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01

สารจากประธานกรรมการบริหาร

ปี 2562 ถือเป็นปีที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการดำ�เนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับธุรกิจอสังหาริทรัพย์ ทั้งในภาพรวมและบริษัทฯเอง ในฐานะองค์กร
ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผมและคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย ยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินงานอย่าง
มีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้มาโดย
ตลอด
ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก
มายทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้า ความกังวลในเรื่องสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การเกิดโรคระบาดที่อุบัติใหม่ รวมทั้งการ
แข่งขันที่รุนแรงซึ่งมีผลมาจากการเกิด Over Supply ของตลาดที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนี่ยม รวมทั้งการออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำ�ลังซื้อในตลาดที่อยู่อาศัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย อาทิ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงคู่คา้ -พันธมิตร
ผูร้ ่วมทุน ทำ�ให้บริษัทสามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านั้น โดยยังคง
ไว้ซึ่งบรรษัทภิบาลและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนออริจิ้นฯมาโดยตลอดบริษัทฯขอยืนยันว่าจะดำ�เนินธุรกิจโดย
ยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายลัักษณะน้้อย พึ่่�งรััศมีี
ประธานกรรมการ
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รางวัลที่ ได้รับในปี 2562

จากความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1.

ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(Annual General Meeting - AGM)ประจำ�ปี 2562
โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2.

ผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2562

3.

รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ ที่ 89 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จำ�นวน 677 บริษัท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายพีระพงศ์ จรูญเอก เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่” หรือ “Young
Rising Star CEO Awards” จากกลุ่มรางวัล Business Excellence โดยรางวัล
Young Rising Star CEO Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่
ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่นพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดง
ศักยภาพ และสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่เปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์
เพื่อนำ�ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเข้ารับโล่ห์ดีเด่นอีก 2 รางวัล
ได้แก่ รางวัล CEO Awards และรางวัล Company Performance Awards ณ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เข้ ารั บ มอบใบประกาศนี ย บั ตรรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption หรือ CAC ในงานสัมมนาประจำ�ปี
National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 10
เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

5.

รางวัลพิเศษบุคคลดีเด่นแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ ไทย“ThailandRealEstatePersonality
of the Year 2019
นายพีระพงศ์ จรูญเอก เข้ารับรางวัลพิเศษ บุคคลดีเด่นแห่ง วงการ
อสังหาริมทรัพย์ไทย “Thailand Real Estate Personality of the Year
2019” ในงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2019 ซึ่ง
เป็ น รางวั ล ไฮไลท์ ข องงานในครั้ ง นี้ ที่ คั ด เลื อ กโดยบรรณาธิ การ นิ ต ยสาร
PropertyGuru Property Report นอกจากนี้ โครงการระดับพรีเมี่ยม
“พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ” ยังสามารถคว้า 2 รางวัลสาขา “Best Luxury Condo
Architectural Design (Bangkok)” และ “Best Luxury Condo Landscape
Architectural Design (Bangkok)” ณ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก

6.
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BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2019
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น
จากผลงานออกแบบโครงการที่โดดเด่นมีคุณภาพและคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด โดยโครงการที่ได้รับรางวัล BCI Asia TOP 10
Developer Awards 2019 ได้แก่
1. ไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช
2. ไนท์บริดจ์ พหลโยธิน อินเตอร์เชนจ์
3. พาร์ค ออริจิ้น พญาไท
4. ไนท์บริดจ์ คอลลาจ รามคำ�แหง

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินการมอบรางวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2019 ได้แก่
1. มูลค่าโครงการก่อสร้าง
2. โครงการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งภาคเอกชน และ รัฐบาล
3. โครงการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7.

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS

บริษัทฯ รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI-Thai PRIX
D’EXCELLENCE AWARDS รวม 4 รางวัล ได้แก่ โครงการ บริทาเนียบางนา
กม.12 , โครงการ บริทาเนีย เมกะทาวน์บางนา ในประเภท รางวัล
Residential (Low Rise) โครงการ ไนท์บริดจ์ ดิ โอเชียน ศรีราชา และ
โครงการออริจิ้น ดิสทริค แหลมฉบัง - ศรีราชา ในประเภทรางวัล
Residential (Condominium)

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

06

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

03

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
กลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้�

บริิษััท ออริิจิ้�น้ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (มหาชน) ก่่อตั้้ง� ขึ้้�นใน พ.ศ. 2552 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยมุ่่�งพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภท
คอนโดมิิเนีียมบนพื้้น� ที่่�ที่่�ให้้ความสะดวกในการเดิินทางอัันได้้แก่่ ทำำ�เลตามแนวสถานีีขนส่่งมวลชนระบบรางในเขตกรุุงเทพมหานคร ปริิมณฑล และทำำ�เล
ใกล้้ทางด่่วน เป็็นต้้น
ตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา โครงการคอนโดมิิเนีียมทุุกโครงการของออริิจิ้้�นฯ มีีแนวคิิดในการออกแบบและการตกแต่่งอย่่างมีีเอกลัักษณ์์
(Uniqueness Project Design) รวมถึึงการจััดสรรพื้้�นที่่�ใช้้สอยให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างคุ้้�มค่่าและลงตััวสอดรัับกัับวิิถีีชีีวิติ ของคนเมืือง (Best Function
of Unit Plan Design) คััดเลืือกใช้้วััสดุุที่่�มีีคุุณภาพสููงคุ้้�มค่่า คุ้้�มราคา รวมถึึงมีีระบบรองรัับการให้้บริิการหลัังการขายอย่่างต่่อเนื่่�องและครบวงจร (After
Sale Service Excellence) สะท้้อนค่่านิิยม (Core Value) ของบริิษััทฯ ที่่�มุ่่�งเน้้นมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�จัับต้้องได้้

วิิสััยทััศน์์

มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษัทั พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ครบวงจร และพััฒนาองค์์กรให้้เจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาล โดยเราจะส่่งมอบสิินค้้าและ
บริิการที่่�ดีี โดยยึึดถืืออลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง ด้้วยการคิิดที่่�มากกว่่า ให้้มากกว่่า เพื่่�อลููกค้า้ ได้้มากกว่่า

พัันธกิิจ

เราใส่่ใจรายละเอีียดความต้้องการของลููกค้า้ ในทุุกๆด้้าน ด้้วยการออกแบบและพััฒนาโครงการอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�สร้้างความ
พึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนาบุุคลากร และองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับ คู่่�ค้า้ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น พัันธมิิตร พนัักงาน และสัังคม
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ค่่านิิยม

ORIGINST
O optimize

R responsive

I innovation

G growth

I integrity

N neat

S service Excellence

T teamwork

เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม
พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
เต็มที่ในการบริการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

พร้อมปรับเตรียมอย่างฉับไว
ซื่อสัตย์สุจริต

แสวงหาสร้างคุณค่าทำ�สิ่งใหม่
ร่วมกันคิดประณีตในงาน

ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
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04

โครงสร้างบริษัท

ออริจิ้นฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ และ
กลุ่มธุรกิจการลงทุน และจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ ORI ซึ่งดำ�เนินธุรกิจในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก เช่น
จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 4345 ชั้น 20 อาคารภิรัช ไบเทค-บางนา ถ.สุขุมวิท เขตบางนา กทม. 10260
(อ้างอิง : รายงานประจำ�ปี 2562)

บร�ษัท ออร�จ�น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
( ” บร�ษัทฯ ”)

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

ธุรกิจแนวราบ

ธุรกิจรายไดตอเนื่อง

ธุรกิจบร�การ

32 บร�ษัท

6 บร�ษัท

11 บร�ษัท

7 บร�ษัท

** 9 บร�ษัทรวมคา

** 4 บร�ษัทรวมคา

โครงสร้้างองค์์กร

09

EXECUTIVE
VICE
บริษัท ออริจิ้น พร็
อพเพอร์
ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
PRESIDENT OF
FINANCE (EVP)

(ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายการเง�น)

INTERNATIONAL
SALES
ฝายขายตางประเทศ

EXECUTIVE VICE
PRESIDENT
OF BUSINESS
ADMINISTRATION (EVP)
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05

ออริจิ้นฯ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ออริจิ้นฯ และบริษัทในเครือ มุ่งดำ�เนินธุรกิจในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย
ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และพร้อมที่จะดูแล ใส่ใจ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมรอบข้างซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของมวลชน มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจากทุกภาคส่วนให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในทางตรง และทาง
อ้อม ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบตั ิ จะส่งผลให้องค์กรมีการเติบโต และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

การกำ�กับดูแลบริหารธุรกิจโดยการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ที่มาจากผลประกอบการ ความน่าเชื่อถือ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถตรวจ
สอบได้ และดำ�เนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการและบริหารความเสี่ยง

สังคม

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
สินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อม

ubs
in S
CG

tice

Prac

Governance

CSR

tanc

e

การดูแลจัดการทรัพยากรที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการบริหารจัดการทรัพยากร และการจัดการของเสีย

Environment

Society

Anti-Corruption in Practice

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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06

การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการให้มีคุณภาพด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า

คู่ค้า

ปฏิบัติตามกรอบการซื้อสินค้าและบริการอย่างสุจริต และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักกการกำ�กับดูแล กิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้น

แบ่งปันผลกำ�ไรให้อย่างเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

พนักงาน

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สนับสนุนศักยภาพการทำ�งาน จ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการอย่างเป็นธรรม กำ�กับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี

คู่แข่ง

ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และดำ�เนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

เจ้าหนี้

ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการชำ�ระหนี้

ชุมชน

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุน
กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ออริจิ้นฯ กำ�หนดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อระบุแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และวิธีการดำ�เนินงานทางการสื่อสาร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ช่่องทางการสื่่�อสาร

แนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

www.origin.co.th
FB : Origin Property
Call Center : 02 0300000
Application : Origin Connect
CRM และแบบสำำ�รวจความคิิดเห็็น

พััฒนาสิินค้้า บริิการให้้มีีคุุณภาพด้้วย
ความรวดเร็็ว และรัักษาความลัับของ
ลููกค้้า

ลูกค้า

• ผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
บริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน แจ้้งซ่่อม
รวดเร็็วและมีีคุุณภาพ

•
•
•
•

คู่ค้า

•	การจััดซื้้อ� จััดจ้้างที่่�เป็็นธรรม และการ
ปฏิิบัติั ิอย่่างเท่่าเทีียม
• ปฏิิบัติั ิงานตรงตามสััญญา
• ความร่่วมมืือในการพััฒนาธุุรกิจิ
•	สุุขอนามััย และความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน
•	การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน

•	การเปิิดรัับข้้อร้้องเรีียน
ปฏิิบััติิตามกรอบการซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
• ประเมิินความพึึงพอใจ
อย่่างสุุจริิต และปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าตามหลััก
• Supplier Engagement และกิิจกรรม การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เสริิมความสััมพัันธ์์

ผู้ถือหุ้น

• ผลการดำำ�เนิินงานที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ผลตอบแทนจากการลงทุุน
• บริิหารงานด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล
สามารถตรวจสอบได้้
• สวััสดิิการและค่่าตอบแทน
•	การพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�
• ความมั่่�นคงและความก้้าวหน้้าในอาชีีพ

•	รายงานประจำำ�ปีี
•	การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

แบ่่งปัันผลกำำ�ไรให้้อย่่างเหมาะสมเปิิดเผย
ข้้อมููลทางธุุรกิจิ อย่่างครบถ้้วนโปร่่งใส ทััน
เวลา และเท่่าเทีียมกััน

• www.origin.co.th
• FB : Origin Careers
• แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นพนัักงาน

คู่่�แข่่ง

•	การแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม

• www.origin.co.th

ปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียม สนัับสนุุนศัักยภาพ
การทำำ�งาน จ่่ายค่่าตอบแทน สวััสดิิการ
อย่่ า งเป็็ น ธรรม กำำ� กัั บ ดูู แ ลเรื่่� อ งความ
ปลอดภััย และสุุขอนามััยที่่�ดีี
ประพฤติิตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�ดีี
และดำำ�เนิินการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม

เจ้้าหนี้้�

•	ชำำ�ระหนี้้คื� ืนตรงตามกำำ�หนดเวลา
•	จดหมายถึึงประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
• ปฏิิบัติั ตา
ิ มเงื่่�อนไขต่่างๆอย่่างเคร่่งครััด
หรืือคณะกรรมการบริิหาร
• www.origin.co.th
• FB : Origin Property
• Call Center : 02 0300000
•	มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
•	กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
แวดล้้อม
• แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็น

พนักงาน

ชุุมชน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ปฏิิบัติั ตา
ิ มสััญญาและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการชำำ�ระหนี้้�

สนัั บ สนุุ น กิิ จกรร มพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม มีีความรัับผิิด
ชอบต่่ อ สภาพแวดล้้ อ มของชุุ ม ชนและ
สัังคม รวมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรม
ที่่�เสริิมสร้้างคุุณภาพ อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อม
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07

ประเด็นสำ�คัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ออริจิ้นฯ ระบุประเด็นสำ�คัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงรายละเอียด และองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นสำ�คัญ

ปานกลาง

การบริหารห่วงโซ่คุณค่า
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การพัฒนาชุมชน และสังคม
การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย

ต่ำำ��

สููง

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
การพัฒนาสินค้า และบริการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปานกลาง

การพัฒนานวัตกรรม
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

การจัดลำ�ดับประเด็นความสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ประเด็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และผล
กระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
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ประเด็็นการพััฒนา

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การบริิหารความเสี่่�ยง
และภาวะวิิกฤติิ

ผู้้�ถืือหุ้้�น/ลููกค้้า/เจ้้าหนี้้�

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

ผู้้�ถืือหุ้้�น/ลููกค้้า/เจ้้าหนี้้�

การบริิหารห่่วงโซ่่คุุณค่่า

คู่่�ค้้า/ผู้้�ถืือหุ้้�น/ลููกค้้า/เจ้้าหนี้้�

การจััดซื้้�อจััดจ้้าง

คู่่�ค้้า

การพััฒนาสิินค้้า
และบริิการ

ลููกค้้า

เศรษฐกิิจ

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็็นการพััฒนา (ต่่อ)

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

พนัักงาน/คู่่�แข่่ง

การพััฒนานวััตกรรม

ลููกค้้า

ความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย

พนัักงาน/คู่่�ค้้า

การพััฒนาชุุมชน
และสัังคม

ชุุมชน/ลููกค้้า

การจััดการทรััพยากร
และสิ่่�งแวดล้้อม

ชุุมชน/ลููกค้้า

การจััดการของเสีีย

ชุุมชน/ลููกค้้า

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

เศรษฐกิิจ

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม
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08

การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

ออริจิ้นฯ นำ�แนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความยั่งยืน และความมั่นคง
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึงความสำ�คัญ และความจำ�เป็นที่ต้องลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำ�เนินธุรกิจ
รวมถึงมีภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาการดำ�เนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

15

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

ขั้นตอน

กระบวนการ

ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

จััดหาที่่�ดิินและแหล่่งเงิินทุุน

•	จััดหาทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพ ไม่่มีีปััญหาด้้านคดีีความ
•	จััดซื้้�อจััดจ้้าง เจรจาซื้้�อขายโปร่่งใส
•	กำำ�หนดกลุ่่�มลููกค้้า และวิิเคราะห์์คู่่�แข่่ง
•	จััดเตรีียมแหล่่งเงิินทุุน

• พนัักงาน
• เจ้้าของที่่�ดิิน
•	ชุุมชน

ออกแบบโครงสร้้างอาคาร

•	การออกแบบอาคารให้้ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค โดยยึึดหลััก
Human Centric
•	การคััดสรรวััสดุุในการก่่อสร้้างที่่�มีีคุุณภาพ
•	การขออนุุญาตก่่อสร้้างที่่�ถููกต้้องตามกฏหมาย
•	การให้้ข้้อมููลชััดเจนแก่่ลููกค้้า
•	การดููแลรัักษาข้้อมููลของลููกค้้า
•	การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
• เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารการตลาด
•	กิิจกรรมส่่งเสริิมการขายและการตลาด
•	คััดเลืือกผู้้�รัับเหมาในการก่่อสร้้าง มีีกระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างที่่�เป็็นธรรม
•	คััดสรรวััสดุุในการก่่อสร้้างที่่�มีีคุุณภาพ
• ควบคุุมการก่่อสร้้าง และตรวจสอบชิ้้�นงานให้้ได้้มาตรฐาน
•	ดููแลด้้านสภาวะแวดล้้อมให้้แก่่ชุุมชน ไม่่กระทบต่่อชุุมชนรอบข้้าง
•	การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ลดปริิมาณการปล่่อยมลภาวะ การทิ้้�งของเสีีย
จากการก่่อสร้้างทั้้ง� ทางตรงทางอ้้อม
• ปฏิิบััติิตามระเบีียบราชการ
•	ดููแลรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

• พนัักงาน
•	คู่่�ค้้า

•	อำำ�นวยความสะดวกด้้านการซื้้�อขาย ขอสิินเชื่่�อ
•	การตรวจรัับ และแก้้ไขงาน การโอนกรรมสิิทธิ์์�

•	ลููกค้้า
• พนัักงาน
•	ลููกค้้า
• พนัักงาน

การขายและการตลาด

การก่่อสร้้าง

การส่่งมอบ และการโอนกรรมสิิทธิ์์�
บริิการหลัังการขาย

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

•	นิิติบุิ ุคคล
•	การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า (CRM)
•	ดููแลรัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านทางออฟไลน์์และออนไลน์์ (Call Center)

•	ลููกค้้า
• พนัักงาน
• สถาบัันการเงิิน/เจ้้าหนี้้�
•	คู่่�ค้้า
• พนัักงาน
•	คู่่�ค้้า
•	ชุุมชน
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09

การดำ�เนินงานทางเศรษฐกิจ

PERFORMANCE 2019 (อ้้างอิิง:OPPORTUNITY DAY 2019)

KEY FINANCIAL RATIO 1019 (อ้้างอิิง:OPPORTUNITY DAY 2019)
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10

กลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจ

การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานี
ขนส่งมวลชนระบบราง ในหลายพื้นที่รอบนอก
และพื้นที่แถบนิคมอุตสาหกรรมที่สำ�คัญ

การออกแบบโครงการที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (Concept and Unique Design)
ทั้งรูปแบบโครงสร้างภายในและภายนอก

การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย
การพัฒนาโครงการแนวราบ และการลงทุนใน
ธุรกิจที่มีการรับรู้รายได้ประจำ� เช่น โรงแรม

การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint
Venture) ร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากต่างประเทศ

ออริจิ้นฯ ให้ความสำ�คัญกับทุกรายละเอียดการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด EMPARTHY - SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES การสร้างมาตรฐาน
เหนือความคาดหมาย ด้วยการคำ�นึงถึงและใส่ใจในทุกความรู้สึกของลูกค้าเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ (Uniqueness
Project Design) ฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale
Service Excellent)

SMART
PRODUCTS

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

EMPARTHY

EXCELLENT
SERVICES
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11

การบริหารความเสี่ยง

ออริจิ้นฯ ตระหนักดีวาการ
่ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนจำ�เป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและด้วยการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้การดำ�เนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงโอกาสและ
ความเสี่ยง รวมถึงกำ�หนดวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการ
ดำ�เนินงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบตั ิให้กับบุคลากรในองค์กร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk owners) ดำ�เนินงานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญขององค์กร ตลอดจนมีระบบในการติดตามและตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อลดโอกาสที่จะทำ�ให้เกิดความสูญเสียในกรณีที่
ความเสี่ยงเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และ/หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับองค์กร
“ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG risks)” เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลกำ�ไร การแข่งขัน ความน่าเชื่อ
ถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่มีต่อองค์กร รวมทั้งความอยูร่ อดหรือความยั่งยืนของบริษัท จึงเป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องบริหารจัดการโดย
บูรณาการเข้ากับกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ ออริจิ้นจึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ดังนี้

โครงสร้างการกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท และผู้บริหารจากสายงานหลักที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อ
ให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจึงได้นำ�มาตรฐานสากล COSO - ERM 2017 (Enterprise Risk Management Integrating with Strategy
and Performance) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญและครอบคลุมทั้งองค์กร บริษัทฯ
ได้กำ�หนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสี่ยง และปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้
มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ข้อกำ�หนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำ�หนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
บริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจในเรื่อง
	การบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งให้ความเห็น/ข้อแนะนำ�/ให้คำ�ปรึกษาแก่ฝ่าย
บริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอำ�นวยการและผู้บริหาร : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและ
แนวทางที่คณะกรรมการกำ�หนดพิจารณากำ�หนดกลยุทธ์และกำ�หนดให้มีการจัดทำ�และติดตามแผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
19
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ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญ ทั้งทางด้านการดำ�เนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risks) กำ�หนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง (Risk Owners) พิจารณาและกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อนำ�เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท สื่อสารและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับระเบียบปฏิบัติและข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง กำ�หนดมาตรการ/กิจกรรมที่ใช้ใน
	การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ Cost - Benefit ของแต่ละทางเลือก ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง และนำ�เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง / หน่วยงานรับผิดชอบด้านความยั่งยืน : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา และจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ติดตาม และสื่อสาร
แนวโน้มที่สำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ และ ประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ
หรือส่งผลต่อกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งประสานงาน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงจาก Risk
Owners และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ�รายงานความเสี่ยงเสนอฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและ
/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติที่บริษัทฯกำ�หนด/แนวปฏิบตั ิที่ดี กฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน/การ
	จัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ บริษัทได้นำ�เอาแนวทางบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO- ERM มาประยุกต์ใช้ ทั้งใน
ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ(Business risks) (ดูรายละเอียดใน เอกสาร 56-1ประจำ�ปี/2562 หัวข้อปัจจัยเสี่ยง) และประเด็นความเสี่ยงทางด้านความ
ยั่งยืน (ESG Risks) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กำ�หนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เป็นการกำ�หนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร/สายธุรกิจที่สอดคล้อง/เป็นไปในทิศทางเดียวกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจขององค์กร นโยบายและเป้าหมายหลัก รวมถึงการกำ�หนดแผนบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ที่
	กำ�หนดไว้

1

การกําหนด
วัตถุประสงค
และเปาหมาย

2

6

การระบุปจจัยเสี่ยง
หร�อเหตุการณที่
อาจจะเกิดข�้น

การติดตาม

กระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง

5

3

การกําหนด
กิจกรรมควบคุม

การประเมิน
ระดับความเสี่ยง

4

การตอบสนอง
ตอความเสี่ยง

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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2. กำ�หนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : เป็นการกำ�หนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงทางด้านโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อจัดระดับความสำ�คัญของความเสี่ยง โดยใช้ Risk Map รวม
ทั้งกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตัวชี้วัดความเสี่ยง(KRI :Key Risk Indicators/Triger Point)

ระดับคะแนน

16-20
10-15
4-9
ต่ำำ��กว่่า 3 คะแนน

ความสำำ�คััญ (ความรุุนแรง)ของความเสี่่�ยง

ระดัับความรุุนแรง/ความสำำ�คััญสููงมาก
ต้้องได้้รัับการบริิหารจััดการทัันทีี
ระดัับความรุุนแรง/ความสำำ�คััญค่่อนข้้างสููง
ต้้องบริิหารจััดการเร่่งด่่วน
ระดัับความรุุนแรง/ความสำำ�คััญปานกลาง
ต้้องติิดตามเฝ้้าระวัังสม่ำำ��เสมอ
ระดัับความรุุนแรงต่ำำ��/ความสำำ�คััญน้้อย
เป็็นความเสี่่�ยงในระดัับที่่�บริิษัทั ยอมรัับได้้

สััญลัักษณ์์

A
B
C
D

3. ระบุความเสี่ยง : เป็นการค้นหาและระบุสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก (เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน เป็นต้น)ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
4. ประเมินความเสี่ยง : เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ(ในขั้นตอนที่ 3 ระบุความเสี่ยง) เพื่อนำ�มาประเมิน
ความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
5. กำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยง : เป็นการกำ�หนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น
	การยกเลิกกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากและบริษัทไม่สามารถจัดการได้ การซื้อประกันความเสี่ยง การใช้บริการจากบุคคลที่
สาม(Outsource) เป็นต้น
6. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้กำ�หนดให้ ฝ่ายจัดการผู้รับผิดชอบความเสี่ยง(Risk Owners) ต้องติดตามและ
ดำ�เนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
21
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ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ( ESG Risks)

ธุรกิจของออริจิ้นฯประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยมีทั้งโครงการแนวสูง(คอนโดมิเนี่ยม) และ แนวราบ
(โครงการบ้านพักอาศัย) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจโรงแรม บริษัทได้กำ�หนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจมีการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทาง/กรอบบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ (Business Risks) : ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวลักษณะการประกอบธุรกิจ และการดำ�เนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ(Strategic Risks) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านการตลาด(Market Risks) ความเสี่ยงทางด้าน
	การปฏิบตั ิงาน(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบของภาครัฐและองค์กรกำ�กับดูแล(Compliance Risks) ความ
เสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ (ดูรายละเอียดในรายงานประจำ�ปี 2562 หน้า 92-97, รายงาน56-1 หน้า 54-59 )
ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีคณะกรรมการบริษัท กำ�กับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวทาง/กรอบบริหารความเสี่ยงที่ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้กำ�หนด ทั้งนี้เพื่อให้ทกุ ธุรกิจในกลุ่มออริจิ้นมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งองค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง และกำ�หนดระดับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ทั้งในระดับธุรกิจ และในระดับเครือ โดยความเสี่ยงที่เกินระดับที่ยอมรับได้จะต้องนำ�เสนอแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Plan)ต่อคณะ
	กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่กำ�หนด(ตามที่แสดงในภาพ)

ORI - Enterprise Risk Management
BOD - PARK, Condo

Business Risk
Origin Property

ผลประกอบการ

Policies

ภาพลักษณ
(Brand)

BOD Seat/
Mgmt.

Capital
Investment

Business Risk
Condo

Key Risks
Business Risk
Housing

ภาระ, ผูกพัน
(คํ้าประกัน, JV)

Key Risks

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

Business Risk
Service
(Primo)

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

่ยง
Key Risks ระดัทีบ่ยความเสี
อมรับได
BOD - ONE

Key Risks

Business Risk
Hotel

BOD - Origin Property

ผลบร�หาร
ระดับความเสี่ยง
BOD - Housing
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได &
Trigger Point

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

BOD - Primo
Key Risks

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได &
Trigger Point

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง
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ประเด็นความเสี่ยงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : เพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากประเด็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ
แล้วในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบทางด้านธรรมาภิบาล/การกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดข้อกังวลต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้เพื่อกำ�หนดมาตรการ
ในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

Enterprise Risk Management - ออร�จ�น พร็อพเพอรตี้และบร�ษัทในเคร�อ
Enterprise Risk
Risks : Origin Property

Origin
Property

1. ความเสี่ยงทางการเง�น (สภาพคลองทางการเง�นและ
จัดหาทุน)
2. ความเสี่ยงจากการบร�หารกลยุทธและ Investment
Portfolio
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของภาค
รัฐและองคกรกํากับดูแล
4. ความเสี่ยงจากภาระผูกพัน (คํ้าประกัน/JV)
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจร�ตคอรรัปชั่น

Risks : Primo
1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความตองการของ
ลูกคา
2. ความเสี่ยงจากความพรอมของบุคลากรในการรับ
รองความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ
องคกร
3. กฎหมายและขอบังคับของภาครัฐ (การบร�หารนิติฯ)
4. การพ�่งพ�งบร�ษัทแม

ธุรกิจ
บร�การ

Risks : Park Luxury, Origin Condo,
Britania/Bylgavia
1. ความเสี่ยงทางการเง�น (การบร�หารสภาพคลองเและจัดหา
เง�นทุน)
2. ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความตองการของลูกคา
3. ความเสี่ยงทางดานกฎหมายและขอบังคับของภาครัฐ
ธุรกิจ
คอนโดมิเนียม (กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางและสิ�งแวดลอม)
4. ความเสี่ยงจากสัญญารวมทุน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงการกอสราง (การควบคุมตนทุน
ธุรกิจ
และคุณภาพ, ความปลอดภัย, การควบคุมและบร�หารความ
บานแนวราบ
สัมพันธกับผูอยูอาศัยบร�เวณใกลเคียงโครงการ)
6. ความเสี่ยงจากกลยุทธการเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ
(การพัฒนาบุคลากรเพ�่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ)
7. ความเสี่ยงดานการพัฒนาและบร�หารโครงการลงทุน
8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน

Risks : One Origin

ธุรกิจ
โรงแรม

1. ความเสี่ยงทางการเง�น (การบร�หารสภาพคลองเและจัดหา
เง�นทุน)
2. ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความตองการของลูกคา
3. ความเสี่ยงทางดานกฎหมายและขอบังคับของภาครัฐเกี่ยว
กับธุรกิจโรงแรม
4. ความเสี่ยงจากสัญญารวมทุน
5. ความเสี่ยงจากกลยุทธการเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ
(การพัฒนาบุคลากรเพ�่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ)

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง : บริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อ
	การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดฝุ่นละออง น้ำ�ทิ้ง เสียงดัง ที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็น
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนี่ยมหรือ โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ บริษัทจึงได้กำ�หนดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงดังนี้
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กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
ปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย

มาตรการป้้องกัันและแก้้ ไขผลกระทบ

คุุณภาพอากาศ
• ให้้รถขนส่่งวััสดุุและอุุปกรณ์์ก่่อสร้้างล้้างเศษดิินโคลนออกจากล้้อรถ
• ปริิมาณฝุ่่�น บริิเวณพื้้น� ที่่�โครงการ ไม่่เกิิน
ก่่อนออกจากพื้้�นที่่�ก่่อสร้้าง ตลอดระยะเวลาการก่่อสร้้างโครงการ
ปริิมาณที่่�กฎหมายกำำ�หนด
• ฉีีดพรมน้ำำ��บริิเวณถนนทางเข้้าโครงการและภายในพื้้น� ที่่�ก่่อสร้้าง เพื่่�อ
ลดการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นอย่่างน้้อยวัันละ 2 ครั้้ง�
• เก็็บกวาดเศษดิิน ทราย ที่่�ตกบนพื้้�นที่่�ถนนหนทาง เป็็นประจำำ�อย่่าง
น้้อยวัันละ 2 รอบ ในช่่วงก่่อนเที่่�ยงและช่่วงเย็็นหลัังเลิิกงาน เพื่่�อป้้อง
กัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละออง และเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ใช้้ทาง
เสีียง

การกำำ�จััดขยะ
(ขยะที่่�เกิิดในโครงการก่่อสร้้างและบ้้านพััก
คนงาน)

การจััดการจราจรบริิเวณรอบโครงการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการติิดตามตรวจสอบ

•	ติิดตามตรวจสอบคุุณภาพ
อากาศ พื้้�นที่่�ก่่อสร้้างต้้อง
ไม่่เกิินระดัับที่่�กำำ�หนดในเล่่ม
รายงานผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม (EIA )

• ตรวจสอบอุุปกรณ์์และเครื่่�องจัักรกลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
•	กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการโครงการ
• กำำ�หนดให้้ดำ�ำ เนิินการก่่อสร้้างเฉพาะช่่วงเวลากลางวััน คืือ 08.00-18.00 น.
เป็็นผู้้�ควบคุุมการดำำ�เนิินการ
(หรืือตามข้้อกำำ�หนดของ EIA แต่่ละโครงการ) เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมที่่�
ของผู้้�รับั เหมาก่่อสร้้าง
จะก่่อให้้เกิิดเสีียงดัังในช่่วงเวลาพัักผ่่อนของชุุมชนข้้างเคีียง
• ให้้หน่่วยงานความปลอดภััย
สุ่่�มตรวจเช็็คว่่าได้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�บริิษััท
กำำ�หนด
•	กำำ�หนดช่่องทางรัับข้้อร้้อง
เรีียนและการติิดตามแก้้ไข
•	จััดให้้มีีถัังขยะขนาดใหญ่่ ที่่�มีีฝาปิิดมิิดชิิด บริิเวณอาคารสำำ�นัักงาน
•	กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการโครงการ
ควบคุุมการก่่อสร้้าง และบริิเวณบ้้านพัักของคนงาน โดยผู้้�รัับเหมาต้้อง
เป็็นผู้้�ควบคุุมการดำำ�เนิินการ
รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการจััดเก็็บขยะสำำ�หรัับขยะสามารถนำำ�กลัับมาใช้้
ของผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
ประโยชน์์ได้้ ที่่�อยู่่�ในส่่วนความรัับผิิดชอบของผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
• ให้้หน่่วยงานความปลอดภััย
จะต้้องนำำ�ออกจากพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดเมื่่�อการก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ
สุ่่�มตรวจเช็็คว่่าได้้มีีการ
• ควบคุุมคนงานให้้ทิ้้�งขยะมููลฝอยในถัังขยะที่่�จััดเตรีียมไว้้เท่่านั้้�น
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�บริิษััท
กำำ�หนด
•	กำำ�หนดช่่องทางรัับข้้อร้้อง
เรีียนและการติิดตามแก้้ไข
• กำำ�หนดตำำ�แหน่่งขนถ่่ายวััสดุุอุุปกรณ์์และพื้้น� ที่่�จอดรถที่่�เหมาะสมไม่่ให้้รถ •	กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการโครงการ
บรรทุุกของโครงการชะลอตััว หรืือจอดสะสมบนถนน รถบรรทุุกทุุกคััน
เป็็นผู้้�ควบคุุมการดำำ�เนิินการ
ต้้องเข้้าไปจอดรถพื้้�นที่่�โครงการเท่่านั้้น�
ของผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
• เก็็บกวาดเศษดิิน ทราย ที่่�ตกบนพื้้�นที่่�ถนนทางหลวง เป็็นประจำำ�วัันละ • ให้้หน่่วยงานความปลอดภััย
2 รอบ ในช่่วงเวลาก่่อนเที่่�ยงและช่่วงเย็็นหลัังเลิิกงาน เพื่่�อป้้องกัันการ
สุ่่�มตรวจเช็็คว่่าได้้มีีการ
ฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละอองและเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ใช้้ถนน
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�บริิษััท
• ฉีีดพรมน้ำำ��บริิเวณถนนทางเข้้าโครงการส่่วนขยายอย่่างน้้อยวัันละ 2 ครั้้�ง
กำำ�หนด
เช้้า-เย็็น ยกเว้้นในวัันที่่�มีีฝนตกเพื่่�อให้้ผิิวทางมีีความชื้้�นตลอดทั้้�งวัันเพื่่�อ •	กำำ�หนดช่่องทางรัับข้้อร้้อง
ป้้องกัันการฟุ้้�งกระจายของฝุ่่�นละออง
เรีียนและการติิดตามแก้้ไข
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ปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย (ต่่อ)

การใช้้ที่่�ดิิน

น้ำำ��ทิ้้�ง

ความปลอดภััย
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มาตรการป้้องกัันและแก้้ ไขผลกระทบ

มาตรการติิดตามตรวจสอบ

• กำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมก่่อสร้้างเฉพาะในพื้้�นที่่�โครงการเท่่านั้้�น ไม่่ล้ำำ�� •	กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการโครงการ
ออกนอกเขตพื้้�นที่่�โครงการ
เป็็นผู้้�ควบคุุมการดำำ�เนิินการ
• ประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชน/ ผู้้�อยู่่�อาศััยบริิเวณรอบพื้้�นที่่�โครงการทราบ
ของผู้้�รับั เหมาก่่อสร้้าง
ล่่วงหน้้าก่่อนมีีการดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง
• ให้้หน่่วยงานความปลอดภััย
สุ่่�มตรวจเช็็คว่่าได้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�บริิษััท
กำำ�หนด
• กำำ�หนดให้้ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างต้้องจััดให้้มีีระบบจััดการน้ำำ��ทิ้้�งตามที่่�
•	กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการโครงการ
กฎหมายกำำ�หนดโดยน้ำำ��ทิ้้�งที่่�ระบายออกจากโครงการก่่อสร้้างจะต้้องมีี
เป็็นผู้้�ควบคุุมการดำำ�เนิินการ
คุุณภาพน้ำำ��ตามมาตรฐานน้ำำ��ทิ้้�ง
ของผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
• ให้้หน่่วยงานความปลอดภััย
สุ่่�มตรวจเช็็คว่่าได้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�บริิษััท
กำำ�หนด
•	กำำ�หนดให้้ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างจััดให้้มีีอุุปกรณ์์ ป้้องกัันอัันตรายส่่วน
•	ระบุุเป็็นเงื่่�อนไชในสััญญา
บุุคคลให้้แก่่คนงาน และกำำ�หนดให้้คนงานใช้้อุุปกรณ์์
จ้้างเหมาก่่อสร้้าง
•	ตรวจสอบสภาพเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ทุกุ ชนิิด ก่่อนใช้้ทุกุ ครั้้�ง เพื่่�อความ •	กำำ�หนดให้้ผู้้�จััดการโครงการ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน
เป็็นผู้้�ควบคุุมการดำำ�เนิินการ
• ให้้คนงานปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อปฏิิบัติั ิเพื่่�อความปลอดภััยในการ
ของผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง
ทำำ�งานตามที่่�กระทรวงแรงงานฯ กำำ�หนด
•	จััดให้้มีีชุุดยาสามััญประจำำ�บ้้านและชุุดปฐมพยาบาลในกรณีีเจ็็บป่่วย • ให้้หน่่วยงานความปลอดภััย
สุ่่�มตรวจเช็็คว่่าได้้มีีการ
เล็็กน้้อย
•	กำำ�หนดมาตรการรองรัับเมื่่�อเกิิดอุุบััติิเหตุุ/เหตุุฉุุกเฉิิน (Emergency
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�บริิษััท
Management)และต้้องมีีการซ้้อมปฏิิบัติั ิอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง จาก
กำำ�หนด และเข้้าร่่วมสัังเกต
การก่่อสร้้างทั้้�งทางตรงทางอ้้อม
การณ์์ซ้้อมแผนฉุุกเฉิินและ
•	ปิิดกั้้�นพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างไม่่ให้้บุุคคลภายนอกเข้้ามาในบริิเวณพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
ให้้ข้้อแนะนำำ�การแก้้ไข หาก
ของเครื่่�องจัักรตลอดการก่่อสร้้าง
พบว่่ามีีข้้อบกพร่่องในการ
• ให้้มีีการรัักษาความสะอาดภายในพื้้น� ที่่�ก่่อสร้้างให้้ได้้มากที่่�สุุด เพื่่�อลด
ปฏิิบััติิตามแผนที่่�กำำ�หนด
ปริิมาณการเกิิดอุุบััติิเหตุุต่่างๆ
•	ห้้ามสููบบุุหรี่่�นอกพื้้�นที่่�ที่่�จััดไว้้ให้้สููบบุุหรี่่� รวมทั้้�งห้้ามนำำ�/ดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอร์์ในพื้้�นที่่�โครงการและระหว่่างปฏิิบััติิงาน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

ออริจิ้นฯ มองเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจในประเทศ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำ�เนินธุรกิจ และยึดมั่นที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทย และแสดงเจตนารมย์ที่แน่วแน่วา่ บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามแนวทาง
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)
ในปี 2562 ได้ดำ�เนินการยื่นขอคำ�รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทฯได้เข้ารับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ในโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในงานสัมมนาประจำ�ปี National Conference on Collective Action against
Corruption ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถือเป็นก้าว
สำ�คัญที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจในการกำ�กับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส และพร้อมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขับเคลื่อนให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมีการขยายตัวในวงกว้าง บริษัทได้จัดกิจกรรม “CAC Friend Get Friends”) เพื่อ
สร้างการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การดำ�เนินงานทางสังคม

ออริจิ้นฯ พัฒนาสินค้าและบริการภายใต้แนวคิด EMPARTHY - SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES ด้วยการคำ�นึงถึงและใส่ใจรายละเอียด
ความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน โดยวิเคราะห์จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดการนำ�ไปพัฒนาพัฒนา
โครงการอย่างสร้างสรรค์ และการส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

เคสชมเชย
2562

เคสร้้องเรีียน
2562

ความเอาใจใส่่ใน
การให้้บริิการ

ความรวดเร็็วใน
การให้้บริิการ

ความรู้้�ใน
การให้้บริิการ

ความสุุภาพ
และมารยาท

การจัด
กิจกรรม

ผลกระทบที่่�เกิิด
จากผู้้�อยู่่�อาศััย

211

31

17

5

1

1

โปรโมชั่่�นส่่งเสริิม
การขาย

การบริิการของ
เจ้้าหน้้าที่่�

คุุณภาพการ
ก่่อสร้้าง

คุุณภาพการ
ซ่่อมแซม

2

86

25

6

การบริิ ก ารของ
การบริิหาร
บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่ จััดการพื้้�นที่่�โดย
ออริิจิ้้�นฯ
นิิติิบุุคคล

3

26

การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากลูกค้า การบริหารจัดการงานนิติบุคคลโดยให้การบริการด้านเจ้าหน้าที่ความสะอาด
ผ่านทาง CALL CENTER 020 300 000
การรักษาความปลอดภัย การดูแลงานซ่อม

27
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CUSTOMER SERVICE RELATION
MANAGEMENT (CRM)

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Origin Family) ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายตลอดทั้งปี
ให้กับลูกค้าในโครงการ ทั้งโครงการพร้อมอยู่ และที่ซื้อโครงการใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยให้ความสำ�คัญกับทุกกลุ่มคน มีการ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอายุ

กิจกรรม DIY ต่างๆ อาทิ กิจกรรม “เพราะรักออกแบบได้ Decorate your love with icing cookies” ร่วมกันตกแต่งหน้าคุกกี้ด้วยรอยัล
ไอซิ่งเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก, กิจกรรม “Flower Design ใส่ใจ ใส่แจกัน” ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าสักหลาด เติมเต็มความสดใสให้กับ
ครอบครัว กิจกรรม workshop String Art กิจกรรมทำ�ขนม เช่น ทำ�ลูกชุบ

กิจกรรมขอบคุณลูกค้า The Memorable Party เป็นกิจกรรมขอบคุณลูกบ้านคนพิเศษที่ให้การสนับสนุนโครงการของทางบริษัทฯ เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด โดยร่วมรับประทานอาหารเมนูที่เลือกสรรพิเศษสำ�หรับลูกค้าคนสำ�คัญที่มาร่วมงานในวันนี้โดยเฉพาะพร้อมพบปะผู้คุยกับผู้บริหาร

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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Concert Origin “Time Machine” เล่น ร้อง ท่องเวลา คอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีที่ทาง origin จัดมอบให้ลูกบ้านเป็นประจำ�ทุกปี แต่ในปีนี้ได้จัด
ขึ้นอย่างเป็นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี Origin โดยมีลูกบ้านจำ�นวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เล่นกิจกรรมเพื่อรับของ
รางวัลภายในงาน และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “โตขึ้นหนู/ผมอยากเป็น…” มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสานฝันให้น้องๆในมูลนิธิได้มีโอกาสทางการศึกษา

กิจกรรม Origin Movie Day เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง มอบความสุขให้กับลูกบ้าน โดยได้จัดขึ้นทุกไตรมาส ให้ลูกบ้านทุกโครงการ ทั้ง
โครงการใหม่และโครงการพร้อมอยู่ ได้มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกกลุ่มวัย

29
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นวัตกรรมทางธุรกิจ

ORIGIN CONNECT

ออริจิ้นฯ พัฒนา Origin Connect ซึ่งเป็น Application ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือในการช่วยจัดการให้เรื่องการพักอาศัยของลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่าย
และอำ�นวยความสะดวกในการใช้ชีวิตด้วยวิธีที่สามารถลดทอนเวลา และค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำ�ให้ลูกค้าได้รับการความ
สะดวกสบายตั้งแต่ Pre-Sale จนถึงเข้าอยู่ที่โครงการ เช่น การตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ ชำ�ระ/ตรวจสอบงวดดาวน์ กรรมสิทธิ์ ชำ�ระค่า
สาธารณูปโภค ตรวจสอบพัสดุ ติดต่อการแจ้งซ่อม 24 ชั่วโมง

TOTAL DOWNLOAD
12,500 USER

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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16

พนักงาน

ค่านิยมของออริจิ้นฯ ที่ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของวัฒนธรรมองค์กร ในการนำ�พาบุคลากรที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จ
ด้วยการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานให้มีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กร

Ownership

พนักงานมีส่วนร่วมในความสำ�เร็จ และการเป็นเจ้าของออริจิ้นฯ ร่วมกัน ผ่านการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีในรูปแบบความร่วมมือในกิจกรรมโครงการต่างๆ

Professional & Friendly

การทำ�งานอย่างมืออาชีพ ที่มีความเป็นมิตร และสร้างเครือข่ายการทำ�งาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป้าหมายองค์กร

ข้อมูลพนักงาน

ช่่วงอายุุ

พนักงาน

ชาย

หญิิง

ต่ำำ��กว่่า 30 ปีี

31 - 50 ปีี

51 ปีีขึ้้�นไป

1,243

475

768

693

511

39

ระดัับงาน
ปฏิิบััติิการ

ผู้้�จััดการขึ้้�นไป

ผู้้�บริิหาร

967

260

16

Origin Heart Office (OHO) เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำ�งานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทยังได้
คำ�นึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน
31

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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Origin Day ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดำ�เนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลประกอบการประจำ�ไตรมาสให้แก่
พนักงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี การแข่งขันเก็บคะแนนในรายการต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำ�ลังกาย มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำ�ปี

การฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาบุุคลากร

เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในแต่่ละกลุ่่�มให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้ตามเป้้าหมายเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ร่่วมกัันแบบ Win - Win ทั้้�ง
องค์์กรและพนัักงาน ซึ่่�งบริิษััทฯได้้พััฒนาโปรแกรม E-Learning เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึงการเรีียนรู้้�และพััฒนาความสามารถในการทำำ�งานได้้แบบ
Anytime และ Anywhere

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การฝึกอบรมสำ�หรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการอบรมสำ�หรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เข้าใจในธุรกจิ ของบริษทั ฯ รวมถึงได้ทราบข้อมูลทางด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
	ต่างๆที่พนักงานจะได้รับ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตร Onboard Training
Program และจัดให้พนักงานใหม่เข้าร่วมโครงการ Origin School ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพาพนักงานเข้าใหม่ไป
ศึกษาดูงานในโครงการต่างๆของบริษัทฯ โดยตลอดระยะเวลาในการศึกษาดูงาน พนักงานจะได้รับคำ�แนะนำ�จากทีมผู้จัดโครงการ และทีม
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำ�ให้พนักงานเข้าใจถึงธุรกิจ และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทั้งในฝ่ายของตนเอง และฝ่ายอื่นๆ มากขึ้น
การฝึกอบรมสำ�หรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ จัดให้มีการสำ�รวจความจำ�เป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดทำ�แผน
	การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในงาน (Professional Development Program) เพื่อนำ�ไปใช้ในการอบรมพนักงานรายบุคคล (Individual
Development Program) ให้สามารถมีโอกาสสร้างผลงานให้สำ�เร็จได้ตามเป้าหมายได้อย่างเท่าเทียมกันตามแต่ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่
แต่ละคนมีในการทำ�งาน
การฝึกอบรมสำ�หรับพนักงานในระดับบริหาร บริษัทฯ คำ�นึงถึงความสำ�คัญของบทบาทความรับผิดชอบของพนักงานในระดับบริหาร ไม่วา่
	จะเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จึงได้มีการกำ�หนดแผนการพัฒนาภายใต้โปรแกรม Origin Leadership Development
พนักงานกลุ่ม Talent & Successor บริษัทฯ ได้กำ�หนดแผนในการพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำ�งานในระดับ
ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต

ชั่่�วโมงการฝึึกอบรม

การฝึึกอบรมตามระดัับงาน/คน

พนัักงาน (คน)

การอบรม (ชม.)

จำำ�นวนชม./คน

ปฏิิบััติิการ (คน)

ผู้้�จััดการขึ้้�นไป (คน)

ผู้้�บริิหาร (คน)

1,243

6901.0

5.5

591

273

17

การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย
อบรมหลัักสููตรความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย (คน)

อุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง
(ครั้ง)

319

2

Everyone Can Sell

โครงการที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัักงานกลุ่่�มที่่�ไม่่ใช่่ Sales สามารถมีีส่่วนร่่วมในการหาลููกค้้าเพื่่�อขายบ้้านและคอนโดของออริิจิ้้�นได้้ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�
สร้้างขึ้้�นเพื่่�อตอบโจทย์์เรื่่�อง Employee Engagement ได้้อย่่างชััดเจน ภายใต้้แนวคิิดแบบ Win - Win นั่่�นก็็คืือเป็็นโครงการที่่�ทำำ�ให้้พนัักงานมีีโอกาส
ในการหารายได้้เพิ่่�มอีีกหนึ่่�งช่่องทางจากการขายบ้้านและคอนโด และในส่่วนของบริิษััทเองนั้้�น นอกจากจะสามารถเพิ่่�มรายได้้จากการขายโดยพนัักงาน
กลุ่่�ม non sales แล้้วนั้้�น ยัังสามารถทำำ�ให้้พนัักงานในองค์์กรมีีความเข้้าใจสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯมากขึ้้�น ซึ่่�งเมื่่�อพนัักงานมีีความมั่่�นใจสิินค้้าของ
ออริิจิ้้�นฯ ก็็จะนำำ�ไปสู่่�การแนะนำำ�ต่่อให้้คนรู้้�จัักมาซื้้�อ จึึงนัับได้้ว่่าเป็็นโครงการที่่�สามารถตอบโจทย์์ความมั่่�นใจและความผููกพัันที่่�พนัักงานมีีต่่อแบรนด์์
ออริิจิ้้�น และองค์์กรได้้เป็็นอย่่างดีี
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การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

ออริิจิ้�น้ ฯ เชื่่�อว่่าชุุมชนและสัังคมที่่�ดีีจะก่่อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยบริิษััทได้้สนัับสนุุนการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆเพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคลากรในสัังคม และ
ชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น โดยสนัับสนุุนกิิจกรรมให้้กัับทุุกกลุ่่�มคนในสัังคม ชุุมชนใกล้้เคีียง โรงเรีียน ตั้้�งแต่่เด็็ก ไปจนถึึง กลุ่่�มผู้้�สููงวััย ให้้
ทุุกคนมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น โดยไม่่แบ่่งแยกว่่าเป็็นชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากกระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการโดยตรงหรืือไม่่

		 โครงการ “Origin สานฝััน พััฒนาโรงเรีียน” เป็็นโครงการที่่�บริิษัทั ฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนการพััฒนาโรงเรีียนที่่�ขาดแคลนโอกาสในการพััฒนาความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ทั้้ง� สภาพแวดล้้อม ภููมิทัิ ศั น์์ รวมถึึงแหล่่งการเรีียนรู้้�ต่า่ งๆ ภายในโรงเรีียน ซึ่่�งส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้�ของเด็็กและเยาวชน เพราะโรงเรีียนถืือเป็็นบ้้าน
หลัังที่่�สองของนัักเรีียนในการดำำ�เนิินชีีวิิต ทางบริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการมีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีในโรงเรีียน จึึงได้้ร่่วมกัับพัันธมิิตรทางการค้้า
พนัักงาน และลููกบ้้าน ในการร่่วมทำำ�ความดีี พััฒนาโรงเรีียน ซ่่อมแซมตึึกอาคาร และพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้� พร้้อมปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์โดยรอบของโรงเรีียน
ในน่่าอยู่่�มากยิ่่�งขึ้้�น

		 โครงการ “สงกรานต์์นี้้�พี่่�ให้้น้้อง” ออริิจิ้้�นฯ สนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้ร่่วมกัันกลัับไปพััฒนาบ้้านเกิิดของตนในช่่วงวัันหยุุดสงกรานต์์เป็็นประจำำ�ทุุก
ปีี โดยการมอบหนัังสืือและสื่่�อการเรีียนการสอนให้้กัับโรงเรีียนในบ้้านเกิิดของพนัักงานจัังหวััดต่่างๆ
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		 โครงการ “Origin Creative Contest” การประกวดการออกแบบพื้้�นที่่�ส่่วนกลางคอนโดมิิเนีียม ภายใต้้แนวคิิด “Gen-Z : The Origin Conddominium” โดยเปิิดโอกาสให้้นิสิิ ติ /นัักศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี ร่่วมส่่งผลงานออกแบบ ซึ่่�งโครงการนี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมให้้นิิสิิต/นัักศึึกษาได้้มีีโอกาส
พััฒนาศัักยภาพด้้านการออกแบบ ซึ่่�งจะมีีการจััด Workshop และมีีการ Coaching โดยทีีมสถาปนิิกมืืออาชีีพของบริิษััทฯ ให้้กัับนิิสิิต/นัักศึึกษาที่่�เข้้า
ประกวด

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

การดำำ�เนิินธุุรกิิจของออริิจิ้้�นฯ ต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากพัันธมิิตรและคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย โดยบริิษััทฯจะทำำ�การกำำ�หนดมาตรฐานการปฏิิบััติิ
งาน ประเมิินผลงาน และการคััดกรองคู่่�ค้้า เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาศัักยภาพสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพมอบให้้แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งบริิษััทฯ จะทำำ�การ
ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าประจำำ�ปีี โดยกำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดซื้้�อจััดจ้้างเป็็นผู้้�ประเมิินศัักยภาพคู่่�ค้าก่
้ ่อนการซื้้�อขาย และคััดกรองคู่่�ค้้าที่่�
มีีผลการประเมิินต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ออกจาก Approved Vendor List

มาตรฐานการประเมิินคู่่�ค้้า

• คุุณภาพของสิินค้้า ตรวจสอบคุุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์กำำ�หนด
• การจััดส่่งสิินค้้าและการส่่งมอบงาน ตรงตามกำำ�หนดเวลา และสถานที่่�ตามแผนงาน
• ความพึึงพอใจ ความรวดเร็็วในการดำำ�เนิินงาน และการตอบสนองการแก้้ไขปััญหาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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17

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ออริิจิ้้�นฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการและผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกกระบวนการของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงใช้้ทรััพยากรอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและส่่งเสริิมการประหยััดพลัังงานตามหลัักการสากล
การใช้้วััสดุุประหยััดพลัังงาน การเลืือกใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ประหยััดพลัังงานในอาคาร เพื่่�อให้้เกิิดการประหยััดพลัังงานในระยะยาว ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ออกแบบที่่�จะช่่วยประหยััดพลัังงาน อัันนำำ�มาสู่่�การลดค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือนให้้แก่่ลูกค้
ู า้ เช่่น การเปลี่่�ยนสุุขภััณฑ์์ในห้้องน้ำำ�� ก๊๊อกน้ำำ�� ฝัักบััวให้้เป็็นแบบ
ประหยััดน้ำำ�� ทำำ�ให้้ใช้้น้ำำ��ในปริิมาณที่่�น้้อยลง การใช้้ไฟหลอด LED ที่่�มีีความร้้อนค่่อนข้้างต่ำำ�� จึึงไม่่ทำำ�ให้้ห้้องและสภาพแวดล้้อมบริิเวณนั้้�นเกิิดความร้้อน
จากแสงไฟ เป็็นการลดภาระของการใช้้เครื่่�องปรัับอากาศในการทำำ�ความเย็็น และการใช้้เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าที่่�มีีฉลากประหยััดไฟเบอร์์ 5 เพื่่�อให้้ลูกค้
ู า้ สามารถ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายจากการใช้้ไฟฟ้้าในระยะยาว

การป้้องกัันผลกระทบทางอากาศ การปฏิิบัติั ตา
ิ มข้้อบัังคัับ และการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในงานก่่อสร้้างอาคาร เพื่่�อดููแลสุุขภาวะอนามััยของพนัักงาน
ผู้้�รัับเหมา และรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนข้้างเคีียงระหว่่างการดำำ�เนิินการ เช่่น การติิดตั้้�งผ้้าใบหรืือตาข่่ายกัันฝุ่่�นละอองรอบตััวอาคารตลอด
ระยะเวลาการก่่อสร้้าง การฉีีดละอองน้ำำ��ลดฝุ่่�นละอองที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้าง
การบริิหารจััดการน้ำำ�� ลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยการติิดตั้้�งสุุขภััณฑ์์ประหยััดน้ำำ�� หรืือมีีอุุปกรณ์์ควบคุุมการเปิิด ปิิดน้ำำ��อััตโนมััติิ เช่่น
สุุขภััณฑ์์ที่่�ไม่่ใช้้น้ำำ�� ตลอดจนติิดตั้้�งมาตรวััดน้ำำ��ย่่อย เพื่่�อการบริิหารจััดการการใช้้น้ำำ�� และตรวจสอบการรั่่�วซึึมของน้ำำ��บริิเวณพื้้�นที่่�หลัักและบริิเวณโดยรอบ
อาคาร รวมถึึงการสร้้างบ่่อหน่่วงน้ำำ��ขนาดใหญ่่บริิเวณอาคาร สำำ�หรัับรองรัับปริิมาณน้ำำ��ฝนก่่อนระบายสู่่�ระบบระบายน้ำำ��สาธารณะ
Circular Living ลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างสิ้้�นเปลืือง ลดการเกิิดของเสีีย สนัับสนุุนการจััดการขยะพลาสติิก และนำำ�ทรััพยากรมาหมุุนเวีียนใช้้ซ้ำำ�� หรืือนำำ�
วััสดุุที่่�ผ่่านการผลิิตซ้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน เช่่น การใช้้วััสดุุตกแต่่งพื้้�นลวดลายใกล้้เคีียงวััสดุุธรรมชาติิประเภท PVC ที่่�มีีความ
แข็็งแรง ทนทาน และช่่วยลดการใช้้ทรััพยากร สามารถนำำ�กลัับไปรีีไซเคิิลใช้้ประโยชน์์ใหม่่ได้้อย่่างคุ้้�มค่่า ซึ่่�งแตกต่่างจากวััสดุุที่่�ทำำ�มาจากธรรมชาติิ ที่่�
ต้้องทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

36

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

SMART ECO การนำำ�แนวคิิดการบริิหารจััดการพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ‘‘ENERGY MANAGEMENT SYSTEM’’ เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีต่อ่ ผู้้�อยู่่�อาศััย
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดจากการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่า ด้้วยการใช้้พลัังงานทดแทน และเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
		 • SOLAR CELL จากแสงอาทิิตย์์เป็็นพลัังงานสะอาดที่่�ใช้้แล้้วไม่่มีีวัันหมด จึึงนำำ�มาสร้้างพลัังงานไฟฟ้้าในพื้้น� ที่่�ส่่วนกลาง เพื่่�อประหยััดค่่าไฟฟ้้า
			ส่่วนกลาง และลดภาวะโลกร้้อน
		 • Smart Shelter สเตชั่่�นอััจฉริิยะ ผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ผ่่าน Solar Cell ติิดตั้้�ง Smart Screen จออััจฉริิยะ ที่่�สามารถเช็็คสภาพจราจร
			 เช็็คอุุณหภููมิิ และสภาพอากาศ เช็็คค่่าฝุ่่�น PM 2.5 พร้้อมจุุด “Wireless Charger’’ สำำ�หรัับ Smart Phone พร้้อม Bike Sharing พร้้อม
			จุุดจอดจัักรยาน
		 • EV Charger สถานีีชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวชาร์์จแบตเตอรี่่�รถยนต์์ไฟฟ้้า
		 • Smart LAMP Censor ระบบเปิิด ปิิดไฟส่่วนกลางอััตโนมััติิ ผ่่านระบบเซ็็นเซอร์์ ช่่วยให้้ประหยััดไฟฟ้้า และค่่าใช้้จ่า่ ยส่่วนกลาง
		 • PEA Hero Platform ระบบการจััดการพลัังงานร่่วมกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค บริิหารจััดการพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึง การให้้
			 บริิการด้้านการตรวจสอบและซ่่อมบำำ�รุุงระบบไฟฟ้้าภายในโครงการ
Origin Make It Green เป็็นโครงการ Zero Waste ภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ และโครงการคอนโดมิิเนีียมของบริิษััทฯ ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในการลดการใช้้
ทรััพยากรอย่่างสิ้้�นเปลืือง ลดการใช้้ขยะพลาสติิกให้้ได้้มากที่่�สุุด และสนัับสนุุนการจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน
		 • โครงการที่่�บริิษััทถุุงผ้้าให้้ยืืม มีีการจััดตั้้�งจุุดให้้บริิการถุุงผ้้ายืืมแล้้วคืืนในบริิเวณโครงการคอนโดมิิเนีียมและสำำ�นัักงานใหญ่่ ให้้ลููกค้้าและ
			 พนัักงานสามารถหยิิบไปใช้้ได้้ทุกุ เวลา เพื่่�อลดการใช้้ถุุงพลาสติิก Single use
		 • โครงการต้้นแบบการจััดการขยะ ภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ จััดให้้มีีการคััดแยกขยะ รัับบริิจาคขยะที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลต่่อได้้
			 เช่่น ฝาขวดน้ำำ��พลาสติิก หลอด ปฏิิทินิ และขยายผลไปยัังโครงการคอนโดมิิเนีียมของบริิษัทั ฯ โดยได้้จัดั ให้้มีีการคัดั แยกขยะภายใต้้ Concept
			 คอนโดสะอาดปลอดเชื้้�อ รวมถึึงสาธิิตวิธีีการรีี
ิ ไซเคิิลขยะพลาสติิก ที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างจิิตสำำ�นึึกเรื่่�องการคััดแยกขยะของพนัักงาน
			 และลููกค้้าในโครงการ
		 • โครงการส่่งต่่อของที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว วััสดุุ อุุปกรณ์์ภายใน Sale Gallery เป็็นโครงการที่่�เกิิดขึ้้�นจากการที่่�บริิษััทฯมีีสิ่่�งของที่่�ไม่่ได้้ใช้้งานต่่อ จึึงนำำ�
			สิ่่�งของเหล่่านั้้�นไปบริิจาคให้้กัับชุุมชน โรงเรีียน หรืือมหาวิิทยาลััยที่่�อยู่่�โดยรอบโครงการของบริิษััทฯ เช่่น โมเดลแบบจำำ�ลองคอนโดมิิเนีียม
			ที่่�ใช้้ประกอบการขาย โดยจะมีีการใช้้งานตลอดระยะเวลาที่่�ประชาสััมพัันธ์์และขายโครงการ ซึ่่�งหลัังจากจบขั้้�นตอนการขายโครงการแล้้ว
			 แบบจำำ�ลองนี้้�ก็็จะถููกนำำ�ไปทิ้้�ง ไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์ต่่อ
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18

GRI CONTENT INDEX

GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGE NUMBER (S)

OMISSION/NOTE

GRI 101 Foundation
GRI 102 General Disclosures
102-1

Name of the organization

9

102-2

Activities, brands, products, and services

18

102-3

Location of headquarters

9

102-4

Location of operations

9

102-5

Ownership and legal form

9

102-6

Markets served

17

102-7

Scale of the organization

9, 17

102-8

Information on employees and other workers

17, 31

102-9

Supply chain

15, 35

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

17, 18

102-11

Precautionary Principle or approach

17, 18

102-12

External initiatives

30, 32

102-13

Membership of associations

26

102-14

Statement from senior decision-maker

17

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

19 - 25

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

10, 13

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

9, 26

102-18

Governance structure

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)

9
38

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

GRI STANDARD

102-19
102-20
102-22
102-23
102-24
102-26
102-27
102-28

DISCLOSURE

Delegating authority
Executive-level responsibility for economic, environmental,
and social topics
Composition of the highest governance body and its
committees
Chair of the highest governance body
Nominating and selecting the highest governance body
Role of highest governance body in setting purpose, values,
and strategy
Collective knowledge of highest governance body

PAGE NUMBER (S)

9
9, 10
9
9
9
9
19
13

102-30

Evaluating the highest governance body’s performance
Identifying and managing economic, environmental, and
social impacts
Effectiveness of risk management processes

102-31

Review of economic, environmental, and social topics

13

102-32

Highest governance body’s role in sustainability reporting

10

102-33

Communicating critical concerns

22

102-34

Nature and total number of critical concerns

23

102-37

Stakeholders’ involvement in remuneration

12

102-40

List of stakeholder groups

12

102-41

Collective bargaining agreements

12

102-42

Identifying and selecting stakeholders

12

102-43

Approach to stakeholder engagement

12

102-44

Key topics and concerns raised

12

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

17

102-46

Defining report content and topic Boundaries

13

102-47

List of material topics

13

102-29

39

OMISSION/NOTE

13
22
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PAGE NUMBER (S)

102-48

Restatements of information

13

102-49

Changes in reporting

13

102-53

Contact point for questions regarding the report

9

102-55

GRI content index

38

OMISSION/NOTE

GRI 103 Management Approach
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

17, 18

103-2

The management approach and its components

17, 18

103-3

Evaluation of the management approach

17, 18

GRI 201 Economic Performance
201-1

Direct economic value generated and distributed

17

GRI 203 Indirect Economic Impact
203-1

Infrastructure investments and services supported

30

301-1

Materials used by weight or volume

36

301-2

Recycled input materials used

36

302-1

Energy consumption within the organization

36

302-4

Reduction of energy consumption

GRI 301 Materials

GRI 302 Energy

36-37

GRI 303 Water and Effluents
303-1

Interactions with water as a shared resource

36

GRI 306 Effluents And Waste
306-1

Water discharge by quality and destination

25, 36

306-2

Waste by type and disposal method

24, 36
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PAGE NUMBER (S)

OMISSION/NOTE

GRI 401 Employment
401-1

New employee hires and employee turnover
Benefits provided to full-time employees that are not provided
401-2
to temporary or part-time employees
GRI 403 Occupational Health and Safety

31
31 - 33

403-1

Occupational health and safety management system

33

403-3

33

403-5

Occupational health services
Worker participation, consultation, and communication on
occupational health and safety
Worker training on occupational health and safety

403-9

Work-related injuries

33

403-4

33
33

GRI 404 Training and Education
404-1

Average hours of training per year per employee
Programs for upgrading employee skills and transition
404-2
assistance programs
Percentage
of employees receiving regular performance and
404-3
career development reviews
GRI 413 Local Communities
Operations with local community engagement, impact
413-1
assessments, and development programs
GRI 414 Supplier Social Assessment
414-1

New suppliers that were screened using social criteria

GRI 416 Customer Health and Safety
Assessment of the health and safety impacts of product and
416-1
service categories

41

33
32 - 33
33

24, 34

35

27
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