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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�ร01
ปี 2562 ถือเป็นปีท่้ท้�ท�ยเป็นอย่�งยิ่งในกั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หริับธุริกัิจิ้อสังห�ริิทริัพย์ ทั�งในภ�พริวมและบริิษััทฯเอง ในฐ�นะองค์กัริ

ท้่ม้คว�มมุ่งมั่นตี้ั�งใจิ้ท้่จิ้ะดำ�เนินง�นอย่�งตี้่อเนื่องเพื่ออน�คตี้ท้่ยั่งยืน ผมและคณะกัริริมกั�ริ ผู้บริิห�ริและพนักัง�นทุกัฝ่�ย ยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินง�นอย่�ง

ม้จิ้ริิยธริริมและบริริษััทภิบ�ลท้่เข้มแข็งอย่�งตี้่อเนื่อง โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็นผู้ม้บทบ�ทสำ�คัญท้่ขับเคลื่อนให้องคก์ัริไปสู่จิุ้ดหม�ยท้่ตัี้�งไว้ม�โดย

ตี้ลอด

ในช่วงปีท้่ผ่�นม�เป็นช่วงเวล�ท้่ตี้้องเผชิญกัับวิกัฤตี้กั�ริณ์ท้่เกัิดขึ�นอย่�งม�กั

ม�ยทั�งภ�ยในปริะเทศและทั่วโลกั ไม่ว่�จิ้ะเป็นวิกัฤตี้กั�ริณ์ท�งเศริษัฐกัิจิ้ท่้

เกัิดขึ�นจิ้�กัม�ตี้ริกั�ริกัด้กัันท�งกั�ริค้� คว�มกัังวลในเร่ืิองสงคริ�มท�งกั�ริ

ค้�ริะหว่�งสหริัฐอเมริิกั�และจิ้้น กั�ริเกิัดโริคริะบ�ดท้่อุบัตี้ิใหม่ ริวมทั�งกั�ริ

แข่งขันท้่ริุนแริงซึ่งม้ผลม�จิ้�กักั�ริเกัิด Over Supply ของตี้ล�ดท้่อยู่อ�ศัย

ปริะเภทคอนโดมิเน้่ยม ริวมทั�งกั�ริออกัม�ตี้ริกั�ริตี้่�งๆ ของภ�ครัิฐเพื่อแกั้ไข

ปัญห�ดังกัล�่ว ซึ่งก่ัอให้เกัิดผลกัริะทบตี้่อกัำ�ลังซื�อในตี้ล�ดท้่อยู่อ�ศัยอย่�ง

หล้กัเล้่ยงไม่ได้ อย่�งไริก็ัตี้�มด้วยคว�มริ่วมมือริ่วมใจิ้กัันของผู้เกั้่ยวข้องทุกั

ฝ่�ย อ�ทิ คณะกัริริมกั�ริบริิษััท ผู้บริิห�ริและพนักัง�น ริวมถึงคู่ค�้-พันธมิตี้ริ

ผู้ริ่วมทุน ทำ�ให้บริิษััทส�ม�ริถกั้�วข้�มวิกัฤตี้กั�ริณ์ต่ี้�งๆเหล่�นั�น โดยยังคง

ไว้ซึ่งบริริษััทภิบ�ลและคว�มโปริ่งใสในกั�ริดำ�เนินง�น

ในน�มของคณะกัริริมกั�ริ คณะผู้บริิห�ริ และพนักัง�นทุกัคน ขอขอบพริะคุณ

ท่�นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตี้ลอดจิ้นผู้ม้ส่วนได้เส้ยทุกักัลุ่มท้่ได้ให้คว�มไว้ว�งใจิ้

และสนับสนุนออริิจิ้ิ�นฯม�โดยตี้ลอดบริิษััทฯขอยืนยันว่�จิ้ะดำ�เนินธุริกัิจิ้โดย

ยึดหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจิ้กั�ริท้่ด้ ตี้ริะหนักัถึงผู้ม้ส่วนได้เส้ยทุกัฝ่�ย ริวมถึงม้

คว�มรัิบผิดชอบต่ี้อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริิษััทฯเติี้บโตี้อย่�งยั่งยืนตี้่อไป

น�ยลักัษัณะน้อย  พ่ึงรัิศม้

ประธานกรรมการ
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ร�งวัลที่ได้รับในปี 256202
จากความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
           (Annual General Meeting - AGM)ประจำาปี 2562 
      โดยบริิษััทฯ ได้ริับคะแนนปริะเมิน 100 จิ้�กัคะแนนเตี้็ม 100 คะแนนจิ้�กัสม�คมส่งเสริิมผู้ลงทุนไทย

2. ผลประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2562 
       ในริะดับ “ด้ม�กั” จิ้�กัสม�คมส่งเสริิมสถ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD) โดยบริิษััทฯ ได้รัิบคะแนนปริะเมินเฉล้่ยอยู่ ท้่ 89 คะแนน จิ้�กั

 คะแนนเตี้็ม 100 คะแนน โดยม้บริิษััทจิ้ดทะเบ้ยนในตี้ล�ดหลักัทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยทั�งหมดท้่เข้�ริับกั�ริปริะเมิน จิ้ำ�นวน 677 บริิษััท

3. รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

น�ยพ้ริะพงศ์ จิ้ริูญเอกั เข�้ริับริ�งวัล “ผู้บริิห�ริสูงสุดริุ่นใหม่” หริือ “Young 

Rising Star CEO Awards” จิ้�กักัลุ่มริ�งวัล Business Excellence โดยริ�งวัล 

Young Rising Star CEO Awards เป็นริ�งวัลท้่มอบให้แกั่ผู้บริิห�ริริุ่นใหม่

ท้่ม้วิสัยทัศน์โดดเด่นพร้ิอมเปิดโอกั�สให้บุคล�กัริรุ่ินใหม่ในองค์กัริได้แสดง

ศกััยภ�พ และสร้ิ�งบริริย�กั�ศกั�ริทำ�ง�นท้่เปิดกัว้�งในด้�นคว�มคิดสริ้�งสริริค์

เพื่อนำ�ไปสู่องคก์ัริแห่งนวัตี้กัริริม ทั�งน้�บริิษััทฯ ยังเข�้ริับโล่ห์ด้เด่นอ้กั 2 ริ�งวัล 

ได้แกั่ ริ�งวัล CEO Awards และริ�งวัล Company Performance Awards ณ 

ตี้ล�ดหลักัทริัพย์แห่งปริะเทศไทย
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4. ประกาศนยีบตัรรบัรองการเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ

5. รางวลัพิเศษ บคุคลดเีดน่แหง่วงการอสงัหาริมทรัพย์ไทย “Thailand Real Estate Personality 
            of the Year 2019

เข้�รัิบมอบใบปริะกั�ศน้ยบัตี้ริรัิบริองกั�ริเป็นสม�ชิกัแนวร่ิวมปฏิบัติี้ของ

ภ�คเอกัชนไทยในกั�ริตี้่อตี้้�นทุจิ้ริิตี้ Thailand’s Private Sector Collective

Action Coalition against Corruption หริือ CAC ในง�นสัมมน�ปริะจิ้ำ�ปี

National Conference on Collective Action against Corruption คริั�งท้่ 10

เพื่อริับริองว่�บริิษััทฯ เป็นแนวริ่วมปฏิบัตี้ิของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ี้อตี้้�นกั�ริ

ทุจิ้ริิตี้อย�่งคริบถ้วนตี้�มหลักัเกัณฑ์ท้่กัำ�หนด จิ้ัดโดยคณะกัริริมกั�ริแนวริ่วม

ปฏิบัตี้ิของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริตี้่อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้(CAC)

น�ยพ้ริะพงศ์ จิ้ริูญเอกั เข้�รัิบริ�งวัลพิเศษั บุคคลด้เด่นแห่ง วงกั�ริ

อสังห�ริิมทริัพย์ไทย “Thailand Real Estate Personality of the Year 

2019” ในง�น PropertyGuru Thailand Property Awards 2019 ซึ่ง

เป็นริ�งวัลไฮไลท์ของง�นในครัิ�งน้�ท้่คัดเลือกัโดยบริริณ�ธิกั�รินิตี้ยส�ริ

PropertyGuru Property Report นอกัจิ้�กัน้� โคริงกั�ริริะดับพริ้เม้่ยม

“พ�ริ์ค ออริิจิ้ิ�น ทองหล่อ” ยังส�ม�ริถคว�้ 2 ริ�งวัลส�ข� “Best Luxury Condo 

Architectural Design (Bangkok)” และ “Best Luxury Condo Landscape 

Architectural Design (Bangkok)” ณ โริงแริม ดิ แอทธิน้โฮเทล แบงค็อกั

6. BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2019

บริิษััทฯ ไดรั้ิบกั�ริคัดเลือกัให้เป็น 1 ใน 10 บริิษััทพัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์ด้เด่น

จิ้�กัผลง�นออกัแบบโคริงกั�ริท้่โดดเด่นม้คุณภ�พและคำ�นึงถึงผลกัริะทบ

ตี้่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งง�นจิ้ัดขึ�น ณ ห้องแกัรินด์บอลริูม โริงแริมเซ็นท�ริ�

แกัรินด์ แอท เซ็นทรัิลเวิล์ด โดยโคริงกั�ริท้่ได้ริับริ�งวัล BCI Asia TOP 10

Developer Awards 2019 ได้แกั่

1. ไนท์บริิดจิ้์ ไพร์ิม อ่อนนุช

2. ไนท์บริิดจิ้์ พหลโยธิน อินเตี้อร์ิเชนจิ้์

3. พ�ริ์ค ออริิจิ้ิ�น พญ�ไท

4. ไนท์บริิดจิ้์ คอลล�จิ้ ริ�มคำ�แหง
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7. รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS

บริิษััทฯ ริับริ�งวัลโคริงกั�ริอสังห�ริิมทริัพย์ด้เด่น FIABCI-Thai PRIX 

D’EXCELLENCE AWARDS ริวม 4 ริ�งวัล ได้แกั่ โคริงกั�ริ บริิท�เน้ยบ�งน�

กัม.12 , โคริงกั�ริ บริิท�เน้ย เมกัะท�วน์บ�งน� ในปริะเภท ริ�งวัล 

Residential (Low Rise) โคริงกั�ริ ไนท์บริิดจิ้์ ดิ โอเช้ยน ศริ้ริ�ช� และ

โคริงกั�ริออริิจิ้ิ�น ดิสทริิค แหลมฉบัง - ศริ้ริ�ช� ในปริะเภทริ�งวัล

Residential (Condominium)

ทั�งน้� เกัณฑ์กั�ริตี้ัดสินกั�ริมอบริ�งวัล BCI Asia TOP 10 Developer Awards 2019 ได้แกั่

1. มูลค่�โคริงกั�ริกั่อสริ้�ง

2. โคริงกั�ริเป็นท่้ยอมรัิบในวงกัว้�ง ทั�งภ�คเอกัชน และ รัิฐบ�ล

3. โคริงกั�ริคำ�นึงถึงผลกัริะทบตี้่อสิ่งแวดล้อม
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ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี้
บริิษััท ออริิจิิ้�น พร็ิอพเพอร์ิต้ี้� จิ้ำ�กััด (มห�ชน) ก่ัอตัี้�งขึ�นใน พ.ศ. 2552 เพ่ือปริะกัอบธุริกิัจิ้พัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์ โดยมุ่งพัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์ปริะเภท

คอนโดมิเน้ยมบนพื�นท่้ท่้ให้คว�มสะดวกัในกั�ริเดินท�งอันได้แก่ั ทำ�เลตี้�มแนวสถ�น้ขนส่งมวลชนริะบบริ�งในเขตี้กัรุิงเทพมห�นคริ ปริิมณฑล และทำ�เล

ใกัล้ท�งด่วน เป็นต้ี้น

ตี้ลอดริะยะเวล�กั�ริดำ�เนินง�นท่้ผ่�นม� โคริงกั�ริคอนโดมิเน้ยมทุกัโคริงกั�ริของออริิจิิ้�นฯ ม้แนวคิดในกั�ริออกัแบบและกั�ริตี้กัแต่ี้งอย่�งม้เอกัลักัษัณ์ 

(Uniqueness Project Design) ริวมถึงกั�ริจัิ้ดสริริพื�นท่้ใช้สอยให้ส�ม�ริถใช้ปริะโยชน์ได้อย่�งคุ้มค่�และลงตัี้วสอดรัิบกัับวิถ้ช้วิตี้ของคนเมือง (Best Function 

of Unit Plan Design) คัดเลือกัใช้วัสดุท่้ม้คุณภ�พสูงคุ้มค่� คุ้มริ�ค� ริวมถึงม้ริะบบริองรัิบกั�ริให้บริิกั�ริหลังกั�ริข�ยอย่�งต่ี้อเน่ืองและคริบวงจิ้ริ (After 

Sale Service Excellence) สะท้อนค่�นิยม (Core Value) ของบริิษััทฯ ท่้มุ่งเน้นมอบผลิตี้ภัณฑ์ท่้ม้คุณภ�พในริ�ค�ท่้จัิ้บต้ี้องได้

วิสัยทัศน์
มุ่งม่ันท่้จิ้ะเป็นบริิษััทพัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์คริบวงจิ้ริ และพัฒน�องค์กัริให้เจิ้ริิญเติี้บโตี้อย่�งย่ังยืนภ�ยใต้ี้หลักับริริษััทภิบ�ล โดยเริ�จิ้ะส่งมอบสินค้�และ

บริิกั�ริท่้ด้ โดยยึดถืออลูกัค้�เป็นศูนย์กัล�ง ด้วยกั�ริคิดท่้ม�กักัว่� ให้ม�กักัว่� เพ่ือลูกัค้�ได้ม�กักัว่�

พันธกิจ
เริ�ใสใ่จิ้ริ�ยละเอ้ยดคว�มตี้อ้งกั�ริของลกูัค้�ในทกุัๆด้�น ด้วยกั�ริออกัแบบและพฒัน�โคริงกั�ริอย�่งสริ�้งสริริค ์เพ่ือส่งมอบสนิค�้และบริิกั�ริท่้สร้ิ�งคว�ม

พึงพอใจิ้ให้กัับลูกัค้� ริวมทั�งมุ่งเน้นท่้จิ้ะพัฒน�บุคล�กัริ และองค์กัริให้เติี้บโตี้อย่�งย่ังยืนร่ิวมกัับ คู่ค้� ลูกัค้� ผู้ถือหุ้น พันธมิตี้ริ พนักัง�น และสังคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยม และ
กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ03
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ค่านิยม

O R I G I N S T
O optimize
เพิ่มผลง�นอย่�งยอดเย่้ยม

R responsive
พร้ิอมปริับเตี้ริ้ยมอย่�งฉับไว

I innovation
แสวงห�สริ้�งคุณค�่ทำ�สิ่งใหม่

G growth
พริ้อมเตี้ิบใหญ่ไปพริ้อมกััน

I integrity
ซื่อสัตี้ย์สุจิ้ริิตี้

N neat
ริ่วมกัันคิดปริะณ้ตี้ในง�น

S service Excellence
เตี้็มท้่ในกั�ริบริิกั�ริ

T teamwork
ริ่วมใจิ้กัันเป็นหนึ่งเด้ยว
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ธุรกิจคอนโดมิเนียม

32 บร�ษัท

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

** 9 บร�ษัทร�วมค�า ** 4 บร�ษัทร�วมค�า

ธุรกิจแนวราบ

6 บร�ษัท

ธุรกิจรายได�ต�อเนื่อง

11 บร�ษัท

ธุรกิจบร�การ

7 บร�ษัท

โครงสร้�งบริษัท04
ออริิจิ้ิ�นฯ ปริะกัอบธรุิกัิจิ้พัฒน�อสังห�ริิมทริัพย์และธุริกัิจิ้ท้่เกั้่ยวข้อง ได้แกั่ กัลุ่มธุริกิัจิ้พัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์ กัลุ่มธุริกิัจิ้บริิกั�ริอสังห�ริิมทริัพย์ และ

กัลุ่มธุริกัิจิ้กั�ริลงทุน และจิ้ดทะเบ้ยนบริิษััทในตี้ล�ดหลักัทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยในชื่อ ORI ซึ่งดำ�เนินธรุิกัิจิ้ในกัริุงเทพมห�นคริ และภ�คตี้ะวันออกั เช่น 

จิ้ังหวัดชลบุริ้ ริะยอง โดยม้สำ�นักัง�นใหญ่ตี้ั�งอยู่ท้่ 4345 ชั�น 20 อ�ค�ริภิรัิช ไบเทค-บ�งน� ถ.สุขุมวิท เขตี้บ�งน� กัทม. 10260

(อ้�งอิง : ริ�ยง�นปริะจิ้ำ�ปี 2562)

โครงสร้างองค์กร

INTERNATIONAL
SALES

ฝ�ายขายต�างประเทศ

(ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ฝ�ายการเง�น)

EXECUTIVE VICE
PRESIDENT OF
FINANCE (EVP)

EXECUTIVE VICE
PRESIDENT

OF BUSINESS
ADMINISTRATION (EVP)
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ออริจิ้นฯ กับก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน05
ออริิจิ้ิ�นฯ และบริิษััทในเคริือ มุ่งดำ�เนินธุริกัิจิ้ในกั�ริเป็นบริิษััทพัฒน�อสังห�ริิมทริัพย์ท้่คริบวงจิ้ริ และพัฒน�องค์กัริให้เจิ้ริิญเตี้ิบโตี้อย่�งยั่งยืน ด้วย

คว�มโปริ่งใส ม้ธริริม�ภิบ�ล ภ�ยใตี้้หลักับริริษััทภิบ�ล และพริ้อมท้่จิ้ะดูแล ใส่ใจิ้ ตี้่อสังคม สิ่งแวดล้อมริอบข้�งซึ่งธุริกิัจิ้อสังห�ริิมทริัพย์เป็นธุริกัิจิ้ท้่

เกั้่ยวข้องกัับโคริงสริ้�งพื�นฐ�นของมวลชน ม้บทบ�ทในกั�ริขับเคลื่อนอุตี้ส�หกัริริมจิ้�กัทุกัภ�คส่วนให้เกิัดกั�ริขย�ยตี้ัวท�งธุริกัิจิ้ทั�งในท�งตี้ริง และท�ง

อ้อม ทั�งน้� กั�ริพัฒน�ธุริกิัจิ้ควบคู่ไปกัับแนวท�งปฏิบัตี้ิ จิ้ะส่งผลให้องค์กัริม้กั�ริเตี้ิบโตี้ และเกัิดกั�ริพัฒน�อย่�งยั่งยืน

เศรษฐกิจ
กั�ริกัำ�กัับดูแลบริิห�ริธุริกิัจิ้โดยกั�ริสริ้�งคว�มเชื่อมั่นท�งเศริษัฐกัิจิ้ ท้่ม�จิ้�กัผลปริะกัอบกั�ริ คว�มน่�เชื่อถือ โดยยึดหลักับริริษััทภิบ�ลท่้ส�ม�ริถตี้ริวจิ้

สอบได้ และดำ�เนินง�นตี้�มนโยบ�ยตี้่อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้คอริ์รัิปชัน กั�ริจัิ้ดกั�ริและบริิห�ริคว�มเส้่ยง 

สังคม
กั�ริแสดงคว�มริับผิดชอบตี้่อสังคมท้่องค์กัริคำ�นึงถึงผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยในทุกัภ�คส่วน กั�ริพัฒน�ทรัิพย�กัริมนุษัย์ กั�ริพัฒน�นวัตี้กัริริม กั�ริพัฒน�

สินค้�และบริิกั�ริ ริวมถึงกั�ริพัฒน�ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อม
กั�ริดูแลจิ้ัดกั�ริทริัพย�กัริท้่สริ้�งผลกัริะทบตี้่อสิ่งแวดล้อมน้อยท้่สุด โดยกั�ริบริิห�ริจิ้ัดกั�ริทริัพย�กัริ และกั�ริจิ้ัดกั�ริของเส้ย

CG
 in

 S
ub

st
an

ce

Anti-Corruption in Practice

Governance

Environment Society

CSR Practice
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ก�รดำ�เนินง�นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย06
ลูกค้า
พัฒน�สินค้� บริิกั�ริให้ม้คุณภ�พด้วยคว�มริวดเร็ิว และริักัษั�คว�มลับของลูกัค�้

คู่ค้า
ปฏิบัตี้ิตี้�มกัริอบกั�ริซื�อสินค้�และบริิกั�ริอย่�งสุจิ้ริิตี้ และปฏิบัตี้ิตี้่อคู่ค�้ตี้�มหลักักักั�ริกัำ�กัับดูแล กัิจิ้กั�ริท้่ด้

ผู้ถือหุ้น
แบ่งปันผลกัำ�ไริให้อย่�งเหม�ะสม เปิดเผยข้อมูลท�งธุริกัิจิ้อย่�งคริบถ้วน โปริ่งใส ทันเวล� และเท่�เท้ยมกััน

พนักงาน
ปฏิบัตี้ิอย่�งเท�่เท้ยม สนับสนุนศักัยภ�พกั�ริทำ�ง�น จิ้่�ยค่�ตี้อบแทน สวัสดิกั�ริอย่�งเป็นธริริม กัำ�กัับดูแลเริื่องคว�มปลอดภัย และสุขอน�มัยท้่ด้

คู่แข่ง
ปริะพฤตี้ิตี้�มกัริอบกัตี้ิกั�กั�ริแข่งขันท้่ด้ และดำ�เนินกั�ริแข่งขันอย่�งเป็นธริริม

เจ้าหนี้
ปฏิบัตี้ิตี้�มสัญญ�และกัฎหม�ยท้่เกั้่ยวข้องในกั�ริชำ�ริะหน้�

ชุมชน
สนับสนุนกิัจิ้กัริริมพัฒน�คุณภ�พช้วิตี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ม้คว�มริับผิดชอบตี้่อสภ�พแวดล้อมของชุมชนและสังคม ริวมทั�งให้กั�ริสนับสนุน

กัิจิ้กัริริมท่้เสริิมสริ้�งคุณภ�พ อ�ช้วอน�มัย และสิ่งแวดล้อม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องท�งก�รสื่อส�ร แนวปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกัค้� •   ผลิตี้สินค้�และบริิกั�ริท่้ม้คุณภ�พ 

    บริิห�ริจัิ้ดกั�ริข้อร้ิองเร้ิยน แจ้ิ้งซ่อม 

    ริวดเร็ิวและม้คุณภ�พ

• www.origin.co.th

• FB : Origin Property

• Call Center : 02 0300000

• Application : Origin Connect

    CRM และแบบสำ�ริวจิ้คว�มคิดเห็น

พัฒน�สินค้� บริิกั�ริให้ม้คุณภ�พด้วย

คว�มริวดเร็ิว และรัิกัษั�คว�มลับของ

ลูกัค้�

คู่ค�้ • กั�ริจัิ้ดซื�อจัิ้ดจ้ิ้�งท่้เป็นธริริม และกั�ริ    

    ปฏิบัติี้อย่�งเท่�เท้ยม

• ปฏิบัติี้ง�นตี้ริงตี้�มสัญญ�

• คว�มร่ิวมมือในกั�ริพัฒน�ธุริกิัจิ้

• สุขอน�มัย และคว�มปลอดภัยในกั�ริ

    ทำ�ง�น

• กั�ริเค�ริพในสิทธิมนุษัยชน

• กั�ริเปิดรัิบข้อร้ิองเร้ิยน

• ปริะเมินคว�มพึงพอใจิ้

• Supplier Engagement และกิัจิ้กัริริม  

    เสริิมคว�มสัมพันธ์

ปฏิบัติี้ตี้�มกัริอบกั�ริซื�อสินค้�และบริิกั�ริ

อย่�งสุจิ้ริิตี้ และปฏิบัติี้ต่ี้อคู่ค้�ตี้�มหลักั

กั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจิ้กั�ริท่้ด้

ผู้ถือหุ้น • ผลกั�ริดำ�เนินง�นท่้เติี้บโตี้อย่�งต่ี้อเน่ือง
• ผลตี้อบแทนจิ้�กักั�ริลงทุน
• บริิห�ริง�นด้วยหลักัธริริม�ภิบ�ล   
    ส�ม�ริถตี้ริวจิ้สอบได้

• ริ�ยง�นปริะจิ้ำ�ปี
• กั�ริปริะชุมผู้ถือหุ้น

แบ่งปันผลกัำ�ไริให้อย่�งเหม�ะสมเปิดเผย
ข้อมูลท�งธุริกิัจิ้อย่�งคริบถ้วนโปร่ิงใส ทัน
เวล� และเท่�เท้ยมกััน

พนักัง�น • สวัสดิกั�ริและค่�ตี้อบแทน
• กั�ริพัฒน�ทักัษัะกั�ริเร้ิยนรู้ิ
• คว�มม่ันคงและคว�มก้ั�วหน้�ในอ�ช้พ

• www.origin.co.th
• FB : Origin Careers
• แบบสำ�ริวจิ้คว�มคิดเห็นพนักัง�น

ปฏิบัติี้อย่�งเท่�เท้ยม สนับสนุนศักัยภ�พ
กั�ริทำ�ง�น จ่ิ้�ยค่�ตี้อบแทน สวัสดิกั�ริ
อย่�งเป็นธริริม กัำ�กัับดูแลเร่ืิองคว�ม
ปลอดภัย และสุขอน�มัยท่้ด้

คู่แข่ง • กั�ริแข่งขันท่้เป็นธริริม • www.origin.co.th ปริะพฤติี้ตี้�มกัริอบกัติี้กั�กั�ริแข่งขันท่้ด้
และดำ�เนินกั�ริแข่งขันอย่�งเป็นธริริม

เจ้ิ้�หน้� • ชำ�ริะหน้�คืนตี้ริงตี้�มกัำ�หนดเวล�
• ปฏิบัติี้ตี้�มเง่ือนไขต่ี้�งๆอย่�งเคร่ิงครัิด

• จิ้ดหม�ยถึงปริะธ�นเจ้ิ้�หน้�ท่้บริิห�ริ
    หรืิอคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ
• www.origin.co.th
• FB : Origin Property
• Call Center : 02 0300000

ปฏิบติัี้ตี้�มสัญญ�และกัฎหม�ยท่้เก่้ัยวข้อง
ในกั�ริชำ�ริะหน้�

ชุมชน • ม้คว�มรัิบผิดชอบต่ี้อสังคมและส่ิง
    แวดล้อม

• กิัจิ้กัริริมชุมชนสัมพันธ์
• แบบสำ�ริวจิ้คว�มคิดเห็น

สนับสนุนกิัจิ้กัริริมพัฒน�คุณภ�พช้วิตี้
สังคม และส่ิงแวดล้อม ม้คว�มริับผิด
ชอบต่ี้อสภ�พแวดล้อมของชุมชนและ
สังคม ริวมทั�งให้กั�ริสนับสนุนกิัจิ้กัริริม
ท่้เสริิมสร้ิ�งคุณภ�พ อ�ช้วอน�มัย และ
ส่ิงแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออริิจิิ้�นฯ กัำ�หนดกัริะบวนกั�ริม้ส่วนริ่วมกัับผู้ม้ส่วนได้เส้ยทั�งภ�ยในและภ�ยนอกั เพื่อริะบุแนวท�งในกั�ริพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยกั�ริวิเคริ�ะห์กัลุ่มผู้ม้

ส่วนได้เส้ยท้่ไดร้ิับผลกัริะทบ และวิธ้กั�ริดำ�เนินง�นท�งกั�ริสื่อส�ริ ริวมถึงแนวท�งกั�ริปฏิบัติี้
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ประเด็นสำ�คัญของก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน07

ประเด็นก�รพัฒน� ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

กั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยง

และภ�วะวิกัฤติี้
ผู้ถือหุ้น/ลูกัค้�/เจ้ิ้�หน้�

กั�ริต่ี้อต้ี้�นทุจิ้ริิตี้คอร์ิรัิปช่ัน ผู้ถือหุ้น/ลูกัค้�/เจ้ิ้�หน้�

กั�ริบริิห�ริห่วงโซ่คุณค่� คู่ค้�/ผู้ถือหุ้น/ลูกัค้�/เจ้ิ้�หน้�

กั�ริจัิ้ดซื�อจัิ้ดจ้ิ้�ง คู่ค้�

กั�ริพัฒน�สินค้�
และบริิกั�ริ

ลูกัค้�

ออริิจิ้ิ�นฯ ริะบุปริะเด็นสำ�คัญของกั�ริพัฒน�ธุริกัิจิ้อย่�งยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงริ�ยละเอ้ยด และองค์ปริะกัอบท้่ม้ผลกัริะทบตี้่อผู้ม้ส่วนได้เส้ยทั�งภ�ยในและ

ภ�ยนอกัเป็นสำ�คัญ

กั�ริจิ้ัดลำ�ดับปริะเด็นคว�มสำ�คัญท้่ม้ผลตี้่อกั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้ ทั�งในริะยะสั�น ริะยะย�ว ปริะเด็นคว�มยั่งยืนของอุตี้ส�หกัริริมอสังห�ริิมทรัิพย์ และผล

กัริะทบท�งเศริษัฐกัิจิ้ สังคม สิ่งแวดล้อม

ปานกลาง

ปานกลางตำ่า

สูง
กั�ริบริิห�ริห่วงโซ่คุณค่�

กั�ริตี้่อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้คอร์ิริัปชัน 

กั�ริจิ้ัดซื�อจิ้ัดจ้ิ้�ง   

กั�ริพัฒน�ชุมชน และสังคม

กั�ริจิ้ัดกั�ริทริัพย�กัริ และสิ่งแวดล้อม

กั�ริจิ้ัดกั�ริของเส้ย

กั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงและภ�วะวกิัฤติี้

กั�ริพัฒน�สินค�้ และบริิกั�ริ

กั�ริพัฒน�ทริัพย�กัริมนุษัย์

กั�ริพัฒน�นวัตี้กัริริม

คว�มปลอดภัย และอ�ช้วอน�มัย
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ประเด็นก�รพัฒน� (ต่อ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

กั�ริพัฒน�ทรัิพย�กัริมนุษัย์ พนักัง�น/คู่แข่ง

กั�ริพัฒน�นวัตี้กัริริม ลูกัค้�

คว�มปลอดภัย
และอ�ช้วอน�มัย

พนักัง�น/คู่ค้�

กั�ริพัฒน�ชุมชน
และสังคม

ชุมชน/ลูกัค้�

กั�ริจัิ้ดกั�ริทรัิพย�กัริ
และส่ิงแวดล้อม

ชุมชน/ลูกัค้�

กั�ริจัิ้ดกั�ริของเส้ย ชุมชน/ลูกัค้�
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ก�รบริห�รห่วงโซ่คุณค่�08
ออริิจิ้ิ�นฯ นำ�แนวท�งกั�ริบริิห�ริห่วงโซ่คุณค่�ม�ปริะยุกัตี้์ใช้ในกั�ริสริ้�งคว�มเชื่อมโยงท�งธุริกัิจิ้ในทุกัขั�นตี้อน เพื่อสริ้�งคว�มยั่งยืน และคว�มมั่นคง

ริ่วมกัันกัับผู้ม้ส่วนได้ส่วนเส้ยในทุกัฝ่�ยท้่เกั้่ยวข้อง โดยตี้ริะหนักัถึงคว�มสำ�คัญ และคว�มจิ้ำ�เป็นท้่ตี้้องลดผลกัริะทบท้่อ�จิ้เกัิดขึ�นต่ี้อกั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้ 

ริวมถึงม้ภ�พลักัษัณ์ท้่ด้ และพัฒน�กั�ริดำ�เนินง�นให้เป็นไปในแนวท�งเด้ยวกัันทั่วทั�งองค์กัริ
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ขั้นตอน กระบวนก�ร ผู้เกี่ยวข้อง

จัิ้ดห�ท่้ดินและแหล่งเงินทุน • จัิ้ดห�ทำ�เลท่้ม้ศักัยภ�พ ไม่ม้ปัญห�ด้�นคด้คว�ม 

• จัิ้ดซื�อจัิ้ดจ้ิ้�ง เจิ้ริจิ้�ซื�อข�ยโปร่ิงใส 

• กัำ�หนดกัลุ่มลูกัค้� และวิเคริ�ะห์คู่แข่ง

• จัิ้ดเตี้ร้ิยมแหล่งเงินทุน

• พนักัง�น

• เจ้ิ้�ของท่้ดิน

• ชุมชน

ออกัแบบโคริงสร้ิ�งอ�ค�ริ • กั�ริออกัแบบอ�ค�ริให้ตี้ริงกัับคว�มต้ี้องกั�ริของผู้บริิโภค โดยยึดหลักั   

    Human Centric

• กั�ริคัดสริริวัสดุในกั�ริก่ัอสร้ิ�งท่้ม้คุณภ�พ

• กั�ริขออนุญ�ตี้ก่ัอสร้ิ�งท่้ถูกัต้ี้องตี้�มกัฏหม�ย

• พนักัง�น

• คู่ค้�

กั�ริข�ยและกั�ริตี้ล�ด • กั�ริให้ข้อมูลชัดเจิ้นแก่ัลูกัค้� 
• กั�ริดูแลรัิกัษั�ข้อมูลของลูกัค้� 
• กั�ริสำ�ริวจิ้คว�มพึงพอใจิ้ 
• เคร่ืิองมือท่้ใช้ในกั�ริส่ือส�ริกั�ริตี้ล�ด
• กิัจิ้กัริริมส่งเสริิมกั�ริข�ยและกั�ริตี้ล�ด

• ลูกัค้�

• พนักัง�น

• สถ�บันกั�ริเงิน/เจ้ิ้�หน้�

• คู่ค้�

กั�ริก่ัอสร้ิ�ง • คัดเลือกัผู้รัิบเหม�ในกั�ริก่ัอสร้ิ�ง ม้กัริะบวนกั�ริจัิ้ดซื�อจัิ้ดจ้ิ้�งท่้เป็นธริริม 
• คัดสริริวัสดุในกั�ริก่ัอสร้ิ�งท่้ม้คุณภ�พ
• ควบคุมกั�ริก่ัอสร้ิ�ง และตี้ริวจิ้สอบชิ�นง�นให้ได้ม�ตี้ริฐ�น
• ดูแลด้�นสภ�วะแวดล้อมให้แก่ัชุมชน  ไม่กัริะทบต่ี้อชุมชนริอบข้�ง
• กั�ริใช้ทรัิพย�กัริอย่�งคุ้มค่� ลดปริิม�ณกั�ริปล่อยมลภ�วะ กั�ริทิ�งของเส้ย   
    จิ้�กักั�ริก่ัอสร้ิ�งทั�งท�งตี้ริงท�งอ้อม 
• ปฏิบัติี้ตี้�มริะเบ้ยบริ�ชกั�ริ 
• ดูแลรัิบเร่ืิองร้ิองเร้ิยน

• พนักัง�น

• คู่ค้�

• ชุมชน

กั�ริส่งมอบ และกั�ริโอนกัริริมสิทธิ� • อำ�นวยคว�มสะดวกัด้�นกั�ริซื�อข�ย ขอสินเช่ือ
• กั�ริตี้ริวจิ้รัิบ และแก้ัไขง�น กั�ริโอนกัริริมสิทธิ�

• ลูกัค้� 

• พนักัง�น

บริิกั�ริหลังกั�ริข�ย • นิติี้บุคคล
• กั�ริสร้ิ�งคว�มสัมพันธ์กัับลูกัค้� (CRM) 
• ดูแลรัิบเร่ืิองร้ิองเร้ิยนผ่�นท�งออฟไลน์และออนไลน์ (Call Center)

• ลูกัค้� 

• พนักัง�น
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ก�รดำ�เนินง�นท�งเศรษฐกิจ09

PERFORMANCE 2019 (อ้างอิง:OPPORTUNITY DAY 2019)

KEY FINANCIAL RATIO 1019 (อ้างอิง:OPPORTUNITY DAY 2019)
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กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ10

ออริิจิ้ิ�นฯ ให้คว�มสำ�คัญกัับทุกัริ�ยละเอ้ยดกั�ริอยู่อ�ศัย ภ�ยใตี้้แนวคิด EMPARTHY - SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES กั�ริสริ้�งม�ตี้ริฐ�น

เหนือคว�มค�ดหม�ย ด้วยกั�ริคำ�นึงถึงและใส่ใจิ้ในทุกัคว�มริู้สึกัของลูกัค�้เป็นพื�นฐ�นไม่ว่�จิ้ะเป็นกั�ริออกัแบบโคริงกั�ริท้่ม้เอกัลักัษัณ์ (Uniqueness 

Project Design) ฟังกั์ชั่นกั�ริใช้ง�นห้องชุดท้่คุ้มค่� (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด�้นกั�ริบริิกั�ริหลังกั�ริข�ย (After Sale 

Service Excellent)

SMART
PRODUCTS

EMPARTHY EXCELLENT
SERVICES

การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานี

ขนส่งมวลชนระบบราง ในหล�ยพื�นท้่ริอบนอกั 

และพื�นท้่แถบนิคมอุตี้ส�หกัริริมท้่สำ�คัญ

การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย

กั�ริพัฒน�โคริงกั�ริแนวริ�บ และกั�ริลงทุนใน

ธุริกัิจิ้ท้่ม้กั�ริรัิบรู้ิริ�ยได้ปริะจิ้ำ� เช่น โริงแริม

การออกแบบโครงการที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์

เฉพาะตัว (Concept and Unique Design)

ทั�งริูปแบบโคริงสร้ิ�งภ�ยในและภ�ยนอกั

การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint 

Venture) ริ่วมกัับบริิษััทพัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์

จิ้�กัตี้่�งปริะเทศ
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ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง11
ออริิจิ้ิ�นฯ ตี้ริะหนักัด้ว�่กั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้ภ�ยใตี้้สภ�วะคว�มไม่แน่นอนจิ้ำ�เป็นต้ี้องม้กั�ริบริิห�ริจิ้ัดกั�ริท้่ด้และด้วยกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงขององค์กัริท้่

เหม�ะสม ซึ่งจิ้ะส่งผลให้กั�ริดำ�เนินง�นขององค์กัริเป็นไปตี้�มวัตี้ถุปริะสงค์และบริริลุเป้�หม�ยท้่ว�งไว้ โดยกั�ริริับริู้ ตี้ริะหนักัและเข้�ใจิ้ถึงโอกั�สและ

คว�มเส้่ยง ริวมถึงกัำ�หนดวิธ้จิ้ัดกั�ริคว�มเส้่ยงท้่เหม�ะสม คณะกัริริมกั�ริบริิษััทจิ้ึงได้กัำ�หนดนโยบ�ย กัริอบกั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยงและแนวท�งกั�ริ

ดำ�เนินง�นท่้ชัดเจิ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัตี้ิให้กัับบุคล�กัริในองค์กัริ โดยม้หน่วยง�นท้่เกั้่ยวข้อง ได้แกั่หน่วยง�นบริิห�ริคว�มเส้่ยง หน่วยง�นตี้ริวจิ้สอบ

ภ�ยใน และหน่วยง�นเจ้ิ้�ของคว�มเส่้ยง (Risk owners) ดำ�เนินง�นเชื่อมโยงกััน เพื่อให้ส�ม�ริถบริิห�ริจิ้ัดกั�ริคว�มเส้่ยงไปในทิศท�งเด้ยวกัันทั่วทั�ง

องค์กัริอย�่งเป็นริะบบ ม้ปริะสิทธิภ�พและปริะสิทธิผลคริอบคลุมปริะเด็นคว�มเส้่ยงท้่สำ�คัญขององคก์ัริ ตี้ลอดจิ้นม้ริะบบในกั�ริติี้ดตี้�มและตี้ริวจิ้สอบ

ผลกั�ริดำ�เนินกั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยง พริ้อมเฝ�้ริะวังคว�มเส่้ยงใหม่ๆ ท่้อ�จิ้เกัิดขึ�นได้ตี้ลอดเวล� เพื่อลดโอกั�สท่้จิ้ะทำ�ให้เกัิดคว�มสูญเส้ยในกัริณ้ท่้

คว�มเส้่ยงเกัิดขึ�นให้อยู่ในริะดับท้่องค์กัริยอมริับได้ และ/หริือสร้ิ�งโอกั�สใหม่ท�งธุริกิัจิ้ให้กัับองค์กัริ

“ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG risks)” เป็นคว�มเส่้ยงท้่เกั้่ยวข้องกัับปริะเด็นด้�นคว�มยั่งยืน ซึ่งพจิิ้�ริณ�ถึงปัจิ้จิ้ัยเส้่ยงท้่เกั้่ยวกัับสิ่งแวดล้อม

(Environmental) สังคม (Social) และบริริษััทภิบ�ล (Governance) ซึ่งส่งผลกัริะทบตี้่อคว�มส�ม�ริถในกั�ริสริ้�งผลกัำ�ไริ กั�ริแข่งขัน คว�มน่�เชื่อ

ถือของผู้ม้ส่วนได้เส้ยทกุัภ�คส่วนท้่ม้ตี้่อองค์กัริ ริวมทั�งคว�มอยูร่ิอดหริือคว�มยั่งยืนของบริิษััท  จิ้ึงเป็นคว�มท้�ท�ยท้่องค์กัริจิ้ะตี้้องบริิห�ริจิ้ัดกั�ริโดย

บูริณ�กั�ริเข้�กัับกัริะบวนกั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้  ออริิจิ้ิ�นจิ้ึงได้จิ้ัดให้ม้กัริะบวนกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงอย่�งเป็นริะบบ ดังน้�

โครงสร้างการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  

คณะกัริริมกั�ริบริิษััทฯได้แตี้่งตี้ั�งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง ซึ่งปริะกัอบด้วยกัริริมกั�ริอิสริะของบริิษััท และผู้บริิห�ริจิ้�กัส�ยง�นหลักัท้่เกั้่ยวข้อง 

โดยคณะกัริริมกั�ริบริิษััทไดก้ัำ�หนดขอบเขตี้กั�ริดำ�เนินง�นของคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงไว้ในกัฎบัตี้ริคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง และเพื่อ

ให้บริิษััทม้กั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงอย่�งเป็นริะบบจิ้ึงได้นำ�ม�ตี้ริฐ�นส�กัล COSO - ERM 2017 (Enterprise Risk Management Integrating with Strategy

and Performance) ม�ปริะยุกัตี้์ใช้เป็นแนวท�งในกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง เพื่อให้คริอบคลุมปริะเด็นคว�มเส้่ยงท้่สำ�คัญและคริอบคลุมทั�งองค์กัริ บริิษััทฯ

ได้กัำ�หนด บทบ�ทหน�้ท้่คว�มริับผิดชอบในกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง ดังน้�

 คณะกรรมการบริษัท : ม้หน้�ท้่คว�มริับผิดชอบในกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�งกัลยุทธ์ของบริิษััทฯ และกัำ�กัับดูแลให้บริิษััทฯม้ริะบบกั�ริ

 บริิห�ริคว�มเส่้ยงท้่ม้ปริะสิทธิภ�พ ปริะสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจิ้ว่�ฝ่�ยบริิห�ริให้คว�มสำ�คัญต่ี้อกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง และปลูกัฝังจิ้นเป็น

 วัฒนธริริมองค์กัริ

 คณะกรรมการตรวจสอบ : ม้หน้�ท้่คว�มรัิบผิดชอบในกั�ริสอบท�นริะบบริ�ยง�นท�งกั�ริเงินและบัญช้  กั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจิ้กั�ริท้่ด้ ริะบบกั�ริ

 ควบคุมภ�ยใน ริะบบกั�ริตี้ริวจิ้สอบภ�ยใน และริะบบบริิห�ริคว�มเส้่ยง ริวมทั�งนโยบ�ยและม�ตี้ริกั�ริต่ี้อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้คอริ์ริัปชัน เพื่อให้

 มั่นใจิ้ว�่เป็นไปตี้�มม�ตี้ริฐ�นส�กัล ข้อกัำ�หนด และกัฎหม�ยท้่เกั้่ยวข้องอย่�งเหม�ะสมและเพ้ยงพอ และริ�ยง�นตี้่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ม้หน้�ท้่คว�มรัิบผิดชอบในกั�ริกัำ�หนดแนวท�งในกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง พิจิ้�ริณ�ให้คว�มเห็นชอบกัริอบ

 บริิห�ริคว�มเส่้ยง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตี้ิของบริิษััทฯ ตี้ิดตี้�มผลกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง สนับสนุนให้ม้กั�ริเผยแพร่ิ สริ้�งคว�มเข้�ใจิ้ในเริื่อง

 กั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงให้กัับพนักัง�นทุกัริะดับและให้ม้ผลในท�งปฏิบัตี้ิทั่วทั�งองค์กัริ ริวมทั�งให้คว�มเห็น/ข้อแนะนำ�/ให้คำ�ปรึิกัษั�แกั่ฝ่�ย

 บริิห�ริ และริ�ยง�นตี้่อคณะกัริริมกั�ริตี้ริวจิ้สอบและ/หรืิอคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอำานวยการและผู้บริหาร : ม้หน้�ท้่คว�มริับผิดชอบในกั�ริจิ้ัดให้ม้ริะบบบริิห�ริคว�มเส้่ยงตี้�มนโยบ�ยและ

 แนวท�งท้่คณะกัริริมกั�ริกัำ�หนดพิจิ้�ริณ�กัำ�หนดกัลยุทธ์และกัำ�หนดให้ม้กั�ริจิ้ัดทำ�และตี้ิดตี้�มแผนบริิห�ริคว�มเส้่ยงทั่วทั�งองค์กัริให ้
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 คริอบคลุมคว�มเส้่ยงท้่สำ�คัญ ทั�งท�งด้�นกั�ริดำ�เนินธุริกิัจิ้และคว�มเส้่ยงด้�นคว�มยั่งยืน (ESG Risks)  กัำ�หนดและมอบหม�ยผูร้ิับผิดชอบ

 คว�มเส้่ยง (Risk Owners)  พจิิ้�ริณ�และกัำ�หนดริะดับคว�มเส้่ยงท้่ยอมริับได้ เพื่อนำ�เสนอขออนุมัติี้ตี้่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท สื่อส�ริและ

 พัฒน�วัฒนธริริมองค์กัริท้่ตี้ริะหนักัริู้ถึงคว�มเส้่ยง ริวมทั�งทบทวนคว�มเหม�ะสมของริะบบและม�ตี้ริกั�ริต่ี้�งๆ เช่น ม�ตี้ริกั�ริตี้่อตี้้�นกั�ริ

 ทุจิ้ริิตี้คอริ์ริัปชั่น เพื่อให้เหม�ะสมกัับกั�ริเปล้่ยนแปลงของธุริกิัจิ้ ข้อบังคับริะเบ้ยบปฏิบัติี้และข้อกัำ�หนดของกัฎหม�ยท้่เกั้่ยวข้อง

 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) : ม้หน้�ท้่คว�มริับผิดชอบในกั�ริปริะเมินและวิเคริ�ะห์คว�มเส้่ยง  กัำ�หนดม�ตี้ริกั�ริ/กิัจิ้กัริริมท่้ใช้ใน

 กั�ริจัิ้ดกั�ริคว�มเส้่ยง วิเคริ�ะห์ Cost - Benefit ของแตี้่ละท�งเลือกั ตี้ิดตี้�มผลกั�ริปริะเมินคว�มเส้่ยง และนำ�เสนอต่ี้อปริะธ�นเจิ้้�หน้�ท้่

 บริิห�ริและ/หริือคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง / หน่วยงานรับผิดชอบด้านความยั่งยืน : ม้หน้�ท้่คว�มริับผิดชอบในพัฒน�ริะบบบริิห�ริคว�มเส่้ยงให้ม้

 ปริะสิทธิภ�พปริะสิทธิผล ให้คำ�แนะนำ� ปริึกัษั� และจิ้ัดอบริมสริ้�งคว�มริู้คว�มเข้�ใจิ้เกั้่ยวกัับกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง ตี้ิดตี้�ม และสื่อส�ริ

 แนวโน้มท่้สำ�คัญซึ่งเกัิดขึ�นในอน�คตี้ท้่ส่งผลกัริะทบต่ี้อกั�ริดำ�เนินธุริกิัจิ้ และ ปริะเด็นคว�มเส้่ยงด้�น ESG ท้่อ�จิ้ส่งผลต่ี้อกั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้

 หริือส่งผลตี้่อกัลยุทธ์ขององค์กัริทั�งในริะยะสั�น ริะยะกัล�ง และริะยะย�ว ริวมทั�งปริะส�นง�น และตี้ิดตี้�มผลกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงจิ้�กั Risk 

 Owners และผู้ท้่เกั้่ยวข้อง เพื่อจิ้ัดทำ�ริ�ยง�นคว�มเส้่ยงเสนอฝ่�ยจิ้ัดกั�ริ และคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยง คณะกัริริมกั�ริตี้ริวจิ้สอบและ

 /หริือคณะกัริริมกั�ริบริิษััท ตี้�มท้่ได้รัิบมอบหม�ย ริวมทั�งสนับสนุนกั�ริปฏิบัตี้ิง�นของคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงให้เป็นไปอย่�งม้

 ปริะสิทธิภ�พ

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน : ม้หน้�ท้่คว�มรัิบผิดชอบในกั�ริตี้ริวจิ้สอบและสอบท�นกัริะบวนกั�ริปฏิบัติี้ง�นว�่เป็นไปตี้�มนโยบ�ย ริะเบ้ยบ

 ปฏิบัตี้ิท่้บริิษััทฯกัำ�หนด/แนวปฏิบัตี้ิท้่ด้ กัฎริะเบ้ยบ ข้อบังคับของภ�คริัฐท้่เกั้่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจิ้ว�่บริิษััทฯ ม้ริะบบกั�ริควบคุมภ�ยใน/กั�ริ

 จัิ้ดกั�ริคว�มเส้่ยงท้่เพ้ยงพอและเหม�ะสม และริ�ยง�นตี้่อคณะกัริริมกั�ริตี้ริวจิ้สอบ เพื่อนำ�เสนอตี้่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อให้กั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงเป็นไปอย่�งม้ริะบบ บริิษััทได้นำ�เอ�แนวท�งบริิห�ริคว�มเส้่ยงตี้�มม�ตี้ริฐ�นส�กัล COSO- ERM ม�ปริะยุกัต์ี้ใช้ ทั�งใน

ปริะเด็นคว�มเส้่ยงท�งธุริกัิจิ้(Business risks)  (ดรูิ�ยละเอ้ยดใน เอกัส�ริ 56-1ปริะจิ้ำ�ปี/2562 หัวข้อปจัิ้จิ้ัยเส้่ยง) และปริะเด็นคว�มเส้่ยงท�งด้�นคว�ม

ยั่งยืน (ESG Risks) โดยม้ขั�นตี้อนดังน้�

 1. กำาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เป็นกั�ริกัำ�หนดวัตี้ถุปริะสงค์ในริะดับองค์กัริ/ส�ยธุริกัิจิ้ท้่สอดคล้อง/เป็นไปในทิศท�งเด้ยวกัับ วิสัยทัศน์ 

 พันธกัิจิ้ขององค์กัริ นโยบ�ยและเป้�หม�ยหลักั ริวมถึงกั�ริกัำ�หนดแผนบริิห�ริคว�มเส้่ยงจิ้ะต้ี้องสอดคล้องและสนับสนุนกัับวตัี้ถุปริะสงค์ท้่

 กัำ�หนดไว้

กระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง

การกําหนด
วัตถุประสงค�
และเป�าหมาย

1

การระบุป�จจัยเสี่ยง
หร�อเหตุการณ�ที่
อาจจะเกิดข�้น

2

การประเมิน
ระดับความเสี่ยง

3

การตอบสนอง
ต�อความเสี่ยง

4

การกําหนด
กิจกรรมควบคุม

5

การติดตาม

6
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 2. กำาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : เป็นกั�ริกัำ�หนดเกัณฑ์ในกั�ริปริะเมินคว�มเส้่ยงท�งด้�นโอกั�สท้่จิ้ะ

 เกิัดคว�มเส้่ยง (Likelihood)  ผลกัริะทบจิ้�กัเหตีุ้กั�ริณ์คว�มเส้่ยง (Impact) เพื่อจิ้ัดริะดับคว�มสำ�คัญของคว�มเส้่ยง โดยใช้ Risk Map ริวม

 ทั�งกัำ�หนดริะดับคว�มเส่้ยงท้่ยอมรัิบได้ และตี้ัวช้�วัดคว�มเส้่ยง(KRI :Key Risk Indicators/Triger Point)

 3. ระบุความเสี่ยง : เป็นกั�ริค้นห�และริะบุส�เหตีุ้หริือปัจิ้จิ้ัยคว�มเส้่ยง โดยพิจิ้�ริณ�จิ้�กัปัจิ้จิ้ัยตี้่�งๆ ทั�งภ�ยในและภ�ยนอกั  (เช่น สภ�พ

 เศริษัฐกัิจิ้ สังคม กั�ริแข่งขัน เป็นตี้้น)ท้่ส่งผลกัริะทบตี้่อเป้�หม�ยขององค์กัริ 

 4. ประเมินความเสี่ยง : เป็นกั�ริวิเคริ�ะห์ข้อมูลตี้่�งๆ ท่้เกั้่ยวข้องกัับปัจิ้จิ้ัยเส้่ยงท้่ริะบุ(ในขั�นตี้อนท้่ 3 ริะบุคว�มเส้่ยง) เพื่อนำ�ม�ปริะเมิน

 คว�มเส้่ยงตี้�มเกัณฑ์ท้่กัำ�หนด

 5. กำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง : เป็นกั�ริกัำ�หนดวิธ้กั�ริในกั�ริจิ้ัดกั�ริคว�มเส้่ยงให้อยู่ในริะดับท้่ยอมริับได้ด้วยม�ตี้ริกั�ริต่ี้�งๆ เช่น

 กั�ริยกัเลิกักิัจิ้กัริริมท�งธุริกัิจิ้ท้่ม้คว�มเส่้ยงสูงม�กัและบริิษััทไม่ส�ม�ริถจิ้ัดกั�ริได้   กั�ริซื�อปริะกัันคว�มเส้่ยง กั�ริใช้บริิกั�ริจิ้�กับุคคลท้่

 ส�ม(Outsource) เป็นต้ี้น

 6. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง : บริิษััทได้กัำ�หนดให้ ฝ�่ยจิ้ัดกั�ริผู้ริับผิดชอบคว�มเส้่ยง(Risk Owners) ต้ี้องตี้ิดตี้�มและ

 ดำ�เนินกั�ริเพื่อจิ้ัดกั�ริคว�มเส่้ยงให้อยู่ในริะดับท้่ยอมริับได้  โดยตี้้องริ�ยง�นผลกั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยงตี้่อคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยง 

 คณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็นปริะจิ้ำ�อย่�งน้อยไตี้ริม�สละคริั�ง

ระดับคะแนน คว�มสำ�คัญ (คว�มรุนแรง)ของคว�มเสี่ยง สัญลักษณ์

16-20
ระดัับความรุนแรง/ความสำำาคัญสำูงมาก

ต้้องไดั้รับการบริหารจััดัการทัันทัี
A

10-15
ระดัับความรุนแรง/ความสำำาคัญค่อนข้้างสำูง

ต้้องบริหารจััดัการเร่งดั่วน
B

4-9
ระดัับความรุนแรง/ความสำำาคัญปานกลาง

ต้้องต้ิดัต้ามเฝ้้าระวังสำมำ�าเสำมอ
C

ต้ำ�ากว่า 3 คะแนน
ระดัับความรุนแรงต้ำ�า/ความสำำาคัญน้อย

เป็นความเสำี�ยงในระดัับทัี�บริษััทัยอมรับไดั้
D
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ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ( ESG Risks)  
ธุริกิัจิ้ของออริิจิิ้�นฯปริะกัอบด้วย ธรุิกัิจิ้พัฒน�อสังห�ริิมทรัิพย์ปริะเภทท้่อยู่อ�ศัยอย่�งคริบวงจิ้ริ โดยม้ทั�งโคริงกั�ริแนวสูง(คอนโดมิเน้่ยม) และ แนวริ�บ

(โคริงกั�ริบ้�นพกััอ�ศัย) และธุริกัิจิ้ให้บริิกั�ริท้่เกั้่ยวเนื่องกัับธุริกัิจิ้อสังห�ริิมทริัพย์ ริวมทั�งธุริกิัจิ้โริงแริม  บริิษััทได้กัำ�หนดให้ทุกักัลุ่มธุริกิัจิ้ม้กั�ริบริิห�ริ

คว�มเส้่ยงตี้�มแนวท�ง/กัริอบบริิห�ริคว�มเส้่ยงท้่ได้รัิบอนุมัตี้ิจิ้�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััท  ดังน้�

 ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ (Business Risks) : ปริะเด็นคว�มเส้่ยงท้่เกั้่ยวลกััษัณะกั�ริปริะกัอบธุริกัิจิ้ และกั�ริดำ�เนินง�น ซึ่งปริะกัอบด้วย

 คว�มเส้่ยงท�งด้�นกัลยุทธ(Strategic Risks) คว�มเส่้ยงท�งด้�นกั�ริเงิน คว�มเส้่ยงท�งด้�นกั�ริตี้ล�ด(Market Risks) คว�มเส้่ยงท�งด้�น

 กั�ริปฏิบัตี้ิง�น(Operation Risks) คว�มเส้่ยงด้�นกั�ริเปล้่ยนแปลงกัฎ ริะเบ้ยบของภ�ครัิฐและองค์กัริกัำ�กัับดูแล(Compliance Risks) คว�ม

 เส้่ยงท�งด�้นเทคโนโลย้ส�ริสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ (ดูริ�ยละเอ้ยดในริ�ยง�นปริะจิ้ำ�ปี 2562 หน้� 92-97, ริ�ยง�น56-1 หน�้ 54-59 )   

 ซึ่งแตี้่ละธุริกัิจิ้จิ้ะม้คณะกัริริมกั�ริบริิษััท กัำ�กัับดูแลให้ม้กั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงตี้�มนโยบ�ยและแนวท�ง/กัริอบบริิห�ริคว�มเส้่ยงท้่ออริิจิ้ิ�น

 พริ็อพเพอริ์ตี้้�กัำ�หนด ทั�งน้�เพื่อให้ทุกัธุริกิัจิ้ในกัลุ่มออริิจิ้ิ�นม้กั�ริบริิห�ริคว�มเส้่ยงอย่�งม้ริะบบ สอดคล้องหริือเชื่อมโยงไปในทิศท�งเด้ยวกััน

 ทั�งองคก์ัริ พร้ิอมทั�งจัิ้ดให้ม้กัริะบวนกั�ริในกั�ริตี้ิดตี้�มผลกั�ริปริะเมินคว�มเส้่ยง และกัำ�หนดริะดับกั�ริริ�ยง�นผลกั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยง

 ทั�งในริะดับธุริกัิจิ้ และในริะดับเคริือ โดยคว�มเส้่ยงท้่เกัินริะดับท้่ยอมริับได้จิ้ะต้ี้องนำ�เสนอแผนกั�ริจัิ้ดกั�ริคว�มเส้่ยง (Action Plan)ตี้่อคณะ

 กัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเส่้ยงและคณะกัริริมกั�ริบริิษััทตี้�มเกัณฑ์ท้่กัำ�หนด(ตี้�มท้่แสดงในภ�พ) 

Business Risk
Origin Property

Business Risk
Condo

Business Risk
Housing

Business Risk
Hotel

Business Risk
Service
(Primo)

ORI - Enterprise Risk Management

ผลประกอบการ ภาพลักษณ�
(Brand)

ภาระ, ผูกพัน
(คํ้าประกัน, JV)

BOD - Origin Property

Key Risks ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได�

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

Policies
BOD Seat/

Mgmt.

Capital

Investment

BOD - PARK, Condo

Key Risks ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได�

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

BOD - Housing

Key Risks ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได�

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

BOD - ONE

Key Risks
ระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได� &
Trigger Point

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง

BOD - Primo

Key Risks
ระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได� &
Trigger Point

ผลบร�หาร
ความเสี่ยง
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 ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง : บริิษััทตี้ริะหนักัและให้คว�มสำ�คัญตี้่อ

 กั�ริควบคุมผลกัริะทบตี้่อสิ่งแวดล้อม เช่น กั�ริเกัิดฝุ่นละออง น้ำ�ทิ�ง เส้ยงดัง ท้่อ�จิ้เกัิดขึ�นในกั�ริพัฒน�โคริงกั�ริท่้อยู่อ�ศัยไม่ว่�จิ้ะเป็น

 โคริงกั�ริกั่อสริ้�งคอนโดมิเน้่ยมหรืิอ โคริงกั�ริกั่อสร้ิ�งท้่อยู่อ�ศัยแนวริ�บ บริิษััทจิ้ึงได้กัำ�หนดให้ม้กัริะบวนกั�ริจิ้ัดกั�ริคว�มเส้่ยงดังน้�

 ประเด็นความเสี่ยงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม :  เพื่อให้บริิษััทฯม้กั�ริเตี้ิบโตี้อย่�งยั่งยืน นอกัจิ้�กัปริะเด็นคว�มเส้่ยงท�งด้�นเศริษัฐกิัจิ้

 แล้วในกั�ริดำ�เนินกัิจิ้กัริริมท�งธุริกัิจิ้ของบริิษััทฯ ซึ่งได้พิจิ้�ริณ�ปริะเด็นคว�มเส้่ยงท้่ม้ผลกัริะทบท�งด้�นธริริม�ภิบ�ล/กั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจิ้กั�ริ

 ท้่ด้ด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจิ้จัิ้ยเส้่ยงท้่ม้ผลกัริะทบหริือก่ัอให้เกัิดข้อกัังวลตี้่อผู้ม้ส่วนได้เส้ยกัลุ่มต่ี้�งๆ ทั�งน้�เพื่อกัำ�หนดม�ตี้ริกั�ริ

 ในกั�ริป้องกัันและจิ้ัดกั�ริคว�มเส้่ยงได้อย่�งเหม�ะสมซึ่งพิจิ้�ริณ�ได้ดังน้�

Enterprise Risk Management - ออร�จ��น พร็อพเพอร�ตี้และบร�ษัทในเคร�อ

Risks : Origin Property

1. ความเสี่ยงทางการเง�น (สภาพคล�องทางการเง�นและ
    จัดหาทุน)
2. ความเสี่ยงจากการบร�หารกลยุทธ�และ Investment    
    Portfolio
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข�อกําหนดของภาค
    รัฐและองค�กรกํากับดูแล
4. ความเสี่ยงจากภาระผูกพัน (คํ้าประกัน/JV)
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน�
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจร�ตคอร�รัปชั่น

Risks : Primo

1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความต�องการของ  
    ลูกค�า
2. ความเสี่ยงจากความพร�อมของบุคลากรในการรับ 
    รองความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ  
    องค�กร
3. กฎหมายและข�อบังคับของภาครัฐ (การบร�หารนิติฯ)
4. การพ�่งพ�งบร�ษัทแม�

Risks : Park Luxury, Origin Condo,
Britania/Bylgavia

1. ความเสี่ยงทางการเง�น (การบร�หารสภาพคล�องเและจัดหา
    เง�นทุน)
2. ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความต�องการของลูกค�า
3. ความเสี่ยงทางด�านกฎหมายและข�อบังคับของภาครัฐ
    (กฎหมายเกี่ยวกับการก�อสร�างและสิ�งแวดล�อม)
4. ความเสี่ยงจากสัญญาร�วมทุน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงการก�อสร�าง (การควบคุมต�นทุน
    และคุณภาพ, ความปลอดภัย, การควบคุมและบร�หารความ
    สัมพันธ�กับผู�อยู�อาศัยบร�เวณใกล�เคียงโครงการ)
6. ความเสี่ยงจากกลยุทธ�การเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ    
    (การพัฒนาบุคลากรเพ�่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ)
7. ความเสี่ยงด�านการพัฒนาและบร�หารโครงการลงทุน
8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน�

Risks : One Origin

1. ความเสี่ยงทางการเง�น (การบร�หารสภาพคล�องเและจัดหา
    เง�นทุน)
2. ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและความต�องการของลูกค�า
3. ความเสี่ยงทางด�านกฎหมายและข�อบังคับของภาครัฐเกี่ยว 
    กับธุรกิจโรงแรม
4. ความเสี่ยงจากสัญญาร�วมทุน
5. ความเสี่ยงจากกลยุทธ�การเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ    
    (การพัฒนาบุคลากรเพ�่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ)

Enterprise Risk

Origin
Property

ธุรกิจ
คอนโดมิเนียม

ธุรกิจ
บ�านแนวราบ

ธุรกิจ
บร�การ

ธุรกิจ
โรงแรม
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กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง

ปัจจัยสิง่แวดล้อมและคว�มปลอดภััย ม�ตรก�รป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ ม�ตรก�รติดต�มตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ 

• ปริิม�ณฝุ่น บริิเวณพื�นท่้โคริงกั�ริ ไม่เกิัน  

  ปริิม�ณท่้กัฎหม�ยกัำ�หนด

•  ให้ริถขนส่งวัสดุและอุปกัริณ์ก่ัอสร้ิ�งล้�งเศษัดินโคลนออกัจิ้�กัล้อริถ

   ก่ัอนออกัจิ้�กัพื�นท่้ก่ัอสร้ิ�ง ตี้ลอดริะยะเวล�กั�ริก่ัอสร้ิ�งโคริงกั�ริ

•  ฉ้ดพริมนำ��บริิเวณถนนท�งเข้�โคริงกั�ริและภ�ยในพื�นท่้ก่ัอสร้ิ�ง เพ่ือ  

   ลดกั�ริฟุ้งกัริะจิ้�ยของฝุ่นอย่�งน้อยวันละ 2 ครัิ�ง

•  เก็ับกัว�ดเศษัดิน ทริ�ย ท่้ตี้กับนพื�นท่้ถนนหนท�ง เป็นปริะจิ้ำ�อย่�ง

   น้อยวันละ 2 ริอบ ในช่วงก่ัอนเท่้ยงและช่วงเย็นหลังเลิกัง�น เพ่ือป้อง

   กัันกั�ริฟุ้งกัริะจิ้�ยของฝุ่นละออง และเพ่ือคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ท�ง

• ติี้ดตี้�มตี้ริวจิ้สอบคุณภ�พ

    อ�กั�ศ พื�นท่้ก่ัอสร้ิ�งต้ี้อง      

    ไม่เกิันริะดับท่้กัำ�หนดในเล่ม  

    ริ�ยง�นผลกัริะทบต่ี้อส่ิง

    แวดล้อม (EIA )

เสียง •  ตี้ริวจิ้สอบอุปกัริณ์และเคร่ืิองจัิ้กัริกัลอย่�งสมำ่�เสมอ

•   กัำ�หนดให้ดำ�เนินกั�ริก่ัอสร้ิ�งเฉพ�ะช่วงเวล�กัล�งวัน คือ 08.00-18.00 น.

    (หรืิอตี้�มข้อกัำ�หนดของ EIA แต่ี้ละโคริงกั�ริ) เพ่ือหล้กัเล่้ยงกิัจิ้กัริริมท่้  

   จิ้ะก่ัอให้เกิัดเส้ยงดังในช่วงเวล�พักัผ่อนของชุมชนข้�งเค้ยง

• กัำ�หนดให้ผู้จัิ้ดกั�ริโคริงกั�ริ 

    เป็นผู้ควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริ    

    ของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• ให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัย         

    สุ่มตี้ริวจิ้เช็คว่�ได้ม้กั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มม�ตี้ริกั�ริท่้บริิษััท

    กัำ�หนด

• กัำ�หนดช่องท�งรัิบข้อร้ิอง

    เร้ิยนและกั�ริติี้ดตี้�มแก้ัไข

การกำาจัดขยะ
(ขยะท่ีเกิดในโครงการก่อสร้างและบ้านพัก
คนงาน)

• จัิ้ดให้ม้ถังขยะขน�ดใหญ่ ท่้ม้ฝ�ปิดมิดชิด บริิเวณอ�ค�ริสำ�นักัง�น
    ควบคุมกั�ริก่ัอสร้ิ�ง และบริิเวณบ้�นพักัของคนง�น โดยผู้รัิบเหม�ต้ี้อง    
    รัิบผิดชอบค่�ใช้จ่ิ้�ยในกั�ริจัิ้ดเก็ับขยะสำ�หรัิบขยะส�ม�ริถนำ�กัลับม�ใช้      
    ปริะโยชน์ได้ ท่้อยู่ในส่วนคว�มรัิบผิดชอบของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง
    จิ้ะต้ี้องนำ�ออกัจิ้�กัพื�นท่้ทั�งหมดเม่ือกั�ริก่ัอสร้ิ�งแล้วเสร็ิจิ้ 
• ควบคุมคนง�นให้ทิ�งขยะมูลฝอยในถังขยะท่้จัิ้ดเตี้ร้ิยมไว้เท่�นั�น

• กัำ�หนดให้ผู้จัิ้ดกั�ริโคริงกั�ริ   

    เป็นผู้ควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริ   

    ของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• ให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัย    

    สุ่มตี้ริวจิ้เช็คว่�ได้ม้กั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มม�ตี้ริกั�ริท่้บริิษััท

    กัำ�หนด

• กัำ�หนดช่องท�งรัิบข้อร้ิอง

    เร้ิยนและกั�ริติี้ดตี้�มแก้ัไข

การจัดการจราจรบริเวณรอบโครงการ •  กัำ�หนดตี้ำ�แหน่งขนถ่�ยวัสดุอุปกัริณ์และพื�นท่้จิ้อดริถท่้เหม�ะสมไม่ให้ริถ   

   บริริทุกัของโคริงกั�ริชะลอตัี้ว หรืิอจิ้อดสะสมบนถนน ริถบริริทุกัทุกัคัน

   ต้ี้องเข้�ไปจิ้อดริถพื�นท่้โคริงกั�ริเท่�นั�น

•  เก็ับกัว�ดเศษัดิน ทริ�ย ท่้ตี้กับนพื�นท่้ถนนท�งหลวง เป็นปริะจิ้ำ�วันละ 

    2 ริอบ ในช่วงเวล�ก่ัอนเท่้ยงและช่วงเย็นหลังเลิกัง�น เพ่ือป้องกัันกั�ริ

   ฟุ้งกัริะจิ้�ยของฝุ่นละอองและเพ่ือคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

•  ฉ้ดพริมนำ��บริิเวณถนนท�งเข้�โคริงกั�ริส่วนขย�ยอย่�งน้อยวันละ 2 ครัิ�ง   

   เช้�-เย็น ยกัเว้นในวันท่้ม้ฝนตี้กัเพ่ือให้ผิวท�งม้คว�มชื�นตี้ลอดทั�งวันเพ่ือ   

   ป้องกัันกั�ริฟุ้งกัริะจิ้�ยของฝุ่นละออง

• กัำ�หนดให้ผู้จัิ้ดกั�ริโคริงกั�ริ   

    เป็นผู้ควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริ   

    ของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• ให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัย    

    สุ่มตี้ริวจิ้เช็คว่�ได้ม้กั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มม�ตี้ริกั�ริท่้บริิษััท

    กัำ�หนด

• กัำ�หนดช่องท�งรัิบข้อร้ิอง

    เร้ิยนและกั�ริติี้ดตี้�มแก้ัไข
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ปจัจัยส่ิงแวดล้อมและคว�มปลอดภัยั (ต่อ) ม�ตรก�รป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ ม�ตรก�รติดต�มตรวจสอบ

การใช้ท่ีดิน •  กัำ�หนดให้ดำ�เนินกิัจิ้กัริริมก่ัอสร้ิ�งเฉพ�ะในพื�นท่้โคริงกั�ริเท่�นั�น ไม่ลำ��

   ออกันอกัเขตี้พื�นท่้โคริงกั�ริ

•  ปริะช�สัมพันธ์ให้ปริะช�ชน/ ผู้อยู่อ�ศัยบริิเวณริอบพื�นท่้โคริงกั�ริทริ�บ

   ล่วงหน้�ก่ัอนม้กั�ริดำ�เนินกั�ริก่ัอสร้ิ�ง

• กัำ�หนดให้ผู้จัิ้ดกั�ริโคริงกั�ริ    

    เป็นผู้ควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริ     

    ของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• ให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัย         

    สุ่มตี้ริวจิ้เช็คว่�ได้ม้กั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มม�ตี้ริกั�ริท่้บริิษััท

    กัำ�หนด

นำ�าทิ�ง •  กัำ�หนดให้ผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�งต้ี้องจัิ้ดให้ม้ริะบบจัิ้ดกั�รินำ��ทิ�งตี้�มท่้
   กัฎหม�ยกัำ�หนดโดยนำ��ทิ�งท่้ริะบ�ยออกัจิ้�กัโคริงกั�ริก่ัอสร้ิ�งจิ้ะต้ี้องม้
   คุณภ�พนำ��ตี้�มม�ตี้ริฐ�นนำ��ทิ�ง

• กัำ�หนดให้ผู้จัิ้ดกั�ริโคริงกั�ริ   

    เป็นผู้ควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริ   

    ของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• ให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัย    

    สุ่มตี้ริวจิ้เช็คว่�ได้ม้กั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มม�ตี้ริกั�ริท่้บริิษััท

    กัำ�หนด

ความปลอดภัย • กัำ�หนดให้ผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�งจัิ้ดให้ม้อุปกัริณ์ ป้องกัันอันตี้ริ�ยส่วน
    บุคคลให้แก่ัคนง�น และกัำ�หนดให้คนง�นใช้อุปกัริณ์ 
• ตี้ริวจิ้สอบสภ�พเคร่ืิองมือ/อุปกัริณ์ทุกัชนิด ก่ัอนใช้ทุกัครัิ�ง เพ่ือคว�ม
    ปลอดภัยในกั�ริทำ�ง�น
• ให้คนง�นปฏิบัติี้ตี้�มกัฎเกัณฑ์และข้อปฏิบัติี้เพ่ือคว�มปลอดภัยในกั�ริ
    ทำ�ง�นตี้�มท่้กัริะทริวงแริงง�นฯ กัำ�หนด
• จัิ้ดให้ม้ชุดย�ส�มัญปริะจิ้ำ�บ้�นและชุดปฐมพย�บ�ลในกัริณ้เจ็ิ้บป่วย
    เล็กัน้อย
• กัำ�หนดม�ตี้ริกั�ริริองรัิบเม่ือเกิัดอุบัติี้เหตุี้/เหตุี้ฉุกัเฉิน (Emergency 
    Management)และต้ี้องม้กั�ริซ้อมปฏิบัติี้อย่�งน้อยปีละ 1 ครัิ�ง จิ้�กั
    กั�ริก่ัอสร้ิ�งทั�งท�งตี้ริงท�งอ้อม 
• ปิดกัั�นพื�นท่้ก่ัอสร้ิ�งไม่ให้บุคคลภ�ยนอกัเข้�ม�ในบริิเวณพื�นท่้ทำ�ง�น  
    ของเคร่ืิองจัิ้กัริตี้ลอดกั�ริก่ัอสร้ิ�ง 
• ให้ม้กั�ริรัิกัษั�คว�มสะอ�ดภ�ยในพื�นท่้ก่ัอสร้ิ�งให้ได้ม�กัท่้สุด เพ่ือลด
    ปริิม�ณกั�ริเกิัดอุบัติี้เหตุี้ต่ี้�งๆ
• ห้�มสูบบุหร่้ินอกัพื�นท่้ท่้จัิ้ดไว้ให้สูบบุหร่้ิ ริวมทั�งห้�มนำ�/ด่ืมเคร่ืิองด่ืม
    แอลกัอฮอร์ิในพื�นท่้โคริงกั�ริและริะหว่�งปฏิบัติี้ง�น

• ริะบุเป็นเง่ือนไชในสัญญ�

    จ้ิ้�งเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• กัำ�หนดให้ผู้จัิ้ดกั�ริโคริงกั�ริ    

    เป็นผู้ควบคุมกั�ริดำ�เนินกั�ริ

    ของผู้รัิบเหม�ก่ัอสร้ิ�ง

• ให้หน่วยง�นคว�มปลอดภัย    

    สุ่มตี้ริวจิ้เช็คว่�ได้ม้กั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มม�ตี้ริกั�ริท่้บริิษััท   

    กัำ�หนด และเข้�ร่ิวมสังเกัตี้

    กั�ริณ์ซ้อมแผนฉุกัเฉินและ

    ให้ข้อแนะนำ�กั�ริแก้ัไข ห�กั   

    พบว่�ม้ข้อบกัพร่ิองในกั�ริ

    ปฏิบัติี้ตี้�มแผนท่้กัำ�หนด
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ก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่น12
ออริิจิิ้�นฯ มองเห็นถึงปัญห�และผลกัริะทบจิ้�กักั�ริทุจิ้ริิตี้คอร์ิริัปชันท้่จิ้ะเกัิดขึ�นต่ี้อภ�คธุริกัิจิ้ในปริะเทศ บริิษััทฯ จิ้ึงม้คว�มมุ่งมั่นในกั�ริต่ี้อต้ี้�นกั�ริ

ทจุิ้ริิตี้คอริ์ริัปชั่นในกั�ริดำ�เนินธุริกัิจิ้ และยึดมั่นท่้จิ้ะบริิห�ริง�นด้วยคว�มโปริ่งใส ริับผิดชอบตี้่อสังคมและผู้ท้่ม้ส่วนได้เส้ยทุกัฝ่�ย ตี้�มหลกัักั�ริกัำ�กัับ

ดูแลกัิจิ้กั�ริท้่ด้ จิ้ึงได้เข�้เป็นแนวริ่วมปฏิบัตี้ิภ�คเอกัชนไทย และแสดงเจิ้ตี้น�ริมย์ท้่แน่วแน่ว�่บริิษััทจิ้ะไม่ยอมริับกั�ริคอริ์ริัปชั่นทุกัริูปแบบ ตี้�มแนวท�ง

ของสม�คมส่งเสริิมสถ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors หริือ IOD)

ในปี 2562 ได้ดำ�เนินกั�ริยื่นขอคำ�ริับริองกั�ริเป็นสม�ชิกัของแนวริ่วมปฏิบัตี้ิของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ี้อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้คอริ์ริัปชั่น และได้ริับกั�ริริับริอง

เป็นสม�ชิกัแนวริ่วมปฏิบัตี้ิของภ�คเอกัชนไทย เมื่อวันท้่ 8 สิงห�คม 2562  โดยบริิษััทฯได้เข้�ริับมอบใบริับริองเป็นสม�ชิกัแนวร่ิวมปฏิบัตี้ิฯ ในโคริงกั�ริ

ตี้่อตี้้�นคอริ์ริัปชั่นของสม�คมส่งเสริิมสถ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทยในง�นสัมมน�ปริะจิ้ำ�ปี National Conference on Collective Action against

Corruption คริั�งท้่ 10 จิ้ัดขึ�นโดยคณะกัริริมกั�ริแนวริ่วมปฏิบัตี้ิของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริตี้่อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้ (CAC) ในวันท้่ 18 ตุี้ล�คม 2562 ถือเป็นกั้�ว

สำ�คัญท้่แสดงให้เห็นว�่บริิษััทฯ ม้คว�มตี้ั�งใจิ้ในกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจิ้กั�ริด้วยคว�มโปร่ิงใส และพริ้อมส่งเสริิมกั�ริต่ี้อตี้้�นกั�ริทุจิ้ริิตี้คอริ์ริัปชั่นในกั�ริดำ�เนิน

ธุริกัิจิ้อย่�งตี้่อเนื่อง และเพื่อขับเคลื่อนให้กั�ริตี้่อตี้้�นทุจิ้ริิตี้คอริ์ริัปชั่นม้กั�ริขย�ยตัี้วในวงกัว้�ง บริิษััทได้จิ้ัดกิัจิ้กัริริม “CAC Friend Get Friends”) เพื่อ

สริ้�งกั�ริแลกัเปล้่ยน เริย้นรู้ิและเชิญชวนคู่ค้�ของบริิษััทเข้�ริ่วมริณริงคก์ั�ริตี้่อตี้้�นคอร์ิริัปชั่น
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ก�รดำ�เนินง�นท�งสังคม13
ออริิจิ้ิ�นฯ พัฒน�สินค้�และบริิกั�ริภ�ยใตี้้แนวคิด EMPARTHY - SMART PRODUCTS + EXCELLENT SERVICES ด้วยกั�ริคำ�นึงถึงและใส่ใจิ้ริ�ยละเอ้ยด

คว�มตี้้องกั�ริของลูกัค้�ในทุกัๆด�้น โดยวิเคริ�ะห์จิ้�กักั�ริปริะเมินคว�มพึงพอใจิ้ของลกูัค้�ท้่ม้ตี้่อสินค�้และบริิกั�ริ เพื่อให้เกัิดกั�รินำ�ไปพัฒน�พัฒน�

โคริงกั�ริอย�่งสริ้�งสริริค์ และกั�ริส่งมอบสินค้�และบริิกั�ริท้่สร้ิ�งคว�มพึงพอใจิ้ให้กัับลูกัค�้อย่�งสูงสุด

กั�ริริับฟังคว�มคิดเห็นข้อเสนอแนะจิ้�กัลูกัค้� 

ผ่�นท�ง CALL CENTER 020 300 000

กั�ริบริิห�ริจิ้ัดกั�ริง�นนิตี้ิบุคคลโดยให้กั�ริบริิกั�ริด้�นเจิ้้�หน้�ท้่คว�มสะอ�ด

กั�ริริักัษั�คว�มปลอดภัย กั�ริดูแลง�นซ่อม

เคสชมเชย
2562

คว�มเอ�ใจใส่ใน
ก�รให้บริก�ร

คว�มรวดเร็วใน
ก�รให้บริก�ร

 คว�มรู้ใน
ก�รให้บริก�ร

คว�มสุภั�พ
และม�รย�ท

ก�รจัด
กิจกรรม

ผลกระทบที่เกิด
จ�กผู้อยูอ่�ศัย 

211 31 17 5 1 1

เคสร้องเรียน
2562

โปรโมชั่นส่งเสริม
ก�รข�ย

ก�รบริก�รของ
เจ้�หน้�ที่

ก�รบริก�รของ
บุคคลที่ไม่ใช่

ออริจิ้นฯ

ก�รบริห�ร
จัดก�รพ้้นที่โดย

นิติบุคคล

คุณภั�พก�ร
ก่อสร้�ง

คุณภั�พก�ร
ซ่อมแซม

2 86 3 26 25 6
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CUSTOMER SERVICE RELATION
MANAGEMENT (CRM)14

กั�ริบริิห�ริจิ้ัดกั�ริคว�มสัมพันธ์กัับลูกัค้�ของแผนกัลูกัค้�สัมพันธ์ (Origin Family) ได้ดำ�เนินกั�ริจิ้ัดกัิจิ้กัริริมริูปแบบตี้่�งๆ ท้่หล�กัหล�ยตี้ลอดทั�งปี

ให้กัับลูกัค้�ในโคริงกั�ริ ทั�งโคริงกั�ริพร้ิอมอยู่ และท้่ซื�อโคริงกั�ริใหม่ เพื่อสริ้�งคว�มสัมพันธ์อันด้ริะหว่�งกััน โดยให้คว�มสำ�คัญกัับทุกักัลุ่มคน ม้กั�ริ

เลือกักัิจิ้กัริริมท้่เหม�ะสมกัับทุกัเพศ ทุกัวัย และทุกักัลุ่มอ�ยุ

 กิจกรรม DIY ต่างๆ อ�ทิ กัิจิ้กัริริม “เพริ�ะรัิกัออกัแบบได้ Decorate your love with icing cookies” ร่ิวมกัันตี้กัแต่ี้งหน้�คกุักั้�ด้วยริอยัล

ไอซิ่งเนื่องในเทศกั�ลวันแห่งคว�มริักั, กัิจิ้กัริริม “Flower Design ใส่ใจิ้ ใส่แจิ้กััน” ร่ิวมกัันปริะดิษัฐ์ดอกัไม้จิ้�กัผ้�สักัหล�ด เติี้มเต็ี้มคว�มสดใสใหก้ัับ

คริอบคริัว กิัจิ้กัริริม workshop String Art กัิจิ้กัริริมทำ�ขนม เช่น ทำ�ลูกัชุบ

 กิจกรรมขอบคุณลูกค้า The Memorable Party เป็นกัิจิ้กัริริมขอบคุณลูกับ้�นคนพิเศษัท้่ให้กั�ริสนับสนุนโคริงกั�ริของท�งบริิษััทฯ เป็นอย่�ง

ด้ม�โดยตี้ลอด โดยริ่วมริับปริะท�นอ�ห�ริเมนูท้่เลือกัสริริพิเศษัสำ�หรัิบลูกัค�้คนสำ�คัญท่้ม�ร่ิวมง�นในวันน้�โดยเฉพ�ะพร้ิอมพบปะผู้คุยกัับผู้บริิห�ริ
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 Concert Origin “Time Machine” เล่น ร้อง ท่องเวลา คอนเสิริ์ตี้ใหญ่แห่งปีท้่ท�ง origin จิ้ัดมอบให้ลูกับ�้นเป็นปริะจิ้ำ�ทุกัปี แตี้่ในปีน้�ได้จิ้ัด

ขึ�นอย่�งเป็นพิเศษัเพื่อฉลองคริบริอบ 10 ปี Origin โดยม้ลูกับ้�นจิ้ำ�นวนกัว�่ 3,000 คน เข้�ร่ิวมชมคอนเสิริ์ตี้จิ้�กัศิลปินชื่อดัง เล่นกิัจิ้กัริริมเพื่อริับของ

ริ�งวัลภ�ยในง�น และยังได้ร่ิวมเป็นส่วนหนึ่งของกัิจิ้กัริริม “โตี้ขึ�นหนู/ผมอย�กัเป็น…” มอบเงินบริิจิ้�คให้กัับมูลนิธิ ซ้.ซ้.เอฟ. เพื่อเด็กัและเย�วชน ใน

พริะริ�ชูปถัมภ์สมเด็จิ้พริะเทพรัิตี้นริ�ชสุด�ฯสย�มบริมริ�ชกัุม�ริ้ เพื่อส�นฝันให้น้องๆในมูลนิธิได้ม้โอกั�สท�งกั�ริศึกัษั�

 กิจกรรม Origin Movie Day เป็นกัิจิ้กัริริมเพื่อคว�มบันเทิง มอบคว�มสุขให้กัับลูกับ้�น โดยได้จิ้ัดขึ�นทุกัไตี้ริม�ส ให้ลูกับ้�นทุกัโคริงกั�ริ ทั�ง

โคริงกั�ริใหม่และโคริงกั�ริพริ้อมอยู่ ได้ม้ส่วนในกั�ริเข้�ริ่วมกัิจิ้กัริริม โดยเป็นกัิจิ้กัริริมท้่ส�ม�ริถเข้�ริ่วมได้ทุกักัลุ่มวัย
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นวัตกรรมท�งธุรกิจ15
ORIGIN CONNECT
ออริิจิ้ิ�นฯ พัฒน� Origin Connect ซึ่งเป็น Application ท่้เปริ้ยบเสมือนเคริื่องมือในกั�ริช่วยจิ้ัดกั�ริให้เริื่องกั�ริพักัอ�ศัยของลกูัค�้เป็นเริื่องท้่ง่�ย

และอำ�นวยคว�มสะดวกัในกั�ริใช้ช้วิตี้ด้วยวิธ้ท้่ส�ม�ริถลดทอนเวล� และค่�ใช้จิ้่�ยจิ้�กักั�ริดำ�เนินง�นในด้�นตี้่�งๆ ซึ่งจิ้ะทำ�ให้ลูกัค้�ได้ริับกั�ริคว�ม

สะดวกัสบ�ยตี้ั�งแตี้่ Pre-Sale จิ้นถึงเข้�อยู่ท่้โคริงกั�ริ เช่น กั�ริตี้ริวจิ้สอบคว�มคืบหน้�โคริงกั�ริ ชำ�ริะ/ตี้ริวจิ้สอบงวดด�วน์ กัริริมสิทธิ� ชำ�ริะค่�

ส�ธ�ริณูปโภค ตี้ริวจิ้สอบพัสดุ ตี้ิดตี้่อกั�ริแจิ้้งซ่อม 24 ชั่วโมง

TOTAL DOWNLOAD
12,500 USER
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พนักง�น16
ค่�นิยมของออริิจิ้ิ�นฯ ท่้ถือเป็นหัวใจิ้สำ�คัญของวัฒนธริริมองค์กัริ ในกั�รินำ�พ�บุคล�กัริท้่เป็นกัำ�ลังสำ�คัญในกั�ริขับเคลื่อนองค์กัริให้ปริะสบคว�มสำ�เริ็จิ้ 

ด้วยกั�ริสริ้�งทัศนคตี้ิและพฤตี้ิกัริริมของพนักัง�นให้ม้เป้�หม�ยเป็นหนึ่งเด้ยวกัันทั�งองค์กัริ

Ownership
พนักัง�นม้ส่วนริ่วมในคว�มสำ�เริ็จิ้ และกั�ริเป็นเจ้ิ้�ของออริิจิ้ิ�นฯ ริ่วมกััน ผ่�นกั�ริสื่อส�ริภ�พลกััษัณ์ท้่ด้ในรูิปแบบคว�มริ่วมมือในกิัจิ้กัริริมโคริงกั�ริตี้่�งๆ 

Professional & Friendly
กั�ริทำ�ง�นอย�่งมืออ�ช้พ ท้่ม้คว�มเป็นมิตี้ริ และสริ้�งเคริือข่�ยกั�ริทำ�ง�น ริับผิดชอบง�นท้่ได้ริับมอบหม�ย เพื่อเป้�หม�ยองค์กัริ

ข้อมูลพนักงาน

 Origin Heart Office (OHO) เพื่อให้บริิเวณสถ�นท้่ทำ�ง�นและสภ�พแวดล้อมม้บริริย�กั�ศท้่ด้เหม�ะต่ี้อกั�ริปฏิบัตี้ิง�น อ้กัทั�งบริิษััทยังได้

คำ�นึงถึงสุขภ�พอน�มัย คว�มสะอ�ดและคว�มปลอดภัยตี้่อช้วิตี้และทรัิพย์สินของพนักัง�น ริวมถึงสวัสดิภ�พท้่ด้ของพนักัง�น และสภ�พแวดล้อมใน

กั�ริทำ�ง�น

พนักง�น ช�ย หญิง

 1,243 475 768

ตำ่�กว่� 30 ปี 31 - 50 ปี 51 ปีข้้นไป

693 511 39

ปฏิบิัติก�ร ผู้จัดก�รข้้นไป ผู้บริห�ร

967 260 16

ช่วงอายุ

ระดับงาน
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 Origin Day ผู้บริิห�ริริะดับสูงถ่�ยทอดวิสัยทัศน์ เป้�หม�ยกั�ริดำ�เนินง�นท�งธุริกิัจิ้ของบริิษััทฯ ริวมถึงผลปริะกัอบกั�ริปริะจิ้ำ�ไตี้ริม�สให้แกั่

พนักัง�น เพื่อให้เป็นไปในแนวท�งปฏิบัตี้ิเด้ยวกัันทั�งองค์กัริ

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาส ีกั�ริแข่งขันเกั็บคะแนนในริ�ยกั�ริตี้่�งๆท้่ส่งเสริิมให้พนักัง�นได้ออกักัำ�ลังกั�ย ม้กั�ริจิ้ัดกัิจิ้กัริริมกัฬ้�ส้ปริะจิ้ำ�ปี

การฝึึกอบรมเพ่่อพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริิมและพัฒน�ศักัยภ�พของพนักัง�นในแตี้่ละกัลุ่มให้ส�ม�ริถปฏิบัติี้ง�นได้ตี้�มเป้�หม�ยเพ่ือบริริลุวัตี้ถุปริะสงค์ร่ิวมกัันแบบ Win - Win ทั�ง

องค์กัริและพนักัง�น ซ่ึงบริิษััทฯได้พัฒน�โปริแกัริม E-Learning เพ่ือให้พนักัง�นส�ม�ริถเข้�ถึงกั�ริเร้ิยนรู้ิและพัฒน�คว�มส�ม�ริถในกั�ริทำ�ง�นได้แบบ 

Anytime และ Anywhere
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 การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานใหม่ บริิษััทฯ ไดก้ัำ�หนดให้ม้กั�ริอบริมสำ�หริับพนักัง�นใหม่ เพื่อให้พนกััง�นใหม่ได้เข้�ใจิ้ถึงวัฒนธริริมองค์กัริ 

 ขอ้มลูพื�นฐ�นขององคก์ัริ และหนว่ยง�นตี้�่งๆ ท้เ่กั้ย่วขอ้ง เข�้ใจิ้ในธรุิกัจิิ้ของบริษัิัทฯ ริวมถงึไดท้ริ�บขอ้มลูท�งด�้นสทิธปิริะโยชนแ์ละสวสัดกิั�ริ

 ตี้่�งๆท้่พนกััง�นจิ้ะได้รัิบ เพื่อให้พนักัง�นส�ม�ริถเริย้นรู้ิและปริับตี้ัวเข้�กัับองค์กัริได้อย่�งม้ปริะสิทธิภ�พ ในหลักัสูตี้ริ Onboard Training 

 Program และจิ้ัดให้พนักัง�นใหม่เข�้ริ่วมโคริงกั�ริ Origin School ซึ่งเป็นโคริงกั�ริท่้จิ้ัดขึ�นโดยม้วัตี้ถุปริะสงค์เพื่อพ�พนกััง�นเข้�ใหม่ไป

 ศึกัษั�ดูง�นในโคริงกั�ริตี้่�งๆของบริิษััทฯ โดยตี้ลอดริะยะเวล�ในกั�ริศึกัษั�ดูง�น พนกััง�นจิ้ะได้ริับคำ�แนะนำ�จิ้�กัท้มผู้จิ้ัดโคริงกั�ริ และท้ม

 ผู้บริิห�ริท่้เกั้่ยวข้อง ซึ่งจิ้ะทำ�ให้พนักัง�นเข้�ใจิ้ถึงธุริกัิจิ้ และสภ�พแวดล้อมในกั�ริทำ�ง�นทั�งในฝ่�ยของตี้นเอง และฝ่�ยอื่นๆ ม�กัขึ�น 

 การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานทุกคน บริิษััทฯ จิ้ัดให้ม้กั�ริสำ�ริวจิ้คว�มจิ้ำ�เป็นในกั�ริฝึกัอบริมและพัฒน� เพื่อริวบริวมข้อมูลท้่ได้ม�จิ้ัดทำ�แผน

 กั�ริพัฒน�สู่คว�มเป็นมืออ�ช้พในง�น (Professional Development Program) เพื่อนำ�ไปใช้ในกั�ริอบริมพนักัง�นริ�ยบุคคล (Individual

 Development Program) ให้ส�ม�ริถม้โอกั�สสริ้�งผลง�นให้สำ�เร็ิจิ้ได้ตี้�มเป้�หม�ยได้อย่�งเท่�เท้ยมกัันตี้�มแตี้่คว�มมุ่งมั่นและทุ่มเทท่้

 แตี้่ละคนม้ในกั�ริทำ�ง�น

 การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานในระดับบริหาร บริิษััทฯ คำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของบทบ�ทคว�มริับผิดชอบของพนักัง�นในริะดับบริิห�ริ ไม่ว�่ 

 จิ้ะเป็นผู้บริิห�ริริะดับตี้้น ริะดับกัล�ง และริะดับสูง จิ้ึงได้ม้กั�ริกัำ�หนดแผนกั�ริพัฒน�ภ�ยใตี้้โปริแกัริม Origin Leadership Development

 พนักงานกลุ่ม Talent & Successor บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดแผนในกั�ริพัฒน�พนักัง�นท้่ม้ผลกั�ริปฏิบัติี้ง�นและพฤติี้กัริริมในกั�ริทำ�ง�นในริะดับ

 ด้เย้่ยมอย�่งตี้่อเนื่อง จิ้ะได้รัิบกั�ริพิจิ้�ริณ�เข�้ริ่วมหลักัสูตี้ริกั�ริพัฒน�เพื่อเป็นผู้สืบทอดตี้ำ�แหน่งของผู้บริิห�ริริะดับสูงต่ี้อไปในอน�คตี้

พนักง�น (คน) ก�รอบรม (ชม.) จำ�นวนชม./คน

1,243 6901.0 5.5

ปฏิิบัติก�ร (คน) ผู้จัดก�รข้้นไป (คน) ผู้บริห�ร (คน)

591 273 17

อบรมหลักสูตรคว�มปลอดภััย
อ�ชีวอน�มัย (คน)

อุบัติเหตุในโครงก�รก่อสร้�ง
(ครั้ง)

319 2

ชั่วโมงการฝึึกอบรม การฝึึกอบรมตามระดับงาน/คน

การฝึึกอบรมด้านความปลอดภัย

Everyone Can Sell
โคริงกั�ริท่้เปิดโอกั�สให้พนักัง�นกัลุ่มท่้ไม่ใช่ Sales ส�ม�ริถม้ส่วนร่ิวมในกั�ริห�ลูกัค้�เพ่ือข�ยบ้�นและคอนโดของออริิจิ้ิ�นได้ ซ่ึงถือว่�เป็นโคริงกั�ริท่้

สร้ิ�งขึ�นเพ่ือตี้อบโจิ้ทย์เร่ืิอง Employee Engagement ได้อย่�งชัดเจิ้น ภ�ยใต้ี้แนวคิดแบบ Win - Win น่ันก็ัคือเป็นโคริงกั�ริท่้ทำ�ให้พนักัง�นม้โอกั�ส

ในกั�ริห�ริ�ยได้เพ่ิมอ้กัหน่ึงช่องท�งจิ้�กักั�ริข�ยบ้�นและคอนโด และในส่วนของบริิษััทเองนั�น นอกัจิ้�กัจิ้ะส�ม�ริถเพ่ิมริ�ยได้จิ้�กักั�ริข�ยโดยพนักัง�น

กัลุ่ม non sales แล้วนั�น ยังส�ม�ริถทำ�ให้พนักัง�นในองค์กัริม้คว�มเข้�ใจิ้สินค้�และบริิกั�ริของบริิษััทฯม�กัขึ�น ซ่ึงเม่ือพนักัง�นม้คว�มม่ันใจิ้สินค้�ของ

ออริิจิ้ิ�นฯ ก็ัจิ้ะนำ�ไปสู่กั�ริแนะนำ�ต่ี้อให้คนรู้ิจิ้ักัม�ซื�อ จึิ้งนับได้ว่�เป็นโคริงกั�ริท่้ส�ม�ริถตี้อบโจิ้ทย์คว�มม่ันใจิ้และคว�มผูกัพันท่้พนักัง�นม้ตี้่อแบรินด์

ออริิจิิ้�น และองค์กัริได้เป็นอย่�งด้
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การพัฒนาชุมชนและสังคม
ออริิจิิ้�นฯ เช่ือว่�ชุมชนและสังคมท่้ด้จิ้ะก่ัอให้เกิัดกั�ริพัฒน�อย่�งย่ังยืน โดยบริิษััทได้สนับสนุนกั�ริทำ�กิัจิ้กัริริมต่ี้�งๆเพ่ือส่งเสริิมให้บุคล�กัริในสังคม และ

ชุมชนม้คุณภ�พช้วิตี้คว�มเป็นอยู่ท่้ด้ขึ�น โดยสนับสนุนกิัจิ้กัริริมให้กัับทุกักัลุ่มคนในสังคม ชุมชนใกัล้เค้ยง โริงเร้ิยน ตัี้�งแต่ี้เด็กั ไปจิ้นถึง กัลุ่มผู้สูงวัย ให้

ทุกัคนม้ช้วิตี้คว�มเป็นอยู่ท่้ด้ขึ�น โดยไม่แบ่งแยกัว่�เป็นชุมชนท่้ได้รัิบผลกัริะทบจิ้�กักัริะบวนกั�ริผลิตี้สินค้�และบริิกั�ริโดยตี้ริงหรืิอไม่

  โครงการ “Origin สานฝัน พัฒนาโรงเรียน” เป็นโคริงกั�ริท่้บริิษััทฯ ได้ให้กั�ริสนับสนุนกั�ริพัฒน�โริงเร้ิยนท่้ข�ดแคลนโอกั�สในกั�ริพัฒน�คว�ม

เป็นอยู่ท่้ด้ ทั�งสภ�พแวดลอ้ม ภูมิทัศน์ ริวมถงึแหลง่กั�ริเร้ิยนรู้ิตี้�่งๆ ภ�ยในโริงเร้ิยน ซ่ึงส่งผลตี้อ่กั�ริเร้ิยนรู้ิของเดก็ัและเย�วชน เพริ�ะโริงเร้ิยนถือเป็นบ้�น

หลังท่้สองของนักัเร้ิยนในกั�ริดำ�เนินช้วิตี้ ท�งบริิษััทฯ เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของกั�ริม้สภ�พแวดล้อมท่้ด้ในโริงเร้ิยน จึิ้งได้ร่ิวมกัับพันธมิตี้ริท�งกั�ริค้�

พนักัง�น และลูกับ้�น ในกั�ริร่ิวมทำ�คว�มด้ พัฒน�โริงเร้ิยน ซ่อมแซมตึี้กัอ�ค�ริ และพัฒน�แหล่งเร้ิยนรู้ิ พร้ิอมปรัิบปรุิงภูมิทัศน์โดยริอบของโริงเร้ิยน

ในน่�อยู่ม�กัย่ิงขึ�น

  โครงการ “สงกรานต์นี�พ่ีให้น้อง” ออริิจิิ้�นฯ สนับสนุนให้พนักัง�นได้ร่ิวมกัันกัลับไปพัฒน�บ้�นเกิัดของตี้นในช่วงวันหยุดสงกัริ�นต์ี้เป็นปริะจิ้ำ�ทุกั

ปี โดยกั�ริมอบหนังสือและส่ือกั�ริเร้ิยนกั�ริสอนให้กัับโริงเร้ิยนในบ้�นเกิัดของพนักัง�นจัิ้งหวัดต่ี้�งๆ
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  โครงการ “Origin Creative Contest” กั�ริปริะกัวดกั�ริออกัแบบพื�นท่้ส่วนกัล�งคอนโดมิเน้ยม ภ�ยใต้ี้แนวคิด “Gen-Z : The Origin Con-

dominium” โดยเปิดโอกั�สให้นิสิตี้/นักัศึกัษั�ในริะดับปริิญญ�ตี้ร้ิ ร่ิวมส่งผลง�นออกัแบบ ซ่ึงโคริงกั�ริน้�จัิ้ดขึ�นเพ่ือส่งเสริิมให้นิสิตี้/นักัศึกัษั�ได้ม้โอกั�ส

พัฒน�ศักัยภ�พด้�นกั�ริออกัแบบ ซ่ึงจิ้ะม้กั�ริจัิ้ด Workshop และม้กั�ริ Coaching โดยท้มสถ�ปนิกัมืออ�ช้พของบริิษััทฯ ให้กัับนิสิตี้/นักัศึกัษั�ท่้เข้�

ปริะกัวด 

พันธมิตรทางธุรกิจ
กั�ริดำ�เนินธุริกิัจิ้ของออริิจิิ้�นฯ ต้ี้องอ�ศัยคว�มร่ิวมมือจิ้�กัพันธมิตี้ริและคู่ค้�ท�งธุริกิัจิ้ท่้หล�กัหล�ย โดยบริิษััทฯจิ้ะทำ�กั�ริกัำ�หนดม�ตี้ริฐ�นกั�ริปฏิบัติี้

ง�น ปริะเมินผลง�น และกั�ริคัดกัริองคู่ค้� เพ่ือนำ�ไปพัฒน�ศักัยภ�พสินค้�และบริิกั�ริท่้ม้คุณภ�พมอบให้แก่ัลูกัค้�ได้อย่�งย่ังยืน ซ่ึงบริิษััทฯ จิ้ะทำ�กั�ริ

ติี้ดตี้�มและปริะเมินผลกั�ริดำ�เนินง�นของคู่ค้�ปริะจิ้ำ�ปี โดยกัำ�หนดให้ฝ่�ยจัิ้ดซื�อจัิ้ดจ้ิ้�งเป็นผู้ปริะเมินศักัยภ�พคู่ค้�ก่ัอนกั�ริซื�อข�ย และคัดกัริองคู่ค้�ท่้

ม้ผลกั�ริปริะเมินตี้ำ่�กัว่�เกัณฑ์ออกัจิ้�กั Approved Vendor List

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
 • คุณภาพของสินค้า ตี้ริวจิ้สอบคุณภ�พ ตี้ริงตี้�มม�ตี้ริฐ�นท่้อยู่ในเกัณฑ์กัำ�หนด

 • การจัดส่งสินค้าและการส่งมอบงาน ตี้ริงตี้�มกัำ�หนดเวล� และสถ�นท่้ตี้�มแผนง�น

 • ความพึงพอใจ คว�มริวดเร็ิวในกั�ริดำ�เนินง�น และกั�ริตี้อบสนองกั�ริแก้ัไขปัญห�อย่�งม้ปริะสิทธิภ�พ
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ก�รดำ�เนินง�นด�้นสิ่งแวดล้อม17
ออริิจิิ้�นฯ ให้คว�มสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริจัิ้ดกั�ริและผลกัริะทบด้�นส่ิงแวดล้อมในทุกักัริะบวนกั�ริของกั�ริดำ�เนินธุริกิัจิ้ ริวมถึงใช้ทรัิพย�กัริอย่�งม้

ปริะสิทธิภ�พและส่งเสริิมกั�ริปริะหยัดพลังง�นตี้�มหลักักั�ริส�กัล

การใช้วัสดุประหยัดพลังงาน กั�ริเลือกัใช้วัสดุอุปกัริณ์ท่้ปริะหยัดพลังง�นในอ�ค�ริ เพ่ือให้เกิัดกั�ริปริะหยัดพลังง�นในริะยะย�ว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกั�ริ

ออกัแบบท่้จิ้ะช่วยปริะหยัดพลังง�น อันนำ�ม�สู่กั�ริลดค่�ใช้จ่ิ้�ยในครัิวเรืิอนให้แก่ัลูกัค้� เช่น กั�ริเปล่้ยนสุขภัณฑ์ในห้องนำ�� ก๊ัอกันำ�� ฝักับัวให้เป็นแบบ

ปริะหยัดนำ�� ทำ�ให้ใช้นำ��ในปริิม�ณท่้น้อยลง กั�ริใช้ไฟหลอด LED ท่้ม้คว�มร้ิอนค่อนข้�งตี้ำ่� จึิ้งไม่ทำ�ให้ห้องและสภ�พแวดล้อมบริิเวณนั�นเกิัดคว�มร้ิอน

จิ้�กัแสงไฟ เป็นกั�ริลดภ�ริะของกั�ริใช้เคร่ืิองปรัิบอ�กั�ศในกั�ริทำ�คว�มเย็น และกั�ริใช้เคร่ืิองใช้ไฟฟ้�ท่้ม้ฉล�กัปริะหยัดไฟเบอร์ิ 5 เพ่ือให้ลูกัค้�ส�ม�ริถ

ปริะหยัดค่�ใช้จ่ิ้�ยจิ้�กักั�ริใช้ไฟฟ้�ในริะยะย�ว

การป้องกันผลกระทบทางอากาศ กั�ริปฏิบตัี้ติี้�มข้อบังคับ และกั�ริบริิห�ริจัิ้ดกั�ริส่ิงแวดล้อมในง�นก่ัอสร้ิ�งอ�ค�ริ เพ่ือดูแลสุขภ�วะอน�มัยของพนักัง�น

ผู้รัิบเหม� และรัิบผิดชอบต่ี้อส่ิงแวดล้อมของชุมชนข้�งเค้ยงริะหว่�งกั�ริดำ�เนินกั�ริ เช่น กั�ริติี้ดตัี้�งผ้�ใบหรืิอตี้�ข่�ยกัันฝุ่นละอองริอบตัี้วอ�ค�ริตี้ลอด

ริะยะเวล�กั�ริก่ัอสร้ิ�ง กั�ริฉ้ดละอองนำ��ลดฝุ่นละอองท่้เกิัดจิ้�กักั�ริก่ัอสร้ิ�ง

การบริหารจัดการนำ�า ลดปริิม�ณกั�ริใช้นำ��อย่�งม้ปริะสิทธิภ�พ โดยกั�ริติี้ดตัี้�งสุขภัณฑ์ปริะหยัดนำ�� หรืิอม้อุปกัริณ์ควบคุมกั�ริเปิด ปิดนำ��อัตี้โนมัติี้ เช่น 

สุขภัณฑ์ท่้ไม่ใช้นำ�� ตี้ลอดจิ้นติี้ดตัี้�งม�ตี้ริวัดนำ��ย่อย เพ่ือกั�ริบริิห�ริจัิ้ดกั�ริกั�ริใช้นำ�� และตี้ริวจิ้สอบกั�ริร่ัิวซึมของนำ��บริิเวณพื�นท่้หลักัและบริิเวณโดยริอบ

อ�ค�ริ ริวมถึงกั�ริสร้ิ�งบ่อหน่วงนำ��ขน�ดใหญ่บริิเวณอ�ค�ริ สำ�หรัิบริองรัิบปริิม�ณนำ��ฝนก่ัอนริะบ�ยสู่ริะบบริะบ�ยนำ��ส�ธ�ริณะ 

Circular Living ลดกั�ริใช้ทรัิพย�กัริอย่�งสิ�นเปลือง ลดกั�ริเกิัดของเส้ย สนับสนุนกั�ริจัิ้ดกั�ริขยะพล�สติี้กั และนำ�ทรัิพย�กัริม�หมุนเว้ยนใช้ซำ�� หรืิอนำ�

วัสดุท่้ผ่�นกั�ริผลิตี้ซำ��กัลับม�ใช้ใหม่อย่�งม้ปริะสิทธิภ�พและย่ังยืน เช่น กั�ริใช้วัสดุตี้กัแต่ี้งพื�นลวดล�ยใกัล้เค้ยงวัสดุธริริมช�ติี้ปริะเภท PVC ท่้ม้คว�ม

แข็งแริง ทนท�น และช่วยลดกั�ริใช้ทรัิพย�กัริ ส�ม�ริถนำ�กัลับไปร้ิไซเคิลใช้ปริะโยชน์ใหม่ได้อย่�งคุ้มค่� ซ่ึงแตี้กัต่ี้�งจิ้�กัวัสดุท่้ทำ�ม�จิ้�กัธริริมช�ติี้ ท่้

ต้ี้องทำ�ล�ยทรัิพย�กัริธริริมช�ติี้และส่ิงแวดล้อม
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SMART ECO กั�รินำ�แนวคิดกั�ริบริิห�ริจัิ้ดกั�ริพลังง�นอย่�งม้ปริะสิทธิภ�พ ‘‘ENERGY MANAGEMENT SYSTEM’’ เพ่ือสร้ิ�งคุณภ�พช้วิตี้ท่้ด้ต่ี้อผู้อยู่อ�ศัย

ให้เกิัดปริะโยชน์สูงสุดจิ้�กักั�ริใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่� ด้วยกั�ริใช้พลังง�นทดแทน และเทคโนโลย้ท่้ทันสมัย

  • SOLAR CELL จิ้�กัแสงอ�ทิตี้ย์เป็นพลังง�นสะอ�ดท่้ใช้แล้วไม่ม้วันหมด จึิ้งนำ�ม�สร้ิ�งพลังง�นไฟฟ้�ในพื�นท่้ส่วนกัล�ง เพ่ือปริะหยัดค่�ไฟฟ้�

   ส่วนกัล�ง และลดภ�วะโลกัร้ิอน

  • Smart Shelter  สเตี้ช่ันอัจิ้ฉริิยะ ผลิตี้พลังง�นแสงอ�ทิตี้ย์ ผ่�น  Solar Cell ติี้ดตัี้�ง Smart Screen  จิ้ออัจิ้ฉริิยะ ท่้ส�ม�ริถเช็คสภ�พจิ้ริ�จิ้ริ 

   เช็คอุณหภูมิ และสภ�พอ�กั�ศ  เช็คค่�ฝุ่น PM 2.5  พร้ิอมจุิ้ด “Wireless Charger’’ สำ�หรัิบ Smart Phone พร้ิอม Bike Sharing พร้ิอม

   จุิ้ดจิ้อดจัิ้กัริย�น  

  • EV Charger  สถ�น้ช�ร์ิจิ้ริถยนต์ี้ไฟฟ้� ทำ�หน้�ท่้เป็นตัี้วช�ร์ิจิ้แบตี้เตี้อร่้ิริถยนต์ี้ไฟฟ้�

  • Smart LAMP Censor ริะบบเปิด ปิดไฟส่วนกัล�งอัตี้โนมัติี้ ผ่�นริะบบเซ็นเซอร์ิ ช่วยให้ปริะหยัดไฟฟ้� และค่�ใช้จ่ิ้�ยส่วนกัล�ง 

  • PEA Hero Platform ริะบบกั�ริจัิ้ดกั�ริพลังง�นร่ิวมกัับกั�ริไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค บริิห�ริจัิ้ดกั�ริพลังง�นอย่�งม้ปริะสิทธิภ�พ ริวมถึง กั�ริให้

   บริิกั�ริด้�นกั�ริตี้ริวจิ้สอบและซ่อมบำ�รุิงริะบบไฟฟ้�ภ�ยในโคริงกั�ริ

Origin Make It Green เป็นโคริงกั�ริ Zero Waste ภ�ยในสำ�นักัง�นใหญ่ และโคริงกั�ริคอนโดมิเน้ยมของบริิษััทฯ ท่้ม้วัตี้ถุปริะสงค์ในกั�ริลดกั�ริใช้

ทรัิพย�กัริอย่�งสิ�นเปลือง ลดกั�ริใช้ขยะพล�สติี้กัให้ได้ม�กัท่้สุด และสนับสนุนกั�ริจัิ้ดกั�ริขยะอย่�งม้ปริะสิทธิภ�พและย่ังยืน 

  • โคริงกั�ริท่้บริิษััทถุงผ้�ให้ยืม ม้กั�ริจัิ้ดตัี้�งจุิ้ดให้บริิกั�ริถุงผ้�ยืมแล้วคืนในบริิเวณโคริงกั�ริคอนโดมิเน้ยมและสำ�นักัง�นใหญ่ ให้ลูกัค้�และ

   พนักัง�นส�ม�ริถหยิบไปใช้ได้ทุกัเวล� เพ่ือลดกั�ริใช้ถุงพล�สติี้กั Single use 

  • โคริงกั�ริต้ี้นแบบกั�ริจัิ้ดกั�ริขยะ ภ�ยในสำ�นักัง�นใหญ่ของบริิษััทฯ จัิ้ดให้ม้กั�ริคัดแยกัขยะ รัิบบริิจิ้�คขยะท่้ส�ม�ริถนำ�ไปร้ิไซเคิลต่ี้อได้ 

   เช่น ฝ�ขวดนำ��พล�สตี้กิั หลอด ปฏิทิน และขย�ยผลไปยงัโคริงกั�ริคอนโดมเิน้ยมของบริิษััทฯ โดยไดจั้ิ้ดให้ม้กั�ริคัดแยกัขยะภ�ยใตี้ ้Concept 

   คอนโดสะอ�ดปลอดเชื�อ ริวมถึงส�ธิตี้วิธ้กั�ริร้ิไซเคิลขยะพล�สติี้กั ท่้จิ้ะเป็นส่วนหน่ึงในกั�ริสร้ิ�งจิิ้ตี้สำ�นึกัเร่ืิองกั�ริคัดแยกัขยะของพนักัง�น

   และลูกัค้�ในโคริงกั�ริ 

  • โคริงกั�ริส่งต่ี้อของท่้ไม่ใช้แล้ว วัสดุ อุปกัริณ์ภ�ยใน Sale Gallery เป็นโคริงกั�ริท่้เกิัดขึ�นจิ้�กักั�ริท่้บริิษััทฯม้ส่ิงของท่้ไม่ได้ใช้ง�นต่ี้อ จึิ้งนำ�

   ส่ิงของเหล่�นั�นไปบริิจิ้�คให้กัับชุมชน โริงเร้ิยน หรืิอมห�วิทย�ลัยท่้อยู่โดยริอบโคริงกั�ริของบริิษััทฯ เช่น โมเดลแบบจิ้ำ�ลองคอนโดมิเน้ยม

   ท่้ใช้ปริะกัอบกั�ริข�ย โดยจิ้ะม้กั�ริใช้ง�นตี้ลอดริะยะเวล�ท่้ปริะช�สัมพันธ์และข�ยโคริงกั�ริ ซ่ึงหลังจิ้�กัจิ้บขั�นตี้อนกั�ริข�ยโคริงกั�ริแล้ว 

   แบบจิ้ำ�ลองน้�ก็ัจิ้ะถูกันำ�ไปทิ�ง ไม่ได้ใช้ปริะโยชน์ต่ี้อ
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GRI CONTENT INDEX18
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 9
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER (S) OMISSION/NOTE

102-19 Delegating authority 9

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

9, 10

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

9

102-23 Chair of the highest governance body 9

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 9

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

9

102-27 Collective knowledge of highest governance body 19

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 13

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

13

102-30 Effectiveness of risk management processes 22

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
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER (S) OMISSION/NOTE

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

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

GRI 301 Materials 

301-1 Materials used by weight or volume 36

301-2 Recycled input materials used 36

GRI 302  Energy

302-1 Energy consumption within the organization 36

302-4 Reduction of energy consumption 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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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE NUMBER (S) OMISSION/NOTE

GRI 401 Employment 

401-1 New employee hires and employee turnover 31

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

31 - 33

GRI 403 Occupational Health and Safety 

403-1 Occupational health and safety management system 33

403-3 Occupational health services 33

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

33

403-5 Worker training on occupational health and safety 33

403-9 Work-related injuries 33

GRI 404 Training and Education 

404-1 Average hours of training per year per employee 33

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

32 - 33

404-3 
Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews

33

GRI 413  Local Communities 

413-1
Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

24, 34

GRI 414 Supplier Social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 35

GRI 416 Customer Health and Safety 

416-1 
Assessment of the health and safety impacts of product and 
service categories

27


