนไม้ธรรมชาติ ใช้พ้ืนไม้ลามิเนตจากป่าปลกู ทดแทนการใช้
ไม้จรงิ หรอืการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวและการใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง

ระบบไฟฟ้า
เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่ฉีลากเบอร์ 5 เพือ่
ประหยัดการใช้พลังงาน เปลี่ยน
น�า้ยาเครือ่งปรบัอากาศเพือ่ลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรอืการใช้
หลอดไฟ LEDs

ระบบน�า้ การประปา
และสุขาภิบาล
ถังเก็บน�้าซิลเวอร์นาโนที่ป้องกัน
การเกิดตะไคร่น�้า เพื่อลดการใช้ 
สารเคมีก�าจดัตะไคร่น�า้ หรอืสขุภณัฑ์
ประหยดัน�า้เพ่ือลดการใช้น�า้

แสนสริกิ�าหนดรายละเอยีดการจดัซือ้จดัจ้างส�าหรบัคู่ค้า
ธรุกจิและผู้รบัเหมาทีค่รอบคลุมการใช้วสัดคุุณภาพทีเ่ป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม เช่น ผ่านการทดสอบวสัดจุากสถาบัน
ชั้นน�า ผลิตโดยกระบวนการที่ปลอดภัย และสอดคล้อง

ตามจรรยาบรรณคู่ค้าธรุกจิ โดยแสนสริอิยู่ในระหว่างการ
จัดท�าเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นและ
ด�าเนินการได้ในปี 2562-2563 กับคู่ค้าของแสนสิริ

แสนสริกิ�าหนดแนวทางการจดัการและจดัซือ้สนิค้าทีเ่ป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อมทีมี่คุณภาพและปลอดภยัต่อลกูบ้าน
เพื่อใช้ในโครงการ ผ่านความคืบหน้าของการจัดหาวัสดุ
หรือสินค ้าที่ ได ้มาตรฐานการรักษาและส ่งเสริม 
สิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 แสนสริจิดัซือ้วสัดทุีไ่ด้มาตรฐานการรกัษาและ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่จัดหาอย่างมีความ 
รบัผิดชอบ (Responsible Sourcing) สนิค้าทีใ่ช้พลงังาน 
อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น สนิค้าทีมี่ฉลากประหยัดไฟ และ
สินค้าที่มีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle 
Assessment) เป็นต้น เช่น ไม้ทีแ่สนสริจิดัซือ้จากป่าปลูก

การจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิผลการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แสนสิริยังก�าหนดให้มีการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าจากคู่ค้าธรุกจิ 
โดยด�าเนินการผ่านการขอความร่วมมือกับคู่ค้าในการเข้าไป
ตรวจสอบประเมินกระบวนการของคู่ค้า เพื่อให้แน่ใจว่าระหว่าง
การด�าเนนิธรุกจิระหว่างแสนสริ ิคู่ค้า และผู้รบัเหมา เป็นไปอย่าง
มีความรับผิดชอบ และเพื่อยกระดับความสามารถของแสนสิริ
ในการบริหารจัดการความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน



84 85

แสนสริกิ�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการเพือ่รบัผิดชอบกระบวนการออกแบบโครงการ รวมถงึการจดัซือ้สนิค้าทีช่่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการออกแบบ

แสนสิริมีแนวทางการออกแบบโครงการและจัดหาสินค้าเพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงการเข้าอยู่อาศัย ให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยการใช้
พลังงานในอาคารของภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

สงัคมคาร์บอนต�า่

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจของแสนสิริได้ อาทิ หากเกิดน�้าท่วมในพื้นที่
ก ่อสร ้างโครงการจะส่งผลให้เกิดความไม่ต ่อเนื่องของ
กระบวนการพัฒนาโครงการ การขาดแคลนน�้าเพื่อใช้ในการ
ผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป หรือสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นอาจ
ส่งผลต่อความทนทานของวัสดุก่อสร้างท่ีใช้ในตัวอาคารหรือ
พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่
ลูกค้าได้น�ามาพิจารณาในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย 

แสนสิริตระหนักถึงผลกระทบด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศทีอ่าจเกดิขึน้ต่อกระบวนการธรุกจิ จงึบรหิารจดัการเพือ่ 
ลดผลกระทบและสนับสนุนการด�าเนินขององค์กรและการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของลูกบ้านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�า่ แสนสิริ
ก�าหนดความรับผิดชอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ากับดูแลการ
ด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร ซึง่เน้นการออกแบบ
และพัฒนาโครงการให้เหมาะสมต่ออณุหภมิูและสภาพแวดล้อม
บริเวณที่ต้ังของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
พลงังาน การผลิตพลงังานจากแหล่งหมุนเวยีน และการส่งเสรมิ
ให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดี

การบริหารการออกแบบโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

ฝ่ายนวัตกรรมและออกแบบเพื่อความยั่งยืนและฝ่ายพัฒนาโครงการ 

ความรับผิดชอบออกแบบโครงการและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดการออกแบบ
โครงการแนวสูง

แนวคิดการพัฒนาโครงการเพ่ือลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกของโครงการแนวสงู มุ่งเน้นทีก่ารออกแบบให้เหมาะกบั 
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของบริเวณโครงการบนหลัก
แนวคิดประหยัดพลังงานโครงการแนวสูง  (Breathable 
Condominium) รวมถึงการจัดท�าแผนการติดตั้งระบบพลังงานทาง
เลือกส�าหรับส่วนกลางของโครงการ

ปี 2561 มีโครงการคอนโดมิเนียมรวม 6 โครงการพัฒนาภาย
ใต้แนวคิดระบบระบายอากาศของโครงการ (Project 
Ventilation System)
การประหยดัพลงังานของโครงการแนวสงู เพือ่ลดอณุหภมิูของ
โครงการผ่านระบบระบายอากาศของโครงการ (Project 
Ventilation System) และระบบระบายอากาศภายในห้อง 

ผู้อยู่อาศัย (Unit Ventilation System) ในปี 2561 มีการ
ออกแบบภายใต้แนวคิดดงักล่าว ได้แก่ โครงการ เดอะ โมนเูม้นต์  
สนามเป้า โครงการ เดอะ ไลน์ สาทร โครงการ เดอะ ไลน์ พหลฯ 
- ประดิพัทธ์ โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 โครงการทากะ
เฮาส์ และโครงการโอกะ เฮาส์

แนวคิดประหยัดพลังงานโครงการแนวสูง (Breathable Condominium)

แสนสิริออกแบบโครงการ เดอะ ไลน์ สาทร ให้มีระบบระบาย
อากาศภายในตัวอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE ซึ่งลมจะ
สามารถพดัผ่านเข้าตัวอาคารได้มากขึน้ และจะท�าให้ผู้อยูอ่าศัย
สามารถลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศประมาณ 
ร้อยละ 11 และลดความชื้นได้กว่าร้อยละ 33

แสนสิริออกแบบโครงการ ทากะ เฮาส์ ให้มีระบบระบายอากาศ
ทางเดินภายในตัวอาคาร (Corridor Ventilation) ซึ่งลมจะ
สามารถพัดเข้าจนถึงระเบียงด้านหลังได้ โครงการดังกล่าวยัง
ออกแบบประตูทางเข้าห้องพักให้มีรูระบายอากาศที่สามารถ
ปรบัขนาดได้ตามความต้องการ เพือ่เพ่ิมอตัราการระบายอากาศ
ให้มีประสทิธภิาพมากขึน้ในขณะทียั่งคงความเป็นส่วนตัวให้กบั
ผู้อยู่อาศัย

ในปี 2561 แสนสิริร่วมมือกับบริษัท Semtive ซึ่งเป็น 
ผู้ผลติกงัหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine) โดยท�าการ
ทดลองติดต้ังกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่โครงการ เดอะ ไลน์ 
ราชเทวี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมใน
การติดต้ังกังหันลมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าได้สงูสดุที ่230.4 กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อปี ต่อ 1 
กงัหันลม หรอืประมาณ 760.32 บาททีโ่ครงการสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ต่อปี ซึ่งแสนสิริอยู่ใน
ขั้นตอนการประเมินเพื่อขยายผลการติดต้ังกังหันลม 
ดังกล่าวในโครงการอื่น ๆ ของแสนสิริต่อไปในอนาคต 

โครงการทดลองติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในโครงการแนวสูง

(ดูรายละเอียดบริษัท Semtive เพิ่มเติมที่ https://semtive.com/)

150-170 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี 
เป็นค่าเฉล่ียความเข้มข้นการใช้พลังงานของกลุ่มอาคารทั่วโลก ตาม
รายงานของ United Nations Environmental Programme ซึ่ง
แสนสิริมุ่งออกแบบโครงการที่จะก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 ให้มีความเข้ม
ข้นการใช้พลังงานเทียบเท่าหรือต�า่กว่า

ประเมินความต้องการของตลาด มูลค่าโครงการ และคู่
แข่งในพ้ืนที่ ตามที่ต้ังของโครงการร่วมกับฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ (Business Development) และฝ่ายการตลาด 
(Marketing Product) เพ่ือก�าหนดแนวคดิของโครงการ
ตามความต้องการของลูกค้าในปัจจบัุนและอนาคต พร้อม
ทั้งคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีที่พักอาศัย 

(Property Technology) ร่วมกบั สริ ิเวนเจอร์ส (SIRI 
VENTURES) เช่น ระบบการระบายอากาศในโครงการ
แนวสูงและแนวราบ หรือโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
หมุนเวียน เพ่ือลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก
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แนวคิดการพัฒนา
โครงการแนวราบ

แนวคิดการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โครงการแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว หรือทาวเฮาส์ มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียนและการออกแบบโครงการตาม
แนวคิดประหยัดพลังงานของโครงการแนวราบ (Cool Living 
Designed Home) ทีเ่น้นการออกแบบโครงการเพือ่ลดการกกัตัวของ
ความร้อนในหลังคาบ้านและเพิม่อตัราการระบายอากาศ เพือ่ลดการใช้
พลังงานท�าความเย็นในระยะยาว

ในปี 2561 แสนสิริร่วมกับบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BCPG ในการติดตั้งแผงโซลาร์ให้แก่ โครงการแนวราบของ 
แสนสริ ิ7 โครงการ และโครงการทีเ่ช่าพ้ืนทีข่องแสนสริ ิ3 โครงการ  
เทยีบกบัเป้าหมายที่ก�าหนดไวท้ั้งหมด 31 โครงการ ทีป่ระมาณ
การว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 การติดตั้งแผงโซลาร์คาดว่า

จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,518.55 กิโลวัตต์ต่อปี โดยในปี 
2561 แผงโซลาร์ทีติ่ดต้ังสามารถลดการใช้พลงังานในโครงการ
ดังกล่าวโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งหมุนเวียนได้กว่า 
7,041 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน

สถานะโครงการติดตั้งแผงโซลาร์ในโครงการของแสนสิริ

แสนสิริต่อยอดแนวคิด Cool Living Designed 
Home โดยก�าหนดสนิค้าและแบบโครงสร้างของบ้านให้
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายอากาศและความร้อนออก
จากบ้าน ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ
จากตัวบ้านได้ร้อยละ 10 ของการใช้งาน หรือ 7,884  
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ในปี 2561 แสนสิริได้ออกแบบโครงการบ้านเดี่ยวตาม
แนวคิดดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 12 โครงการ หรือร้อยละ 
30 ของโครงการบ้านเดี่ยวที่พัฒนาในปี 2561 ทั้งหมด 

ระบบพัดลมและช่องระบายอากาศใต้หลังคา
(Solar Attic)
ใช้พลงังานแสงอาทติย์เพ่ือลดความร้อนใต้หลังคา ท�าให้
อากาศภายในตัวบ้านเยน็ลงและลดการสะสมของเชือ้โรค

ช่องระบายลมในตัวบ้าน (Breeze Panel)
ช่วยถ่ายเทและระบายอากาศภายในตวับ้าน

ระแนงกันแดด (Shading Screen)
ทีอ่อกแบบโดยดจูากทศิทางการรบัแสงอาทติย์ และลม
ของบ้านให้เหมาะสม

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

ฝ้าชายคาหรือหลังคา (Roof Shade)
ทีอ่อกแบบให้ยืน่ยาวเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยป้องกนัแสงแดด
และลดความร้อนภายในบ้าน

ผนังบ้าน (Texture Wall)
ออกแบบพืน้ผิวให้ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด

Cool Living Designed Home
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เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้
อาคารที่พักอาศัยในปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ห้องหรือบริเวณใต้หลังคาบ้าน ซึ่งยังสามารถเป็นแหล่ง

สะสมความชื้น เชื้อโรค และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
สุขภาพและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของ 
ลูกบ้าน 

แสนสิริจึงมีแนวคิดการออกแบบเพื่อลดอุณหภูมิและ
ระบายความชื้นของตัวบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครือ่งปรบัอากาศและลดความเสีย่งของการสะสมเชือ้โรค 
ที่อาจกระทบความเป็นอยู ่ที่ดีของลูกบ้าน โดยใช้
นวตักรรมระบบระบายอากาศของห้องใต้หลงัคา (Solar 
Attic) ที่ลดการสะสมความร้อนระหว่างวันด้วยพัดลม

ระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบดังกล่าวจะเพิ่ม
อัตราการระบายอากาศ ลดอุณหภูมิห้องใต้หลังคาและ
ภายในตัวบ้าน ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการ
ใช้เครือ่งปรบัอากาศได้ประมาณ ร้อยละ 10 หรอืประมาณ 
7,884 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

แสนสิริด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนหลักของความ
ย่ังยืนเพื่อสนับสนุนการเป็นสังคมคาร์บอนต�่า โดยก�าหนด
ให้การด�าเนินงานภายในองค์กรต้องค�านึงถึงการใช้ทรัพยากร
และพลงังานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ มุง่เน้นการส่งมอบโครงการ
ที่ออกแบบตามแนวคิดประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้ 
ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภมิูอากาศตามเป้าหมายความยัง่ยืนของแสนสริ ิแสนสริิ
ด�าเนินการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
อาคารส�านักงานและธุรกิจในเครือ รวมถึงประสิทธิผลของ
โครงการทีพ่ฒันาขึน้ตามแนวคิดประหยัดพลงังานช่วงก่อนการ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

ประสิทธิผลการด�าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หมายเหตุ
• ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ค�านวณจากการใช้น�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซล ครอบคลุมส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์
• ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ค�านวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ครอบคลุมส�านักงานใหญ่แสนสิริ ส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์
• ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 3) ค�านวณจากการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางของพนักงาน ครอบคลุมส�านักงานใหญ่บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป โรงแรมเอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่และหัวหิน และฮาบิโตะ มอลล์
• ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงจากจากฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle 
Inventory Database) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และฐานข้อมูลของคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)

ในปี 2561 แสนสิริปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ทางธุรกิจ 8,535.38 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า หรือ 66.92 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 กว่า 
ร้อยละ 285 เนือ่งจากแสนสริขิยายขอบเขตของการเกบ็

ข้อมูลของแหล่งการปล่อยก๊าสเรอืนกระจก ท�าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงการค�านวณก๊าซเรือนกระจก และธุรกิจมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้กระบวนการผลิตในโรงงาน 
การเดนิทางของพนกังาน รวมถงึการขนส่งแผ่นคอนกรตี
ส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของแสนสิริปี 2561

2,011.93 ตัน 4,193.97 ตัน

1,682.29 ตัน

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 2)

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ
(ขอบเขตที่ 3)

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากการติดตามผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรม
ทางธุรกิจแล้ว แสนสิริยังได้ติดตามประสิทธิภาพการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการที่ออกแบบตามแนวคิด
ประหยัดพลงังานและการใช้พลังงานหมนุเวยีน เพ่ือให้แน่ใจว่า
กระบวนการออกแบบโครงการของแสนสิริสามารถก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางบวกด้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งหลงัการส่งมอบ
และเข้าอยูอ่าศัยของลกูบ้าน 
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ผลการพัฒนาโครงการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�า่

แนวคิดการออกแบบโครงการ
เพื่อประหยัดพลังงาน

จากการประมาณผลการด�าเนนิการของโครงการทีพ่ฒันา 
และอยู่ในช่วงก�าลังพัฒนา ตามแนวคิดการออกแบบ
โครงการเพื่อประหยัดพลังงาน บริษัทฯ คาดการณ์ว่า
โครงการดังกล่าว จะสามารถลดการใช้พลังงานจาก 
เครือ่งปรบัอากาศ
โดยรวมร้อยละ 10 หรือ 3,263,308 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ
ปี หรือ 2,263 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปี

แหล่งพลังงานหมุนเวียน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมนุเวยีนทีด่�าเนนิการ 
ในโครงการของแสนสิริทั้งหมดในปี 2561 สามารถ 
ผลติไฟฟ้าได้กว่า  2,043,343 กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อปี คิดเป็น
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้กว่า 1,416,650 
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานที่โครงการสามารถลดได้กว่า 6,743,032 
บาทต่อปี

หมายเหตุ – รายละเอียดผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ
ประหยัดพลังงานครอบคลุม 4 โครงการ ในปี 2561

หมายเหตุ – รายละเอียดผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ
ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนครอบคลุม 14 โครงการ ในปี 
2561
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สินค้าและบริการคุณภาพ
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สินค้าและบริการคุณภาพ

โครงสร้างการจัดการคุณภาพโครงการ

แสนสิริมุ ่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ผ่านการ
ออกแบบและพัฒนาโครงการให้สามารถตอบสนองตาม 
ความคาดหวัง และรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายของผู้อยู่
อาศัย แสนสิริควบคุมคุณภาพการก่อสร้างโครงการตาม

แสนสิริก�าหนดผู้รับผิดชอบควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง 
และพัฒนาโครงการ ต้ังแต่ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง 
การส่งมอบโครงการ และการเข้าพักอาศยั เพ่ือความสอดคล้อง
ตามนโยบายการลดปริมาณข้อบกพร่อง (Defect) และ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการควบคุมคุณภาพให้มี

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพขององค์กร และจัดให้มี 
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและลูกบ้านทีมี่ต่อโครงการ 
และบริการของแสนสิริ เพื่อน�าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการทางธุรกิจของแสนสิริอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการตรวจ
ติดตาม และประเมินคุณภาพ นอกจากนี้ แสนสิริยังก�าหนด 
ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร และประสานงานด้านคุณภาพ 
กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับโครงการ

ความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพโครงการ

ฝ่ายออกแบบ
และฝ่ายพัฒนาโครงการ

ร่วมกับผู้บริหารงานก่อสร้าง ก�ากับดูแล 
ผู้รับเหมาและคู่ค้าในการด�าเนินงาน เพื่อควบคุม

คุณภาพการก่อสร้างโครงการให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานต่าง ๆ และรับรองคุณภาพโครงการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
สนับสนุนลูกค้าในช่วงการโอนกรรมสิทธิ์  
การช�าระค่างวด การตรวจรับผลิตภัณฑ์  
รวมถึงการให้ค�าแนะน�า เกี่ยวกับสินเชื่อ 

เพื่อการซื้อที่พักอาศัย

ฝ่ายโฮมแคร์
แก้ไขรายการแจ้งซ่อม  

ติดตามผลการแก้ไขปัญหา และจัดเก็บรายงาน
ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์
ให้ข้อมูล รับข้อเสนอแนะ รับข้อร้องเรียน  

และประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
 เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และฝ่ายมาตรฐานงานก่อสร้าง

ตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนการก่อสร้าง 
ตลอดวัฏจักรโครงการ โดยใช้แอปพลิเคชันควบคุม
คุณภาพ (QC Application) และแอปพลิเคชัน 

PJ & CM Inspector รวมถึงจัดฝึกอบรม 
ด้านมาตรฐานการท�างานแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ฝ่ ายพัฒนาโครงการและฝ่ ายควบคุมคุณภาพท�าหน ้าที่ 
ตรวจประเมินคุณภาพโครงการรวมถึงความปลอดภัย 
ในการก่อสร้าง ซึง่ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะด�าเนนิการตรวจสอบ

จุดบกพร่องและรายการซ่อมที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้แอปพลิเคชันควบคุมคุณภาพ (QC Application) 

ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพโครงการ

งานติดต้ังแผงคอนกรีตส�าเร็จรูป  
งานก่ออฐิ งานระบบก่อนปิดฝ้า งานระบบ 
สขุาภบิาลภายนอก งานสถาปัตยกรรม 
พื้น ผนัง และฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า  
งานสุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์

งานก่อนปิดฝ้า งานตรวจคุณภาพ 
ของพ้ืน - ผนังบริเวณที่สัมผัสน�้า  
งานสถาปัตยกรรม งานระบบน�้าและ
ไฟฟ้าของโครงการ งานสุขภัณฑ์ และ
เฟอร์นิเจอร์

มาตรฐานงานก่อสร้างและมาตรฐาน
งานซ่อมของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์  
ห ้องชุด มาตรฐานระบบกันซึม 
มาตรฐานงานปูกระเบื้อง พัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพของส่วนกลาง เพื่อลด
ปริมาณปัญหาที่เกิดขึ้นซ�า้

โครงการแนวราบ

โครงการแนวสูง

โครงการที่โอน
กรรมสิทธิ์แล้ว

ตรวจสอบรอยต่อ และปิดรอยรั่วใน 
ข ้อต่อของแผงคอนกรีตส�าเร็จรูป  
ตรวจสอบความเรียบร ้อยของงาน
สถาปัตยกรรม และงานระบบ รวมทั้ง
ทดลองระบบก่อนการส่งมอบ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 
ต่าง ๆ  ของโครงการโดยรวม อีกทั้งงาน
สถาปัตยกรรม และงานระบบของ 
ห้องชุดก่อนท�าการส่งมอบ นอกจากนี้ 
ก่อนการส่งมอบ บริษัทฯ ให้ลูกค้า
ท�าการตรวจสอบห้องอีกครั้งก่อนโอน
กรรมสิทธิ์

ประกัน 1 ปีหลังการโอน ซึ่งครอบคลุม
งานโครงการ งานระบบ และคุณภาพ
ของยูนิต 

โครงการ
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รายละเอียดการติดตาม
และประเมินคุณภาพโครงการ

ผลการติดตามและประเมิน
คุณภาพโครงการ ปี 2561

การบริหารจัดการคุณภาพโครงการ

รายการตรวจสอบแบบมาตรฐาน
สถาปัตยกรรม
พืน้ ผนงั ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน�า้ 
ลิฟต์ ระเบียง บันได/ทางลาด

รายการตรวจสอบแบบมาตรฐาน
ตกแต่งภายใน (ห้องพัก) 
พื้น ผนังตกแต่ง บัวเชิงผนัง ฝ้าเพดาน 
ประตู สวิตช์/ปลั๊ก ห้องน�า้ ห้องครัว

รายการตรวจสอบแบบมาตรฐาน
ตกแต่งภายใน (ส่วนกลาง) 
พ้ืน ผนังตกแต่ง บัวเชิงผนัง ฝ้าเพดาน 
ประตู ต�าแหน่งสวิตช์/ปลั๊ก ห้องน�้า ลิฟต์
บันได ป้าย

รายการตรวจสอบแบบมาตรฐาน
ภูมิสถาปัตยกรรม
พื้น ผนัง ประตูรั้ว สระว่ายน�้า ป้อมยาม 
ศาลพระภูมิ และอื่น ๆ

ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพยูนิตของโครงการ และคุณภาพส่วนกลาง ได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ

ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพยูนิตของผู้อยู่อาศัย และคุณภาพส่วนกลาง จากลูกค้าที่ได้รับการยืนยัน

ร้อยละ 100

ผลการด�าเนินงานด้านคุณภาพของโครงการ

14 รายการ

การบริหารจัดการคุณภาพบริการและลูกค้าสัมพันธ์

แสนสิริมุ ่งให้บริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ISO 
9001:2015 แก่ลูกค้าและลูกบ้านในทุกจุดให ้บริการ 
ในกระบวนการธรุกจิ โดยก�าหนดให้มีการประเมินความพงึพอใจ
ของลูกค้าและลูกบ้าน (Voice of Customer) ในแต่ละจุด 

ให้บรกิาร (Touchpoint) ซึง่รบัผิดชอบโดยฝ่ายต่าง ๆ   การบรกิาร 
ทกุจดุจะถูกวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของลกูค้าและลกูบ้าน
ที่มีต่อสินค้า โครงการ และการให้บริการ เพื่อประเมินคุณภาพ
บริการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ความสุขเริ่มที่บ้าน (Beautiful Community)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ก�าหนดให้ฝ่ายบริหาร
ที่พักอาศัยด�าเนินโครงการภายใต้แนวคิดความสุข 
เริ่มที่บ ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างลูกบ้าน  
และกรรมการนิติบุคคล ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล กิจกรรมร่วมบริจาค  
หรอืกจิกรรมจติอาสาซ่อมแซม ทาส ีสนามเดก็เล่นให้กบั
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านพรสวรรค์ เป็นต้น
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบประสบการณ์ 
ที่ดีรวมถึงความพึงพอใจของลูกบ้านที่มีต่อการบริหาร
จัดการโดยฝ่ายบริหารที่พักอาศัย
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คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของลูกค้าและลูกบ้าน 
จากทุกจุดให้บริการ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการโดยใช้คะแนนความพึงพอใจ ปี 2561

ร้อยละ 91

ร้อยละ 87

ร้อยละ 84

ร้อยละ 93

ร้อยละ 83

ร้อยละ 95

ร้อยละ 100

ความพึงพอใจในทุกจุดให้บริการ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการให้บริการ ปี 2561 (CSI)

Touchpoint 1
ฝ่ายขาย (Sale) แนะน�าการเข้าชมโครงการและให้ข้อมูล
โครงการแก่ผู้ทีส่นใจ พร้อมทัง้สนบัสนนุขัน้ตอนการท�าสญัญา
ซื้อขาย 

Touchpoint 4
ฝ่ายบรหิารอาคารท่ีพกัอาศยั (Property Management 
Residential : PMR) บรหิารจดัการคุณภาพทีพ่กัอาศยัของ
โครงการ

Touchpoint 2
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation) อ�านวย 
ความสะดวกการตรวจรับมอบบ้านหรือห้องชุดให้แก่ลูกค้า 
และติดตามผลการแก้ไขงานจุดบกพร่องที่รับมอบ

Special Touchpoint 1
ฝ่ายโฮมแคร์ (Home Care)  รับผิดชอบการบริการ และ 
การซ่อมงานบ้านหรือห้องชุดภายในระยะเวลารับประกัน 
หลังการโอนกรรมสิทธิ์ 

Special Touchpoint 3
ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ (Call Centre)   ให้บริการด้านข้อมูล 
ทุกเรื่องที่ลูกค้าและลูกบ้านมีข้อสงสัย รวมทั้งประสานงาน
ติดตามงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Touchpoint 3
ฝ่ายวจิยัและพฒันากลยุทธ์ (Research and Property 
Strategy) ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังการเข้าอยู่ 

Special Touchpoint 2
แสนสิริ เลาจน์ (Sansiri Lounge) ที่มีพนักงานให้บริการ
ข้อมูลโครงการของแสนสิริและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ส�าหรับลูกบ้าน พนักงานใน แสนสิริ เลาจน์ จะได้รับการฝึก
อบรมด้านการให้บริการโดยฝ่ายพัฒนาบริการ  

ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน

แสนสิ ริ ก� าหนดแนวทางการด� า เนินงาน เ พ่ือส่ง เสริม 
ความปลอดภยัให้แก่ลกูบ้านแสนสริติลอดการพัฒนาโครงการ
ต้ังแต่กระบวนการออกแบบโครงสร้างอาคาร การจัดซื้อสินค้า
เพื่อใช้ในโครงการ การบริการ และการจัดการสภาพแวดล้อม
โครงการ 

แสนสริใิห้ความส�าคัญในการออกแบบ พฒันา และดแูลโครงการ
ให้ปลอดภยัต่อผู้อยูอ่าศัย โดยก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารทีพ่กัอาศัย
ภายใต้บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด รับผิดชอบระบบ 
ความปลอดภัยของโครงการตามนโยบายด้านความปลอดภัย

ในช่วงหลังการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงก�าหนดหน่วยงาน
มาตรฐานรักษาความปลอดภัยท�าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบในพื้นที่โครงการ

การพัฒนาโครงการและการก�ากับดูแลด้านความปลอดภัย

แสนสิริก�าหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ 
ส่วนโครงการ และฝ่ายพัฒนาโครงการ มหีน้าทีร่บัผิดชอบ 
ในการจดัซือ้สนิค้าและพัฒนาทกุโครงการ (ร้อยละ 100) 
โ ด ย พิ จ า ร ณ า ถึ ง เ ก ณ ฑ ์ ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน เพ่ือให้ลูกบ้านมั่นใจว่า
สินค้าและบริการจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ 
ความปลอดภัย

การพัฒนาโครงการอย่างปลอดภัย

รบัผิดชอบจดัท�ารายงานตรวจประเมนิ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีค่รอบคลุม
มาตรการด้านความปลอดภยัให้ได้รบั
การอนมุติัในทกุโครงการ

อนุมัติแบบโครงการ และตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
ก่อนการจดัซือ้ เพือ่ใช้ในโครงการ

ทดลองใช ้อาคารเ พ่ือตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
และโครงการ ตามมาตรฐานของ 
แสนสิริก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ออกแบบโครงสร้าง พื้นที่ส่วนกลาง 
และเขตรัว้โครงการโดยค�านงึถงึความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ก่อสร้างโครงการตามมาตรการควบคมุ
คุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมิน 
และตดิตามผลด�าเนนิงานด้านคณุภาพ
และความปลอดภยัในทกุพืน้ทีพั่ฒนา
โครงการเป็นรายเดอืน

กรณีเกิดปัญหาด้านคุณภาพหรือ 
ความปลอดภยัหลังการส่งมอบให้ลกูค้า  
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จะสนับสนุน
ข้อมูลเพ่ือสรุปและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
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แสนสิริมอบหมายให้ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย ภายใต ้
การด�าเนินงานของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด บริหาร
โครงการให้เกิดความปลอดภัยภายหลังกระบวนการส่งมอบ
โครงการให้แก่ลูกค้าในปีแรก โดยด�าเนินงานตามรายละเอียด

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล ้อมให ้บรรลุ เป ้าหมายในการต่อสัญญากับ 
ทกุโครงการทีบ่รษิทั พลสั พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ากดั เข้าไปรบัผิดชอบ

นโยบายความปลอดภัยฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย

พัฒนาระบบความปลอดภัย
ในการท�างาน 

ตามข้อก�าหนดทั้งหมด  
เพื่อสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภัย

สนับสนุนพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน  

เพื่อบรรลุการปฏิบัติตามแผนฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยทั้งหมด

ก�าหนดมาตรการควบคุม
ความสูญเสีย

จากอุบัติเหตุและอันตราย 
 เพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหต ุ

เป็นศูนย์

จัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม

เพื่อด�าเนินระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ด�าเนินระบบป้องกัน
และแก้ไขความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อบรรลุแผนงานความปลอดภัย
ทั้งหมด

ด�าเนินงานตามรายละเอียดของ คู่มือความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการต่อสัญญา

กับทุกโครงการที่ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เข้าไปดูแล 
เพื่อสร้างชุมชนที่สวยงาม (Beautiful Community) 

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย

 บริหารจัดการความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมทุกโครงการของแสนสิริ

ดูแลความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมของส่วนกลาง 
เช่น ความสะอาดของสระว่ายน�้า 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน

จัดกิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยของลูกบ้าน 
เช่น การจัดซ้อมหนีไฟและ

จัดซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นประจ�าปี

ก�ากับดูแลระบบส่วนกลาง เช่น ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ทางหนีไฟ แผนผังถังดับเพลิง 

ระบบดับเพลิง และจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน

แสนสิริมีชุดครูฝึกหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย 
(Sansiri Security Inspection: SSI) ที่ได้รับการรับรอง 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อฝึกอบรมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในโครงการ ให้มีความช�านาญในงานรักษา 

ความปลอดภัยและการบริการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของลูกบ้าน รวมถึงการฝึกเหตุฉุกเฉินให้กับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงขั้นต้น  
การปฐมพยาบาล และการแก้ไขสถานการณ์อีกด้วย

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบบุคคลและรถ 
ที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ

ยืนยันบุคคลที่เข้า-ออกโครงการ

ส�ารวจจดุเสีย่ง-จดุล่อแหลม 
ภายในโครงการ เพือ่รายงานและด�าเนินการแก้ไข

ท�าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ  
ตามมาตรฐานอย่างเป็นมืออาชีพ
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ระบบรั้วอัจฉริยะ
(Digital Fence) 

ระบบชีวมาตร
(Biometric)

Smart Access 
QR Code

อุปกรณ์ RFID ส�าหรับติดหน้ารถ
(RFID Sensor)

สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ทันทีเม่ือมีผู้บุกรุก 
เข้ามาในบริเวณโครงการ ซึ่งใน ปี 2561 แสนสิริติดตั้ง 
ระบบรัว้อจัฉรยิะ ทีโ่ครงการ คณาสริ ิพระราม 2-วงแหวน 
โครงการสริ ิเพลส กลัปพฤกษ์-สาทร โครงการสิริ เพลส 
สุขสวัสดิ์-พระราม 3 ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ ต้ังใจ 
จะติดตั้งระบบดังกล่าวในโครงการแนวราบทุกโครงการ

ส�าหรับการจดจ�าใบหน้า (Face Recognition)  
ลายนิว้มือ และข้อมูลของผู้รบัเหมา เพ่ือใช้ในการติดตาม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เ ท ค โ น โ ล ยี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ส� า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร
คอนโดมิเนียม โดยใช้ QR Code ในการยืนยันตัวตน
ของผู้มาติดต่อ โดยลูกบ้านสามารถส่ง QR Code  
ให้ผู้มาติดต่อ เพื่อสแกนและสามารถเข้ามารอที่พื้นที่
รับรองของโครงการ 

จะส่งสัญญาณไปที่ตัวรับสัญญาณบริเวณข้างเสา 
ข้างไม้กั้น เพื่อให้ลูกบ้านสามารถเข้า-ออกโครงการ 
ด้วยระบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยส�าหรับลูกบ้าน

นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

แสนสิริสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้านผ่านนวัตกรรม
ระบบการรักษาความปลอดภัยต้ังแต่กระบวนการออกแบบ
โครงการ และการอาศัยความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ 

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและอ�านวยความสะดวกสบายให้
แก่ลูกบ้านที่อาศัยในโครงการของแสนสิริอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2561 แสนสิริ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ีเปิดตัว 
Smart Command Centre ศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์ 
เต็มรูปแบบแห่งแรกในอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้การลงทุน
กว่า 20 ล้านบาท ซึ่งศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์ดังกล่าว  
ถกูพัฒนาขึน้เพือ่บรหิารจดัการความปลอดภยัในพ้ืนทีส่่วนกลาง  
และระบบวิศวกรรมอาคารส่วนกลางของโครงการที่พักอาศัย

ของแสนสิริ โดยศูนย์ควบคุมส่วนกลางจะมีผู้เชี่ยวชาญ 
คอยเฝ้าระวัง สั่งการ และประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ 
ศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการบรกิาร ทัง้การดแูลความปลอดภยัของลูกบ้านในโครงการ  
ตรวจระบบภายในอาคาร รวมถึงการซ่อมบ�ารุงโครงการ 
ก่อนเกิดเหตุ (Preventive Maintenance)

ส�าหรับ 4 โครงการน�าร่องที่มี Smart Command Centre  
ช่วยดแูลเรือ่งความปลอดภยัประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนยีม  
เดอะ เทอร์ต้ีไนน์ บาย แสนสริ ิ โครงการ เดอะ ไลน์ อโศก-รชัดา 

โครงการ เดอะ ไลน์ ราชเทวี และโครงการบ้านเดี่ยวคณาสิริ 
พระราม 2-วงแหวน นอกจากนี ้ในปี 2562 มแีผนทีจ่ะเชือ่มต่อ
ระบบนีเ้ข้ากบัโครงการอืน่ ๆ อกี 11 โครงการ

แสนสิริมุ ่งม่ันที่จะมอบการบริการและประสบการณ ์
การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าผ่านการร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ

ความร่วมมือเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน

V Pack & Move (Bangkok)
เพื่อบริการขนย้าย

Be Neat 
เพื่อบริการจัดหาแม่บ้านคุณภาพ

SCG
เพื่อบริการติดตั้งหลังคา 
และฉนวนกันความร้อน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
เพื่อบริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง 

อย่างครบวงจร เป็นต้น

KIDDEEPASS
เพื่อบริการกิจกรรม 

ส�าหรับเด็กและครอบครัว

Villa Marke
เพื่อบริการคัดสรร 

อาหารคุณภาพและบริการส่งถึงบ้าน
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สมาร์ต มูฟ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน

โครงการ สมาร์ต มูฟ (Smart Move) เป็นบริการเช่ารถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) และยานพาหนะอื่น ๆ เช่น สกูตเตอร์
ไฟฟ้า (E-scooter) ของลูกบ้านแสนสิริ เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการเดนิทาง โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ติดต้ังสถานี 
EV Charger ของโครงการ สมาร์ต มูฟ ไปแล้วทัง้หมด 5 สถานี 
รวมรถไฟฟ้าให้เช่าทั้งสิ้น 11 คัน ในโครงการตามแนวรถไฟฟ้า 
เช่น โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจกัร โครงการ เดอะ ไลน์ อโศก รชัดา  
โครงการทากะ เฮาส์ เป็นต้น 

ในปี 2562 แสนสิริมีแผนการติดต้ังสถานีเพิ่มอีก 4 สถาน ี
รวมรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 6 คัน ทั้งนี้ แสนสิริอยู่ระหว่าง 
การพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชัน 
Home Service ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
แก่ลูกบ้านในโครงการที่พักอาศัยทุกประเภท  

*หมายเหตุ Smart Move มีทุกโครงการใหม่ที่เปิดตัวในปี 2561 เป็นต้นไป

แสนสิริร่วมมือกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น บริษัท
สัญชาติญ่ีปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ
เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย และโรงพยาบาลสมิติเวช 
ในการพฒันาโครงการคอนโดมเินยีม เวลล์เนส เรสซเิดนซ์  
(Wellness Resident) ตามมาตรฐาน WELL 
Certification ซึ่งเป็นโครงการส�าหรับคนรักสุขภาพ 
ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการมีสุขภาพดี ได้แก่  
ด้านร่างกาย (Body) จติใจ (Mind) จติวญิญาณ (Soul) 
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการใช้ชีวิตในสังคม
ที่รักสุขภาพ (Like Minded Community)

โครงการดังกล่าวจะใช้แนวคิดการออกแบบที่เหมาะกับ
สรีระของลูกบ้าน คัดสรรวัสดุที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึง 
การใช้เทคโนโลยี Tele-health และ Plus+ Service 
เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร 
รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกาย
และจิตใจ และบริการให้ค�าปรึกษาทั้งบริการโดยตรงและ
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การตรวจสขุภาพก่อนย้ายเข้า
โครงการ การให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ การตรวจหา
ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น 

โครงการเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย
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ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ 
ลูกบ้าน จะถูกติดตามในรูปแบบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านความปลอดภัยหรือประเด็นด้านความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ  
โดยเฉพาะโครงการที ่บรษิทั พลสั พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ากดั เป็นผู้รบัผิดชอบ 

24 ชั่วโมงการฝึกอบรม
ส�าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยโครงการ

59 รายการข้อร้องเรียน
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการที่ได้รับ 

การยืนยัน เช่น บริการของเจ้าหน้าที่ การป้องกัน
ความปลอดภัยของลูกบ้าน และการป้องกัน 

การลักทรัพย์ จากข้อร้องเรียนทั้งหมด 96 รายการ

ร้อยละ 100
ของประเด็นข้อร้องเรียนได้รับการจัดการโดยประเมิน 

ข้อร้องเรียน ก่อนด�าเนินการแก้ไขและชดเชยความเสียหาย 
ให้แก่ลูกบ้าน เช่น การให้บริการ การจัดการพื้นที่ 
โดยนิติบุคคล คุณภาพบ้าน และคุณภาพงานซ่อม  

รวมถึงสื่อสารผลการปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ให้แก่ผู้ร้องเรียน

ในฐานะนติิบคุคล ประเดน็ข้อร้องเรยีนจะถกูน�ามาปรบัปรงุและ
พัฒนาการด�าเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้ประเด็นข้อร้องเรียน 
เกดิขึน้ซ�า้ และสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ลูกบ้าน
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การพัฒนาบุคลากร
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การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรที่มีศักยภาพเป็นองค์ประกอบส�าคัญขององค์กรใน
การขับเคล่ือนให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินตามกลยุทธ์ธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังเป็น 
การเพ่ิมโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก 
ความหลากหลายทางความคิดและการแลกเปลีย่นความรูใ้นองค์กร  
นอกจากนี ้การจงูใจบคุลากรทีมี่ความรูค้วามสามารถให้ร่วมงาน
กบัองค์กร ตลอดจนการดแูลรกัษาบคุลากรให้มีความผูกพันกบั
องค์กร จะเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้เกดิความสามารถในการแข่งขนั
และเพิ่มโอกาสความส�าเร็จทางธุรกิจขององค์กรอีกด้วย

แสนสิริได ้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
เพื่อพัฒนาพนักงานให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิตัล 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก�าหนด
โครงการเพื่อขยายขอบเขตความสามารถส�าหรับพนักงานที่
มีศักยภาพสูง และสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้
พนักงานสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานซึ่งถือเป็นการจูงใจให้พนักงานอยาก
ร่วมงาน และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

แสนสิริพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยจุดมุ ่งหมายให้
พนักงานมีความเข้าใจในรายละเอียดการท�างานขององค์กร 
พร้อมกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุน
การท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมอบหมายให้ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแสนสิริ 

ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และบรหิารส�านกังาน ก�าหนดกลยทุธ์และ
แผนพฒันาบุคลากร และโครงการรกัษาพนกังานทีมี่ศกัยภาพให้ 
ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก�าหนดแผนพัฒนาพนักงานของแสนสิร ิ
(Sansiri Development Roadmap) โดยมีจุดประสงค์ให้
พนักงานทุกระดับในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น�าความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง
ตามเป้าหมายการด�าเนินงาน ทั้งนี้ ในปี 2561 แสนสิริได้ยก

ระดับแผนพัฒนาดังกล่าวส�าหรับพนักงานทุกระดับจากทุก
สายงานในองค์กรเพื่อความสอดคล้องตามการบริหารจัดการ
เพื่อรักษาพนักงาน โดยจัดหมวดการพัฒนาให้พนักงานมี 
ความสามารถที่หลากหลาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่มี 
ความซับซ้อนได้

แผนพัฒนาพนักงานของแสนสิริ (Sansiri Development Roadmap)

จุดประสงค์ตามแผนพัฒนาพนักงานของแสนสิริ

สามารถวางกลยุทธ์ สามารถก�ากับดูแล มีความช�านาญใน
รายละเอียดงาน 

ประสบความส�าเร็จใน 
การท�างานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบและพัฒนา

พนักงานในฝ่ายให้ท�างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถให้ค�าแนะน�า 
ผู้อื่นได้

และสามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมและวิธีการท�างาน

ขององค์กร

ขององค์กร เพื่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและ

นอกองค์กร
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หมวดการพัฒนาตามแผน 

การอบรมหลักสูตรทั่วไปส�าหรับพนักงาน
ทุกระดับและ On Boarding Programme 

ส�าหรับพนักงานใหม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�านักงาน
บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการภายใน
กระบวนการธุรกิจ

หลักสูตรการเป็นผู้น�า
และอบรมพนักงาน

หลักสูตรการพัฒนา
การวางกลยุทธ์และวิเคราะห์

หลักสูตรการบริหารจัดการ
และพัฒนาธุรกิจ

General Programme

ปิยะวดี วรรธนาคม

Diversity and Changes Series 

Leadership SeriesThinking SeriesBusiness Series

แสนสิริก�าหนดหลักสูตรส�าหรับผู้จัดการอาวุโสและ 
ผู้บริหารองค์กร (Sansiri Future Leader Programme) 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพการท�างาน 
และทกัษะการบรหิารจดัการ รวมถึงการวางแผนเส้นทาง 
การเติบโตในสายอาชพี ซึง่หลักสตูรส�าหรบัผู้จดัการครอบคลมุ 
หลักสูตรทั่วไปซึ่งต้องจัดท�าแผนการพัฒนาศักยภาพ

ส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
และหลักสูตรพัฒนาผู้น�า (Challenger) หรือพนักงาน
ทีมี่ความพร้อมในการก้าวสูร่ะดบัผู้บรหิาร (Successor) 
โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วยการท�างานตามที่ 
ได้รบัมอบหมาย (Assignment) การโค้ช (Coaching) 
และการฝึกอบรม (Training)

พนักงานเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัว 
ของผลก�าไรในปัจจุบันหรือความสามารถในการรองรับ 
การเปลีย่นแปลงบรบิทในภาคอตุสาหกรรมทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  
การจูงใจ และการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพจึงเป็นหนึ่งใน 
วธิกีารเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิและเพ่ิมโอกาส

ความส�าเร็จตามกลยุทธ์องค์กร แสนสิริจึงก�าหนดแนวทาง 
การสรรหาและรกัษาพนกังานทีมี่ศักยภาพ และสามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการขององค์กร และพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับพนักงานของแสนสิริอย่างต่อเนื่องและเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ 
น่าท�างานที่สุด (Dream Place of Work) ภายในปี 2564 

หลักสูตรส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการ หรือ MDP 
(Management Development Programme) 
ที่แสนสิริได้พัฒนาร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business 
Administration) ประกอบด้วยการฝึกอบรมใน
ห้องเรียน (Classroom Training) และการน�าเสนอ 
โครงการ ซึง่ตัวอย่างโครงการในปี 2561 เช่น การพฒันา 

การบริหารจัดการขยะในโครงการ และโครงการ 
เพ่ือความเป็นอยู่ทีด่ขีองลกูบ้าน (Wellness) ซึง่บคุลากร 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร MDP สามารถน�าองค์ความรู้
ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนาโครงการเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี
ที่แสนสิริร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทโตคิว คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น และ โรงพยาบาลสมิติเวช

หลักสูตรส�าหรับผู้จัดการอาวุโสและผู้บริหารองค์กร
(Sansiri Future Leader Programme)

โครงการ Management Development Programme (MDP) 
– ตัวชี้วัดความส�าเร็จตามหลักสูตรทั่วไป
ส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการ 

มากกว่า
25 

ล้านบาท
16.58
ชั่วโมง

19.13
ชั่วโมง

17.86
ชั่วโมง

งบประมาณทั้งหมด
ส�าหรับโครงการ

ฝึกอบรมพนักงาน 

ชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยของพนักงาน
เพศชายต่อคนต่อปี

ชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยของพนักงาน

ต่อคนต่อปี

ชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยของพนักงาน

เพศหญิงต่อคนต่อปี

ผลการฝึกอบรมพนักงาน ปี 2561 

การสรรหาและรักษาพนักงาน

แสนสิริก�าหนดแนวทางและโครงการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
ประจ�าทุกคนในทุกต�าแหน่ง และทุกสายงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความรูค้วามสามารถ และทกัษะการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สอดคล้องตามเป้าหมายทีแ่สนสริกิ�าหนดไว้ รวมทัง้ติดตามผล
ด�าเนินงานด้านการฝึกอบรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

“ เราวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่าจะต้องท�าให้แสนสิริเป็น
องค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน หรือ Employer of Choice of Talents 
ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะเกี่ยวข้องต้ังแต่กระบวนการรับสมัครพนักงาน 
การจูงใจคนเก่งให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร และเม่ือพนักงานเข้ามา 
ร่วมงานแล้ว เราจะดแูลด้านการปรบัตัวและสนบัสนนุกระบวนการเรยีนรูง้าน 
เพ่ือให้ท�างานได้ นอกจากนียั้งมองถงึประเดน็ด้านวธิสีร้างความผูกพนัให้
พนักงานอยากท�างานกับองค์กร รวมถึงแผนการสืบทอดต�าแหน่งกรณี
พนักงานเกษียณอายุด้วย ”
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แสนสริกิ�าหนดให้หน่วยงานสรรหาบคุคลภายใต้ฝ่ายทรพัยากร
มนุษย์และบริหารส�านักงาน ท�าหน้าที่ด�าเนินโครงการสรรหา
พนักงาน เพื่อเพิ่มอัตราการจ้างพนักงานที่มีศักยภาพและเกิด
ความหลากหลายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น เพศ สัญชาติ หรือ

เชื้อชาติ รวมถึงการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่สนับสนุน
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เช่น การประเมินผล
ด�าเนินงานของพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมโดยเทียบกับ 
ตัวชี้วัด และความคิดเห็นจากผู้ที่ได้ร่วมงานด้วยกัน 

แนวทางการสรรหาและรักษาพนักงาน
สถิติการจ้างพนักงานใหม่ ปี 2561 

แสนสิริสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพผ่านโครงการที่
สื่อสารรายละเอียดและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในทิศทางเดียวกันองค์กร  

อีกทั้งร ่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสรรหานิสิต
นักศึกษาที่มีศักยภาพ และใช้ช ่องทางออนไลน์ใน 
การสรรหาพนักงาน 

การสรรหาพนักงาน

แสนสิริด�าเนินโครงการน�าเสนอภาพลักษณ์องค์กร 
(Employee Branding) อย่างต่อเนื่องเพ่ือน�าเสนอ
ภาพลักษณ์ขององค์กร และท�าการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น วัฒนธรรม
องค์กร หรือบรรยากาศในการท�างาน ผ่านหลายช่องทาง 
เช่น Career Roadshow การร่วมงาน Job Fair ใน
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันการศึกษาเพื่อ
ให้ผู้ทีส่นใจสมัครท�างานกบัแสนสริริบัทราบข้อมลูองค์กร
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริ

แสนสริจิดัให้หน่วยงานสรรหาพนกังานให้ความรูก้บันสิติ
นกัศึกษาตามสถาบนัต่าง ๆ  ครอบคลุมรายละเอยีดหน้าที่
รบัผดิชอบของต�าแหน่งงานในแสนสริ ิรวมถึงต�าแหน่งงาน 
ทีเ่ปิดรบัสมัครในปัจจุบันส�าหรบัผู้ทีก่�าลังจะจบการศึกษา 
เพ่ือเป็นการแนะแนวส�าหรับนิสิตนักศึกษาให้สามารถ
เตรียมความพร้อมและวางแผนอนาคต

แสนสิริด�าเนินโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อ
สนบัสนนุให้นสิตินกัศึกษาได้รบัประสบการณ์การท�างาน
จรงิ โดยมีคณาจารย์และพนกังานแสนสริเิป็นผู้ดแูลและ
ให้ค�าปรึกษา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสรรหา
กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง (High Calibre)  
เข้ามาร่วมงานกับแสนสิริอีกด้วย

แสนสิริเพิ่มการประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งงานว่างผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ และช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์  
เช่น Facebook LinkedIn และเว็บไซต์ประกาศรับ
สมัครงานต่าง ๆ  พร้อมทั้งปรับรูปแบบเว็บไซต์สมคัรงาน
ของแสนสิริให้ทันสมัย สะดวก และสามารถเข้าใช้งานได้
จาก คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

โครงการน�าเสนอภาพลักษณ์องค์กร 

โครงการ Campus Road Show 

โครงการทวิภาคี

การประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งงานว่าง 

แสนสิริติดตามสถิติการจ้างพนักงานใหม่ จ�าแนกตามเพศและอายุ
เพื่อแสดงภาพรวมและแนวโน้มการจ้างงานเป็นรายปี

1,304 คน หรือ ร้อยละ 32
อัตราการจ้างงานพนักงานใหม่ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบกับปี 2560

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ แบ่งตามอายุ

สถิติการจ้างพนักงานใหม่ แบ่งตามเพศ

อายุมากกว่า
50 ปี

อายุ 30 - 50 ปีอายุต�่ากว่า
30 ปี

58% 57% 56%

42% 43% 44%

เพศหญิงเพศชาย

9 คน (1 %)

อายุต�่ากว่า 30 ปี อายุ 30 - 50 ปี อายุมากกว่า 50 ปี

727 คน
(56 %)

568 คน 
(43 %)
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การประเมินผลการด�า เนินงานของพนักงานที่มี 
ความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญต่อ 
ทัศนคติและระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ 
ผู้บังคับบัญชาและองค์กร ในปี 2561 ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
และบริหารส�านักงานใช้ระบบการจัดการประสิทธิภาพ 

การท�างาน (Performance Management System) 
เพื่อก�าหนดตัวชี้วัดในการท�างาน (Key Performance 
Indicator: KPI) วางแผนการก้าวหน้าในสายอาชพี และ
ส่งเสรมิพฤตกิรรมทีส่อดคล้องต่อวฒันธรรมขององค์กร

แสนสิริต้ังเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่น่าท�างานที่สุด
ภายในปี 2564 โดยใช้กลยุทธ์ปรบัวธิกีารท�างานในองค์กร
ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็น
ระบบการท�างานในยุคใหม่ เรียกว่า “เอจาวล์” (Agile)  
ระบบดงักล่าวมุ่งเน้นการท�างานแบบประสานงานข้ามสายงาน  

ซึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด ให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และสร้าง
ทัศนคติที่ดีของพนักงานเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาส 
ให้พนักงานได้คิดค้น และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ในปี 2561 แสนสิริน�าร ่องวิธีการท�างานดังกล่าวใน 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบและแนวสูง 
ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูง ฝ่ายการตลาด
แนวราบและแนวสูง ฝ่ายเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูล

ธุรกิจ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบคณะท�างาน
ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแผนกมาร่วมกัน
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด สามารถประสานงานได้รวดเร็ว
มากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประเมินผลการด�าเนินงานของพนักงาน เอจาวล์ วิธีการท�างานเพื่อพนักงานยุคใหม่

พนักงานประจ�าทุกคน (ร้อยละ 100) วิธีการประเมินผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานจะเทียบกับ KPI การปรับต�าแหน่งและเงินเดือน 

ประกอบไปด้วย การเทียบกับ KPI 
และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน

(วิธี 360 องศา)

ที่ได้ปรึกษาและตกลงกันระหว่าง
พนักงานและผู้บังคับบัญชา

จะสอดคล้องตามระดับความสามารถ
ของพนักงาน และผลการประเมิน

การด�าเนินงาน

เข้ารับการประเมินผล
การด�าเนินงาน 2 ครั้งต่อปี

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

อุทัย อุทัยแสงสุข 

“ ปัจจุบันคนวัยท�างานเป็นกลุ่มคนรุ ่นใหม่ในยุค
สหัสวรรษ (Millennial Era) ที่มีความเป็นตัวตนสูง  
มีพฤติกรรมและการท�างานที่ต้องการความรวดเร็ว 
เนือ่งจากเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะ
ในธุรกิจไอทีและสตาร์ทอัพ ”
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แสนสิริสนับสนุนสิทธิและโอกาสที่ เท ่าเทียมของ
พนกังานโดยไม่ค�านงึถงึข้อจ�ากดั หรอืความแตกต่างของ 
กลุม่พนกังานทีม่คีวามหลากหลายในองค์กร โดยแสนสริ ิ
ได้ร่วมเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่านการประกาศใช้โลโก้
พิเศษส�าหรับ Pride Month ในเดือนมิถุนายน 2561 

และยังได้จัดกิจกรรม #SansiriPride ณ บริเวณ  
Co-Working Space ในส�านกังาน เพือ่แสดงการยอมรบั 
ต่อพนกังานทกุกลุม่ครอบคลมุถงึกลุ่ม LGBT (Lesbian,  
Gay, Bisexual, and Transgender) ในองค์กร  
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานโดยรวม

#SansiriPride 
การสนับสนุนความหลากหลายของพนักงาน

สวัสดิการส�าหรับพนักงาน 

แสนสิริให้พนักงานได้เลือกตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล 
ตามความต้องการของพนกังาน และสามารถเบิกค่าตรวจสขุภาพ 
ได้ตามวงเงินที่ก�าหนด รวมถึงส่วนลดรายการตรวจเพิ่มเติม  
เช่น โปรแกรมก่อนสมรส โปรแกรมก่อนมีบุตร วคัซนีไข้หวดัใหญ่  
และอื่น ๆ ซึ่งสิทธิดังกล่าวครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน
เช่นกัน

แสนสิริส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน โดยเปิดโอกาส 
ให ้พนักงานสามารถเข ้ าพบจิตแพทย ์ ผู ้ เชี่ ยวชาญใน 
โรงพยาบาล

แสนสิริเสนอแผนการลงทุนส�าหรับพนักงานให้เลือกตาม 
ความต้องการ เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารเงินลงทนุของพนกังาน
ยามเกษียณ

ทุกปีแสนสิริเดินทางไปยังโครงการที่แสนสิริดูแลเพื่อเย่ียม
พนักงานที่ท�างานในโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้พนกังานรบัทราบ และสามารถร่วมพฒันาการด�าเนนิงานกบั
องค์กร

แสนสิริเปิดสถานที่ออกก�าลังกายให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ และเป็นการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  
ในปี 2561 บริษัทฯ จัดสถานออกก�าลังกายให้กับพนักงาน 
จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส โรงแรมแบงค็อก  
แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และ ฟิตดี ฟิตเนสพญาไท

แสนสิริอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานที่เข้ารับการรักษา
พยาบาล และสามารถรับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลที่
ก�าหนดโดยไม่ต้องส�ารองจ่าย

แสนสิริจัดเตรียมสถานที่ให้นมบุตรให้กับพนักงาน รวมทั้ง
สนับสนุนของเล่นและหนังสือใหม่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
แก่บุตรพนักงาน

โครงการตรวจสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี 

โครงการกองทุนส�าหรับพนักงาน
เพื่อวางแผนเกษียณ 

โครงการเยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์ 

สวัสดิการส่วนลดสถานที่ออกก�าลังกาย 

โครงการประกันสุขภาพ 

ห้องให้นมบุตร (Breastfeeding Room) 
และมุมห้องเด็กเล่น (Children’s Corner)
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สถิติการการออกจากงานของพนักงาน ปี 2561

แสนสิริติดตามสถิติการออกจากงานของพนักงาน 
จ�าแนกตามเพศและอายุ เพื่อติดตามศักยภาพขององค์กรในการรักษาพนักงาน 

972 คน หรือ ร้อยละ 23
อัตราการออกจากงานของพนักงานในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เทียบกับปี 2560

สถิติการออกจากงาน แบ่งตามอายุ

สถิติการออกจากงาน แบ่งตามเพศ

อายุมากกว่า
50 ปี

อายุ 30 - 50 ปีอายุต�า่กว่า
30 ปี

61% 60%61%

39% 40%39%

เพศหญิงเพศชาย

15 คน (2 %)

536 คน 
(55 %)

421 คน
(43 %)

อายุต�า่กว่า 30 ปี อายุ 30 - 50 ปี อายุมากกว่า50 ปี



อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
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อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็น
อยู่ที่ดีของพนักงานเป็นการบริหารจัดการพ้ืนฐานที่ทุกองค์กร
ต้องมี แต่การน�าหลักการมาปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจอย่าง
รัดกุมและต่อเนื่อง จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพองค์กรในการ
บริหารจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพใน
การด�าเนนิงาน และชือ่เสยีงขององค์กร รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึ
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงาน แสนสิริจึงให้ความ
ส�าคัญกับความปลอดภัยของทุกคน โดยก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินงานที่ต้ังบนพ้ืนฐานของความปลอดภัยและสอดคล้อง

กบัข้อก�าหนดและมาตรฐานด้านอาชวีอนามัยในพืน้ทีร่บัผิดชอบ 
ทั้งในโครงการ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป และอาคาร
ส�านักงาน พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน
และผู้รับเหมาในทุกพื้นที่ด�าเนินการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก 
ความรู ้ความเข้าใจ และความส�าคัญของการท�างานอย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งตรวจติดตามผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและก�าหนดโครงการเพื่อ
สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

แนวการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โครงสร้างการจัดการและ
คณะกรรมการความปลอดภัย
ของแสนสิริ

แสนสิริก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการประเมินระดับความ
เสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ระดับบริษัทฯ 
ยอมรบัได้โดยแบ่งอ�านาจหน้าทีก่ารบรหิารจดัการอาชวีอนามัย
และความปลอดภยัตามพืน้ทีก่ารด�าเนนิงาน และผลด�าเนนิงาน
ด้านความปลอดภยัจากทกุพืน้ทีป่ฏบัิติการจะรวบรวมโดยฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�านักงาน

ปี 2561 มีคณะกรรมการความปลอดภยั 2 ชดุ ซึง่ประกอบด้วย
คณะกรรมความปลอดภัยของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และ 
คณะกรรมความปลอดภัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�าเร็จรูป และหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่
ทีด่ขีองพนกังานทีส่�านกังานใหญ่ ซึง่รบัผิดชอบความปลอดภยั
ของพนักงานทุกคนในองค์กร ครอบคลุมความปลอดภัยใน
อาคารส�านักงานและพื้นที่พัฒนาโครงการ นอกจากนี้ หน่วย
งานสวัสดิการของแสนสิริยังมีหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นของ
พนกังาน พร้อมร่วมกบัฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดมาตรการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดเกิดขึ้นต่อพนักงานและ
ผู้รับเหมาและให้การเยียวยาและช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิด
อุบัติเหตุ เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานที่ประสบ
อุบัติเหตุจากการท�างาน

แสนสริกิ�าหนดความรบัผิดชอบตามแนวปฏิบติัการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทีร่ะบใุนคู่มือการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของแสนสิริ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนกังาน มุ่งปรบัปรงุและพฒันากระบวนการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านความปลอดภัย

ปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย

และแผนฉุกเฉิน

ปฏิบัติหน้าที่
อย่างระมัดระวัง

และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบข้างหรือ

สิ่งแวดล้อม

สอดส่องจุดบกพร่อง

เพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติภัย

สนับสนุนและ
ส่งเสริมสุขอนามัย

ที่ดีให้แก่พนักงาน

จัดอบรมด้าน
ความปลอดภัย

โดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�ากัดบุคคลที่
เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
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การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคารส�านักงานของแสนสิริรับผิดชอบโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร
ส�านักงาน ซึ่งท�าหน้าที่ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยส�าหรับพนักงานในส�านักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่งคือส�านักงานใหญ่ของแสนสิริและ
พลัส พร็อพเพอร์ต้ี รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมเอสเคปทั้งหัวหินและเขาใหญ่ ตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานในฮาบิโตะ 
มอลล์ นอกจากนี ้ยังท�าหน้าทีก่�าหนดสวสัดกิารของพนกังานและจดัให้มีกจิกรรมด้านความปลอดภยัและความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนกังาน

ความปลอดภัยในอาคารส�านักงาน

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหารส�านักงาน ณ ส�านักงานใหญ่

ก�ากับดูแลผลด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
ระดับองค์กรร่วมกับ

หน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมด

ประสานงานและสื่อสารข้อมูล
ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยกลางของอาคาร

ทีด�าเนินการ

สนับสนุนการสื่อสารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 

ประจ�าส�านักงานใหญ่ และ
พนักงานประจ�าโรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป หรือ

โครงการที่ก�าลังก่อสร้างอื่น ๆ 
รวมถึงโครงการที่รับบริหาร

ในปัจจุบัน

ก�าหนดสวัสดิการ เพื่อ
สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ

พนักงานตามแต่ละพื้นที่

ร่วมฝึกซ้อม
ด้านความปลอดภัย เช่น 

การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี

ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และบรหิารส�านกังานประจ�าส�านกังานใหญ่ พลัส พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ากดั โรงแรมเอสเคป และฮาบโิตะ มอลล์ ติดตาม
และบริหารด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ ครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัย การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย รวมถึง
เกบ็ข้อมูลด้านความปลอดภยัเพือ่รวบรวมเป็นรายงาน อกีทัง้ประสานงานกบัฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และบรหิารส�านกังานประจ�าส�านกังาน
ใหญ่ และรับทราบทิศทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กร

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในโครงการที่แสนสิริบริหารในปัจจุบัน

ตรวจสอบความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ

จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการท�างาน (JSA) และตรวจสอบ

ความปลอดภัยในการท�างานภายในส�านกังาน 
รวมถงึการตรวจระบบป้องกนัและระงับอัคคีภัย
ในอาคารรัชต์ภาคย์และระบบความปลอดภัย

ของผู้รับเหมา (Work Permit)

การจัดฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ์/การจัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัยหลักสูตร

จัดให้มีการสื่อสารด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย ทั้งในการท�างานระดับบริหาร
และระดับหัวหน้างาน และจัดท�าจดหมายข่าว

ความปลอดภัย

ในเดอืนมิถุนายน 2561 บรษิทัฯ ได้จดัอบรม
พนักงานด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(Cardiopulmonary Resuscitation: 
CPR) และวธิกีารใช้เครือ่งกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (Automated External 
Defibrillator: AED) ให้แก่พนักงาน รวม
ทั้งสิ้น 214 คน ที่ส�านักงานใหญ่และโรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังได้จดัซือ้เครือ่ง AED 9 เครือ่งติดต้ังไว้ใน
ส�านกังานใหญ่และโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี
ส�าเร็จรูป
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แสนสิริก�าหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามัยภายใต้ฝ่ายโรงงานผลติแผ่นคอนกรตี
ส�าเร็จรูป รับผิดชอบก�ากับดูแลและบริหารงานด้านความ
ปลอดภัยตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในโรงงานผลิต 

แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป และจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและ
สนบัสนนุด้านความปลอดภยั ซึง่ผลการด�าเนนิด้านความปลอดภยั 
ในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปจะถูกรายงานต่อฝ่าย
ทรพัยากรมนษุย์และบรหิารส�านกังานประจ�าส�านกังานใหญ่ 

ความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และฝ่ายสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจติดตามการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ต้ังแต่กระบวนการผลิต การขนส่งไปพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ ตลอดจนกระบวนการติดต้ังแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป
ในพืน้ทีก่่อสร้างก่อนการส่งมอบงานให้แก่ผู้รบัเหมา และฝ่ายอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินงานก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

พิจารณานโยบายและแผนงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ควบคุมและป้องกนัอนัตรายจากการ
ปฏบัิติงาน รวมถงึวางระบบการ
รายงานสภาพการท�างานทีไ่ม่

ปลอดภยั ให้เป็นหน้าทีข่องลูกจ้าง
ทกุระดบัต้องปฏบัิติ

ปฏบัิติงานด้านความปลอดภยัในการ
ท�างานอืน่ ตามทีน่ายจ้างมอบหมาย

พจิารณาคู่มอืว่าด้วยความปลอดภยั
ในการท�างาน และเสนอแนะ

มาตรการ เพ่ือความสอดคล้องตาม
ข้อก�าหนด

รวบรวมสถิติผลด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

ประจ�าปี

สนับสนุนกิจกรรม หรือ
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ในการท�างาน เช่น การใช้อุปกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ประเมินผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ของสถานประกอบกิจการ

ติดตาม ทบทวน ปรบัปรงุ
กระบวนการผลติเพือ่ลดผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน

แสนสริเิตรยีมความพร้อมในการท�างานอย่างปลอดภยัแก่พนกังานทกุคน โดยก�าหนดให้พนกังานทกุคนต้องผ่านหลักสตูรอบรมความ
ปลอดภยั สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกจิด้านความปลอดภยัและแนวปฏบัิติด้านความปลอดภยั ซึง่ในปี 2561 มีพนกังานและ
ผู้รับเหมาเข้าร่วมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกว่า 1,065 คน ในโรงงาน

การฝึกอบรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัยใน
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับพนักงานใหม่
พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย  

ความปลอดภัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
ระดับหัวหน้างาน

ความปลอดภัยส�าหรับคณะกรรมการความปลอดภัย
ก�าหนดและทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี

การใช้งานปั้นจั่นอย่างปลอดภัย
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การจัดกิจกรรม Safety Talk 
รายสัปดาห์ และกิจกรรมให้ความรู้

ด้านความปลอดภัยที่โครงการก่อสร้าง
ของบริษัทฯ

การป้องกันอุบัติเหตุในการจัด
ส่งสินค้า ผ่านการตรวจวัดปริมาณ

แอลกอฮอล์ของคนขับรถ

การประชุมด้านความปลอดภัย ของ
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
เดือนละ 1 ครั้ง (ประชุม  คปอ.)

การเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของ 
ยาเสพติดภายในบริษัทฯ

กิจกรรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการ
รักษาสุขภาพ เช่น การป้องกัน
โรคลมแดด (Heat Stroke)

การตรวจสอบความปลอดภัย
ในการใช้งานอาคารประจ�าปี

การควบคุมงานที่มีความเสี่ยง 
เช่น งานบนที่สูง

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ - บาดทะยัก

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ
การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี

ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการ

การด�าเนนิงานในพืน้ทีก่่อสร้างโครงการของแสนสริปิระกอบไปด้วยการ 
ติดต้ังโครงสร้างจากแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปูทีข่นส่งมาจากโรงงานผลิต 
แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู ซึง่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยฝ่ายสิง่แวดล้อม 
ความปลอดภยั และชวีอนามัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู เมือ่
เสรจ็สิน้กระบวนการติดต้ังโครงสร้างดงักล่าว ฝ่ายพฒันาโครงการและ 
ผู้บรหิารงานก่อสร้างจะรบัช่วงการด�าเนนิงานต่อ เพ่ือท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล
ขัน้ตอนการก่อสร้างโครงการตามแบบสถาปัตยกรรมพร้อมติดตามการ
ด�าเนนิงานของผู้รบัเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องตามรายละเอยีดคู่มือความ
ปลอดภยัของโครงการแนวสงูและโครงการแนวราบตลอดกระบวนการ
ก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามระยะเวลาทีร่ะบใุนแผนพฒันาโครงการและ
พร้อมเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบคุณภาพต่อไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้
ปลอดภยัต้ังแต่กระบวนการขนส่งแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปูจากโรงงานมาพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ และกระบวนการขึน้โครงสร้างคอนกรตี
ส�าเร็จรูป ก่อนส่งมอบงานก่อสร้างให้ฝ่ายพัฒนาโครงการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

การติดตั้งโครงสร้างแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปอย่างปลอดภัย

ก�ากับดูแลการขนส่ง

แผ่นคอนกรีตส�าเร็จจากโรงงานอย่าง
ปลอดภัยและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด

ก�าหนดวิศวกรและ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมงานติดตั้ง 
พนักงานผู้รับเหมา และพนักงานขับรถปั้นจั่น 
ตามคู่มือการติดตั้งแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ควบคุมกระบวนการติดตั้ง
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป

ของโครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก�าหนด

ตรวจสอบและก�ากับดแูลพนักงานและ
ผู้รบัเหมาให้ได้รบัการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั

การใช้ปั้นจั่น การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง
โครงสร้างผนังคอนกรีตส�าเร็จรูป รวมถึง
ตรวจสอบเครื่องมือ และความพร้อมของ

พื้นที่ด�าเนินงาน เป็นต้น
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ให้ค�าแนะน�า พิจารณา 
และตรวจติดตามแผนรักษา

ความปลอดภัย

และป้องกันอุบัติเหตุของผู้รับเหมา 
ตลอดการพัฒนาโครงการ

ก�ากับดูแลและสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยก่อนเริ่ม

ด�าเนินงาน

เช่น Morning Safety Talk

ร่วมกับผู้รับเหมาบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค

ชั่วคราว

เช่น น�้าใช้ ไฟฟ้า ที่เก็บ
ขยะมูลฝอย เพื่อความเรียบร้อย

ในโครงการ

ส�ารวจความปลอดภัย
ประจ�าวัน 

และจัดประชุมรายสัปดาห์ ร่วมกับ
ฝ่ายพัฒนาโครงการ เพื่อหารือ
ประเด็นด้านความปลอดภัย

ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย

และป้องกันอุบัติเหตุ 
เพื่อลดความสูญเสีย

ใช้มาตรการ
หยุดช�าระค่าด�าเนินงาน

กรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านความปลอดภัย

ฝ่ายพัฒนาโครงการและผู้บริหารงานก่อสร้างท�าหน้าที่ก�ากับดูแลผู้รับเหมาในกระบวนการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมภายหลัง
การติดต้ังแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปูเพ่ือให้เกดิความปลอดภยัในการด�าเนนิงาน สอดคล้องตามข้อก�าหนดและรายละเอยีดการด�าเนนิงาน 
ที่ระบุในสัญญาจ้าง รวมถึงคู่มือความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างส�าหรับผู้คุมงาน 

การก่อสร้างอย่างปลอดภัยตามแบบสถาปัตยกรรม สถิติความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปี 2561

สถิติความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป ปี 2561

แสนสริติิดตามสถิติความปลอดภยัในพืน้ทีก่่อสร้างโครงการแนวราบและโครงการแนวสงูเทยีบกบัเป้าหมายทีก่�าหนด โดยการบาดเจบ็ 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก อบัุติเหตุในสภานประกอบการ ซึง่แสนสริไิด้ด�าเนนิการ อบรมและย�า้เตือนมาตรการความปลอดภยั เพ่ือลดโอกาส
การเกดิอบัุติเหตุแบบเดมิในอนาคต

แสนสริติิดตามสถติิความปลอดภยัในโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปูเทยีบกบัเป้าหมายทีก่�าหนด โดยการบาดเจบ็ส่วนใหญ่มสีาเหตุ
มาจากความประมาทในการท�างานซึง่แสนสริไิด้ด�าเนนิการตรวจสถานทีท่�างานบ่อยมากขึน้เพือ่ให้พนกังานมีความระมัดระวงั เพ่ือลดโอกาส
การเกดิอบัุติเหตุแบบเดมิในอนาคต 

หมายเหตุ
- หน่วยของสถิติความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ คือ จ�านวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมา
- สถิติความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างครอบคลุมพนักงานแสนสิริและผู้รับเหมาที่โครงการแนวสูงและพนักงานแสนสิริโครงการแนวราบ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

ประเภทสถิติความปลอดภัย
ผลด�าเนินงาน 

(จ�านวนกรณีต่อ 200,000 
ชั่วโมง)

เป้าหมายที่ก�าหนด 
(จ�านวนกรณีต่อ 200,000 

ชั่วโมง)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.99 น้อยกว่า 1.5

อัตราการบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงาน (IFR) 1.08 น้อยกว่า 2

อัตราการเสียชีวิตจากการด�าเนินงาน 0 0

หมายเหตุ
- หน่วยของสถิติความปลอดภัยในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป คือ จ�านวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง ครอบคลุมพนักงานแสนสิริ

ประเภทสถิติความปลอดภัย
ผลด�าเนินงาน 

(จ�านวนกรณีต่อ 200,000 
ชั่วโมง)

เป้าหมายที่ก�าหนด 
(จ�านวนกรณีต่อ 200,000 

ชั่วโมง)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 1.71 0

อัตราการเสียชีวิตจากการด�าเนินงาน 0 0
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สถิติความปลอดภัยในอาคารส�านักงาน ปี 2561 

แสนสริติิดตามสถิติความปลอดภยัในอาคารส�านกังานเทยีบกบัเป้าหมายทีก่�าหนด โดยการบาดเจบ็ส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจาก พนกังาน
ละเลยต่อมาตรการความปลอดภยั ซึง่แสนสริไิด้ด�าเนนิการ สือ่สารมาตรการด้านความปลอดภยั เพือ่ลดโอกาสการเกดิอบัุติเหตุแบบเดมิ
ในอนาคต 

หมายเหตุ
- หน่วยของสถิติความปลอดภัยอาคารส�านักงาน คือ จ�านวนกรณีต่อ 200,000 ชั่วโมง ครอบคลุมพนักงาน
- สถิติความปลอดภัยในอาคารส�านักงานครอบคลุมส�านักงานใหญ่ อาคารสิริภิญโญ ส�านักงานใหญ่ อาคารรัชต์ภาตย์ โรงแรม เอสเคป หัวหินและเขาใหญ่ และฮาบิโตะ มอลล์

ประเภทสถิติความปลอดภัย
ผลด�าเนินงาน 

(จ�านวนกรณีต่อ 200,000 
ชั่วโมง)

เป้าหมายที่ก�าหนด 
(จ�านวนกรณีต่อ 200,000 

ชั่วโมง)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.92 น้อยกว่า 1.5

อัตราการลางาน (AR) 1.23 น้อยกว่า 1.5

อัตราการเสียชีวิตจากการด�าเนินงาน 0 0
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การลงทุน
เพื่อสังคม
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การลงทนุเพ่ือสงัคมเป็นการสะท้อนถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ขององค์กร นอกเหนอืไปจากการด�าเนนิงานเพ่ือมุง่สร้างผลก�าไร 
แสนสริยัิงมุ่งเน้นการปกป้อง และส่งเสรมิสทิธเิดก็ผ่านโครงการ
ช่วยเหลอืพฒันาเดก็และเยาวชนอย่างย่ังยืน เพราะเดก็และเยาวชน
เป็นอนาคตทีส่�าคัญของประเทศ  และเป็นวยัทีส่มควรได้รบัการศึกษา 

และมีพลานามัยทีด่ ีนอกจากนีแ้สนสริยิงัได้สนบัสนนุ และเข้าร่วม
เป็นพนัธมติรกบัองค์กรนานาชาติทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรทีมุ่่งเน้น 
การปกป้องและสนบัสนนุสทิธเิดก็ รวมทัง้พัฒนาธรุกจิทีเ่ป็นมิตรต่อ 
เดก็ พร้อมกบัการขยายพันธมติรกบัองค์กรภายนอกเพ่ือร่วมกนั
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่เดก็

การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อสังคมและโซเซียล เชนจ์ 

แสนสริกิ�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการการลงทนุเพ่ือสงัคม
และเดก็ เพ่ือก�าหนดทศิทาง ติดตาม และทบทวนผลการด�าเนนิ
งานด้านการลงทุนเพื่อสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง ตามนโยบายธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัเดก็ และแนวทางการ 
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ โซเซียล เชนจ์ 
(SOCIAL CHANGE)

โครงสร้างการบริหารจัดการการลงทุนเพื่อสังคมและเด็ก

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)

รับผิดชอบก�าหนดและทบทวนแนวทางการลงทุน 
และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจ�าทุกปี 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 3 ด้านหลัก 
ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านสุขภาพ

คณะท�างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และ
สิง่แวดล้อม ส่วนงานกิจกรรมเพือ่สงัคม

ภายใต้ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความย่ังยืน 

ท�าหน้าที่หลักในการด�าเนินกิจกรรมด้านสังคมให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และรายงาน
ความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อกรรมการผู้จัดการ และ

รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ CSR 
เป็นประจ�าปีละ 2 ครั้ง

โซเซียล เชนจ์ เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการธุรกิจของ
แสนสริทิีมุ่่งส่งเสรมิสทิธมินษุยชนและความเป็นอยู่ทีด่ขีองเดก็ 
โดยก�าหนดกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ของเดก็และเยาวชนทัง้ในชมุชน ประเทศไทย และทัว่โลกอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

แสนสริปิระกาศนโยบายธรุกจิทีเ่ป็นมิตรกบัเดก็ภายใน
องค์กรในปี 2561 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิ
สทิธเิดก็ ซึง่แสนสริติระหนกัว่าการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ 
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด จึงก�าหนดให้ทบทวน
และปรับปรุงนโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กเพื่อความ

สอดคล้องกบัการท�างานขององค์กรในปัจจบุนั และตอกย�า้ 
นโยบายการไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือ 
จาก 150 พันธมิตร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
หลกัประกนัให้เดก็ทกุคนได้รบัสทิธใินด้านต่าง ๆ  อย่าง
เท่าเทียมกัน

การสร้างห้องนมแม่เพื่อส่งเสริมให้
คุณแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน

การดูแลสวัสดิการเพื่อ
พนักงานที่มีบุตร

การก�าหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัย
ส�าหรับเด็กในทุกโครงการที่

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การปรับปรุงประกาศเรื่องการ
ไม่ใช้แรงงานเด็ก

การจัดท�าทะเบียนเด็กเพื่อระบุ
ตัวตนเด็กในแต่ละ

สถานที่พักคนงานก่อสร้าง

การสนับสนุนให้เด็กใน
สถานที่พักคนงานก่อสร้างได้รับวัคซีน

ครบถ้วนตามช่วงวัย

การลงทุนเพื่อสังคม
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แนวทางการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม - โซเซียล เชนจ์
(SOCIAL CHANGE)

แสนสิริก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 
โซเซียล เชนจ์ ไว้ทั้งหมด 4 มิติ ซึ่งมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะการพัฒนาเดก็และเยาวชนอย่างย่ังยืน ครอบคลมุด้านการศกึษา 
กฬีา และสขุภาพ ทัง้ในกระบวนการและนอกเหนอืกระบวนการธรุกจิ ซึง่แสนสริิ 
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย 

50.5 ล้านบาท
มูลค่าการสนับสนุน โซเซียล เชนจ์ ในปี 2561

โครงการในกระบวนการธุรกิจ

โครงการนอกเหนือ
กระบวนการธุรกิจ

สิทธิเด็กในองค์กร 
(Good Place)

พัฒนาสถานประกอบการให้เป็นมิตรต่อเด็กและผู้ปกครอง

ต่อยอดความช่วยเหลือ
สู่สังคมวงกว้าง

(Good Community)

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในสังคมอย่างยั่งยืน

พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก
(Good Space)

สนับสนุนสิทธิเด็กในสถานก่อสร้าง

ส่งต่อความช่วยเหลือ
ไปยังเด็กทั่วโลก

(Good Global Citizen)

สมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลกขององค์การยูนิเซฟ 

(ดูรายละเอียดแนวทางการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ โซเซียล เชนจ์
ที่ https://www.sansiri.com/socialchange)
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สิทธิเด็กในองค์กร (Good Place)

แสนสิริตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิเด็กในการท�าธุรกิจ 
จึงร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดยเริ่มจากการพัฒนา 
สถานประกอบการให้เป็นมติรต่อเดก็และผูป้กครอง และส่งเสริม 
สวัสดิการให้แก่พนักงานที่ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ครอบครัว

โครงการสนับสนุนสิทธิเด็กในองค์กร (Good Place)

แสนสิริจัดให ้ มีโครงการห ้องส�าหรับแม ่และเด็ก 
(Mother and Child’s Room) หรือห้องให้นมบุตร 
(Breastfeeding Room) ทีส่�านกังานใหญ่ อาคารสริภิญิโญ
อาคารรชัต์ภาคย์ และโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู  

เพื่อสะท้อนการเป็นองค์กรต้นแบบที่ก�าหนดสถานที่
ท�างานที่เป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว และสนับสนุน
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ล้วนต้ังแต่แรกเกดิถึงอาย ุ6 เดอืน  
ส�าหรับพนักงานหลังคลอดบุตร

มุมส�ำหรับเด็กและห้องนมแม่
แสนสริไิด้จดัสรรมุมส�าหรบัเดก็และห้องนมแม่ทีอ่าคาร
ส�านักงานใหญ่ของแสนสิริ เพื่อใช้เป็นพ้ืนที่ส�าหรับ
กจิกรรมสร้างเสรมิพฒันาการส�าหรับเดก็ และสนบัสนนุ
ให้พนักงานได้มีโอกาสดูแลบุตรของตนเอง โดยมี
พนักงานที่เข้ามาใช้บริการในวันท�างานเฉลี่ย 2 คนต่อ
เดือนหรือประมาณ 12 คนในปี 2561

สวัสดิกำรเพื่อดูแลครอบครัว
แสนสริเิพิม่สวสัดกิารวนัหยุดพเิศษส�าหรบัพนกังานชาย
ส�าหรับการลาเพ่ือดูแลบุตรและภรรยา ทั้งก่อนและ
หลังคลอดต่อเนื่องรวมกันถึง 14 วัน ทั้งนี้มีพนักงาน 
ลาคลอดทั้งหมด 92 คน เป็นหญิง 57 คน เป็นชาย  
35 คน ในปี 2561 ครอบคลุมพนักงานของแสนสิริใน
ส�านกังานใหญ่และโรงงานผลติแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู 
และพนักงานของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ (จ�ากัด)

องค์การยูนเิซฟ ประเทศไทย จดัโครงการเสวนาพเิศษ “ออฟฟิศ
นีมี้ทีเ่พ่ือแม่” (Mom Means Business) เม่ือวนัที ่8 สงิหาคม 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถานประกอบการ และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการจัดมุมให้นมแม่ส�าหรับพนักงานหญิงที่อยู่ในช่วงให้ 

นมบุตร ให้สามารถจัดเก็บน�้านมระหว่างวัน เพ่ือน�ากลับไปให้
ลูกที่บ้านได้ แสนสิริเล็งเห็นความส�าคัญจึงจัดห้องนมแม่ใน
ส�านักงานเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่พนักงานหญิงที่มีภารกิจ
ดังกล่าว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากพนักงานแสนสิริเป็นอย่างดี

โครงการเสวนา “ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่”

คุณศิริธร ทิพยามงคลเจริญ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง

“ตอนที่กลับมาท�างานครั้งแรกหลังจากลาคลอด เพ่ือนร่วมงานแนะน�าว่ามี
ห้องนมแม่ ซึง่รูส้กึว่าบรษิทัฯ เตรยีมห้องได้ดมีาก ท�าให้เราสะดวกและไม่ต้อง
กังวลเวลาเก็บนมในที่ท�างาน ท�าให้สามารถปั๊มน�้านมให้ลูกได้ถึง 10 เดือน 
แล้วจากทีค่าดการณ์ไว้แค่ 6 เดอืน นอกจากนีเ้พือ่นร่วมงานยังเห็นความส�าคัญ 
ของการให้นมบุตร เช่น เราสามารถตามไปเข้าประชมุได้หลงัจากใช้ห้องเสรจ็
โดยไม่ต้องกังวล”
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ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า
(Good Space)

โครงการพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก
(The Good Space)

แสนสิริด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พร้อมเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเด็ก โดยอาศัยความร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจและพันธมิตรในการก่อสร้างเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส�าหรับเด็ก จึงก�าหนดโครงการการสร้าง
พ้ืนทีป่ลอดภยัส�าหรบัเดก็ หรอื เดอะ กูด้ สเปซ (The Good Space)  

เพือ่ให้เดก็ทีย้่ายถิน่ฐานบ่อยครัง้ เช่น เดก็ในสถานประกอบการ
ก่อสร้างมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย เข้าถึงการศึกษา 
และการบริการสาธารณสุข อย่างเท่าเทียมกัน 

โครงการพืน้ทีป่ลอดภยัส�าหรบัเดก็ (The Good Space) 
รเิริม่ร่วมกนัระหว่างแสนสริ ิองค์การยูนเิซฟ ประเทศไทย 
และพันธมิตรทางธรุกจิทีร่บัเหมาก่อสร้างต้ังแต่ปี 2555 
โดยมจีดุประสงค์ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
และบรกิารสาธารณสขุขัน้พ้ืนฐานให้กบัเดก็ทีมี่อายุต�า่กว่า 
14 ปี ทกุคน ทกุสญัชาติอย่างเท่าเทยีม และไม่เลอืกปฏิบัติ

แสนสริมิเีป้าหมายให้ทกุโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ต้องมีพืน้ทีป่ลอดภยัส�าหรบัเดก็ทัง้หมด รวมถงึการตรวจ
ประเมนิผู้รบัเหมาก่อสร้างทกุรายว่าไม่มีการใช้แรงงานเดก็ 
นอกจากนี ้ เดก็ทกุคนใน The Good Space จะต้อง 
ได้รบัวคัซนีและสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุได้

นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้าง

แสนสิริตระหนักถึงการว่าจ้างที่เป็นธรรม เพื่อเป็นการป้องกัน 
ยับย้ัง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะ 
การใช้แรงงานเดก็ในกระบวนการธรุกจิ จงึได้ก�าหนดให้คู่ค้าธรุกจิ 
ลงนามใน “ข้อสญัญาคุ้มครองแรงงานเดก็” โดยการใช้แรงงาน
เด็กทุกรูปแบบจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.2541 หมวด 4 ว่าด้วยการใช้แรงงานเดก็ โดยคู่ค้าธรุกจิทกุราย 
ของแสนสิริที่ด�าเนินงานก่อสร้างและการผลิตสินค้าได้ลงนาม
ในข้อสัญญาดังกล่าว ในปี 2561

รายละเอียดการด�าเนินโครงการในปี 2561

สนับสนุนการศึกษา

แสนสิริจัดกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้นส�าหรับเด็ก 
การเสริมทักษะและพัฒนาการเบื้องต้น จากสถิติ
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ปี 2561 เด็กกว่า 

50 คน ในโครงการ The Good Space เข้าสู่ระบบ
การศึกษาที่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนความปลอดภัย

รวมถึงสทิธขิองเดก็ในการใช้ชวีติโดยป้องกนัอนัตราย 
หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ก่อสร้าง และ

คุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงาน

สนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

แสนสริร่ิวมเป็นพนัธมติรกบักระทรวงสาธารณสขุ 
องค์การยูนเิซฟ และองค์การอนามัยโลก เพ่ือสร้างเสรมิภมูคุ้ิมกนั

ให้แก่เดก็ในพืน้ทีก่่อสร้างของแสนสริต้ัิงแต่ปี 2559 โดยใน
ปี 2561 มเีดก็จ�านวน 244 คนทีอ่าศัยอยู่ใน 9 สถานประกอบการ 

ก่อสร้างเข้ารบัวคัซนีและบรกิารสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน
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ณัฐวดี ปร�่านาค (แอมป์)
กัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
แสนสิริ อะคาเดมี ประชาชื่น

“ขอบคุณโครงการแสนสิริ อะคาเดมี 
ที่ให้โอกาสดี ๆ และเป็นก�าลังใจมาตลอด”

โครงการทะเบียนเด็กออนไลน์ (GOOD SPACE Online Registration Platform)

แสนสริกิ�าหนดโครงการทะเบียนเดก็ออนไลน์ ซึง่เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ The Good Space เพ่ือผลักดนั
ให้เด็กที่เป็นลูกหลานของแรงงานที่เป็นกลุ่มเคลื่อนย้ายได้มีโอกาส และสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาได้อย่าง
เท่าเทียม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเน้นการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่อง หรือสูญหายของข้อมูลของเด็กเนื่องจากการ
ย้ายถิ่นฐานบ่อย ส่งผลให้เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีทะเบียนประวัติด้านการศึกษา 

แสนสริอิยูร่ะหว่างการพฒันาระบบการลงทะเบยีนเดก็ออนไลน์ (GOOD SPACE Online Registration Platform) 
เพ่ือบันทึกข้อมูลการเคล่ือนย้ายของเด็กในรูปแบบทะเบียนประวัติของเด็กทุกคน เพ่ือเก็บข้อมูลที่ส�าคัญ เช่น 
ประวัติการศึกษา ประวัติการรับวัคซีนที่จ�าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษา
หรือด้านสุขภาพ ทั้งนี้แสนสิริจะเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวในปี 2562

โครงการ แสนสิริ อะคาเดมี (Sansiri Academy)

โครงการแสนสริ ิ อะคาเดมี เป็นโครงการส่งเสรมิทกัษะพ้ืนฐาน
ของการเล่นฟุตบอล ปลูกฝังระเบียบวินัยนักกีฬา สนับสนุน
อปุกรณ์กฬีา และส่งเสรมิสขุภาพทีด่ใีห้แก่เดก็และเยาวชนทกุคน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น เด็กด้อยโอกาส
หรอืเดก็พกิาร และโครงการดงักล่าวไม่คดิค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  
ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดทักษะฟุตบอลใน
อนาคตทั้งระดับการศึกษา ระดับอาชีพ และระดับชาติ ปัจจุบัน 
โครงการแสนสิริ อะคาเดมี มีทั้งหมด 6 สาขา แบ่งเป็นจ�านวน 
5 สาขาในกรุงเทพ-ปริมณฑล และอีก 1 สาขาในจังหวัดภูเก็ต 
ทั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมโครงการ แสนสิริ อะคาเดมี ทั้งหมดมากกว่า 
7,000 คน ตั้งแต่เปิดโครงการในปี 2549 ซึ่งในปี 2561 มีเด็ก
เข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน

ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง 
(Good Community)

การลงทุนเพื่อสังคมและเด็กของแสนสิริไม่ถูกจ�ากัดแค่ใน
กระบวนการด�าเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดไปสู่
สังคมในวงกว้างได้ แสนสิริได้รณรงค์ และร่วมมือกับภาคีใน 
ทกุภาคส่วนเพ่ือผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลง และสร้างคุณภาพ 
ชวีติทีด่แีก่เดก็และเยาวชนในสงัคมอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ความภาคภมูใิจ 
ของแสนสริใินการด�าเนนิโครงการ และการผลกัดนัเชงินโยบาย
เพือ่สงัคม เช่น โครงการรณรงค์ไอโอดนีพลสี โครงการ แสนสริิ 

อะคาเดมี ที่ฝึกทักษะฟุตบอลให้เด็ก หรือโครงการสนับสนุน
สิทธิเด็กในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การเล่น เสียงของเด็ก ผลักดัน
การศึกษาเพือ่ให้เดก็ได้รบัโอกาสและความเท่าเทยีม รวมถงึการ
ส่งเสรมิทกัษะเดก็ทีมี่ความสามารถในการพฒันาโปรแกรม หรอื
โครงการสตาร์ทอพั เช่น Incubator ระหว่างสริ ิเวนเจอร์ส และ
องค์การยูนิเซฟ 

แสนสิริจัดงานฟุตบอลรายการ ACT Youth Invitational 
2018 ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

Sansiri Academy X Ari Football เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กบัเดก็ ๆ  โดยมีการพานกัฟตุบอลทมีชาติ 
และอดตีทมีชาติมาร่วมฝึกสอนทกัษะให้กบัน้อง ๆ  ทีม่าเข้าร่วม
โครงการที่จังหวัดภูเก็ต

แสนสริต้ัิงเป้าหมายว่าเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ แสนสริ ิอะคาเดม ี
จะสามารถไปต่อยอดในระดบัโรงเรยีน/อาชพี หรอืติดทมีชาติได้ 
โดยในปีนีมี้เดก็ทีส่ามารถต่อยอดได้มากกว่า 10 คน
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แสนสริ ิอะคาเดมี และประกาศรางวลั
สดุยอดแห่งวงการกีฬาเอเชยี 2018

แสนสิริ อะคาเดมี รับเกียรติคว้ารางวัล Bronze ประเภท 
“โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือเยาวชนดีเด่นในประเทศไทย (Best 
Sports Youth Development Programme in Thailand) 
ในงาน “ประกาศรางวัลสุดยอดแห่งวงการกีฬาเอเชีย 2018” 
หรือ SPIA ASIA 2018 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จากความมุ่งมั่น
ของแสนสิริที่ได้ส่งเสริมทักษะฟุตบอลเพ่ือเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 12 ปี โดยงาน SPIA ASIA ม ี
ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลกว่า 400 แห่งจาก 47 ประเทศ และมีเพียง 
10 องค์กรกีฬาในประเทศไทยได้ผ่านเข้าร่วมชิงรางวัล

โครงการเพื่อสังคมไทยและความร่วมมือกับมูลนิธิ

แสนสิริตระหนักว่าธุรกิจทุกประเภทมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แสนสิริจึงก�าหนด 
เป้าหมายการจดัโครงการบริจาคเพื่อสงัคมรวมถงึการเขา้ร่วมโครงการ หรือเวทีสมัมนาเพือ่รับฟังปัญหาดา้นสิทธิเด็ก
และความย่ังยืนเป็นประจ�าทุกปี แสนสิริยังร่วมสนับสนุนการพัฒนาเชิงรุกกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการแสดง
ความมุ่งมัน่และความรบัผิดชอบทีมี่ต่อเดก็ นอกจากนีแ้สนสริยัิงขยายความช่วยเหลือไปทกุทีใ่นสงัคมไทยผ่านโครงการ
ของมูลนิธิเสริมกล้าที่ให้สนับสนุนเด็กในด้านต่าง ๆ 

ด้านการศึกษา
เช่น ทุนเรียนดีแต่ยากไร้

ด้านกีฬา
เช่น อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา

ด้านสุขภาพ
เช่น ทุนโครงการอาหารกลางวัน

ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
เช่น ทุนเพื่อเด็กพิการ ทุนเพื่อเด็กที่

ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ทุนสาธารณูปโภค

ในปี 2561 แสนสริดิ�าเนนิงานตามเป้าหมาย โดยการบรจิาคเพือ่การกศุล และสนบัสนนุงานประกวดเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กในสังคม

การสนับสนุนการประกวดโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บรษิทัสริ ิเวนเจอร์ส (บรษิทัร่วมของแสนสริ)ิ ร่วมกบัองค์การ ยูนเิซฟ  
ประเทศไทยได้สนบัสนนุเยาวชนรุน่ใหม่ในการพฒันาโปรแกรม
เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น และประกวดร่วมกับองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นน�า เช่น ไมโครซอฟต์ และ เนคเทค 

การบริจาคเพื่อการกุศล

แสนสริส่ิงมอบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ผ่านการใช้งานภายในองค์กร
แล้วรวมจ�านวนทัง้หมด 290 เครือ่ง มูลค่ารวมกว่า 290,000 บาท 
ให้แก่องค์กรสาธารณกศุล มูลนธิกิระจกเงา รวมถงึโรงเรยีนทีร่บั
บรจิาค เช่น โรงเรยีนบางดวีทิยาคม และโรงเรยีนห้วยต้นนุน่วทิยา 
ในปี 2561 เพือ่สนบัสนนุเดก็ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีในการเข้าถงึ
สารสนเทศ 
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ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก 
(Good Global Citizen)

แนวทางการลงทุนเพ่ือสังคมของแสนสิริครอบคลุมทั้งระดับ
ประเทศและระดับสากล เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ในการ 
ส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่เดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัพบัิติ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตอบสนองต่อการด�าเนิน
ธรุกจิทีส่อดคล้องตามหลักการสทิธเิดก็และหลกัปฏิบัติทางธรุกจิ 
(Children’s Rights and Business Principle: CRBP)  
แสนสิริก�าหนดให้จัดสรรผลก�าไรเพ่ือน�าสมทบเข้ากองทุนเพ่ือ

ช่วยเหลอืเดก็ในภาวะฉกุเฉนิขององค์การยูนเิซฟ ส�านกังานใหญ่  
รวมถึงการเข้าร่วมงานประชมุระดบัสากลเพือ่แสดงเจตนารมณ์
ของแสนสริใินการเป็นมติรกบัเดก็ โดยในปี 2561 แสนสริไิด้รบั
เกียรติเข้าร่วมงาน Global Child Forum ในฐานะองค์กร 
ภาคเอกชนรายเดยีวในประเทศไทย และได้รบัเกยีรติเข้าเย่ียมชม 
การท�างานขององค์การยูนิเซฟ ในประเทศเลบานอน

การเย่ียมชมระบบการจัดการช่วยเหลือเด็กผู ้ลี้ภัย  
ณ ประเทศเลบานอน

แสนสิริสนับสนุนกองทุนฉุกเฉินฯ และได้รับโอกาสเดินทาง
เย่ียมชมการท�างานขององค์การยูนิเซฟมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ติดตามความเคลือ่นไหวของก�าหนดการเพือ่พทิกัษ์สทิธเิดก็ใน
ระดับสากล (Global Agenda for Children’s Rights) ใน
ปีนีตั้วแทนของแสนสริ ิคือ คุณสรินิทรา มงคลนาวนิ คุณพติต้า 
ณ พัทลุง และคุณศรศิลป์ มณีวรรณ์ ได้เย่ียมชมระบบการ
จัดการช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยที่ประเทศเลบานอน

เวทีเด็กระดับโลก (Global Child Forum)

แสนสริไิด้รบัเกยีรติในการเข้าร่วมงานประชมุเวทเีดก็ระดับโลก
ครัง้ที ่10 ประจ�าปี 2561 (10th Global Child Forum 2018) 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ Stockholm Royal Palace 
(พระราชวงัสตอกโฮล์ม) แสนสริใินฐานะองค์กรทีแ่สดงเจตนารมณ์ 
ในการเป็นมิตรกับเด็กในประเทศไทย และการด�าเนินงานเพื่อ 
ความสอดคล้องตามหลกัการสทิธเิดก็และหลกัปฏบัิติทางธรุกจิ 
ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนจากทั่วโลกมารวมตวักัน 
เพ่ือหารอืเกีย่วกบัปัญหาสทิธเิดก็ โดยผู้เข้าร่วม คือ บรษิทัระดบัโลก  
สถาบนัการเงินภาคประชาสงัคม สหประชาชาติ สถาบันการศึกษา 
และรฐับาล ซึง่ประเดน็ทีไ่ด้รบัการอภปิรายในงานดงักล่าวมุง่เน้น
ไปทีก่ารด�าเนนิธรุกจิเพ่ือการสนบัสนนุสทิธเิดก็

รางวลัความส�าเรจ็โครงการเพือ่เดก็

ปี 2561 องค์การยูนิเซฟส�านักงานใหญ่ประกาศยกระดับ
พันธมิตรให้แสนสริเิป็น “UNICEF’s Selected Partner” ซึง่
แสนสริเิป็นองค์กรแรกในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 20 องค์กร
ในระดบัโลก จากการเป็นองค์กรทีม่เีจตนารมณ์ในการช่วยเหลอื
เดก็อย่างจรงิจงัและย่ังยืนตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปีทีผ่่านมา

กองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

แสนสิริลงทุนด้านสังคมเพ่ือเด็กผ่านการบริจาคเข้ากองทุน
ฉุกเฉินขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF 
Emergency Fund) มลูค่า 1 ล้านเหรยีญสหรฐัหรอืประมาณ
กว่า 30 ล้านบาทเป็นประจ�าทกุปี โดยในปี 2561 แสนสริบิรจิาค
เข้ากองทนุดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่8 รวมเป็นเงนิบรจิาคทัง้สิน้ 
265.25 ล้านบาท โดยไม่จ�ากัดการช่วยเหลือจากเงินบริจาค
จ�านวนนี้ เพื่อส่งต่อให้เด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าง 
เร่งด่วนจากภัยพิบัติทั่วโลก
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นายอภิชาติ จูตระกูล 
ประธานอ�านวยการ 
บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

“แสนสริลิงนามเป็นพนัธมิตรกบัองค์การยูนเิซฟต่อเนือ่งมาแล้ว
ถงึ 8 ปี โดยร่วมกนัผลักดนัโครงการต่าง ๆ  เพือ่คุ้มครองปกป้อง
สทิธแิละพฒันาคณุภาพชวีติเด็กมามากกว่า 14 โครงการ สร้าง
ความตระหนกัด้านสทิธเิดก็และเยาวชนในประเทศไทย รวมทัง้
การให้ความช่วยเหลือไร้พรมแดน การที่เราจะคงจุดยืนองค์กร
ทีเ่ป็นมิตรกบัเดก็ได้นัน้ ต้องได้รบัความร่วมมือจากทัง้พนัธมิตร 
องค์กรคู่ค้า และพนักงานทุกคนขององค์กร ที่ตระหนักและมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิด้านต่าง ๆ ของเด็ก ในการมอบ
โอกาสให้เด็กได้มีพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นายโธมัส ดาวิน 
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

“แสนสิริเป็นองค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็น 
Selected Partner (เซเล็คเต็ด พาร์ทเนอร์) ของยูนิเซฟ 
ประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์สากลของยูนิเซฟ 
จากการที่แสนสิริเป็นองค์กรที่มุ ่งมั่นต่อการด�าเนินนโยบาย 
เป็นมิตรต่อเดก็ เราหวงัว่าแสนสริจิะเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กร
ธรุกจิอืน่ ๆ  ด�าเนนินโยบายทีเ่ป็นมิตรต่อเดก็ ผ่านการขบัเคลือ่น
ทางกระบวนการธุรกิจเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเด็กและธุรกิจ 
ทีย่ั่งยืนไปพร้อมกนั”
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 
(102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

กระบวนการระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน (102-32, 102-46, 102-49, 102-56)

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืน 
ประจ�ำปี 2561 เป็นฉบับที่สำม เพื่อน�ำเสนอแนวทำงบริหำร
จดักำรและผลกำรด�ำเนนิงำนในประเดน็ส�ำคัญด้ำนควำมยัง่ยืน
ต่อผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุ่ม ทีค่รอบคลมุมิติทำงเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของรำยงำนครอบคลุมบริษัท 
แสนสริ ิจ�ำกดั (มหำชน) บรษิทั พลสั พรอ็พเพอร์ต้ี โรงงำนผลติ 
แผ่นคอนกรตีส�ำเร็จรปู โรงแรม เอสเคป แสนสริ ิโฮเทล คอลเลคชนั 

เขำใหญ่และหัวหิน และฮำบิโตะ มอลล์ ซึ่งแสนสิริถือครองหุ้น
มำกกว่ำหรอืเท่ำกบัร้อยละ 50 และอยูภ่ำยใต้กำรบรหิำรจัดกำร
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลต้ังแต่
วันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2561 และสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative 
Standards ระดับ Core Option 

แสนสิริได้รวบรวมและพิจำรณำปัจจัยภำยนอกและภำยในที่
เกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ เพือ่ประเมนิและจดัล�ำดบัประเดน็
ด้ำนควำมยัง่ยืนทีมี่นยัส�ำคัญประจ�ำปี 2561 โดยมีฝ่ำยวำงแผน
องค์กรและพัฒนำควำมย่ังยืนเป็นผู้พิจำรณำประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนท�ำกำรอนุมัติโดย 
ผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ 
เปิดเผยข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนตำมประเด็นด้ำนควำมย่ังยืน
ที่มีนัยส�ำคัญ 
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรประเมินประเด็นด้ำน 
ควำมยัง่ยืนภำยในกบัคณะท�ำงำนด้ำนควำมย่ังยืน ผู้บรหิำรบรษิทัฯ 

และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และจ�ำแนกประเด็นด้ำน
ควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Tier 1 และ Tier 2 
ซึ่งจะน�ำเสนอรำยละเอียดของกำรด�ำเนินงำนมุ่งเน้นที่ประเด็น 
Tier 1 เป็นส�ำคัญ นอกจำกนี้ แสนสิริน�ำเสนอรำยละเอียด
ประเด็นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมในกำรด�ำเนินงำน
และประเด็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเหตุกำรณ์วิกฤติ
ทีส่่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและนกัลงทนุโดยไม่จดัล�ำดบัประเดน็
ส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืนในรำยงำนฉบับนี้ เนื่องจำกประเด็น 
ดงักล่ำวเป็นประเดน็พืน้ฐำนขององค์กรและจ�ำเป็นต้องรำยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง

ระบุประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืนรวมถึงควำมเสี่ยง
และโอกำสที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ทิศทำง
และยุทธศำสตร์ทำงธุรกิจ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ควำมสนใจ ประเด็นด้ำนควำมย่ังยืนในอุตสำหกรรม
เดียวกัน ตลอดจนแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนควำมยั่งยืน
ในระดับสำกล

บริษัทฯ พัฒนำกำรรำยงำนควำมย่ังยืน โดยพิจำรณำ
ควำมคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้เสยีจำกกำรมีส่วนร่วมกบัผู้
มีส่วนได้เสยีจำกทกุช่องทำง เพือ่สะท้อนถึงประเดน็ทีผู้่
มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจได้ดียิ่งขึ้น และมีแผนกำร
สอบทำนรำยงำนควำมย่ังยืนโดยหน่วยงำนภำยนอกใน
อนำคต

พิจำรณำระดับควำมส�ำคัญของประเด็นที่คัดเลือก 
จำกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ควำมสนใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�ำคัญต่อประเด็นที่คัดเลือก  
ควำมเสีย่งและโอกำสทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคัญต่อ 
กำรด�ำเนนิธรุกจิ ตลอดจนพจิำรณำถงึขอบเขตผลกระทบ 
ของประเด็นดังกล่ำว

จัดท�ำผลสรุปของประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน รวม
ถึงควำมสอดคล้องกับประเด็นส�ำคัญตำมหมวดของ 
GRI Standards เพื่อควำมถูกต้องและครบถ้วน  
น�ำเสนอให้คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเป็นผู้ทบทวน 
และอนุมัติเนื้อหำในประเด็นส�ำคัญเพื่อน�ำเสนอใน
รำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี

การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

การพัฒนาการรายงานอย่างยั่งยืน

การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ

การตรวจสอบประเด็นที่ส�าคัญ
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการรายงาน (102-40, 102-47)

ส�ำคัญต่อแสนสิริ

Tier 1

Tier 2

ส�ำ
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

9

16

11

14

15 10

3

174

8

12
5

1

7

13

6

2

1. ลูกค้ำสัมพันธ์
2. สินค้ำและบริกำรคุณภำพ
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. จริยธรรมธุรกิจ
5. กำรบริหำรสำยโซ่อุปทำน

เศรษฐกิจ

6. สังคมคำร์บอนต�่ำ
7. สินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. พลังงำน
9. น�้ำ
10. ขยะ
11. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำร
 พัฒนำโครงกำร

สิ่งแวดล้อม

12. ควำมปลอดภยัและควำมเป็นอยู่ทีด่ ี
13. กำรพัฒนำบุคลำกร
14. กำรดงึดดูพนกังำนทีม่คีวำมสำมำรถ
15. กำรยอมรับควำมแตกต่ำงและ
 ควำมหลำกหลำย
16. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
17. กำรลงทุนเพื่อสังคม

สังคม

แสนสิริระบุและจัดล�ำดับประเด็นควำมส�ำคัญที่ได้รับกำร
พิจำรณำจำกทั้งบริบทภำยในและภำยนอกองค์กร โดย 
รำยละเอียดของประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมควำมย่ังยืนที่มี 

ผลกระทบต่อแสนสิริและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
(ประเภท Tier 1) และขอบเขตผลกระทบของประเดน็ดงักล่ำว
ถูกน�ำเสนอตำมรำยละเอียดดังนี้

มิติความ
ยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญ
ด้านความยั่งยืน

ประเด็นส�าคัญ
ตามหมวดของ GRI Standards

ขอบเขตผลกระทบ

SDGs
ภายใน ภายนอก

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน

ลูกค้า 
ผู้เช่า 

ผู้อาศัย

คู่ค้าและ
ผู้รับ
เหมา

ชุมชน
และ

สังคม

หน่วยงาน 
รัฐ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

ลูกค้ำสัมพันธ์ - √ √ √

สินค้ำและบริกำรคุณภำพ - √ √ √

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

√ √

สิ่ง
แว

ดล
้อม

สังคมคำร์บอนต�่ำ GRI 302 : Energy
GRI 305 : Emissions

√ √ √ √ √

สินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม GRI 308 : Supplier
  Environmental
  Assessment

√ √ √

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกำร
พัฒนำโครงกำร

GRI 301 : Materials
GRI 302 : Energy
GRI 303 : Water
GRI 306 : Effluents and Waste
GRI 307 : Environmental
  Compliance

√ √ √ √ √

สัง
คม

ควำมปลอดภัยและควำมเป็นอยู่ที่ดี
ของลูกบ้ำน

GRI 416 : Customer Health
  and Safety

√ √

กำรพัฒนำบุคลำกร GRI 401 : Employment
GRI 404 : Training and 
  Education

√

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย GRI 403 : Occupational Health
  and Safety

√ √

กำรลงทุนเพื่อสังคม GRI 201 : Economic
  Performance

√ √

หมำยเหตุ - ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกที่ไม่ได้ระบุในตำรำง ประกอบด้วยนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคู่แข่งทำงธุรกิจ เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนในปี 2561
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

แสนสิริก�ำหนดกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภำยนอกและภำยในทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำสู่ควำม
ย่ังยืน แสนสิริได้วิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนขององค์กรเพื่อระบุ

กลุม่ผู้มีส่วนได้เสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบ และสือ่สำรกบัผู้มีส่วนได้เสยี 
เพือ่รบัทรำบถึงประเดน็ส�ำคัญทีอ่ยู่ในควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสยี 
แต่ละกลุ่ม และเข้ำกับกระบวนกำรตัดสินใจและวำงแผนกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้ำและผู้รับเหมำ • กำรจัดประชุมหุ้นส่วนทำงกำรค้ำรำยเดือน • ผลกำรด�ำเนินธุรกิจ 
• กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม
• ควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบ

หน่วยงำนรัฐ • กำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อ
 สิ่งแวดล้อมแก่ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก่อน
 เริ่มโครงกำร
• ส่งรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำน
 สิง่แวดล้อมตำมมำตรกำรทีก่�ำหนด ในรำยงำน
 กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ต่อส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร
 ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก่อน เริ่มโครงกำร
 ทุก 6 เดือน

• กำรเข้ำถึงสังคมทุกระดับ 
• ควำมสอดคล้องกับกฎหมำย
• ควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบ
• ควำมสมบูรณ์ของรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม

คู่แข่งทำงกำรค้ำ • กำรประกวดในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ • กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น • กำรจัดประชุมสำมัญและวิสำมัญรำยปี • ผลกำรด�ำเนินธุรกิจ

ผู้บริหำรและพนักงำน • กำรจดัประชมุเพือ่ชีแ้จงและตอบข้อซกัถำมกบั
 พนักงำนในทุกไตรมำส เช่น PSD Talk และ 
 Town Hall
• กำรเยี่ยมพนักงำนในโรงงำนหรือโครงกำรที่
 พัฒนำรำยปี

• ทิศทำง นโยบำยในกำรท�ำงำน
• โอกำสในสำยอำชีพ
• ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
• กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน
• สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย

ลูกค้ำ ผู้เช่ำ และผู้อำศัย • กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกครั้ง 
 ตลอดกระบวนกำรด�ำเนินงำนก่อนและหลัง
 ส่งมอบยูนิต 
• แอปพลเิคชนั Home Service ตลอด 24 ชัว่โมง
• Call Centre 1685 

• คุณภำพของสินค้ำและบริกำรช่วงก่อนและ
 หลังกำรโอนกรรมสิทธิ์
• โครงกำรที่มีควำมปลอดภัย

ชุมชนและสังคม • ท�ำประชำพิจำรณ์กับชุมชน ส�ำหรับโครงกำรที่
 เข้ำข่ำยกำรจดัท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
 ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
 Assessment: EIA)

• กำรด�ำเนินงำนไม่ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อ
 ควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

ช่องทางการติดต่อ (102-1, 102-3, 102-53)

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ำยวำงแผนองค์กรและพัฒนำควำมยั่งยืน 
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)
ที่ 475 ชั้น 10 อำคำรสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2201-3374 
โทรสำร  0-2201-3905
อีเมล  SSD@SANSIRI.com
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GRI Description Unit 2015 2016 2017 2018

306-2 
(CRE)

Waste

Total Construction Waste (Precast Factory) Tonne n/a 1,872.62 2,050.82 2,150.80

Non-Hazardous Waste Tonne n/a 1,872.62 2,050.82 2,150.80

By Source of Waste

Precast Production Tonne n/a 1,872.62 2,050.82 2,150.80

302-1 
(CRE)

Energy Consumption 

Total Energy Consumption within the 
Organisation

MWh 1,927.92 2,104.67 2,337.18 6,049.28

Sansiri Head Office MWh 555.01 578.38 639.94 689.22

PLUS Head Office MWh 264.23 285.22 277.71 244.28

Precast Factory MWh 1,108.68 1,241.07 1,419.54 1,814.51

Escape Hotel (Khao Yai) MWh n/a n/a n/a 996.05

Escape Hotel (Hua Hin) MWh n/a n/a n/a 514.22

Habito Mall MWh n/a n/a n/a 1,791.00

302-1 
CRE1

Building Energy Intensity kWh/m2/year 67.20 73.36 78.99 47.43

Sansiri Head Office kWh/m2/year 51.00 53.15 54.31 58.49

PLUS Head Office kWh/m2/year 102.97 111.15 108.23 95.20

Precast Factory kWh/m2/year 72.75 81.44 93.15 19.98

Escape Hotel (Khao Yai) kWh/m2/year n/a n/a n/a 181.07

Escape Hotel (Hua Hin) kWh/m2/year n/a n/a n/a 98.91

Habito Mall kWh/m2/year n/a n/a n/a 153.32

GRI Description Unit 2015 2016 2017 2018

201-1 
(CRE)

Direct Economic Value Generated

Total Revenues Million Baht 38,455.25 34,395.00 31,756.73 27,146.45

Economic Value Distributed

Operating Costs Million Baht 6,460.08 5,827.70 6,103.72 5,554.97

Employee Benefits Million Baht 2,018.44 2,221.30 2,395.82 2,588.96

Payment to Governments (i.e. taxes) Million Baht 1,242.00 944.29 818.88 771.65

Dividend Payments Million Baht 1,712.72 2,285.67 1,857.01 1,633.97

Community Investments Million Baht 36.47 36.37 34.43 31.50

Philanthropic Contribution

Donation Million Baht 36.47 36.37 34.43 31.50

205-3

Code of Conduct and Anti-Corruption Breach

Confirmed Case Case n/a n/a 0 n/a

Ongoing Case from Previous Year Case n/a n/a 0 n/a

Case under Investigation Case n/a n/a 0 n/a

Resolved Case Case n/a n/a 0 n/a

Customer Satisfaction Survey

Satisfaction Level 
(Customer Satisfaction Index: CSI)

% Actual 90.18 90.87 82.00 90.35

% Target >90 >90 >90 85

Remark 

 Include trend explanation, restatement (if applicable), methodology for calculation, and other remark.

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของแสนสิริ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม
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GRI Description Unit 2015 2016 2017 2018

303-1 
(2018) 
(CRE)

Water Consumption

Total Municipal Water Consumption m3 58,974.00 66,308.00 70,348.00 176,880.90

Sansiri Head Office and PLUS Head Office m3 34,435.00 35,154.00 36,159.00 40,843.06

Precast Factory m3 24,539.00 31,154.00 34,189.00 98,762.10

Escape Hotel (Khao Yai) m3 n/a n/a n/a 4,202.80

Escape Hotel (Hua Hin) m3 n/a n/a n/a 15,318.40

Habito Mall m3 n/a n/a n/a 17,754.00

303-1, 
CRE2

Building Water Intensity m3/m2/year 0.53 0.65 0.69 1.42

Sansiri Head Office and PLUS Head Office m3/m2/year 3.79 3.77 3.91 3.47

Precast Factory m3/m2/year 2.26 2.31 2.37 1.09

Escape Hotel (Khao Yai) m3/m2/year n/a n/a n/a 0.76

Escape Hotel (Hua Hin) m3/m2/year n/a n/a n/a 2.95

Habito Mall m3/m2/year n/a n/a n/a 1.52

305-1 
(CRE)
305-2 
(CRE)

Greenhouse Gas Emissions (GHGs)

Total GHGs Emissions Tonne CO
2
e 2,505.97 2,765.95 2,217.11 6,205.90

Direct GHG Emissions (Scope 1) Tonne CO
2
e 1,331.29 1,483.58 793.06 2,011.93

Indirect GHG Emissions (Scope 2) Tonne CO
2
e 1,174.68 1,282.38 1,424.05 4,193.97

305-1 
CRE3

GHGs Intensity kg CO
2
e/m2/

year
93.90 96.41 74.93 48.66

305-1 
CRE4

GHGs Emissions per Revenue k g  C O
2
e 

Million Baht
65.17 80.42 69.81 314.42

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

GRI Description Unit 2015 2016 2017 2018

307-1

Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations

Total Monetary Value of Significant Fines Million Baht 0 0 0 0

Total Number of Non-monetary Sanction Cases 0 0 0 0

Cases Brought through Resolution 
Mechanism

Cases 0 0 0 0

Remark

- Direct GHG Emissions is calculated from Gasoline and Diesel utilisation in Sansiri Head Office, Precast factory, and PLUS Head Office employee’s transportation only.

- In 2018, indirect GHG Emissions is calculated from electricity utilisation in Sansiri Head Office, Precast Factory, and PLUS Head Office with an extended coverage to Escape Hotel (Khao Yai), Escape Hotel (Hua Hin), and Habito Mall.

- In 2018, GHGs intensity covered scope 1 and 2 from Sansiri Head Office, Precast Factory, and PLUS Head Office with an extended coverage to Escape Hotel (Khao Yai), Escape Hotel (Hua Hin), and Habito Mall.

- GHGs Emission Factor referred to Thai National Life Cycle Inventory Database and IPCC.
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สังคม สังคม

GRI Description Unit
2015 2016 2017 2018

Male Female Male Female Male Female Male Female

102-8

Workers and Employees

Total Number of Employee Persons
3,318 3,448 3,744 4,155

1,676 1,642 1,751 1,697 2,008 1,736 2,226 1,929

Employment Contract

Permanent Persons
2,339 2,558 2,878 3,179

1,179 1,160 1,295 1,263 1,521 1,357 1,712 1,467

Temporary Persons
979 890 866 976

497 482 456 434 487 379 514 462

Age Group

<30 years 

Persons
623 782 1,171 1,337

320 303 401 381 638 533 762     575

% of Total 
Employee

18.78 22.68 31.28 32.20

9.64 9.13 11.63 11.05 17.04 14.24 18.35 13.84

30-50 years 

Persons
2,558 2,533 2,457 2,682

1,278 1,280 1,273 1,260 1,300 1,157 1,385 1,297

% of Total 
Employee

77.09 73.46 65.63 64.50

38.52 38.58 36.92 36.54 34.72 30.90 33.30 31.19

>50 years 

Persons
137 133 116 136

78 59 77 56 70 46 79 57

% of Total 
Employee

4.13 3.86 3.10 3.30

2.35 1.78 2.23 1.62 1.87 1.23 1.91 1.38

Employment Type

Full-time Persons
2,339 2,558 2,878 4,155

1,179 1,160 1,295 1,263 1,521 1,357 2,226 1,926

Part-time Persons
979 890 866 976

497 482 456 434 487 379 514 462

405-1 
(CRE)

Diversity of Governance Bodies and Employees

Board of Directors Persons
10 10 10 12

10 0 10 0 10 0 12 0

Top Management Persons
3 3 4 4

3 0 3 0 4 0 4 0

Senior Management Persons
54 60 68 72

33 21 35 25 40 28 41 31

Middle Management Persons
73 71 80 118

35 38 31 40 40 40 62 56

Manager Persons
340 382 421 442

178 162 191 191 209 212 220 222

Supervisor Persons
280 297 309 349

134 146 140 157 147 162 152 197

Officer/Staff Persons
2,568 2,635 2,862 3,170

1,293 1,275 1,351 1,284 1,568 1,294 1,747 1,423

GRI Description Unit
2015 2016 2017 2018

Male Female Male Female Male Female Male Female

401-1

New Employee Hires 

Total Number of New Employee Persons
888 1,013 1,110 1,304

484 404 585 428 657 443 755 549

Rate of New Employee
% of Total 
Employee

26.76 29.38 29.65 31.38

14.59 12.18 16.97 12.41 17.55 11.83 18.16 13.21

Number and Rate of New Employee by Age Group

<30 years Persons
331 430 525 727

174 157 232 198 313 212 425 302

30-50 years Persons
544 559 559 568

303 241 338 221 332 227 325 243

>50 years Persons
13 24 16 9

7 6 15 9 12 4 5 4

Employee Turnover 

Total Number of Employee Turnover Persons
678 671 723 972

340 338 384 287 350 373 591 381

Rate of Employee Turnover
% of Total 
Employee

20.43 19.46 19.31 23.39

10.25 10.19 11.14 8.32 9.35 9.96 14.22 9.10

Turnover by Age

<30 years 

Persons
213 242 292 421

97 116 139 103 141 151 256 165

% 
Turnover 
of Total

Employee

6.40 7.00 7.80 10.10

5.80 7.10 7.90 6.10 7.00 8.70 11.50 8.60

30-50 years 

Persons
455 414 420 536

240 215 235 179 202 218 326 210

% 
Turnover 
of Total

Employee

13.70 12.00 11.20 12.90

14.30 13.10 13.40 10.50 10.10 12.60 14.60 10.90

>50 years 

Persons
10 15 11 15

3 7 10 5 7 4 9 6

% 
Turnover 
of Total

Employee

0.30 0.40 0.30 0.40

0.20 0.40 0.60 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
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GRI Description Unit
2015 2016 2017 2018

Male Female Male Female Male Female Male Female

401-3

Parental Leave

Employees that were entitled to 
parental leave

Persons 1,160 1,263 1,357 1,467

Employees that took parental leave Persons 58 54 63 57

Employees that return to work after 
parental leave ended

Persons 58 47 55 n/a

Employees that return to work after 
parental leave ended that were still 
employed 12 months after their return 
to work

Persons n/a 41 46 n/a

Return to Work Rate % 100.00 87.03 87.30 n/a

Retention Rate % n/a 75.92 73.02 n/a

404-1

Employee Training

Average Hours of Training per year
per Employee

Hours/
person/

year

14.16 24.00 26.76 17.86

13.22 15.10 15.63 18.27 27.73 25.78 16.58 19.13

404-3

Employees Performance and Career Development Reviews 

Percentage of employees received 
regular performance and career 
development review

% of Total 
Employee

89.49 95.68 91.35 87.69

44.97 44.52 48.15 47.53 48.82 42.52 46.40 41.29

Top Management
% of Total 
Employee

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

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

Senior Management
% of Total 
Employee

1.81 1.70 1.68 1.61

1.07 0.74 0.99 0.71 1.01 0.67 0.91 0.7

Middle Management
% of Total 
Employee

2.11 2.07 2.00 2.72

1.04 1.07 0.97 1.11 0.99 1.01 1.40 1.32

Manager
% of Total 
Employee

12.11 11.73 10.76 10.20

6.03 6.08 5.74 5.99 5.37 5.40 4.98 5.22

Supervisor
% of Total 
Employee

9.08 8.78 7.91 7.82

4.33 4.75 4.20 4.57 3.82 4.09 3.37 4.45

Officer/Staff
% of Total 
Employee

64.38 71.39 68.99 65.34

32.50 31.88 36.25 35.14 37.63 31.36 35.74 29.60

Remark

- Total number of employee included only Sansiri’s employee. Information in regard to worker will be collected in the future.

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

- Include trend explanation, restatement (if applicable), methodology for calculation, and other remark.

สังคม ดัชนีตัวชี้วัด GRI

GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

General Disclosures

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-1 Name of the organisation 16,156,161 -

102-2 Activities, brands, products, and 
services

14,16,17 -

102-3 Location of headquarters 16,37,161 See also in Reader 
Survey section and 

website 
https://www.sansiri.com

102-4 Location of operations 16 -

102-5 Ownership and legal form 16 See also in
https://www.sansiri.com

102-6 Markets served 16-17 -

102-7 Scale of the organisation 18-20

See also in Sansiri 
Financial Statements 

section in annual 
report 2018

102-8 Information on employees and 
other workers

18,166
-

102-9 Supply chain 24-25,62 -

102-10 Significant changes to the 
organisation and its supply chain

See remark There is no significant to 
the organization and its 
supply chain in 2018.

102-11 Precautionary Principle or approach 38-40 -

102-12 External initiatives 35,49,150 -

102-13 Membership of associations See remark 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)

102-14 Statement from senior decision-maker 11 -
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GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016 (Cont.)

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

11,41-42
-

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behaviour

14,28-29,
31,33-36

-

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

37 See also in Sansiri 
Annual Report 2018 
and website https://

www.sansiri.com

102-18 Governance structure 30 -

102-19 Delegating authority 30-31,47 -

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental, and 
social topics

31-47 See also in Sansiri 
Annual Report 2018 
and website https://

www.sansiri.com

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

30 See also in Sansiri 
Annual Report 2018 
and website https://

www.sansiri.com

102-23 Chair of the highest governance 
body

32 See also in Sansiri 
Annual Report 2018 
and website https://

www.sansiri.com

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body

32 See also in Sansiri 
Annual Report 2018 
and website https://

www.sansiri.com/eng/
shareholder-agm

102-26 Role of highest governance body 
in setting purpose, values, and 
strategy

30-31 -

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body

See remark -

102-28 Evaluating the highest 
governance body’s performance

32 See also in Sansiri 
Annual Report 2018

102-29 Identifying and managing 
economic, environmental, and 
social impacts

160-161 -

GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016 (Cont.)

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

39 -

102-31 Review of economic, 
environmental, and social topics

41,46 -

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting

156-157 -

102-33 Communicating critical concerns 39,41 -

102-34 Nature and total number of 
critical concerns

41 See also in Risk Factors 
section of Sansiri Annual 
Report 2018. Quantitative 
information is confidential.

102-35 Remuneration policies See remark See Remuneration of 
Directors and Management 
section of Sansiri Annual 

Report 2018

102-36 Process for determining 
remuneration

See remark See Remuneration of 
Directors and Management 
section of Sansiri Annual 

Report 2018

102-37 Stakeholders’ involvement in 
remuneration

See remark See Remuneration of 
Directors and Management 
section of Sansiri Annual 

Report 2018

102-40 List of stakeholder groups 159-161 -

102-41 Collective bargaining agreements See remark Information is not 
available. Sansiri 
currently does not 

collaborate with trade 
union for establishing 
Collective bargaining 

agreement. Such 
action is planned to 
initiate in the future.

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

158,160 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 160-161 -

102-44 Key topics and concerns raised 160-161 -
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GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016 (Cont.)

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

156 -

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

156-159 -

102-47 List of material topics 158-159 -

102-48 Restatements of information 78-79,165 -

102-49 Changes in reporting 156 -

102-50 Reporting period 156 -

102-51 Date of most recent report 156 -

102-52 Reporting cycle 156 -

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

161 -

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

156 -

102-55 GRI content index 169-175 -

102-56 External assurance 157 -

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

In each section 
of the 

Sustainability 
Report

-

103-2 The management approach and 
its components

-

103-3 Evaluation of the management 
approach

-

Supply Chain Management

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria

62 -

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 
2016

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

62 -

GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

Product And Service Quality

Not Applicable - Complaint management 
regarding project quality

97 -

Voice Of Customer

Not Applicable - Customer satisfaction survey (i.e. 
Customer Satisfaction Index)

98,162 -

Environmental Impacts of Project Development

GRI 303: 
Water 2016

303-1 
(CRE)

Water withdrawal by source 79,164 -

GRI 306: 
Effluents and 
Waste 2016

306-2 
(CRE)

Waste by type and disposal 
method

73,76,163 -

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

80,165 -

G4 Sector 
Disclosure: 
Construction 
and Real Estate

CRE2 Building water intensity 79,164 -

Low-carbon Society

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 
(CRE)

Energy consumption within the 
organisation

77,78,80,163 -

302-4 Reduction of energy consumption 85,86,88,90 -

GRI 305: 
Emissions
2016

305-1 
(CRE)

Direct (Scope 1) GHG emissions 89,164 -

305-2 
(CRE)

Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

89,164 -

G4 Sector 
Disclosure: 
Construction 
and Real Estate

CRE1 Building energy intensity 163 -

CRE3 Greenhouse gas emissions 
intensity from buildings

164 -
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GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

Eco-friendly Product

Not Applicable - The proportion of products with 
Life Cycle Assessment

83 -

Occupational Health and Safety

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

124,125 -

403-3 Occupational health services 124 -

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

124 -

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

127,129-130 -

403-9 Work-related injuries 133-134 -

Tenant Safety And Well-being

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety 2016

416-1 
(CRE)

Assessment of the health and 
safety impacts of product and 
service categories

99 -

416-2 
(CRE)

Incidents of non-compliance 
concerning the health and safety 
impacts of products and services

106 -

Human Capital Development 

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

115,120,167 -

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided 
to temporary or part-time 
employees

119 -

401-3 Parental leave 142,168 -

GRI Standard Disclosure
Page Number(s) 

and/or URL
Omission / Remark

GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 
(CRE)

Average hours of training per year 
per employee

113,168 -

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

112 -

404-3 
(CRE)

Percentage of employees 
receiving regular performance 
and career development reviews

116,168 -

GRI 405: 
Diversity and 
Equal Opportunity

405-1 
(CRE)

Diversity of governance bodies 
and employees

115,166 -

Corporate Social Investment

GRI 201: 
Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

18-19,141,
150,162

-

GRI 205: 
Anti-corruption

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

34-36,162 -



แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

ควำมคิดเห็นของท่ำนจะเป็นข้อมูลส�ำหรับกำรพัฒนำรำยงำนควำมยั่งยืนของแสนสิริ ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณำท�ำเครื่องหมำย X ลงในช่อง   และเขียนข้อคิดเห็นของท่ำนลงในช่องว่ำง

1. ท่ำนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
  พนักงำนแสนสิริ  ลูกค้ำ / ลูกบ้ำน / ผู้เช่ำ 
  พันธมิตรทำงธุรกิจ / คู่ค้ำ / ผู้รับเหมำ  นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น / สถำบันกำรเงิน
  หน่วยงำนภำครัฐ  ชุมชนและสังคม
  อื่น ๆ(ระบุ...................................) 

2. ท่ำนรับทรำบถึงรำยงำนควำมยั่งยืนของแสนสิริได้อย่ำงไร
  เว็บไซต์แสนสิริ  งำนสัมมนำ / บรรยำย / นิทรรศกำร   พนักงำนแสนสิริ
  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  อื่น ๆ(กรุณำระบุ...................................)

3. ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2561
 ควำมสมบูรณ์ของรำยงำน  มำก  ปำนกลำง  น้อย  ไม่พอใจ
 กำรก�ำหนดประเด็นของรำยงำน  มำก  ปำนกลำง  น้อย  ไม่พอใจ
 ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำในรำยงำน  มำก  ปำนกลำง  น้อย  ไม่พอใจ
 เนื้อหำเข้ำใจง่ำย  มำก  ปำนกลำง  น้อย  ไม่พอใจ
 กำรออกแบบรูปเล่ม  มำก  ปำนกลำง  น้อย  ไม่พอใจ
 ควำมพึงพอใจต่อรำยงำนโดยรวม  มำก  ปำนกลำง  น้อย  ไม่พอใจ

4. ท่ำนสนใจเนื้อหำบทใดมำกที่สุด (กรุณำระบุเหตุผล)
..........................................................................................................................................................................................

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อกำรพัฒนำรำยงำนฯ ในปีถัดไป
..........................................................................................................................................................................................

กรุณำกรอกแบบส�ำรวจและส่งกลับมำยังบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน)
ขอขอบคุณส�ำหรับควำมร่วมมือของท่ำน

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้อ่าน

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน 

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)
475 ชั้น 10 อำคำรสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

ช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินเชื่อ
ใบอณุญำตพิเศษที่ พ.107/2554

ปณศ.สำมเสนใน

สิ่งตีพิมพ์

แนวพับ
แนวพับ
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ฝ่ำยวำงแผนองค์กรและพัฒนำควำมยั่งยืน 
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) (ส�ำนักงำนใหญ่)
475 ชัน้ 10 อำคำรสริภิญิโญ ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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