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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน
ปี 2562 เป็นปีที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ “การ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: Year of Excellence”
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ตามแผนธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ปี
2560-2562 เพื่ อ สร้ า งสมดุ ล และบู ร ณาการการ
ทำ�งานภายใต้ภาวะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงสภาพการ
แข่ ง ขั น ในตลาด และมาตรการกำ � กั บ ดู แ ลสิ น เชื่ อ
ที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทำ�ให้ภาพรวมของธุรกิจในปี 2562
ปรับตัวลดลงในสัดส่วนร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับปี 2561
ทางด้านมิติเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์ดังที่กล่าว
มาข้างต้น การนำ�กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ มาใช้ใน
การดำ�เนินงานตามแนวทาง Green Enterprise และ
Green Financial Management นอกจากจะทำ�ให้
บริ ษั ท สามารถรั ก ษาอั ต ราการทำ � กำ � ไรไว้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมแล้ว ยังสามารถรักษายอดขายและขยาย
ฐานลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่ไปกับความ
เป็นเลิศในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เครดิ ต เรทติ้ ง โดย
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำ�กัด ให้อยู่ที่ระดับ A- ซึ่ง
แสดงถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการกำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร
อย่างเหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการเงินอย่างมีวินัย รัดกุม
ในส่วนของมิติทางด้านสังคม บริษัทให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าและขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดกลาง-บนได้
สำ�เร็จ โดยยังคงยึดมั่นในการสร้างโอกาสให้ทุกคนมี
บ้าน และการทำ�การตลาดที่เป็นธรรม ตามแนวทาง
Green Marketing Management และมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ ทั้งการดูแลและบริหาร

2

INTRODUCTION

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ด้วยแนวคิด Green Community
Management และธุรกิจบริการด้านทีป่ รึกษาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แบบครบวงจร ทำ�ให้บริษัทสามารถขยายฐานรายได้ของธุรกิจบริการ
ออกไปสู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ นอกเหนือจากการดูแลและบริหาร
ชุมชนในโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท
ในมิติของการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความ
เป็นเลิศในการออกแบบและบริหารจัดการโครงการทุกโครงการทั้งที่อยู่
อาศัย และ อาคารสำ�นักงาน ด้วยมาตรฐาน Green Design Concept
และ Green Construction Process ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
โดยบริษัทพัฒนามาตรฐานดังกล่าวจากเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
อย่าง Leadership in Energy and Environmental Design หรือ LEED
และเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของ Thai’s Rating of Energy and
Environmental Sustainability หรือ TREES โดยมีการปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะแนวคิดในการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากร อย่างเป็นระบบ เพื่อลดปริมาณขยะและเพื่อการนำ�กลับมาใช้
ใหม่ โดยมีเป้าหมายสูก่ ารเป็นส่วนหนึง่ ของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2019” จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ความสำ�เร็จจากการดำ�เนินงานภายใต้แนวคิด 6 GREEN LPN เป็น
กลยุ ท ธ์ ที่ นำ � ไปปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ 10 กระบวนการทำ � งานที่ เ ป็ น เลิ ศ
นำ � ไปสู่ ความพึ งพอใจและการยอมรั บ ในการดำ � เนิ น งานของบริษัท
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
ชุมชนและผูอ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียงโครงการ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการของบริษทั
แรงงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ตั้งแต่ ผู้บริหาร พนักงาน LPN Team และ Lumpini Team ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

ถึงแม้ปี 2562 เป็นปีที่เราเผชิญกับภาวะยากลำ�บากในการดำ�เนินงาน
ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่
ด้วยปณิธานในการทำ�งานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีบ้านที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานในการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
ให้กับสังคมไทย ด้วยการส่งมอบที่อยู่อาศัยและบริการหลังการส่ง
มอบที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นเลิศด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ
จากกระบวนการทำ�งานที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว ทำ�ให้ปี 2562 และกอปรด้วยธรรมาภิบาล โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้รับรางวัลที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการทำ�งานขององค์กร ในทุ ก มิ ติ และตอบสนองต่ อ เป้ า หมายของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
อาทิ รางวัล Special Recognition for Building Communities โดย (Sustainable Development Goals)
Property Guru Property Report ในงานประกาศผลรางวัล “Property
Guru Thailand Property Awards 2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบ ผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของบริษัท จะนำ�ไปสู่การพัฒนา
การด้านอสังหาริมทรัพย์ทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย จากการดำ�เนินธุรกิจของ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต
บริษทั ทีม่ สี ว่ นร่วมสร้างสรรค์สงั คมคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู”่ และส่งต่อความมั่นคงและมั่งคั่งไปสู่ทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน
ในขณะเดียวกันบริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ทีม่ กี ารกำ�กับดูแล
กิจการในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทได้รับการจัดลำ�ดับเป็น 1
ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100 : Environmental , Social and
Governance) ประจำ�ปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อ
กัน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment : THSI) ให้กับบริษัทเป็นปีที่ 4 ใน
งานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET Sustainability
Awards 2019) และ บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์
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(อมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ปี 2563-2565
“เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในมิติผลประกอบการของการดำ�เนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุล
และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า (LPN Team)

รักษาอัตราผลตอบแทน
และความเชื่อมั่นในการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กร ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารความเสี่ยง
ภายในสภาวะวิกฤติ

พัฒนาศักยภาพให้เป็น
คนเก่งมือโปร (Proficient)
พร้อมร่วมมือร่วมใจ
ในการมีส่วนร่วมผลักดัน
การดำ�เนินงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมาย

สร้างความภูมิใจใน
การเป็นเจ้าของด้วยการ
ส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยกลยุทธ์
“น่าอยู่” และ “คุณคือ
คนสำ�คัญ”

ร่วมมือร่วมใจใน
การประคับประคอง
การดำ�เนินงาน
ในทุกภาคส่วน
เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ

บ้านข้างเคียง

ผู้อยู่อาศัย

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ เยียวยา
และดูแลผลกระทบ
จากการดำ�เนินงาน
รวมทั้งสร้างการ
มีส่วนร่วมและสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน

ส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริง
ของการอยู่อาศัย”
ภายใต้กลยุทธ์
“ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย”
ด้วยราคาที่เหมาะสม
(Affordable Price)
กับลูกค้าทุกกลุ่ม

ร่วมดูแลคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย และชีวอนามัย
ผ่านการสนับสนุน
การดำ�เนินงานของปิยมิตร
และการจัดกิจกรรม

ดำ�เนินงานอย่างรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตามแนวทาง 6 GREEN LPN
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ
“การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C”
ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำ�เนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำ�ไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร
(Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำ�เนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ
เป้าหมาย ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลือ่ นองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน” (Sustainable Development)

C-L-A-S-S-I-C
สมรรถหลักองค์กร
(Core Competency)

C

L

A

Cost with Quality

Lateral Thinking

Alliance

บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

คิดนอกกรอบ

ปิยมิตร

การตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของการใช้ทรัพยากรด้วยความ
ระมั ด ระวั ง และรอบคอบ และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุง่ เน้นลดต้นทุนทัง้ ต้นทุนตรง
และต้นทุนแปร รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ส่ ว นเกิ น ในทุ ก ส่ ว นงานอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยคำ � นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ
ของงานเป็นเป้าหมายสำ�คัญ

การคิดใหม่ทยี่ ดื หยุน่ และแตกต่าง
จากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค
เพือ่ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนา
และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำ�ไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดย
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และความ
ก้าวหน้าขององค์กร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่
ทำ�งานร่วมกันมายาวนาน ด้วย
ความไว้ ว างใจและเป็ น ธรรม
ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ
พัฒนาการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน
เพื่อบรรลุความสำ�เร็จร่วมกัน

Continuous Development
Corporate Values
ค่านิยมองค์กร
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Cost Leadership

Dynamic

LPN Team
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คานิยมองคกร
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C-L-A-S-S-I-C
สมรรถนะหลักองคกร (Core Competency)

II

S

S

I

C

Speed with Quality

Service Minded

Integrity

Collaboration

รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

ใจบริการ

จริยธรรม

ร่วมมือร่วมใจ

การมุ่ ง มั่ น พั ฒ นากระบวนการ
ทำ � งานและการแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้วยการคิดเร็ว ทำ�เร็ว ใส่ใจใน
รายละเอียด เพือ่ ให้งานมีคณ
ุ ภาพ
และเสร็จก่อนกำ�หนดหรือเร็วกว่า
เดิมจนลํ้าหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ ตลอดเวลา ด้วยการคิดใน
มุ ม มองของเขาและแสดงออก
อย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่าง
ครบวงจร ด้วยความเต็มใจและเกิน
ความคาดหมาย เพื่อเพิ่มคุณค่า
การบริการและความประทับใจ

การปฏิ บั ติ ต นต่ อ องค์ ก รและ
ทำ � ธุ ร กิ จ กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส
ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

การรวมพลังเป็นหนึง่ เดียวกัน โดย
การร่วมมือร่วมใจทำ�งาน ร่วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น
และกันในงานหรือกิจกรรมของ
บริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำ�นึก
การแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Respect to Stakeholders
Human Centric
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Corporate Governance

ONE LPN
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เป้าหมายเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน
เพื่อให้การดำ�เนินงานของทุกภาคส่วนในองค์กรมีทิศทาง
ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ ไว้
เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจมากว่า 16 ปี โดยได้เพิ่ม
ความเข้มข้นและเป้าหมายการเติบโตทีเ่ หมาะสมในแต่ละรอบ
วิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร รวม
ทั้งได้กำ�หนดแผนธุรกิจขององค์กร (ฺBusiness Plan) หรือ
เป้าหมายระยะสัน้ ในแต่ละปี ทัง้ ในเชิงคุณค่าและเชิงเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ สร้าง
สมดุลของผลตอบแทน ส่งมอบคุณค่าจากการดำ�เนินงาน
และรับผิดชอบต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
สำ�หรับปี 2562 นี้ บริษัทได้ดำ�เนินการต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
และพันธกิจ 2560-2562 เช่นเดียวกับสองปีที่ผ่านมา โดย
ได้เชื่อมโยงนโยบายของปี 2560 Year of Shift ปีแห่ง
การปรับเปลี่ยน และปี 2561 Year of Change ปีแห่งการ
เปลีย่ นแปลง เข้าด้วยกันเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นผูพ้ ฒ
ั นาทีพ่ กั อาศัย
คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ และก้ า วสู่ ก ารเป็ น องค์ กรแห่ ง
ความยั่งยืน โดยกำ�หนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งความเป็นเลิศ
หรือ Year of Excellence ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และ
การสร้างบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างเป็น
รู ป ธรรมมากขึ้ น ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals SDGS)
ทัง้ 17 หัวข้อทีอ่ งค์การสหประชาชาติได้ก�ำ หนดไว้ โดยบริษทั
เล็ ง เห็ นว่ า บริ ษั ท สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
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INTRODUCTION

SDGs

Green
Design
Concept

Green
Enterprise
แบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยการสนับสนุน
การดำ�เนินงานของ
“วิสาหกิจเพื่อสังคม”
เพือ่ สร้างงาน คุณภาพ
ชีวติ และศักดิ์ศรี
ของสตรีด้อยโอกาส

ต่อยอดความร่วมมือ
ด้านสุขภาวะกับ
สสส. และกำ�หนดให้
สุขภาวะเป็นวาระ
สำ�คัญขององค์กร

ออกแบบโดย
คำ�นึงถึงสุขภาวะ
ของผู้อยู่อาศัย

Green
Financial
Management

Green
Marketing
Management

Green
Construction
Process

Green
Community
Management

กระจายรายได้และ
การจ้างงานสู่สังคม

กระจายรายได้และ
การจ้างงานสู่สังคม

ดูแลสุขภาวะและ
ความปลอดภัยใน
การทำ�งานของ
แรงงานก่อสร้าง

ดูแลคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัยในทุกช่วง
อายุ

รับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม

ดูแลสุขภาวะและ
ความปลอดภัยใน
การทำ�งานของ
พนักงาน
จัดให้มีการฝึกอบรม
อาชีพแก่สตรีด้อย
โอกาสที่ทำ�งานใน
องค์กร

สนับสนุนให้มี
การเรียนการสอนแก่
เด็กด้อยโอกาส
ภายในบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง

สนับสนุน
ความเสมอภาค
ทางเพศในองค์กร

ปฏิบตั แิ ก่ลกู จ้างอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม

พัฒนาโครงการโดย
มีแนวคิดปกป้องและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
ที่เกี่ยวข้องกับนํ้า

จัดให้มกี ารบำ�บัด
นํา้ เสียจากการก่อสร้าง
จนได้คุณภาพ ก่อน
ปล่อยออกสู่สาธารณะ

ออกแบบโดย
คำ�นึงถึงการใช้นํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการนำ�
นํ้าทิ้งที่ได้รับการบำ�บัด
นำ�นํ้าทิ้งที่ได้รับ
แล้วกลับมาใช้ใหม่
การบำ�บัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ในชุมชน
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สนับสนุนให้มี
การบำ�บัดนํ้าเสีย
ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพก่อน
ปล่อยนํ้าทิ้งออก
สู่สาธารณะ
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SDGs

Green
Enterprise

Green
Design
Concept

Green
Financial
Management

Green
Marketing
Management

Green
Construction
Process

Green
Community
Management
มีแผนการบริหาร
จัดการการใช้พลังงาน
ในโครงการ

ออกแแบบอาคารให้มี
ระบบการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมเพือ่ ลดการ
ใช้พลังงานในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง
สร้างงาน สร้างรายได้
และสร้างกำ�ไรเชิง
เศรษฐกิจจากการ
ดำ�เนินงาน

กำ�หนดผลตอบแทน
และการเติบโตของ
กำ�ไรของทุกบริษทั
ในเครืออย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีย่ ง่ั ยืน

ส่งเสริมการเติบโด
ทางเศรษฐกิจของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างต่อเนือ่ งและ
ยัง่ ยืน

มีนโยบายส่งเสริม
ให้มกี ารจ้างงานเต็ม
รูปแบบและมี
ประสิทธิภาพ และ
การทำ�งานทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับผูห้ ญิงและ
ผูช้ ายทุกคน

สนับสนุนการวิจยั
เพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการก่อสร้าง

สนับสนุนให้มกี ารวิจยั สนับสนุนการวิจยั
แบบบูรณาการเพือ่
เชิงผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมการปรับตัว
เป็นองค์กรยัง่ ยืน
ในอุตสาหกรรม
การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ปฏิบตั กิ บั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบตั กิ บั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบตั กิ บั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบตั กิ บั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบตั กิ บั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบตั กิ บั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่างเท่าเทียม

เคารพสิทธิมนุษยชน
และให้ความสำ�คัญ
กับการให้โอกาสที่
เท่าเทียมแก่ผพู้ กิ าร
พัฒนาโครงการ
เพือ่ ให้ประชากร
เข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีป่ ลอดภัยและ
เหมาะสม

เลือกพัฒนา
โครงการบนพื้นที่
หนาแน่น เพือ่ รองรับ
การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในพื้นที่
พัฒนาโครงการ
โดยคำ�นึงถึงพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่
สาธารณะที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้
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สร้างชุมชนน่าอยู่
สำ�หรับทุกวัย
ที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม
เพื่อสนับสนุน
การสร้างสังคม
ในลักษณะมีสว่ นร่วม
อย่างยั่งยืน

INTRODUCTION

SDGs

Green
Design
Concept

Green
Enterprise
ให้ความสำ�คัญกับ
สิ่งแวดล้อมในทุก
กระบวนการทำ�งาน
วางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ออกแบบโดยคำ�นึงถึง
ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานรวม
และอัตราการใช้นํ้า
ของโครงการ

ส่งเสริมให้มีการ
รีไซเคิลและลดขยะ
ภายในองค์กร

สร้างความตระหนักรู้
และบูรณาการ
มาตราการการจัดการ
ด้านผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศ เข้าไป
ในนโยบายและกลยุทธ์
ขององค์กร

Green
Financial
Management

Green
Marketing
Management

Green
Construction
Process

Green
Community
Management

มีการจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการก่อสร้างร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีนโยบายการกำ�จัด
ขยะที่เกิดจากการ
ก่อสร้างที่เป็นพิษ
และมลพิษโดยเฉพาะ

ส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและ
ลดขยะมูลฝอยจาก
การอยู่อาศัย

ส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและ
ลดขยะมูลฝอยจาก
กระบวนการก่อสร้าง
ออกแบบโครงการ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมตาม
มาตรฐาน
LPN Green Design
Concept

พัฒนากระบวนการ
ก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

พัฒนาโครงการโดย
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม

ดำ�เนินการก่อสร้างโดย
หลีกเลีย่ งและป้องกัน
ผลกระทบทางลบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ กับระบบนิเวศ
ของบริเวณโครงการ

ออกแบบโครงการโดย
ใช้แนวคิด Universal
Design เพือ่ ให้ทกุ คน
สามารถใช้พน้ื ทีภ่ ายใน
โครงการได้โดยไม่มี
การแบ่งแยก

ควบคุมผลกระทบ
ทางลบทีเ่ กิดจาก
กระบวนการก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน LPN
Green Construction
Process Standard

รักษาและดูแล
ระบบนิเวศภายใน
โครงการให้สมบูรณ์
และยัง่ ยืน
ดูแลและให้บริการ
อย่างเป็นมาตรฐาน
และยุติธรรม

กำ�หนดเป้าหมายของ
องค์กรโดยอ้างอิง
ตามเป้าหมายสากล
ร่วมกับองค์กรต่างๆ
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และความรูด้ า้ นต่างๆ

6 GREEN LPN : SD REPORT 2019
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ผลงานที่ภาคภูมิใจปี 2562
รายได้รวม

กำ�ไรสุทธิ

10,040.40 1,256.04
ล้านบาท

ล้านบาท

ปันผลให้ผู้ถือหุ้น

0.60*
บาท

รออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

พนักงานได้รับการอบรม
เรื่องการต่อต้านการทุจริต
ขององค์กร ในปี 2562

41%

NPS

83%
ดูแล
บริหารอาคาร

บริหารชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

โครงการ
รวมพื้นที่ที่ดูแล 8,400,000 ตร.ม.

ครอบครัว
กว่า 290,000 คน

166

สร้างงานแก่สตรีด้อยโอกาส
รวมทั้งสิ้น

ส่งมอบโครงการ
ทั้งสิ้น

เปิดขายโครงการ
ทั้งสิ้น

คน

โครงการ

โครงการ

1,484

12

146,000

7

4

INTRODUCTION

รางวัลด้านความยั่งยืนปี 2562

รางวัล
ด้านผลการดำ�เนินงาน

รางวัล
ด้านบรรษัทภิบาล

รางวัล
ด้านความยั่งยืน

บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ
“A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด สะท้อนถึง
การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง ภายใต้ผลการ
ดำ�เนินงานที่โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง
ตลอดจนการดำ�เนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม
มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เพียงพอ

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตรา
สัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับการจัดลำ�ดับเป็น 1 ใน 100 บริษัท
จดทะเบียนที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100 :
Environmental, Social and Governance)
ประจำ�ปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีท่ี 5
ติดต่อกัน

บริษัทได้รับรางวัล Special Recognition for
Building Communities โดย Property Guru
Property Report ในงานประกาศผลรางวัล
“Property Guru Thailand Property Awards
2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่”

บริษัทได้รับการพิจารณารับรองในระดับ 4
(Certified) เป็นรอบที่ 2 จากการยื่นขอรับรอง
ใหม่ (Re-Certification) จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC)
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บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 (Thailand
Sustainability Investment : THSI) ในงาน
ประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน
(SET Sustainability Awards 2019) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์
อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2019”
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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LPN’S GREEN JOURNEY
เส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำ�คัญกับ 3 มิติ อันได้แก่ เศรษฐกิจ (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยเฉพาะในมิติสิ่งแวดล้อม
ซึ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีหลายกระบวนการที่อาจสร้างผลกระทบในวงกว้าง เช่น กระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้าง
บริษัทได้นำ�หลักการของการออกแบบอาคารเขียวของสากล มาปรับใช้กับการออกแบบและพัฒนาโครงการ และพัฒนาจนเป็นมาตรฐาน LPN
Green Design Concept และ LPN Green Construction Process ที่ให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แนวคิดการออกแบบ นอกจากนั้น
หนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญ ที่ถือเป็นจุดแข็งของ LPN คือ การออกแบบให้ลงตัว ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง นับเป็น 2 กลยุทธ์หลักในยุคแรกเริ่มของ
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท ก่อนจะพัฒนามาตรฐานในกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน
ในกระบวนการหลัก จนเป็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด 6 GREEN LPN
ปี 2562 เป็นปีแห่งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม บริษัทตั้งเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่บริหารจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้างและในชุมชนที่เราดูแลบริหารจัดการคุณภาพชีวิตให้
เป็นศูนย์ (Zero Waste Management) ซึง่ การดำ�เนินการเรือ่ งดังกล่าว ต้องอาศัยการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการใหม่ทงั้ ระบบ โดยบริษทั หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเริ่มดำ�เนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565

First LEED Certified Project
Dream House Project
โครงการบ้านสานฝัน

6 GREEN LPN
First LPN Signature
Green Project

2556
14

Green Design Concept
and Green Construction
Process Standard

2557

Livable Community Model
ชุมชนต้นแบบ

The Seeds:
Idea Suggestion

โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์

2558
INTRODUCTION

Year of Change
Lumpini Property
Management Co.,Ltd
achieves ISO9001: 2015

LPC Social
Enterprise Co.,Ltd

Green Design Concept
and Green Construction
Process Standard
for Housing
The Seeds:
Idea Suggestion #2

Year of Shift

achieves ISO9001: 2015

ISO 14001
and ISO 9001
Kick-off year

Lumpini Project
Management Service
Co.,Ltd

Product
Development Center
Green Enterprise
Standard

Construction Camp Site
- Quality Improvement
Project

Green Marketing
Management Standard

100% BIM
Implementation

Green Financial
Management Standard

LPN Signature Course

2559

Year of
Excellence
LPN Zero Waste
Management Project
2022 Kick off

achieves ISO9001: 2015
and ISO14001: 2015

LPC Social
Enterprise Co.,Ltd
certified as the first
group of SE

TREES Certification
Anticipated
Green Community
Management Standard
Service
Development Center

2560
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YEAR OF
EXCELLENCE
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความใส่ ใ จและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมมา
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในปี 2562 นี้ บริษัทกำ�หนดแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ “Year of Excellence” อันประกอบด้วย
Product Excellence, Service Excellence, People Excellence และ CESR
Project ซึ่งเป็นการเน้นยํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ�งานตามกลยุทธ์
การดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน 6 GREEN LPN เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืนขององค์กรและตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ

Year of Excellence

Product
Excellence

16

Service
Excellence

People
Excellence

CESR Project
LPN Zero Waste

INTRODUCTION

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์องค์กรที่มีต่อการรายงานข้อมูลตามมาตรฐาน GRI Standard และ SDGs

CESR

Topic

Project 2562

Zero Waste Project

In Process

6 GREEN LPN

GRI

- Green Enterprise

102 - 7
102 - 12
102 - 17
102 - 29
102 - 35
103
203 - 1
205 - 2
301 - 2
302 - 4
303 - 2
306 - 2
308 - 2
401 - 3
403 - 3
403 - 9
404 - 2
412 - 3
414 - 2

- Green Design
Concept
- Green Financial
Management
- Green Marketing
Management
- Green Construction
Process
- Green Community
Management

Out Process

(After Process)

As Process

GRI Standard
GRI

GRI

- Blood Donation 		
Project
- สร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก
- บริจาคเงินและสิ่งของ

103
413 - 1

LPC
สถาบันแอล.พี.เอ็น.

GRI

- หลักสูตรอบรมพนักงาน
- การเยี่ยมชมงาน
- แบ่งปันองค์ความรู้
สู่ภายนอก

SDGs

103, 306-2

ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

103
403 - 5

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs
102 - 10
102 - 13
102 - 18
102 - 31
102 - 41
201 - 1
203 - 2
205 - 3
302 - 1
302 - 5
303 - 3
306 - 4
401 - 1
403 - 1
403 - 5
403 - 10
405 - 1
413 - 1
416 - 1

102 - 11
102 - 16
102 - 20
102 - 34
102 - 45
202 - 1
205 - 2
301 - 1
302 - 2
303 - 1
306 - 1
307 - 1
401 - 2
403 - 2
403 - 7
404 - 1
405 - 2
413 - 2
417 - 1

SDGs
203 - 1 203 - 2
413 - 2

SDGs
404 - 1 404 - 2

หมายเหตุ : 1. บริษัทแบ่งการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็น 3 ปะเภท คือ CESR In Process, CESR Out Process
		 (After Process) และ CESR As Process
2. สำ�หรับเป้าหมายการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
6 GREEN LPN : SD REPORT 2019
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PRODUCT
EXCELLENCE
“บ้าน”

ตลอด 30 ปีของการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” บริษัทมีปณิธานในการสร้าง “บ้าน” คุณภาพที่คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้
คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านของตนเอง พร้อมกับได้มีการออกแบบการดูแลและบริหารจัดการโครงการภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”
สำ�หรับกลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ โดยนำ�เอาแนวคิดการออกแบบโครงการภายใต้ปรัชญาการออกแบบ “ความพอดี ทีด่ กี ว่า” ซึง่ เป็นปรัชญาสำ�คัญที่ LPN
นำ�มาเป็นองค์ประกอบในการทำ�งานทุกกระบวนการ เพื่อให้ “บ้าน” ของเรา เป็น “บ้าน” ที่พอดีที่สุดกับการอยู่อาศัยในชีวิตจริง

Excellence in Design
ภายใต้ปรัชญา “ความพอดี ที่ดีกว่า” บริษัทพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยภายใต้กรอบการ
ทำ�งานของ LPN Green Design Concept Standard ซึง่ เป็นมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ LPN (Product Development Center: PDC) ได้พัฒนา
มาจากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย โดย
มีจุดประสงค์เพื่อให้ “บ้าน” ที่ส่งมอบส่งเสริมสภาวะน่าสบายและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ประหยัดและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ LPN ทำ�งานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ค้นคว้า และ
ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้สามารถตอบโจทย์ความพอดี
ของคนในปัจจุบันได้อย่างตรงจุด ภายใน PDC ประกอบด้วยห้องทดลองพัฒนาและวิจัยแบบ
จำ�ลอง หรือ “Mock up Center” ซึ่งเป็นส่วนที่จัดทำ�แบบจำ�ลองขนาดเท่าจริง โดยจัดทำ�ทั้ง
ในส่วนของห้องชุดและ Detail Design เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถทดลองปรับแต่งส่วนต่างๆ
ได้ตามความต้องการและเห็นผลทันที ไม่ว่าจะเป็นการปรับความกว้างความยาวของห้องชุด
การปรับความสูงของเพดานที่เหมาะสม การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในพื้นที่ ไปจนถึง
รายละเอียดของราวบันไดและการเข้ามุมวัสดุต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ
การออกแบบนั้น มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพการใช้สอยมากที่สุด

18

มากกว่าแบบจำ�ลองห้องชุด
Mock up
การทำ� Mock up ช่วยลดการเกิด
ปัญหาระหว่างก่อสร้างที่หน้างานจริง
เนื่องจากการสร้างแบบจำ�ลองขนาด 1:1
จะทำ�ให้ผู้ออกแบบทราบถึงข้อจำ�กัด
ของการออกแบบ ข้อควรระวังในการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งไม่
สามารถรู้ ได้จากการออกแบบแบบ 2 มิติ
ทั่วไป ทำ�ให้ลดความเสี่ยงในการทุบ รื้อ
หรือสร้างใหม่ ถือเป็นการลดการสูญเสีย
ในทุกขบวนการ (LPN Zero Waste)
ทั้งด้านเวลาและทรัพยากรในการ
ก่อสร้าง ทำ�ให้ LPN ดำ�เนินงาน
ด้านงานก่อสร้างได้ตามตารางเวลาที่
กำ�หนด เราจึงสามารถส่งมอบห้องชุด
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ตามกำ�หนด
เวลาส่ง ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

INTRODUCTION

Excellence in Building Performance
นอกเหนือไปจากมาตรฐานการออกแบบ LPN Green Design Standard แล้ว บริษัทยังได้
ออกแบบโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน Building Energy
Code (BEC) เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนในห้องที่มีค่าการใช้พลังงานที่ประหยัดกว่า
มาตรฐานของกระทรวงพลังงาน (พพ.) และยังสามารถประหยัดค่าไฟต่อปีได้สูงสุดกว่า 70%
เมื่อเทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบตามมาตรฐาน BEC
นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีอาคารที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประหยัดพลังงานจาก พพ. แล้วเกือบ 140 อาคาร จากจำ�นวนกว่า 700 อาคารทีห่ น่วยงาน
ต่างๆ ส่งเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ในการแสดงความมีสว่ นร่วม
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN

Product Hi-Light
“โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี จตุจักร”

เกณฑ์ Building Energy
Code ของไทยคืออะไร
BEC คือ เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นตํ่าในอาคารที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างหรือดัดแปลง ซึ่งได้รับการบรรจุ
ในกฎกระทรวง กำ�หนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลัก
เกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วยการ
ออกแบบระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์
ผลิตนํ้าร้อน การใช้พลังงานโดยรวม
ของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในระบบต่างๆ ของอาคาร
• ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่าน
ผนังอาคาร หรือ Overall
Thermal Transfer Value
(OTTV) และค่าการถ่ายเทความ
ร้อนรวมผ่านหลังคา หรือ Roof
Thermal Transfer Value
(RTTV) เป็นตัวแสดงประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงานของกรอบ
อาคาร
• ค่ากำ�ลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่าง
ต่อตารางเมตร หรือ Lighting
Power Density (LPD)
เป็นตัวแสดงประสิทธิภาพ
ในการส่องสว่าง
• ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ หรือ
Coefficient of Performance
(COP) เป็นตัวแสดงประสิทธิภาพ
ของระบบปรับอากาศ

“โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี จตุจักร” ถูกออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาคาร สิ่งก่อสร้าง ทั้งต่อคน สุขภาพ และต่อธรรมชาติ
โดยใช้พลังงาน น้�ำ และ ทรัพยากรอืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดย LPN มีความตัง้ ใจในการออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำ�หนดของการประเมิน
อาคารเขียว Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability หรือ TREES ทีค่ �ำ นึงถึงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม มีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร ผ่านการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่มีมลพิษต่ำ� และการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน ช่วยลดอัตรา
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากมลพิษและฝุ่นละอองภายในอาคาร เพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสุขสบายในการทำ�งานภายใต้แนวคิด
“Green Inspired 24/7”
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• รายละเอียดโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี จตุจักร
Tower A อาคารสำ�นักงาน 22 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยรวม 24,068 ตร.ม.
Tower B อาคารสำ�นักงาน + อาคารจอดรถ 18 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยรวม 17,415 ตร.ม.
- มีพื้นที่สีเขียวถึง 15% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
- อัตราการใช้พลังงานตํ่ากว่าอาคารทั่วไปถึง 40%
		 อาคาร A 420,784.77 กิโลวัตต์/ชม./ปี อาคาร B = 388,281.08 กิโลวัตต์/ชม./ปี ประเมินแบบอาคารตามข้อกำ�หนดของกฎกระทรวงกำ�หนด
		 ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตาม
		 ความในมาตรา 6 วรรค 2 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
- ประเมินผ่านกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เลือกใช้สขุ ภัณฑ์ประหยัดนํา้ ภายในโครงการ ทำ�ให้สามารถประหยัดนํา้ ได้มากกว่าอาคารทัว่ ไปโดยเฉลีย่ ถึง 37% (ประสิทธิภาพการประหยัดนํา้
		 Tower A 36.62% และ Tower B 38.14%) อ้างอิงการคำ�นวนจากมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES-CS)
- เลือกใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
- 30% ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุภายในประเทศ
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร
- เลือกใช้วัสดุที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายตํ่า

เกณฑ์ TREES ของไทยคืออะไร
TREES เป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่กำ�หนดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำ�หรับรับรองอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในเมืองไทยที่มี
ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้มาตรฐานดังกล่าวเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอย่าง LEED โดยในปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน
ชั้นนำ�ของเมืองไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนและผลักดันให้มาตรฐานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์ประเมิน TRESS ทั้งหมด 8 หมวด มีคะแนนเต็ม 85 คะแนน อาคารใดประเมินได้ 61 คะแนนขึ้นไป จะได้รางวัล Platinum, 46-60 คะแนน ได้
Gold, 38-45 คะแนน ได้ Silver และ 30-37 คะแนน ได้ Certified
• การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
การเตรียมความพร้อมเป็นอาคารเขียว การประชาสัมพันธ์สู่สังคม
มีคู่มือและการฝึกอบรมแนะนำ�การใช้งานและบำ�รุงรักษาอาคาร
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลขณะออกแบบก่อสร้าง จนถึงเมื่อ
อาคารเสร็จแล้ว
• ที่ตั้งอาคาร (Site & Landscape)
เป็นการประเมินที่ตั้งของอาคารที่ต้องการสร้างนั้นว่ามีผลเสียต่อ
ระบบนิเวศน์อย่างไร และบริเวณโดยรอบมีระบบการคมนาคมขนส่ง
รวมทั้งมีระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมรองรับหรือไม่
• การอนุรักษ์นํ้า (Water Conservation)
เลือกใช้ระบบการใช้นํ้าภายในโครงการให้มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ใช้นํ้า
น้อยลง อาจมีระบบเพื่อนำ�นํ้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
• การใช้พลังงานและบรรยากาศ (Energy & Atmosphere)
เลือกใช้ระบบประกอบอาคารที่มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดการใช้
พลังงานโดยรวมของอาคาร มีแผนการตรวจสอบและทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เลือกใช้สารทำ�ความเย็นในระบบ
ปรับอากาศที่ไม่ทำ�ลายชั้นบรรยากาศ
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• การใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง
(Materials & Resources)
เลือกใช้วัสดุที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ลดการใช้วัสดุต้นทาง
ส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการขนส่งน้อยสุด
• คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
(Indoor Environmental Quality)
ต้องมีแสงสว่างเพียงพอกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในอาคาร
ไม่มีฝุ่น เชื้อโรค องค์ประกอบในการก่อสร้างต้องไม่ปล่อยสารพิษ
ออกมา เช่น พรม หรือ สีต้องไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย เป็นต้น
• การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Protection)
การก่อสร้างอาคารต้องมีแผนและดำ�เนินการป้องกันมลพิษและ
สิ่งรบกวนจากการก่อสร้าง การบริหารจัดการขยะก็มีการเตรียม
พื้นที่แยกขยะ
• นวัตกรรม (Green Innovation)
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการลดโลกร้อน ใช้แล้วประหยัดพลังงาน

INTRODUCTION

SERVICE
EXCELLENCE
จุดมุ่งหมายของ Services Excellence คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยให้
กับลูกค้า ด้วยบริการเหนือความคาดหมาย อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ความคาดหมายของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความหลากหลาย การจะไปถึงคำ�ว่า “เหนือความคาดหมาย” และ “สมํ่าเสมอ”
จำ�เป็นต้องใช้ประสบการณ์ และความใส่ใจในทุกข้อมูลของลูกค้า ซึ่ง 2 สิ่งนี้เป็นจุดแข็งของบริษัท
ตลอดมา ข้อมูลปริมาณมากถูกนำ�มาวิเคราะห์ บริหารและจัดสรรงานบริการที่ตรงใจให้แต่ละกลุ่ม
ลูกค้า และจัดทำ�เป็นมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการมีแนวทางและรักษาคุณภาพของงาน
บริการเอาไว้ได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้ลกู ค้า สะดวกสบาย
ง่าย ตอบโจทย์การอยู่อาศัย เข้าถึงได้ 24 ชม. เพื่อดูแลให้ลูกค้าของ LPN อุ่นใจในการให้บริการ
ของเรา และไว้วางใจให้เราดูแล

Service Development Center
การสร้างความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
ร่วมสมัย มีเสถียรภาพ ในเชิงคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการ การตามติดข้อมูล
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อน บริษัทเล็งเห็น
ความสำ�คัญในเรื่องประโยชน์มหาศาลจาก Big Data จึงตั้งหน่วยงานภายในสังกัด บริษัท
ลุ ม พิ นี วิ ส ดอม แอนด์ โซลู ชั่ น จำ � กั ด ทำ � หน้ า ที่ พั ฒ นาด้ า นงานบริ การคื อ Service
Development Center เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละมิติ และ
วิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของงานบริการที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาธุรกิจบริการ
รูปแบบใหม่เพื่อเข้าไปสู่ตลาดที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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PEOPLE
EXCELLENCE
บุคลากรเป็นหนึ่งหัวใจสำ�คัญที่จะนำ�พาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ บริษัทจึงได้เพิ่มความเข้ม
ข้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการทำ�งาน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของ LPN ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทำ�ให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเป็นการทำ�งานร่วมกับโครงการ Make It
Simple จะช่วยให้พนักงานทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการคิดที่ออกแบบให้
ทุกกระบวนการทำ�งานเป็นเรือ่ งทีท่ �ำ ได้งา่ ยไม่ซบั ซ้อน เพือ่ ประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานในองค์กรและตอบโจทย์ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
การพัฒนาบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศ ในปี 2562 ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้ให้บริการที่ให้ “มากกว่าบริการ” จากแนวคิดดังกล่าวส่งต่อมาสู่การพัฒนาบุคลากรสู่
การเป็น “คนเก่งมือโปร” ที่พร้อมให้บริการในทุก “Touch Point” ด้วยใจที่พร้อมให้บริการ
ผ่านหลักสูตรที่สถาบันแอล.พี.เอ็น. จัดให้ตอบโจทย์ทั้งด้าน Product Excellence และ
Service Excellence ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ Green Marketing Management 1 ใน
6 GREEN LPN ที่บริษัทปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกปี

Living Intelligence
โครงการ Living Intelligence จัดทำ�ขึ้น
เพื่อยกระดับการสื่อสารด้าน “คุณค่า
ผลิตภัณฑ์” ของ LPN ออกสู่ภายนอก
อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ทำ�งานให้กับที่ปรึกษาด้านการอยู่อาศัย
ของลูกค้า ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทใน
ทุกกระบวนการตั้งแต่ระหว่างการพัฒนา
โครงการ การก่อสร้าง รวมถึงการ
บริหารชุมชนหลังการเข้าอยู่อาศัย
โดยพัฒนาให้ที่ปรึกษาด้านการอยู่อาศัย
มีทักษะในการสื่อสารให้ตรงประเด็น
ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้
การส่งมอบความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
ในทุกมิติ
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INTRODUCTION

CESR
PROJECT

บริษัทมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวทาง
ในการดำ�เนินงานเพื่อลดการเกิดขยะในทุกกระบวนการทำ�งาน รวม
ถึงการสร้างความรู้และกระบวนการจัดขยะที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยมี
รายละเอียดการดำ�เนินงานในปี 2562 ดังนี้

1. การคัดแยกขยะในหน่วยงานก่อสร้าง

4. ปรับปรุงรูปแบบถังขยะ

บริษัทร่วมกับ LPN Team จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับ
เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างแล้ว จำ�นวน 5 โครงการ คือ โครงการ
ลุ ม พิ นี เพลส รั ช ดา-สาธุ โครงการลุมพินี ซีเลคเต็ด สุ ท ธิ สารสะพานควาย โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32 โครงการลุมพินี วิลล์
สุขสวัสดิ-์ พระราม 2 และโครงการลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจกั ร มีผเู้ ข้า
อบรมทั้งหมด 1,750 คน

บริษัทได้ทำ�การออกแบบถังขยะแยกประเภทแบบใหม่ พร้อมทั้งติดตั้ง
ในสำ�นักงานใหญ่ และสถาบันแอล.พี.เอ็น. จำ�นวน 10 ชุด โดยถังขยะ
1 ชุด แบ่งช่องทิ้งขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป กระป๋อง และ
พลาสติก มีช่องสำ�หรับเทนํ้าก่อนทิ้ง และจุดควํ่าแก้ว หลังจากตั้ง
ถังขยะแยกประเภท ได้สอื่ สารเรือ่ งถังขยะแยกประเภทรูปแบบใหม่ และ
วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง ผ่านสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เช่น เสียงตาม
สาย Line@ และ Make it Simple เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงาน
แยกขยะและทิ้งให้ถูกต้อง

2. การลดพลาสติกในสำ�นักงานขาย
บริษัทได้ยกเลิกการใช้แก้วนํ้าพลาสติกสำ�เร็จรูปสำ�หรับใส่นํ้าให้ลูกค้า
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการภายในสำ�นักงานขาย และได้ออกแบบและผลิตแก้วนาํ้
ที่มีฝาครอบ แทนภาชนะแบบเดิม เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียว (Single Use) โดยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

3. การให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะ
บริษทั จัดให้มกี ารอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานและพนักงานบริการชุมชน
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการทิง้ และการเก็บขยะ เพือ่ ลดการใช้และเพิม่ การ
คัดแยกขยะ พร้อมกับบรรจุเพิม่ เติมในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เพือ่ ให้ผอู้ บรมเข้าใจและมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะภายในองค์กร และ
สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ด้วย
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LPN Zero Waste Project

5. โครงการ “วน”
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “วน” ของ บริษัท ทีพีบีไอ จำ�กัด (มหาชน)
(ผู้ริเริ่มโครงการ) โดยโครงการ “วน” จะรับถุงและเศษพลาสติกสะอาด
จากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำ�กลับมา
รีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycle Resin) และนำ�ไปผลิตเป็น
ถุงช้อปปิง้ พลาสติก หรือถุงใส่ขยะ ทำ�ให้พลาสติกหมุนเวียนในระบบและ
ลดปัญหาขยะพลาสติกที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6. สื่อรณรงค์ ให้ความรู้
บริษทั จัดทำ�สือ่ รณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ งการลดและการคัดแยกขยะ (ภายใต้
โครงการ “LPN Zero Waste”) เพือ่ สือ่ สารให้ผพู้ กั อาศัยในชุมชนลุมพินี
มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำ�คัญ และมีส่วนร่วมในการลดและ
คัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูกต้อง โดยจะสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง (เดือนละ
1 เรือ่ ง) เพือ่ สร้างการจดจำ� ยาํ้ เตือน และเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
23

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
24

ความยั่งยืนระดับนโยบาย

SUSTAINABLE
POLICY

SUSTAINABLE POLICY

นโยบายความยั่งยืน
หลักคิดในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ถกู รวบรวมและกลัน่ กรองเป็นองค์ความรูภ้ ายในองค์กร รวมทัง้
เป็นแนวทางทีท่ กุ ภาคส่วนปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ แนวคิดต่างๆ เหล่านีจ้ ะเป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญและมัน่ คง
เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นองค์กรในการกำ�หนดกลยุทธ์ปฏิบตั กิ าร

นโยบายองค์กร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับกลยุทธ์

LPN PLATFORM 3-6-8-10

ระดับปฏิบัติการ
แนวทางและผลการดำ�เนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
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พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นธรรม โดยการสร้างสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับกระบวนการดำ�เนินงานภายใน
เพื่ อ ให้ อ งค์ กรมี ความแข็ ง แกร่ ง ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ภายหลั ง จากการเกิ ดวิ ก ฤต
เศรษฐกิจปี 2540 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งยังรักษาการเติบโตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้นำ�เอาหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มาปรับใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
IN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY
3 Components, 2 Conditions, 4 Domains

สังคม
Social

วัฒนธรรม
Cultural

2

ความรู้

ความพอประมาณ

เศรษฐกิจ
Economic
Performance
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ความมีเหตุผล

3

ุ ธรรม
คณ

1

ความรอบคอบ

สิ่งแวดล้อม
Environmental

SUSTAINABLE POLICY

3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ
ทางสายกลางบน 3 ห่วง ประกอบด้วย
1. ความพอประมาณ
มี การประเมิ น ศักยภาพของบริษัทและ
ประเมินความเสีย่ งอย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ นำ�
ไปสูก่ ารกำ�หนดอัตราการเติบโตทีเ่ หมาะสม
แสวงหาผลกำ�ไรที่พอประมาณ ไม่เอารัด
เอาเปรียบ ดำ�เนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียน
ลูกค้าและสังคม
ใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่า
นำ�ผลผลิตและผลกำ�ไรที่ได้คืนสู่สังคม

2. ความมีเหตุผล

3. ความรอบคอบ

มีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและปัจจัย
ต่างๆ ก่อนทีจ่ ะกำ�หนดกลุม่ เป้าหมายลูกค้า
และโครงการ
คำ�นึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่าง
รอบด้ า นทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารด้ ว ย
แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”
สร้ า งความสมดุ ล ของผลตอบแทนของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คำ�นึงถึงผลกระทบจากกระบวนการดำ�เนิน
ธุรกิจทุกมิติ

ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติต่างๆ
ที่จะเข้ามา
ดำ�เนินธุรกิจบนความไม่ประมาท โดย
กำ � หนดกลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาวะ
เศรษฐกิจ
มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม เครื่ อ งมื อ
กระบวนการ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร
ซึง่ เป็นหัวใจหลักของการขับเคลือ่ นธุรกิจ
มีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยง
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตลอด
กระบวนการ

การดำ�เนินทางสายกลางบน 2 เงื่อนไข
1. ความรู้
กำ�หนดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งเน้นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเพื่อนำ�ไปสู่
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสถาบันแอล.พี.เอ็น.
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน

2. คุณธรรม
กำ�หนดให้ “คุณธรรม” และ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นหนึ่งในค่านิยม
องค์กร (Corporate Value) เพื่อนำ�ไปสู่การเป็นบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่สำ�คัญที่สุดของการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความสมดุลและยั่งยืน 4 มิติ
การดำ�เนินธุรกิจในทุกขั้นตอนจะต้องคำ�นึงถึงผลกระทบพร้อมทั้งสร้างสมดุลให้กับทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย
เศรษฐกิจ - สร้างรายได้และกำ�ไรที่พอประมาณ ไม่เอารัดเอาเปรียบจนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในมิติอื่นๆ
สังคม - สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง เป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพ เคารพผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ
สิ่งแวดล้อม - ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม - เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม เคารพในความหลากหลาย ดำ�เนินธุรกิจบนหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

“เพราะเราเชื่อว่า ความพอเพียง พอประมาณ จะนำ�ไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน”
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LPN กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
PEOPLE

PLANET

Process 1

Process 2

Process 3

PROJECT LOCATION
การเลือกทำเล

LAND PURCHASE
การซื้อที่ดิน

ลอ
ม

สิ�งแวดลอม

วด

สังคม

พน
ักงา
น

เศรษฐกิจ

สิ�งแ

PROFIT

GREEN ENTERPRISE
GREEN DESIGN CONCEPT

การออกแบบโครงการ

ลูก

คา

Process 5

ผูถ

ือห

ุน

การบร�หารจัดการ
เพ�่อความยั่งยืนและทุนมนุษย

Process 4

Process 6

GREEN MARKETING MANAGEMENT

GREEN FINANCIAL MANAGEMENT

การบร�หารการตลาดและการขาย

การบร�หารจัดการทางการเง�น

Process 9

GREEN CONSTRUCTION PROCESS

6 GREEN LPN

าศัย
ผูอ

Process 8

การบร�หารโครงการ

ยูอ

เคีย
ขาง

Process 10

บาน

แรง

า
คูค

Process 7

งาน

ง

CUSTOMER EXPERIENCE
การบร�หารประสบการณลูกคา

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT
HAND OVER
การสงมอบหองชุด

MOVE IN
การเตร�ยมความพรอม
กอนพักอาศัย

เป็นแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อ

การบร�หารชุมชน

8 ผู้มีส่วนได้เสีย จาก 10 กระบวนการ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ บริษัทได้ยึดแนวคิด
“3 Bottom Line” ที่สะท้อนมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันเป็นหลักสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร อันประกอบด้วย แนวคิด 6 GREEN LPN เพือ่ เป็นแนวทางบริหารจัดการผลกระทบทีม่ ตี อ่ 8 Stakeholders เพือ่ ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
และ 10 Processes เพื่อกำ�หนดกระบวนการหลักของการดำ�เนินงาน หรือเรียกโดยย่อว่า LPN Platform 3-6-8-10
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3P

TRIPLE
BOTTOM LINE
บริ ษั ท นําหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Triple Bottom Line) ที่ให้ความสําคัญ
กับ 3 องค์ประกอบสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็นแนวทางใน
การกําหนดเป้ า หมายการดําเนิ น งาน
ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ 6 GREEN LPN ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อผล กร ะ ท บที่ เ กิ ด ขึ้ น
กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง 8 กลุ่ม ใน 10
กระบวนการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล และสร้ า งการเติ บ โต
ที่ มั่ น คง โดยกําหนดเป้ า หมายสุ ด ท้ า ย
ของการดําเนินธุรกิจทั้ง 3 องค์ประกอบ
ดังนี้

PROFIT

PEOPLE

PLANET

ECONOMIC

SOCIETY

ENVIRONMENT

เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจที่สำ�คัญของ
บริษทั คือการสร้างสมดุลของผลตอบแทน
หรือกำ�ไรในการดำ�เนินงานที่พอประมาณ
และต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใสและ
เปิดเผย บริหารความเสี่ยงในระดับ
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงคำ�นึงถึงการแบ่งปัน
ผลตอบแทนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทคำ�นึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจนั้นจะเติบโต
ได้ด้วยพื้นฐานของสังคมที่ดี มีคุณภาพ
มีความปลอดภัย การรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทจึงไม่ได้จำ�กัดอยู่เฉพาะบุคลากร
ภายในเท่านัน้ แต่ยงั คำ�นึงถึงสังคมภายนอก
คู่ค้า ลูกค้า และผู้พักอาศัยในโครงการ
รวมถึงชุมชนข้างเคียง (เพือ่ นบ้าน) แรงงาน
ก่อสร้าง ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของ
ประเทศ

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีม่ บี ทบาทและสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ในหลายมิติ บริษทั จึงให้ความสำ�คัญต่อ
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ในกระบวนการ (In Process) ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบและกระบวนการ
ก่อสร้าง รวมทั้ง ดูแ ลสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน
และชุมชนข้างเคียงภายหลังการส่งมอบ
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GREEN
CONSTRUCTION
PROCESS

GREEN
DESING
CONCEPT

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ
ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิด 6 GREEN LPN
ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน เพือ่
เป็ น หลั ก ปฏิ บัติ ใ นการสร้ า งสมดุ ล อย่ า ง
ยั่ง ยื น แก่ ผู้มีส่ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ม ปั จ จุ บัน
แนวคิ ด 6 GREEN LPN ครอบคลุ ม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทัง้ หมด 6 ประการ ได้แก่

30

GREEN
COMMUNITY
MANAGEMENT

GREEN
FINANCIAL
MANAGEMENT
GREEN
ENTERPRISE

GREEN
MARKETING
MANAGEMENT

6 GREEN LPN

6G

GREEN
ENTERPRISE

GREEN MARKETING
MANAGEMENT

การดำ�เนินธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญกับ
การบริหารจัดการและทุนมนุษย์

การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
และคู่แข่ง

GREEN DESIGN
CONCEPT

GREEN CONSTRUCTION
PROCESS

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง

GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT

GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT

การกำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโต
ขององค์กรให้เหมาะสม

การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ

SUSTAINABLE POLICY

ENVIRONMENT

8S
LABORS

RESIDENTS

NEIGHBORS

SUPPLY CHAIN

CUSTOMERS

STAFF

SHAREHOLDERS

8 STAKEHOLDERS

บริษัทสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก (First Tier) ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานในกระบวนการต่างๆ โดยพิจารณาจากการประเมินระดับ
ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านความสำ�คัญและการดำ�เนินงานที่มีผลต่อบริษัท รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการดำ�เนินงานของบริษัท
เพื่อให้สามารถระบุความสำ�คัญ วางกลยุทธ์ ในการสร้างการมีส่วนร่วม และกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงานเพื่อลดผลกระทบที่มีความสำ�คัญแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร แบ่งเป็น 8 กลุ่มดังนี้

SHAREHOLDERS

STAFF

CUSTOMERS

SUPPLY CHAIN

หมายถึง ผู้ถือหุ้นบริษัททั้งใน
ฐานะบริษัท กองทุนและบุคคล
ที่ได้รับผลตอบแทนจากการ
ดำ�เนินงาน ซึ่งให้ความสำ�คัญ
กับการกำ�กับดูแลกิจการตาม
หลักธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

หมายถึง ผู้ที่ทำ�งานให้แก่
บริษัท ช่วยขับเคลื่อนให้
การดำ�เนินงานของบริษัท
ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
โดยหมายรวมถึงพนักงานใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับผู้บริหาร

หมายถึง ผู้ที่ให้ความสนใจ
ห้องชุดของบริษัทและได้
ดำ�เนินการจองซื้อและชำ�ระเงิน
ค่าผ่อนดาวน์ ซึ่งในอนาคต
เมื่อโครงการพัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์ ลูกค้าจะพัฒนาไป
สู่การเป็นผู้อยู่อาศัย และผู้ที่
ให้ความสนใจเช่าอาศัยใน
ห้องชุดของบริษทั ทีด่ �ำ เนินการ
ทำ�สัญญาเช่าและชำ�ระค่าเช่า
ซึง่ ในอนาคตลูกค้าอาจจะพัฒนา
ไปสู่การเป็นผู้ซื้อและผู้อยู่อาศัย

หมายถึง คู่ค้าหรือปิยมิตร
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบ
วางผังโครงการ และก่อสร้าง
ของบริษัท เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงาน In-House ของ
บริษัท เพื่อให้การบริหาร
โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ และผู้ร่วมทุน
ในการพัฒนาโครงการ ทั้งใน
รูปแบบบุคคลและบริษัท

NEIGHBORS

RESIDENTS

LABORS

ENVIRONMENT

หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ติดหรือใกล้กับโครงการที่กำ�ลัง
ดำ�เนินงานก่อสร้างของบริษัท
ซึ่งได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่ม
พัฒนาโครงการ จนถึงผลกระทบ
จากการอยู่อาศัยภายหลัง
การส่งมอบโครงการ

หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยใน
โครงการที่ได้ส่งมอบแล้วของ
บริษัท ไม่ว่าจะในฐานะลูกค้า
ที่ซื้อห้องชุดในโครงการ หรือ
ผู้ที่เช่าพักอาศัย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนที่บริษัท
ให้การดูแล

หมายถึง แรงงานของ LPN
Team (ปิยมิตร) ที่รับจ้าง
ทำ�งานก่อสร้างโครงการให้
บริษัท ทั้งแรงงานที่มีสัญชาติ
ไทยและแรงงานต่างด้าว

หมายถึง องค์ประกอบของ
ความยั่งยืนที่เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบกิจการ ซึ่งธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ส่งผลกระทบ
โดยตรง บริษทั จึงมุง่ เน้นการดูแล
และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยรอบบริเวณโครงการเป็นสำ�คัญ

ผู้ถือหุ้น

บ้านข้างเคียง

พนักงาน

ผู้อยู่อาศัย

6 GREEN LPN : SD REPORT 2019

ลูกค้า

แรงงาน

คู่ค้า

สิ่งแวดล้อม

31

10P

ไม่เพียงแต่ตั้งปณิธานในการเป็น “องค์กร
คุณค่า” ที่ให้ความสำ�คัญกับการบริหาร
จัดการและทุนมนุษย์ บริษัทยังคำ�นึง
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทุกกลุม่ ในทุกกระบวนการดำ�เนินงาน ซึง่
โดยทั่ว ไปความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มักจะสิ้นสุดที่การ
ส่งมอบผลิตภั ณ ฑ์ ห รื อ ห้ อ งชุดแก่ลูกค้า
แต่ ในทางกลับกัน บริษัทเล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญของการดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งไว้วางใจ
ในการเลือกซื้อห้องชุด ภายใต้แบรนด์
“ลุมพิน”ี จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนา
แนวคิดการบริการหลังการขาย “ชุมชน
น่าอยู่” ที่ต่อยอดการบริหารอาคารสู่
การบริหารชุมชนมาเกือบ 30 ปี ทำ�ให้
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจนัน้ เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย
ในการบริ หารจัด การภายในองค์กรไป
จนถึง 10 กระบวนการหลักในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่
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10 PROCESSES
PROCESS 1

PROCESS 2

การเลือกทำ�เล

การซื้อที่ดิน

พัฒนาโครงการบนพื้นที่คุณภาพ
ที่สามารถตอบสนองต่อการขยายของ
ตัวเมืองและความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ประชากร โดยต้องเป็นทำ�เลที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งคมนาคมและแหล่งอำ�นวย
ความสะดวกพื้นฐานได้โดยง่าย เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเมืองที่น่าอยู่
และยั่งยืนต่อไป

เลือกที่ดินโดยพิจารณาถึงศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายการตลาด
ที่ศึกษาอุปสงค์ อุปทาน และความเป็น
ไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility
Study) เพื่อให้ได้ที่ดินที่ดีที่สุดสำ�หรับ
การพัฒนาโครงการสำ�หรับลูกค้า

PROCESS 6

PROCESS 7

การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า

การบริหาร
โครงการ

พัฒนาและกำ�หนดมาตรฐานการบริการ
ลูกค้าในทุกจุดสัมผัส (Touch Point)
ของทุกกระบวนการเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ ในการใช้บริการที่ดีที่สุด
รวมถึงเปิดให้มีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสะท้อน
ความคิดเห็นเพื่อนำ�มาพัฒนา
งานบริการต่อไปในอนาคตด้วย

บริหารการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
โดยการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อมรอบข้างในทุกมิติ
รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างด้วย
การร่วมมือกับพันธมิตรและดำ�เนินการ
ตามมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ
LPN หรือ Green Construction Process
Standard อย่างเคร่งครัด

SUSTAINABLE POLICY

PROCESS 3

PROCESS 4

PROCESS 5

การออกแบบ
โครงการ

การบริหาร
จัดการทางการเงิน

การบริหาร
การตลาดและการขาย

ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่ “พอดี” กับทุกมิติของ
การอยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานการออกแบบ
อาคาร LPN Green Design Concept
Standard ซึ่ง LPN ได้พัฒนาขึ้น
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ของ
สหรัฐอเมริกา และมาตรฐานอาคารเขียว
TREES (Thai’s Rating of Energy and
Environmental Sustainability) ของ
ประเทศไทย

กำ�หนดเป้าหมายการทำ�ธุรกิจที่มุ่งสู่
การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
มีผลการดำ�เนินงานที่มีกำ�ไรเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งและเหมาะสม และนำ�ผลตอบแทนนัน้
ไปกระจายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการอย่าง
สมดุล โดยการบริหารจัดการอัตราส่วน
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัทและ
บริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
เป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร

ยึดหลัก Human Centric หรือการให้
ความสำ�คัญกับลูกค้า ดำ�เนินนโยบาย
การตลาดด้วยความจริงใจ โปร่งใส
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคทั้งก่อนและ
หลังการส่งมอบ เคารพสิทธิของ
ผู้บริโภค ดำ�เนินงานตามที่ได้ให้
สัญญาไว้กับลูกค้า รวมไปถึงปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม

PROCESS 8

PROCESS 9

PROCESS 10

การส่งมอบ
ห้องชุด

การเตรียม
ความพร้อมก่อนพักอาศัย

การบริหาร
ชุมชน

มีมาตรฐานการตรวจคุณภาพของห้องชุด
และพื้นที่ส่วนกลางให้สมบูรณ์ก่อน
การส่งมอบอย่างเคร่งครัด ลูกค้าสามารถ
มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และสมบูรณ์แบบที่สุด
ตามแบบฉบับของ LPN

สื่อสารและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย”
และกฏระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันกับ
ผู้พักอาศัยก่อนการเข้าอยู่อาศัยจริง
เพื่อให้เกิดการยอมรับและอยู่อาศัยร่วมกัน
อย่างมีความสุขต่อไป

บริหารจัดการชุมชนและดูแลคุณภาพ
ชีวิตของผู้พักอาศัยภายใต้กลยุทธ์
“ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” เพื่อสร้าง
ชุมชนน่าอยู่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสังคม
ที่มีความสุข มีจิตสำ�นึกของการห่วงใย
และแบ่งปันกัน (Togetherness Care
& Share) อันเป็นวัฒนธรรมการอยู่อาศัย
แบบฉบับของชุมชนลุมพินีอย่างยั่งยืน
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
34

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในกระบวนการ

IN PROCESS

GREEN ENTERPRISE
การดำ�เนินธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์

SDGs

บริษัทให้ความสำ�คัญและมุ่งเน้นการทำ�งานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม พร้ อ มทั้ ง ดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง 8 กลุ่มอย่าง
เหมาะสม ตามแนวทาง 6 GREEN LPN ซึ่งจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
มีการกำ�หนดนโยบายระดับองค์การ (Corporate Policy) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Management)
2. การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
(Sustainability Management)
1. การเติบโตและการสร้างผลกำ�ไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒนาแนวทางและแผนกลยุทธ์การบริหารด้วยการกำ�หนดเป้าหมายการเติบโต
และการสร้างผลกำ�ไรอย่างเหมาะสม ให้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้
ด้วยการยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ ให้ความใส่ ใจกับสังคม นำ�มาสู่นโยบาย
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยที่ “พอดี” กับการอยู่อาศัย
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นในทุกมิติ

3. ดูแลคุณภาพชีวิตภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ดีร่วมกัน
นอกเหนือจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย บริษัทยังใส่ใจการดูแล
คุณภาพชีวติ ให้กบั ทุกครอบครัวตามกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยูส่ �ำ หรับคนทุกวัย” ผ่านสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกภายในโครงการ การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างจิตสำ�นึกของ
การอยู่อาศัยที่ดีร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ภายในโครงการ

4. การสร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมองการเติบโตอย่างระยะยาวเป็นสำ�คัญภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักความ
ยั่งยืน จึงดำ�เนินนโยบายในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดอย่างสมดุลและเหมาะสม
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5. การบริหารความเสี่ยงและการดำ�เนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

7. จิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ในทุกมิติ กำ�หนด
กรอบของการตอบแทนตามสถานการณ์การแข่งขันและผลประกอบการ
ลดความเสี่ยงด้วยการสำ�รองเงินทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ที่นำ�มาสู่
หลักการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน คำ�นึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำ�นึงถึงแต่ผลกำ�ไรบริษัท

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บริษทั ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นภายในหรือภายนอก
องค์กร ได้แก่ การกำ�หนดแนวทางปฏิบตั งิ านทีร่ ดั กุมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
การสื่อสารให้บุคลากรเห็นความสำ�คัญ การกำ�หนดให้คุณธรรมเป็น
ค่านิยมขององค์กร การประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
การปฏิบัติตามกฎหมายและการชำ�ระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

บริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดำ � เนิ น งานตลอด
กระบวนการ ด้วยกลยุทธ์ 6 GREEN LPN และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ในทุกสายงาน รวมถึงส่งเสริมการเสริมสร้างจิตสำ�นึก และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมผ่านการดำ�เนินงานและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของพนักงานทุกคนในองคกร

8. การแบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยการดำ�เนินการผ่านบริษทั แอล พี ซี วิสาหกิจเพือ่ สังคม จำ�กัด บริษทั
ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ทำ�ให้บริษัทร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีด้วยการแบ่งปันโอกาสในการทำ�งาน
ให้กับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมให้มีอาชีพการงานที่มั่นคง หารายได้
เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้
ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์การทำ�งาน เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคมต่อไปอีกด้วย

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
1. กำ�หนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value)
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการสร้างบุคลากรเพื่อต่อยอดความสำ�เร็จของธุรกิจ วิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way จึงได้รับการพัฒนาขึ้นจากสมรรถนะ
หลักของบุคลากร หรือ Core Competency เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ทิ จ่ี ะส่งเสริมและก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการบริหารจัดการบุคลากรแบบบูรณาการ
เพือ่ สร้างเอกลักษณ์ขององค์กรและเป็นบรรทัดฐานในการทำ�งาน ซึง่ วิถแี อล.พี.เอ็น. นี้ ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง”
และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ ที่บริษัทให้นิยามว่า “C-L-A-S-S-I-C” อันได้แก่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย

C L A S S I C
Cost
with Quality
บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

Lateral
Thinking
คิดนอกกรอบ

Alliance
ปิยมิตร

Speed with
Quality
รวดเร็ว
พร้อมคุณภาพ

Service
Minded
ใจรักบริการ

Integrity

Collaboration

คุณธรรม

ร่วมมือร่วมใจ

2. สร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่ (Livable Organization)
หลักคิดพื้นฐานของการจัดการทุนมนุษย์ของบริษัท คือ การสร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสุขที่แท้จริงของการทำ�งาน (Real Pleasure
of Working) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เพื่อนำ�ไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังวิธีการทำ�งานภายใต้วัฒนธรรมและวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ตามแนวทางการสร้าง “องค์กรน่าอยู่”
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6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่

2.1

2.2

2.3

บุคลากร

งาน

ที่ทำ�งาน

รั ก ษาและพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สร้ า งความสุ ข ในที่ ทำ � งาน ด้ ว ยการจั ด
กิจกรรมภายใน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกัน ตัง้ แต่ระดับบริหารไปจนถึงบุคลากร
ในทุ ก ส่ ว น และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทั่วไป
ในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมภายนอกองค์กร

ส่งเสริมการปรับปรุงการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่ อ เสริ ม ประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการ
ทำ�งาน และผลักดันการคิดนอกกรอบของ
บุคลากร เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรม
เชิงกระบวนการ

ดูแลสถานทีท่ �ำ งานให้เหมาะสมกับการทำ�งาน
ทั้ งสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศในการ
ทำ�งาน มีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย
ให้แก่บุคลากร

2.4

2.5

2.6

ผลตอบแทน

โอกาสในหน้าที่การงาน

ความภูมิใจในองค์กร

กำ � หนดผลตอบแทนที่ ส อดคล้ อ งไปกั บ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำ�งาน
และจัดหาสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม
อย่ า งเป็ น ธรรมและเท่ า เที ย ม ส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยสนับสนุนให้
มีความสมดุลทัง้ ในชีวติ และงาน (Work-Life
Balance)

ให้ โ อกาสในความก้ า วหน้ า และกำ � หนด
เส้ น ทางการเติ บ โตให้ แ ก่ บุ ค ลากรใน
ทุกระดับ ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม
ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง รวมทั้งส่งเสริม
ความสามารถด้ ว ยการอบรมและฝึ ก ฝน
อย่างต่อเนื่อง

สร้างชือ่ เสียงของบริษทั ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เคารพสิทธิมนุษยชน และดำ�เนินงานอย่าง
โปร่งใส ให้เป็นทีป่ ระจักษ์สู่สังคม เพื่อความ
ภาคภูมิใจแก่บุคลากรที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
องค์กร

3. พัฒนาบุคลากรด้วย A-S-K
(Learning & Growth)

4. สร้างความสมดุลระหว่างการทำ�งานและชีวิต
(Work-Life Balance)

ด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน บริษทั จึงได้จดั ตัง้ สถาบัน
แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Academy เพือ่ ทำ�หน้าที่ในการพัฒนาความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้กับบุคลากร
ในองค์กรให้เติบโตทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ ถ่ายทอดคุณค่าและ
วัฒนธรรมองค์กรตามวิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way ผ่านการอบรม
และหลักสูตรต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก
ในอนาคต

บริษัทดูแลคุณภาพชีวิตและการทำ�งานของพนักงาน ส่งเสริมให้รู้จัก
การแบ่งเวลาให้กบั ตนเองและครอบครัว ไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการ
ทำ�งานมากจนเกินควร โดยกำ�หนดเวลาทำ�งานต่อสัปดาห์ให้เหมาะสม
และกำ�หนดให้พนักงานทุกส่วนงานต้องหยุดพักร้อนประจำ�ปีตามที่ได้
รับสิทธิ์
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ธรรมาภิบาลและโครงสร้างการบริหารจัดการ
การมีโครงสร้างการบริหารที่ดี มีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบและการบริหารจัดการที่ชัดเจน เอื้อต่อความสามารถในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกันได้นั้น เป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
ด้วยตระหนักดีว่า การมีโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีนั้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ด้วยการบริการจัดการพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม อันนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ นำ�มาซึง่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นองค์กรทีม่ รี ากฐานธุรกิจทีม่ นั่ คงและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ลดความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำ�หนดหลักการที่เป็นแนวทางสำ�คัญสำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่มากกว่า
ร้อยละ 90 ดังนี้
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
• มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
• กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมดจำ�นวน 6 คณะ ภายใต้โครงสร้างองค์กร รายละเอียดดังนี้

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม
สำ�นักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ

สถาบันแอล.พี.เอ็น.
สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการผู้จัดการ
รอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารการเงิน
การเงิน
บัญชี

สายงานบริหารแบรนด์
สื่อสารองค์กร
บริหารประสบการณ์ลูกค้า
พัฒนาแบรนด์

สายงานบริหารการขาย
บริหารงานขาย 1
บริหารงานขาย 2
บริหารงานขาย 3

สายงานสนับสนุน
สำ�นักกรรมการ
สำ�นักกฎหมาย
สำ�นักสารสนเทศ
ธุรการ
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คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม โดยมุ่งเน้นการพิจารณาผลกระทบจากการดำ�เนินงานที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรผ่านคณะอนุกรรมการชุดนี้ โดยจะเป็น
ผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการฯ และประธานอนุกรรมการจะมีอำ�นาจและหน้าที่ในการคัดเลือก
อนุกรรมการจากทุกส่วนงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย ณ สิ้นปี 2562 คณะอนุกรรมการชุดนี้มีประธาน
และคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม 36 คน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการชุดนี้ เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุดของ
องค์กร บริษทั ย่อยและคูค่ า้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดการพิจารณาความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลอย่างรอบด้าน
จากเสียงสะท้อนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ นี ยั สำ�คัญและมีผลต่อการตัดสินใจองค์กร (รายละเอียดรายชือ่ และจำ�นวนครัง้ ทีป่ ระชุมของคณะอนุกรรมการฯ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำ�ปี 2562)

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ได้ประกาศนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์กรเอาไว้อย่างเปิดเผย ง่ายต่อการเข้าถึงจากผูม้ สี ว่ นได้เสียและสาธารณชน โดยได้เปิดเผยไว้
บนเว็บไซต์ www.lpn.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี สำ�หรับคณะกรรมการบริษทั ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ �ำ สูงสุด
ขององค์กรให้ปฏิบตั ติ าม ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั สำ�คัญทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงสุดขององค์กรจะต้องมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นเช่นกัน
โดยบริษทั ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั ภิ ายใต้นโยบายดังกล่าวไว้ ดังนี้
• ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำ�องค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
• กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
• เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
• ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
• รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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ผลการดำ�เนินงาน

GREEN
ENTERPRISE
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
การบริหารจัดการองค์กรเพือ่ ความยัง่ ยืน เป็นปรัชญาหลักของบริษทั และถือเป็นหัวใจหลักของ 6 GREEN LPN ซึง่ แฝงอยู่ในการดำ�เนินทุกด้านของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็น Green Financial Management, Green Design Concept, Green Marketing Management, Green Construction Process,
หรือ Green Community Management โดยการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Green Enterprise นี้ ครอบคลุมการดำ�เนินงาน
ในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

การบริหารความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจย่อมมีท้งั โอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันไปเสมอ บริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย
ขัน้ ตอนและมาตรฐานการดำ�เนินการทีร่ ดั กุมในการประเมินและระวังความเสีย่ งในมิตติ า่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ความเสีย่ งในลักษณะการประกอบกิจการ
ความเสีย่ งต่อการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน ความเสีย่ งต่อความยัง่ ยืนองค์กร ซึง่ หากความเสีย่ งเหล่านีเ้ กิดขึน้ อาจนำ�มาสูค่ วามเสียหายต่อองค์กรได้

การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
บริษัทมีความตระหนักดีว่าการดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติความยั่งยืนโดยตรง LPN จึงให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง
กับการรักษามาตรฐาน Green Construction Process เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกจ้างของพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ
โครงการ ด้วยการนำ�เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติ
มาพัฒนาควบคู่ไปกับการดำ�เนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P เพื่อนำ�มาสู่การลดข้อเรียกร้องจากการก่อสร้างของชุมชนโดยรอบ รวมไป
ถึงความปลอดภัยให้กับคนงานที่ทำ�งานในไซต์ก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงองค์กร ซึ่งถือเรื่องสำ�คัญใน
การรักษาความยั่งยืนของบริษัท
ซึง่ นอกจากความยัง่ ยืนในการก่อสร้างแล้ว บริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับความยัง่ ยืนในการอยูอ่ าศัยของเจ้าของร่วม โดยถือเป็นความยัง่ ยืนทางธุรกิจ
ที่บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการบริหารโครงการและการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ หรือ Livable Community”
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความความสุขและสังคมที่ดี รวมทั้งสร้างจิตสำ�นึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ ตามแนวทาง
F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน

การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้มีการสอบทานนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและสภาพการณ์ ในปัจจุบันที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาก
หลายและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ โดยบริหารให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับตํ่าซึ่งสามารถยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการอิสระนี้มีหน้าที่เสนอแนวทาง
ให้คำ�แนะนำ�กับคณะกรรมการบริหารในการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงตรวจสอบการบริหาร สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยพิจารณาเรื่องการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และการทุจริต
ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่อให้การดำ�เนินงานภายในข้องบริษัทมีความราบรื่น โปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกมิตแิ ละอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ในการสอดส่องดูแลร่วมกัน โดยกำ�หนดให้เรื่อง “คุณธรรม” เป็นจรรณยาบรรณหลักที่สำ�คัญของบริษัทที่พนักงานและผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ในการสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน LPN เป็นคนที่ “เก่งและดี” โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

• การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการส่งข้อความทางอีเมล์ถึงพนักงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาสเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและเกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
ปลูกฝังแนวคิดให้เป็นพื้นฐานสำ�หรับพนักงานใหม่ซึ่งจะมีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการปฐมนิเทศที่พนักงานใหม่ทุกคนจำ�เป็นต้องได้
รับการอบรม

• กำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
• ทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสมํ่าเสมอ
• จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำ�ทุจริตด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
o แจ้งต่อประธานกรรมการบริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
o แจ้งผ่าน Whatsapp ไปยังประธานกรรมการบริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชา
o แจ้งด้วยการส่งไปรษณีย์
o กล่องแสดงความคิดเห็นในสำ�นักงาน
o แบบประเมินความผูกพันธ์องค์กร
o แจ้งต่อฝ่ายพัฒนาองค์กร สำ�นักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
การทุจริตในองค์กร ในปี 2562 มีเหตุการณ์ทุจริตในองค์กรเกิดขึ้นทั้งหมด 21 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

• ตาราง : เหตุการณ์ทุจริตในองค์กร ปี 2562
ประเด็นทุจริต

จำ�นวนพนักงาน
ทีท่ �ำ ทุจริต

ดื่มสุราในสถานที่ทำ�งาน
ทุจริตต่อนายจ้าง
ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำ�งาน
บันทึกเวลาแทนกัน
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
กระทำ�ผิดจารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี

3
7
6
2
2
1

6 GREEN LPN : SD REPORT 2019

บทลงโทษ
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ออก
ให้ออก
ให้ออก
ให้ออก
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

จากตารางแสดงถึงประเด็นการทุจริต
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในองค์ กร ซึ่ ง บริ ษั ท ได้
มี ม าตรการลงโทษที่ เ ป็ น ไปตามกฎ
ระเบี ย บของบริ ษั ท โดยโทษแต่ ล ะ
ประเภทมี ความรุ น แรงในการลงโทษ
แตกต่างกัน บริษัทมีความพยายามที่
จะไม่ ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตในองค์กร
รวมไปถึงมีวิธีการแจ้งเหตุทุจริต วิธีการ
พิ จารณาโทษ กระบวนการร้ อ งเรี ย น
รวมถึ ง การให้ พ นั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การ
กล่าวโทษมีสิทธิอุทธรณ์ตนเอง เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมสูงสุดทั้งกับองค์กร
พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
41

การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและความหลากหลายของพนักงาน
บริษทั มีระบบการสรรหาพนักงานด้วยกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความยุตธิ รรมในการสรรหาจ้างงานเพือ่ ให้ได้คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับ
งานมากทีส่ ดุ ในการสรรหาพนักงานต้องผ่านการทดสอบความรูเ้ ฉพาะทางและการสัมภาษณ์เพือ่ ให้ได้บคุ คลากรทีม่ ที ง้ั ความเก่งและดี ตามแนวทาง
การทำ�งานของ LPN โดยในปี 2562 มีพนักงานเข้าทำ�งานใหม่ จำ�นวน 317 คน และพนักงานลาออก จำ�นวน 294 คน
พนักงานชาย ทั้งหมด

903 คน

23%

77%

พนักงานหญิง ทั้งหมด

3,012 คน

สัดสวนเพศ
พนักงานผูพ�การ ทั้งหมด
ของพนั
กงาน
2,785 คน

พนักงาน ทั้งหมด

พนักงานผูพ�การ ทั้งหมด

3,915 คน

39 คน

สำ�หรับการให้โอกาสในการทำ�งานกับผูพ้ กิ าร บริษทั มีเป้าหมายในการสรรหาว่าจ้างผูพ้ กิ าร จำ�นวน 44 คน (ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด) โดยใน
ปัจจุบนั มีการว่าจ้างผูพ้ กิ ารเข้าทำ�งานแล้ว จำ�นวน 39 คน

การดูแลพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับและครอบคลุมถึงทุกคนที่อยู่ในเครือของบริษัทและ LPN Team โดยให้
ความสำ�คัญกับเรื่องต่างๆ ให้มีความครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนที่เหมาะสม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน
รวมไปถึงเรือ่ งความเป็นอยูแ่ ละครอบครัวของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เครื่องแบบพนักงาน
ปี 2562 เป็นปีท่ี LPN มีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์ ใหม่และเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร บริษัท
มีนโยบายปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพนักงาน ทั้งเครื่องแบบของ
พนักงานชายและหญิง รวมทั้งบริษัทในเครือซึ่งครอบคลุมไปถึง
กลุม่ สตรีดอ้ ยโอกาสทางสังคมซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยพนักงานทุกคนได้รับเครื่องแบบใหม่สำ�หรับ
ใส่ในการปฏิบัติงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ รวมไปถึง
การจัดให้มีการรณรงค์การแต่งกายที่ถูกต้องและเหมาะสมไปยัง
พนักงานทุกคน โดยทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้และได้รับของ
รางวัลอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การลาคลอดและอยู่ระหว่างลาคลอด
บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยเฉพาะ
ด้านครอบครัวซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่ส่งเสริมให้พนักงานทำ�งาน
ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทเห็นความสำ�คัญ
ในการให้สทิ ธิพ์ นักงานลาคลอดได้เต็มจำ�นวนตามกฎหมายกำ�หนด
โดยที่ยังถือว่าพนักงานอยู่ในช่วงของการว่าจ้างเต็มจำ�นวน โดย
ในปี 2562 มีพนักงานลาคลอดและอยู่ในระหว่างลาคลอด จำ�นวน
28 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างลาคลอด จำ�นวน 5 คน
และพนักงานทีก่ ลับเข้าทำ�งานแล้ว จำ�นวน 23 คน

3. ผลกระทบและการร้องเรียนเรื่องปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างไม่เป็นธรรม ปี 2562
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน 0%

4. อัตราส่วนของค่าจ้างมาตรฐานเปรียบเทียบ
กับค่าแรงขั้นตํ่า

6. อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานและขาดงานต่อเนื่อง
ในปี 2562 มีพนักงานได้รบั บาดเจ็บจากการทำ�งาน จำ�นวน 21 คน
และไม่มผี เู้ สียชีวติ จากการทำ�งาน

• ตาราง : ข้อมูลการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการทำ�งาน
และหยุดงานต่อเนื่อง ปี 2562
ไตรมาส
ที่

1
2
3
4
รวม
ทั้งสิ้น

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ได้รบั บาดเจ็บ
เสียชีวติ
หยุดงานต่อเนือ่ ง
3
1
9
8

0
0
0
0

3
1
9
8

21

0

21

ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1.19 ต่อ 1.21

5. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการออกนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการของตนเอง เพือ่ รักษาผลประโยชน์พนักงาน
และให้เกิดความเป็นธรรม อีกทัง้ ยังเป็นการรับฟังเสียงความต้องการ
จากพนักงานเพือ่ ให้บริษทั สามารถจัดสรรสวัสดิการพนักงานได้ตรง
ตามความต้องการและทั่วถึงเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์
สูงสุด ในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่
ที่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จากการ
เลือกตัง้ จำ�นวน 28 คน คิดเป็น 0.77% ของพนักงานทัง้ หมด และ
มีการจัดประชุมของคณะกรรมการแล้ว 2 ครัง้ โดยวาระการประชุม
ประกอบด้วย
- การตรวจสุขภาพของพนักงานบริการชุมชนและสิทธิต์ รวจฟรี
		 ประกันสังคม
- วงเงินแผนประกันสุขภาพในปัจจุบัน OPD ไม่เพียงพอต่อ
		 การรักษาในสภาพปัจจุบัน
- ปรับปรุงโรงอาหารชั้น 11
- แผนค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับสภาพการทำ�งาน
- พื้นที่สำ�หรับบุตรพนักงานที่เป็นสัดส่วน
- สวัสดิการแบบ Flexible
- ที่จอดรถสำ�หรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำ�สำ�นักงานใหญ่
- สวัสดิการด้านกีฬา
- การตรวจสุขภาพสำ�หรับพนักงาน Outsource เช่น พนักงาน
		 รับส่งเอกสาร
- เพิ่มสิทธิ์วันหยุดลาคลอดสำ�หรับพนักงานชาย
- เงิ น ช่ ว ยเหลื อ กรณี ญ าติ พ นั ก งานเสี ย ชี วิ ต และพนั ก งาน
		 เสียชีวิต
- สิทธิ์วันลาในวันคล้ายวันเกิด โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
6 GREEN LPN : SD REPORT 2019

7. อัตรากำ�ลังขององค์กรแบ่งตามเพศ อายุ
ปี 2562 พบว่า อายุตา่ํ กว่า 30 ปี จำ�นวน 1,003 คน อายุ 30 - 50 ปี
จำ�นวน 2,280 คน และอายุมากกว่า 50 ปี จำ�นวน 632 คน
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เรื่องสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานผู้พิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทและจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเรื่องสิทธิมนุษยชนสำ�หรับพนักงานและพนักงาน
บริการชุมชน โดยมีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (กลุม่ พนักงานผูพ้ กิ าร) ทัง้ หมด 6 ด้าน ดังนี้

1. สนับสนุนส่งเสริมด้านการปฏิบัติงาน
ได้แก่ การแบ่งปันความรูใ้ นงานให้เพือ่ นร่วมงาน และการมอบหมาย
ภารกิจสำ�คัญขององค์กรทีส่ อดคล้องกับทักษะ

2. สนับสนุนส่งเสริมด้านการเรียนรู้และพัฒนาความรู้
ได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในงานร่วมกับพนักงาน
ในองค์กรโดยผ่านล่ามภาษามือ และการฝึกอบรมพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะในงานภายนอกองค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพ
ได้แก่ การเข้าพบแพทย์ เพือ่ ปรึกษาเรือ่ งดูแลสุขภาพ

4. สนับสนุนส่งเสริมด้านจิตอาสาช่วยเหลือ

5. สนับสนุนส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ได้แก่ การประชุมกลุ่มพนักงานผู้พิการเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
การสังสรรค์รับประทานอาหารฉลองความสำ�เร็จของพนักงาน
ในกลุม่ และกิจกรรมพักผ่อนร่วมกับพนักงานในสายงาน

6. สนับสนุนส่งเสริมด้านโอกาสและคุณภาพชีวิต
ได้แก่ การสนับสนุนการเข้าแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ ประเภท
ลอนโบว์ ส่งแข่งขัน 5 ครัง้ ประเภทโบว์ลง่ิ ส่งแข่งขัน 1 และประเภท
แบดมินตัน ส่งแข่งขัน 1 ครัง้

7. การร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 2562
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน

ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

Green Enterprise Standard Checklists
ของสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีจ�ำ นวน 32 ข้อ ดำ�เนินการแล้ว จำ�นวน 25 ข้อ และอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน 7 ข้อ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการที่บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ไม่เพียงแต่จะทำ�ให้การทำ�ธุรกิจร่วมกันนัน้ มีความราบรืน่ จนสามารถสร้าง
ความสำ�เร็จร่วมกันได้เท่านัน้ แต่ในยามที่เกิดวิกฤตก็จะสามารถจับมือเพือ่ ผนึกเป็นกำ�ลังทีแ่ ข็งแกร่งจนฟันฝ่าวิกฤตนัน้ ไปได้ ซึ่งการที่องค์กรและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงคูค่ า้ ยังคงสามารถดำ�เนินธุรกิจในสังคมได้อย่างต่อเนือ่ งนั้น เป็นเรื่องที่บ่งชี้ว่าการดำ�เนินธุรกิจขององค์กรสามารถ
สร้างความยั่งยืนในสังคมได้อย่างแท้จริงอันจะเห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ได้เผชิญวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 และสามารถผ่านพ้นสถานการณ์มาได้
เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้น นอกจากตัวตนและค่านิยมขององค์กรอันแข็งแกร่งของ LPN ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่าง
รัดกุมแล้ว การมีคู่ค้าที่ดีได้รับความร่วมมือร่วมใจและเกื้อกูลกันในยามที่ประสบปัญหา ยังเป็นจุดพลิกผันสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฝ่าฟันวิกฤต
สามารถประสบความสำ�เร็จได้จนทุกวันนี้
กว่า 20 ปีที่ “คูค่ า้ ” ของบริษทั ได้ถกู พัฒนามาเป็น “พันธมิตร” หลังจากนัน้ ได้กลายมาเป็น “ปิยมิตร” และปัจจุบันกำ�หนดให้เป็น “LPN Team” เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาธุรกิจและเติบโตร่วมกัน มีระบบการทำ�งานที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ทำ�ให้ทกุ กระบวนการทำ�งาน
ตลอดแนวห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
บริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจที่มีลักษณะห่วงโซ่อุปทานเช่นนี้จะต้องสร้างคุณค่าร่วมกัน ประสบความสำ�เร็จร่วมกัน ผลประกอบการจากการดำ�เนิน
ธุรกิจมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้หากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นอีก แต่ความรับผิดชอบและการสร้างความผูกพันร่วมกันอย่างเหนียวแน่น
เพื่อทำ�ให้ “ปิยมิตร” ดำ�เนินธุรกิจได้ จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าบริษัทก็สามารถดำ�รงการดำ�เนินธุรกิจอยู่ได้ เพื่อความเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
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กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

MUNICATE
M
O

SS
ASSE

L

ENT

GE

C

IMP

EM

MUNICATE
COM

MEASU
RE

COMMIT

ENG

A

บริษัทมีการสื่อสารและรายงานข้อมูลผ่านระหว่างบุคลากร
ของบริษัทและบุคลากรของ LPN Team ตลอดกระบวนการ
ทำ�งานในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way
Communication) ผ่านช่องทาง WhatsApp อย่างสมํ่าเสมอ
ส่งผลให้ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมสามารถ
แสดงความเห็นร่วมกัน ทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ ส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ�งาน

ระดับความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดทุจริต (ตํ่า - สูง)

COMMIT

LPN จัดทำ�แผนธุรกิจของบริษทั

ASSESS

LPN และ LPN Team ประชุมเพือ่
• รับทราบแผนงานและกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน
• รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของกันและกัน
• ระบุและพิจารณาผลกระทบทีอ่ าจเกิดระหว่างการทำ�งานร่วมกัน
• วางแผนป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้

ENGAGE

การมีสว่ นร่วมของ LPN และ LPN Team ในการพัฒนาแต่ละโครงการ

IMPLEMENT

LPN และ LPN Team ปฏิบตั ติ ามแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้

MEASURE

LPN และ LPN Team จัดให้มกี ารประชุมรายเดือน
• ติดตามงาน ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงาน หรือปรับแผนการดำ�เนินงาน
ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป อันจะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน

6 GREEN LPN : SD REPORT 2019

45

GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT
การกำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

SDGs

คือ การกำ�หนดเป้าหมายการทำ�ธุรกิจทีม่ งุ่ สูก่ ารเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน มีผลการดำ�เนินงาน
ทีม่ กี �ำ ไรเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม และนำ�ผลตอบแทนนัน้ ไปกระจายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างสมดุล โดยการบริหารจัดการอัตราส่วนทางการเงินและค่าใช้จา่ ย
ของบริษทั และบริษทั ย่อยในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมตามเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร นับตัง้ แต่
การกำ�หนดนโยบายปันผลกำ�ไรสุทธิในอัตราส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 แก่ผถู้ อื หุน้ การให้ผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมกับผูบ้ ริหารและพนักงาน การกำ�หนดราคาขายห้องชุดในราคาทีเ่ หมาะสมเพือ่ คืนกำ�ไรให้กบั
ลูกค้า รวมทั้งการกำ�หนดงบประมาณสำ�หรับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการทำ�งบการเงินที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำ�เอกสารเพื่อสื่อสาร
ผลประกอบการไปยังผู้ถือหุ้นทุกไตรมาส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้ความสำ�คัญกับการมีวินัย
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Accountability Financial Statement

บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญในความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน จึงจัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน พร้อมทั้งคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนในการใช้งบการเงิน ตามหลักการ
ของ Accountability Financial Statement อันได้แก่

1. ความโปร่งใส (Transparency)
บริษทั มีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจัดให้มรี ะบบ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน ที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในด้านบัญชี-การเงิน ทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและตรวจสอบคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
จะปรากฏในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำ�ปี

2. การตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ (Auditability)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ กำ�กับดูแลและตรวจสอบการดำ�เนินงาน รวมถึง
สอบทานแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สมุ่ สอบทานเกีย่ วกับ
รายการในงบการเงิน โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส และให้ตดิ ตามแก้ไข
ในประเด็นที่สำ�คัญโดยเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน
ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบในด้าน
บุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
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3. การเปิดเผย (Disclosure) ไม่มีวาระซ่อนเร้น
(Hidden Agenda)
บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน พร้อมทั้งคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจ
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์
สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น และนั ก ลงทุ น ในการใช้ ง บการเงิ น โดยเฉพาะ
การเปิดเผยและรายงานราคาที่ดินทุกแปลงที่ ได้ทำ�การซื้อขายแก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สอบวัดได้ (Measurable)
เพื่อการสร้างมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดเผย ที่จะเป็นผลต่อความยั่งยืนของบริษัท การรายงานทางการ
เงินของบริษทั จะเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการเงินภายใต้พระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อ
กำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

5. มีวินัย (Discipline)
การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับ
การตรวจสอบตลอดเวลา มีการควบคุมการลงทุน ไม่นำ�เงินทุนของ
บริษทั ไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มคี วามถนัด ไม่น�ำ เงินไปลงทุนในกิจกรรม
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาระดับ
ทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำ�งาน
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

6. ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management)
บริษัททำ�การลงทุนหรือดำ�เนินงานทางการเงินโดยมองความเสี่ยง
เป็นสำ�คัญ ไม่ลงทุนโดยการกูย้ มื จนเกินกำ�ลัง แต่ลงทุนด้วยทรัพยากร
ที่มีและองค์ความรู้เป็นหลัก รักษาระดับสัดส่วนหนี้ต่อทุนไม่เกิน 1:1
ซึง่ เป็นสัดส่วนทีเ่ หมาะสมต่อการดำ�เนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ

Green Financial Management Standard Checklist ของ LPN
นอกจากหลักการ Accountability Financial Statement แล้ว บริษทั ยังได้พฒ
ั นารายการการตรวจสอบ (Checklist) สำ�หรับมาตรฐานการจัดการทาง
การเงินสีเขียว หรือ Green Financial Management ขององค์กรเอง ซึง่ Checklist ดังกล่าวได้รบั การพัฒนาขึน้ โดยสายงานบริหารการเงินในปี 2561
เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ ตัง้ แต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร โดยมุง่ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบควบคุมภายใน
ทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีการจัดสรรผลตอบแทนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพราะเป้าหมายทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินธุรกิจ คือ
ผลตอบแทนและผลกำ�ไรทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงต้องวางแผนและกำ�หนดกลยุทธ์ในการบริหารการเงินให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน

Green Financial Management Standard Checklist มีจำ�นวนทั้งสิ้น 13 ข้อ จาก 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1

จำ�นวน 3 ข้อ
• ด้านเป้าหมาย กำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร
อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 3

จำ�นวน 3 ข้อ
• การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
มี การควบคุ ม การบริ ห ารภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี
ธรรมาภิบาล
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มาตรฐานที่ 2

จำ�นวน 4 ข้อ
• ความสมดุลของผลตอบแทน สร้างสมดุลของผลตอบแทน หรือ
กำ�ไรในการดำ�เนินงานทีพ่ อประมาณ และต่อเนือ่ งบนพืน้ ฐานของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มาตรฐานที่ 4

จำ�นวน 3 ข้อ
• ด้านงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลบริหารงบการเงิน และภาษี
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
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ผลการดำ�เนินงาน

GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT
การแบ่งปันผลประโยชน์และความมั่งคั่งกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้กรอบของการทำ�งานตามหลักการของ Green Financial Management บริษัทให้ความสำ�คัญกับการแบ่งปันผลประโยชน์และความมั่งคั่ง
(Balancing Wealth) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประกอบด้วย
1. การให้ความสำ�คัญกับการให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับคูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของการดำ�เนินธุรกิจทัง้ ในกระบวนการลงทุนและ
		 การก่อสร้าง
2. การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานและทีมงาน ให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี
3. การจ่ายปันผลที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
4. ทำ�ธุรกิจอย่างโปร่งใสและจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐ เพื่อนำ�ไปพัฒนาประเทศ
5. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการลงทุนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคม

• ผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม
รายการ

% ของ ปี 2560 % ของ
ปี 2559 รายได้
รวม
รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

% ของ
ปี 2561 รายได้
รวม

มูลค่าทางเศรษฐกิจทีส่ ร้างขึน้
รวมรายได้จากการขายและบริการ 14,601.52 99.66% 9,612.85 99.56% 11,252.25 99.56%

รายได้จากการลงทุนทางการเงิน
รายได้จากยอดขายสินทรัพย์
รายได้อื่นๆ

1 รวมรายได้

ปี 2562

% ของ

รายได้รวม

7.39 0.08%
7.62 0.07%
6.93 0.05%
5.21 0.05%
11.77 0.10%
2.21 0.02%
29.67 0.31%
30.25 0.27%
39.98 0.27%
14,650.64 100.00% 9,655.13 100.00% 11,301.89 100.00%

9,954.12
7.33
9.34
69.61
10,040.40

99.14%
0.07%
0.09%
0.69%
100.00%

8,496.75 75.18%
688.27 6.09%
1,036.88 9.17%
716.52 6.34%
24.48 0.22%

7,453.88
691.18
1,116.38
627.17
8.96

74.24%
6.88%
11.12%
6.25%
0.09%

13,939.79 95.15% 9,898.13 102.52% 10,962.91 97.00%

9,897.57

98.58%

3.00%

142.83

1.42%

มูลค่าทางเศรษฐกิจทีแ่ จกจ่าย
ค่าดำ�เนินงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
เงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุน
เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ
การลงทุนในชุมชน

2 รวมรายจ่ายและเงินปันผล
1 - 2 มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม
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10,749.54 73.37% 7,406.78 76.71%
658.61 4.50% 569.18 5.90%
1,471.18 10.04% 1,304.82 13.51%
1,025.79 7.00% 597.06 6.18%
20.29 0.21%
34.66 0.24%
710.85

4.85%

-242.99 -2.52%

338.98
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11.12%
เง�นที่ชำระแกรัฐ 6.25%
การลงทุนในชุมชน 0.09%
มูลคาทาง
เศรษฐกิจสะสม 1.42%
เง�นที่ชำระแก
เจาของเง�นทุน

• มูลค่าเศรษฐกิจสะสม ปี 2559-2562 (%)
ปี

1.42%

2562

3%

2561
2560

-2.52%

2559
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4.85%

คาจางและ
สวัสดิการพนักงาน

การกระจาย
มูลคา
ทางเศรษฐกิจ

6.88%
คาดำเนินงาน

74.24%

สำ�หรับการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้ดำ�เนิน
การบริหารการเงินอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้
การรายงานและเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะอย่างต่อเนือ่ งก่อนรอบ
เวลาที่กำ�หนดในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและได้กำ�หนดกรอบของการบริหารจัดการทางการเงินที่
ให้ความสำ�คัญกับวินัยทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัด หรือ Indicator เพื่อ
ให้ทราบสถานะและติดตามผลการดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม บริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมั่นคง และสร้างผลกำ�ไรจากระบบงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้
เปิดเผยผลการดำ�เนินงานทั้งหมดอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงตัวชี้วัดหลักที่มีส่วนสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน
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ตัวชี้วัดที่บริษัทกำ�หนด (Indicators)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt to Equity Ratio)
คือ อัตราส่วนทีน่ �ำ หนีส้ นิ รวม หารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนนีจ้ ะแสดง
โครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกูย้ มื หรือ
มาจากทุนของกิจการ ถ้าอัตราส่วนนีส้ งู มีโอกาสทีก่ จิ การจะไม่สามารถ
ชำ�ระดอกเบี้ยได้สูงตามไปด้วย เนื่องจากหนี้สินที่มากทำ�ให้กิจการ
มีภาระผูกพันที่ต้องชำ�ระดอกเบี้ยทุกงวดไม่ว่ากิจการนั้นจะมีกำ�ไร
หรือขาดทุน แต่หากอัตราส่วนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่าก็จะแสดงให้เห็นถึง
การใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือทุนในการลงทุนมากกว่าการกู้ยืม ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการเติบโตและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

บริษทั ได้ก�ำ หนดเป้าหมายของกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ และการปันผลในจำ�นวน
และอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อการลงทุนและ
ขยายตั ว ของธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความสามารถใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึง
การสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนสืบไป

เป้าหมายในการรักษาผลตอบแทน
และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
การกำ�หนดเป้าหมายในการรักษาผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร
เป็นส่วนหนึ่งของการกำ�หนดทิศทางการทำ�ธุรกิจขององค์กรเพื่อให้
สามารถรักษาผลตอบแทนและการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านตัวชี้วัด
ทางการเงิน ดังต่อไปนี้

บริษทั ได้ก�ำ หนดอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไว้ในอัตรา 1 ต่อ 1
ถือเป็นเพดานในการบริหารการเติบโตและการดำ�เนินงานของบริษัท
การเติบโตจะเกิดจากการกูใ้ นปริมาณทีส่ ามารถชำ�ระดอกเบีย้ และเงินต้น
คืนได้ แม้จะอยู่ ในสถานการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ซึ่งจากนโยบายและ
การปฏิบัติในข้อนี้ อาจทำ�ให้บริษัทดูเติบโตอย่างไม่หวือหวา แต่เป็น
ดัชนีที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียถึงความยั่งยืนและมั่นคงของกิจการ

บริษัทคงนโยบายในการกำ�หนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้
ในอัตรา 1 ต่อ 1 เป็นการสร้างวินยั และความแข็งแกร่งทางการเงินให้กบั
องค์กร ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาระหนีเ้ กินตัว ในขณะเดียวกันยังคงรักษา
การเติบโตได้ในอัตราทีเ่ หมาะสม

2. กำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

2. กำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

คือ สัดส่วนของกำ�ไรขัน้ ต้นกับยอดขายสุทธิของกิจการ อันเป็นตัวบ่งชี้
ถึงประสิทธิภาพของการประกอบกิจการในด้านการสร้างผลกำ�ไรและ
การบริหารต้นทุน โดยกิจการที่มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่ดีจะแสดงถึง
ความสามารถในการสร้างยอดขายที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับต้นทุนที่
ใช้ไปในการขาย อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นไม่ควรสูงเกินไป เพราะ
อาจหมายถึงการเอาเปรียบลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ รวมถึงการไม่รบั ผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ขั ด ต่ อ นโยบายการสร้ า งสมดุ ล ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
บริษัทได้กำ�หนดกรอบและเป้าหมายของอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่เหมาะ
สมต่ อ การดำ � เนิ น งาน โดยกำ � หนดให้ มี สั ด ส่ ว นไม่ น้ อ ยกว่ า คู่ แ ข่ ง
ในอุตสาหกรรมโดยเปรียบเทียบกับอัตรากำ�ไรขั้นต้นของคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการประกอบกิจการ
ของบริษัท

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt to Equity Ratio)

บริษัทกำ�หนดกรอบและเป้าหมายของอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่เหมาะสม
ต่อการดำ�เนินงานและไม่น้อยกว่าอัตรากำ�ไรขั้นต้นของคู่แข่งที่มีอยู่
ในอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อใช้
เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการประกอบกิจการ

3. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
(Dividend per Net Profit Ratio)
บริษทั กำ�หนดเป้าหมายของอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ ในสัดส่วน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และ
ในขณะเดียวกันบริษทั ยังรักษาเงินลงทุนเพือ่ การขยายตัวของธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยคำ�นึงถึงความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพือ่ การ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนสืบไป

3. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
(Dividend per Net Profit Ratio)
คือ สัดส่วนของกำ�ไรสุทธิจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในแต่ละปี เพือ่
ทีจ่ ะนำ�ไปจ่ายปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ แสดงถึงผลกำ�ไรทีเ่ กิดขึน้ กับการ
ลงทุนในบริษัท โดยบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป โดยดัชนีชี้วัดในเรื่องนี้แสดงถึง
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
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FINANCIAL

IN PROCESS

GREEN DESIGN
CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

SDGs

Green Design Concept คื อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภายใต้ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ “พอดี” กับทุกมิติของการ
อยูอ่ าศัย ตัง้ แต่แนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้มีความพอดีในการใช้งาน ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุ
ก่อสร้างที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ

1. Strategic Location
เลือกพัฒนาโครงการบนพื้นที่คุณภาพ ใกล้แหล่งชุมชน ศูนย์กลางการคมนาคมและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้า
และการขยายของตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการใน
ทุกมิติอีกทางหนึ่ง

2. Green Design Concept Standard
อาคารของ LPN ออกแบบด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพแบบองค์รวม
พร้อมไปกับการสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจ ปลอดภัย สะดวกสบาย และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยใช้มาตรฐานการออกแบบอาคาร LPN
Green Design Concept Standard ซึ่ง LPN ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ
สหรัฐอเมริกา และมาตรฐานอาคารเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and
Environmental Sustainability) ของประเทศไทย โดยคำ�นึงถึงการประหยัดพลังงาน
รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนี้
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2.1
พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
(Sustainable Site Development)
เลือกพัฒนาโครงการในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อันเนื่องมากจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์พ้นื ที่สีเขียว
และระบบนิเวศของพืน้ ทีด่ ง้ั เดิมไว้ไม่ให้ถกู ทำ�ลาย

2.2

2.4

การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency)

วัสดุและทรัพยากร
(Material and Resources)

LPN เลื อ กใช้ สุข ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด นํ้า ภายในโครงการตามมาตรฐาน
“ฉลากเขียว” และนำ�นํ้าเสียที่ได้รับการบำ�บัดแล้วมาดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ ซึง่ นอกจากจะเป็นการลดการใช้นา้ํ โดยตรงแล้วยังเป็น
การลดการระบายนา้ํ จากโครงการลงสูร่ ะบบระบายนํา้ สาธารณะอีกด้วย

เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรต้นทาง LPN ออกแบบโดยใช้แนวคิด Modular
System เพือ่ ลดเศษวัสดุเหลือทิง้ นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมการใช้วสั ดุ
ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
นโยบายส่งเสริมการใช้สนิ ค้าทีผ่ ลิตในประเทศ ตลอดจนการเลือกใช้วสั ดุ
ทีม่ คี ณุ ภาพไม่มกี ารปล่อยสารเคมีทเ่ี ป็นอันตราย

2.3
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)
อาคารของ LPN ได้รับการออกแบบโดยคำ�นึงถึงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอาคาร มีชอ่ งทางให้แสงสว่างจากธรรมชาติสามารถส่องผ่าน
เข้ามายังพืน้ ทีภ่ ายใน รวมไปถึงมีการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน กระจก
ตัดแสง เพือ่ ช่วยลดความร้อนจากภายนอกได้อย่างดี ซึง่ จะช่วยประหยัด
พลังงานภายในตัวบ้านได้มาก เพราะเครือ่ งปรับอากาศในห้องจะทำ�งาน
ไม่หนักจนเกินไป อีกทัง้ ยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกด้วย
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2.5
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย (Indoor Environmental Quality)
เพื่อสุขภาวะในการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ LPN ให้
ความสำ�คัญกับการออกแบบสำ�หรับคนทุกวัย หรือ Universal Design
เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกัน รวมถึงการเสริมสร้างวินยั และวัฒนธรรมในการอยูอ่ าศัย
ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย” อย่างแท้จริง

DESIGN CONCEPT

IN PROCESS

3. Real Pleasure of Living
ด้วยความตั้งใจส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ทุกตารางนิ้วในภายในโครงการของ
LPN จึงได้รบั การออกแบบจากข้อมูลที่ได้รบั การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตได้ดีท่ีสุด อีกทั้งยังให้
ความสำ�คัญกับการเพิ่มคุณค่าในการอยู่อาศัยโดยพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่
ส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย” อย่างแท้จริง
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ผลการดำ�เนินงาน

GREEN DESIGN
CONCEPT

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
เปลี่ยนชีวิตให้สมบูรณ์แบบกว่าที่เคย
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DESIGN CONCEPT

IN PROCESS

ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
โครงการอยู่ในทำ�เลคุณภาพ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากย่าน CBD ชั้นในอย่าง ย่านสีลม สาทร
สยาม เพลินจิต ทำ�ให้โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี มีทางเลือกในการเดินทาง
ที่หลากหลาย ทั้งการใช้ขนส่งสาธารณะหรือการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยสามารถใช้เส้นทางหลัก
ได้ทั้งสองเส้นทาง คือ ถนนสุขุมวิท และถนนศรีนครินทร์ หรือเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม
เพื่อเข้าถึงย่าน CBD ได้โดยใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 20 นาทีเท่านั้น

การประหยัดนํ้า
เลือกใช้สขุ ภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ไี ด้รบั มาตรฐาน “ฉลากเขียว” ภายในโครงการ
โดยโถสุขภัณฑ์ทท่ี างโครงการเลือกใช้มอี ตั ราการใช้นา้ํ ไม่เกิน 4.8 ลิตรต่อการ
กดชักโครก 1 ครัง้ ซึง่ สามารถประหยัดการใช้นา้ํ ได้มากกว่าการใช้โถสุขภัณฑ์
แบบทัว่ ไปถึง 35%

การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
การออกแบบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC (Building
Energy Code) โดยมีความตัง้ ใจให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัง้ แต่แรกเริม่ ตามเป้าหมายของกฎกระทรวง BEC คือ ต้องสามารถประหยัด
พลังงานได้ขน้ั ตํา่ 10%
• ระบบเปลือกอาคารที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนของผนังและหลังคาสูง
			 และเลือกใช้วัสดุท่ีมีความต้านทานความร้อนสูง มีฉนวนใต้หลังคา
			 เพือ่ ป้องกันความร้อนเข้าสูต่ วั อาคาร
• เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูงภายในโครงการ
• ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

Co-Living & Co-Working Space
โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี ถูกออกแบบให้มีพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อรองรับ
กิจกรรมได้หลากหลาย โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
การทำ�งาน การพักผ่อนหย่อนใจ ซึง่ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการ
แล้วยังเป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ ขี องการอยูร่ ว่ มกันตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย” อีกด้วย
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GREEN MARKETING
MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

SDGs

บริษัทได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบ้านหลังแรกที่ “พอดี”
กับการอยู่อาศัย และเป็น“บ้าน” ที่มีคุณภาพ คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสนองต่อความต้องการ
มีบา้ น และเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ และสังคมทีด่ ตี อ่ ไป LPN ดำ�เนินนโยบายการตลาดด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ เคารพสิทธิของผู้บริโภค ทำ�ตามคำ�สัญญาที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า
รวมไปถึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม โดยกลยุทธ์ทางการตลาด 6 ประการของ LPN มีดังนี้

1P
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่โี ดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ ข่ง ทัง้ ห้องชุดและพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง โดยทำ�การวิจยั
และพัฒนารูปแบบจากองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผ่านศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

2P
กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการ ตามกลยุทธ์ ทำ�ให้บริษัทมีความสามารถใน
การแข่งขันด้านราคา อีกทัง้ ยังมีการกำ�หนดเงือ่ นไขการขายให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย พร้อมทัง้ จัดหา
บริการทางการเงิน เพือ่ ช่วยเหลือให้ลกู ค้ามีความสะดวกในการขอสินเชือ่ และสร้างโอกาสการมีทอ่ี ยูอ่ าศัย
ได้งา่ ยขึน้ อีกด้วย

3P
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย (Place)
กำ�หนดทำ�เลที่ต้ังของสำ�นักงานขายให้อยู่ใกล้กับพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อความสะดวกในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดได้ชดั เจน
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การตลาดที่เป็นธรรม
กับผู้บริโภคและคู่แข่ง
ให้สอดคล้องกับปณิธาน
ในการสร้างบ้านหลังแรก
ที่มีคุณภาพ ในราคาที่
สามารถเป็นเจ้าของได้

4P
กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษทั จัดทำ�การส่งเสริมการขายโดยการคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของทัง้ สองฝ่าย มีเงือ่ นไขการขายทีค่ �ำ นึงถึง
ความสามารถทางด้านการเงินของผูบ้ ริโภค โฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ชัดเจน และไม่มี
วาระซ่อนเร้น ไม่โจมตีหรือเอาเปรียบในการแข่งขัน

5P
กลยุทธ์ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (People)
บริษัทมีการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส หรือ Touch Point และการกำ�หนดมาตรฐาน
การอบรมการบริการของพนักงาน ตาม LPN Service Culture (S-E-R-V-I-C-E) เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า โดยมีระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร NPS (Net Promoter Score)
เป็นการประเมินหลังการขาย รวมทั้งมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน เพื่อนำ�มา
ปรับปรุงการให้บริการ

6P
กลยุทธ์ด้านขั้นตอนและกระบวนการ (Process)
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำ�คัญ ตั้งแต่การจอง
และทำ�สัญญา ไปจนถึงช่องทางการชำ�ระเงินซึ่งคำ�นึงถึงปัญหาและความจำ�เป็นของลูกค้าเป็นหลัก
มีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจ ทุกขั้นตอนการดำ�เนินงานมีมาตรฐานและการตรวจสอบ
อย่างรอบคอบ
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Green Marketing Management Standard Checklist ของ LPN
บริษัทได้กำ�หนดให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing Management Standard เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
การดำ�เนินงานด้านการสื่อสารการตลาดอย่างเป็นธรรมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ Green Marketing Management ขององค์กร โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวนับเป็นจรรยาบรรณในเชิงสมัครใจขององค์กรที่ได้กำ�หนดขึ้นเองเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำ�เนินงานภายใน เพื่อความเป็นธรรมในการทำ�
กิจกรรมหรือสื่อสารการตลาดแก่ลูกค้า และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมไปในเวลาเดียวกัน
มาตรฐานดังกล่าวได้นำ�เอาหลักกลยุทธ์ทางการตลาด 6P มาพัฒนาเป็นข้อกำ�หนดในแต่ละรายการ เพื่อให้เกิดกระบวนการด้านการตลาดที่ยั่งยืน
โดยมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1P

บุคคล (People)

2P

• มาตรฐานการให้บริการตามทีก่ �ำ หนด (Human Touch Point)
• อบรมและให้ความรูแ้ ก่พนักงานรวมถึงจรรยาบรรณ
• กำ�หนดมาตรฐานในการสื่อสารของพนักงานขาย ต่อลูกค้า
ด้วยความชัดเจนถูกต้อง
• ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

• การส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ตรงตามที่สื่อสารไว้
• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้าทุกครั้ง
• การรับประกันและให้การดูแลหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์

ราคา (Price)

• ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงินเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
• กำ�ไรที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

สถานที่ (Place)

3P

• สำ�นักงานขายพร้อมให้บริการกับลูกค้าตามข้อกำ�หนด

โปรโมชั่น (Promotion)

4P

• โฆษณา ส่งเสริมการขายชัดเจน โปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และ
ไม่โจมตีคู่แข่งขัน
• ส่งเสริมให้คนมีบ้าน ด้วยโครงการ “บ้านสานฝัน”

5P

6P

กระบวนการดำ�เนินงาน (Process)

• กำ � หนดรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขการซื้ อ ขายให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกำ�หนดของ สคบ.
• เอกสารประกอบการขายทุ ก ประเภทต้ อ งชั ด เจนโปร่ ง ใส
ไม่คลุมเครือ ไม่มีวาระซ้อนเร้น ตรวจสอบได้
• อบรมพนักงานขาย ให้เป็นทีป่ รึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการเงิน
• ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้ากรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ หรือมี
ความจำ�เป็นบางประการในการยกเลิกการซือ้ จะมีการพิจารณา
คืนเงินให้
• มีช่องทางให้ลูกค้าในการแจ้งข่าวสารหรือร้องเรียน เมื่อเกิด
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Physical Evidence)

7P

• ส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ เช่น มี
Co-Dining, Co-Living
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ผลการดำ�เนินงาน

GREEN MARKETING
MANAGEMENT
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่าน Touch Point
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส หรือ Touch Point ผ่านระยะของการให้บริการ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1. ก่อนซื้อ 2. ระหว่างซื้อ และ
3. หลังซื้อ แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญที่ LPN ได้มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญที่สุดขององค์กร นั่นคือ “ลูกค้า” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
(Customer Experience) วิเคราะห์และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุของลูกค้า (Customer Life Cycle) และ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ เพิม่ ความภักดี (Brand Loyalty) ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ องค์กร ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ก่อนซื้อ

ระหว่างซื้อ

ตัง้ แต่เริม่ สนใจโครงการ ลูกค้าต้องได้รบั ข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ งตรงความต้ อ งการ ไม่ บิ ด เบื อ น
เพื่อการตัดสินใจ การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากช่ อ งทางที่ ส ะดวกและได้ รั บ บริ ก ารที่
ประทับใจ

หลังซื้อ

ลูกค้าต้องได้รบั การสือ่ สารข้อมูลความคืบหน้า
โครงการและกระบวนการในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการ และเตรียมความพร้อม
ในการเข้าอยูอ่ าศัย รวมทัง้ คุณค่าทีล่ กู ค้าจะได้
รับเมื่อเข้าพักอาศัย

เริ่มตั้งแต่รับมอบผลิตภัณฑ์และเข้าอยู่อาศัย
ลูกค้าจะได้รบั การดูแลคุณภาพชีวติ และความ
ปลอดภัย ผ่านการบริหารชุมชน ตามแนวคิด
“ชุมชนน่าอยู่”

ช่องทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า
35. พนักงานขับรถตู
34. แจวคอนโด
33. เจาหนาที่ธุรกิจนายหนา

ประสบการ
ณระ
หว

25. หองชุด
24. ทรัพยสวนกลาง
23. สิ�งอำนวยความสะดวก

ลูกคาผูสนใจโครงการ
(Prospect)

เจาของรวม
/ผูพักอาศัย
(Resident
/Co-owner)

ารซื้อ
อนก

27. เจาหนาที่ธุรการนิติฯ
26. ผูจัดการชุมชน

ณ ก
การ

30. แมบานนิติฯ
29. รปภ. นิติฯ
28. ชางอาคาร

ศยั
กั อา
รา พ

างก

32. เจาหนาที่ซอมหลังโอน
31. รปภ.สัมพันธ

Non-Human

1. ที่จอดรถ
Human
2. สำนักงานขาย
3. www.lpn.co.th
4. หองตัวอยาง
ประ
สบ
5. กิจกรรมงานขาย
6. Call Center
7. เจาหนาที่ขาย
8. แมบานสำนักงานขาย
9. รปภ. สำนักงานขาย
ลูกคา
ผอนดาวน
(Customer)

Touch Point
Wheel

10. กิจกรรมงานรับมอบหองชุด
11. สำนักงานโอนฯ
12. สำนักงานนิติฯ
13. LPN Payment Card

22. เจาหนาที่ธนาคาร
14. ระบบติดตามคางวด
ประส บ
21. เจาหนาที่ปยมิตร
 า ง ซ ื้ อ
ก
ว
า
ห
15. Mobile App.
ะ
ร

ร
ณ
20. เจาหนาที่กอสราง
16. เจาหนาที่โอนฯ
19. เจาหนาที่บร�หารประสบการณลูกคา
18. เจาหนาที่ LPN
17. เจาหนาที่การเง�น
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ช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า
บริษทั เปิดโอกาสให้ลกู ค้าแสดงความคิดเห็น เพือ่ นำ�มาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีชอ่ งทางสำ�หรับการรับเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ แก้ปญั หาให้กบั
ลูกค้าด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน 3 ช่องทาง คือ

Call Center
โทร 02-689-6888
ทุกวัน 8.30 - 19.00 น.

เว็บไซต์
https://www.lpn.co.th
/en/contact/contact-us

แอพลิเคชัน
บนมือถือ LPN Care

• จำ�นวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า ปี 2562
• ชมเชย

147

กรณี

• เสนอแนะ

129

กรณี

370

• ร้องเรียน

กรณี

*ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม 1 กรณี
(ดำ�เนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

ชมเชย

22.75%
147 ครั้ง

เสนอแนะ

60

19.96
%
129 ครั้ง

เสียงสะทอน
จากลูกคา
ป 2562

รองเร�ยน

57.27%

646 ครั้ง

MARKETING MANAGEMENT

370 ครั้ง

IN PROCESS

• จำ�นวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า ปี 2557-2562 (ครั้ง)
ครั้ง
1,201

1,250
938

879

625
38

291

111

48

2557

284
0

134 134

2558

ชมเชย

640

603

502

313
0

870

806

461
0

110 69

2559

เสนอแนะ

ร้องเรียน

360
132

0

2560
อืน่ ๆ

45

646

537
147
0

2561

370
129

0

ปี

2562

รวม

• ตารางเทียบความเปลี่ยนแปลงของเสียงสะท้อนจากลูกค้า
ปี

ปี 2558
สัดส่วน

ปี 2559

ปี 2560

ครัง้ สัดส่วน ครัง้ สัดส่วน

ประเภท

ครัง้

ชมเชย

111

เสนอแนะ

284 23.65% 133 15.29%

ร้องเรียน

806 67.11% 603 69.31% 461 72.03%

รวม

9.24% 134 15.40% 110 17.19%
69 10.78%

1,201 100.00% 870 100.00% 640 100.00%

ปี 2561
ครัง้

ปี 2562

สัดส่วน ครัง้ สัดส่วน

อัตรา
ความเปลี่ยนแปลง (%)
ปีท่ี
5 ปี
ผ่านมา
ย้อนหลัง

132 24.58% 147 22.75% 11.00%

32%

8.38% 129 19.96%

186%

-54%

360 67.04% 370 57.27%

2%

-54%

45

537 100.00% 646 100.00% -16.09% -38.91%

เสียงสะท้อนลูกค้าจากช่องทางต่างๆ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด จะได้รบั การติดต่อจากลูกค้าเพือ่ ให้สะท้อนข้อมูลให้บริษทั ได้พฒ
ั นาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง กว่า 5 ปีย้อนหลัง สัดส่วนของข้อร้องเรียนลดลง แม้ในปี 62 จำ�นวนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจากเดิม 360 ครั้ง เป็น 370 ครั้งใน
ปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 2% แต่เมื่อเทียบสัดส่วนยังคงลดลงมาอยู่ที่ 57% จาก 67% ในปี 61 ในส่วนของคำ�ชมเชยนั้น สัดส่วนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยอยู่ที่ 11%
ในปีทผี่ า่ นจะเห็นได้วา่ ข้อเสนอแนะสูงขึน้ อย่างมีนยั ยะจากเดิม 45 เรื่องเป็น 129 เรื่อง คิดเป็น 186%
โดยหัวข้อทีต่ อ้ งการเสนอแนะให้ทางบริษทั พัฒนาการให้บริการ จากพฤติกรรมการอยูอ่ าศัยทีเ่ ปลีย่ นไป
ของผู้บริโภค
ความสำ�เร็จจากการดำ�เนินกลยุทธ์ 6 GREEN LPN โดยเฉพาะในเรือ่ ง Green Marketing Management
ของบริษัท ทั้งนี้ เราจะดำ�เนินงานเพื่อร่วมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นำ�เสียงสะท้อนในด้านลบ
มาดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ในขณะเดียวกันก็จะยังคงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการที่ได้รับฟังจากคำ�ชมเชยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สร้างความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็น
“ชุมชนน่าอยู่” ของแอล.พี.เอ็น.อย่างยั่งยืน
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สัดส่วนของข้อร้องเรียนลดลง
จาก 360 ครั้งเป็น 370 ครั้ง

เพิ่มขึ้น 2%

ปี
2562
2561

370 ครั้ง
360 ครั้ง
และคำ�ชมเชย

เพิ่มขึ้น 11%
61

กระบวนการบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากลูกค้า
บริษัทรวบรวมและจัดกลุ่มข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงาน โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งกลุ่มข้อร้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) และ
กลุ่มคุณค่าบริการ (Service Value) และมีกระบวนการจัดการเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจากลูกค้าในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

• กระบวนการบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนของบริษัท มีดังนี้
กระบวนการ

1

ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง

รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ

ส่งต่อเรื่องร้องเรียน

3

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องเรียน

4

ดำ�เนินการแก้ ไข และบันทึก

5

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการแก้ ไข

6

ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถาม
ผลการแก้ ไขปัญหา

7

สรุปรายงานประจำ�เดือน

8

จัดเก็บรายงาน

ผลการแก้ไขในระบบและโทรแจ้ง
แนวทางการแก้ปญั หากับลูกค้า
กับฝ่ายบริหารประสบการณ์ลกู ค้า
และผูบ้ ริหาร

ผูบ้ ริหาร

รับเรื่องร้องเรียน
สำ�เนารายงาน
เรื่องร้องเรียน

รายงานเรื่องร้องเรียน
และบันทึกในระบบ

หรือโทรแจ้งฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 1 วัน
และบันทึกในระบบร้องเรียน
เพือ่ ติดต่อลูกค้าภายใน 1 วัน หลังจาก
รับเรือ่ งร้องเรียน

ลูกค้า/
ผูอ้ ยูอ่ าศัย

เริ่มต้น

- LPN Care, Website, Call Center, Line
- สายตรงถึงพนักงาน
- เว็บไซต์ภายนอก เช่น pantip.com
- ผูบ้ ริหาร

2

ฝ่ายบริหารประสบการณ์
ลูกค้า (CEM)

รับรายงาน
เรื่องร้องเรียน

สอบถาม
ปัญหา

ดำ�เนินการแก้ไข

อธิบายการ
แก้ปัญหา

รายงานผลการแก้ไข

รายงานผลการแก้ไข

สอบถามผล
การแก้ไขปัญหา
รายงานเรือ่ งร้องเรียน

ส่งผูบ้ ริหารและฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง

จัดเก็บรายงาน

พร้อมนำ�กรณีทน่ี า่ สนใจ แบ่งปันและศึกษา
เพือ่ เป็นองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)

จบการทำ�งาน

62
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การประเมินและความพึงพอใจของลูกค้า
การประเมินความพึงพอใจ (Customer Satifaction) และการแนะนำ�บอกต่อสินค้าและบริการของบริษัท (Net Performance Score (NPS))
ซึ่งเป็นการประเมินที่องค์กรได้จัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ในปีนี้ได้มีการนำ�ระบบ Service Evaluation ซึ่งเป็นระบบประเมินผลที่บริษัทพัฒนาขึ้น
เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน และได้นำ�มาใช้ประเมินการบริการในทุกส่วนงาน

• ความพึงพอใจการให้บริการ

• ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร
(Net Promoter Score: NPS)

ปี

94%

2562

91%

2561

85%

2560

ปี

84%

2562
2561
2560

51%
36%

2559

93%

2559

43%

2558

93%

2558

44%

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับวิธีการประเมินให้เข้าถึงลูกค้าและตรงจุดบริการมากขึ้น รวมทั้งจำ�นวน
ผู้ประเมินมากขึ้นด้วย ทำ�ให้บริษัทหาจุดบกพร่องสำ�หรับปรับปรุงให้มาตรฐานอย่างตรงจุดและตอบสนองได้ทันที ส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว
ในปี 2563

แนวทางป้องบริหารข้อร้องเรียนเพื่อความยั่งยืน
นอกจากการบริหารจัดการข้อร้องเรียนหรือเสียงสะท้อนจากลูกค้าที่เกิดขึ้นแล้ว บริษัทยังมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้
ข้อร้องเรียนเดิมๆ เกิดขึ้นอีกเพื่อความพึงพอใจและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยหลักประการหนึ่งในการนำ�ข้อร้องเรียนมาเป็นกรณีตัวอย่าง
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีหลักการต่อเนื่องจากการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้

1

Hour

ขั้นตอน 01
การตอบสนองข้อร้องเรียน จากภายใน 1 ชม.
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ขั้นตอน 02
นำ�ข้อร้องเรียนซํ้ามาจัดทำ�เป็นความรู้ และ
Q&A เพื่อสื่อสารล่วงหน้า

ขั้นตอน 03
บริหารข้อร้องเรียนตามลำ�ดับความรุนแรง
และผลกระทบต่อลูกค้า

63

การสื่อสารแบรนด์
ผ่านแคมเปญ
“ความพอดีที่ดีกว่า”

ในวาระครบรอบ 30 ปี LPN

ความพอดีที่ดีกว่า
เพือ่ สะท้อนความมุง่ มัน่ ในการสร้างบ้านทีต่ อบโจทย์
การอยู่อาศัย LPN จึงได้ออกแคมเปญโฆษณา
แบรนด์ดง้ิ เป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี ผ่านหนังโฆษณา
“Dream Home” ภายใต้คอนเซปต์ “ความพอดี
ที่ดีกว่า” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการนำ�ปรัชญาของ
ความพอดีท้งั 3 องค์ประกอบที่บริษัทได้แทรกไว้
อย่างลงตัวในการพัฒนาทุกโครงการของ LPN ได้แก่
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LPN

SCOOP

พอดีกับการออกแบบ
ความเป็นส่วนตัวที่ยังเชื่อมต่อกับทุกความสัมพันธ์ ได้อย่างลงตัว เพราะเรา
พอดีในการออกแบบทุกรายละเอียด ไม่มากหรือน้อยไป ให้สมดุลระหว่าง
ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนทุก
เพศทุกวัย ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังมองหาพื้นที่กว้างเพื่อสร้าง
มิตรภาพที่ยังสามารถเคารพพื้นที่ของกันและกันได้

พอดีกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายปลอดภัย
มากกว่าที่เคย
เพราะเราไม่หยุดนิ่งกับการนำ�เทคโนโลยีที่เสถียรแล้วในตลาด มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ชีวิตในแต่ละวันมีความปลอดภัย และความสะดวก
สบาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

พอดีกับบริการที่ลงตัวในทุกความใส่ใจ
ด้วยการใช้ “ใจ” ดูแลพนักงาน
เพื่อส่งมอบความสุขในการบริการให้กับลูกค้า ช่วยให้ชีวิตแต่ละวันไปต่อได้
ไม่สะดุด กับทุกบริการที่ต้องการในการอยู่อาศัยและการลงทุน นอกจากนั้น
LPN ยังเป็นองค์กรแรกๆ ในประเทศที่ก่อตั้ง Social Enterprise (ธุรกิจเพื่อ
สังคม) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานกลุ่มสตรีด้อยโอกาส

บ้านที่แม้ภายนอกอาจดูเรียบง่าย ไม่โดดเด่น แบบที่คนส่วนใหญ่ฝันถึง
แต่กลับให้ความรู้สึกที่ดี เพราะออกแบบให้พอดีกับผู้อยู่อาศัย อันเป็น
ความใส่ใจบวกกับการนำ�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่บริษัทสั่งสมมา
บ่มเพาะเอา “ความพอดี ที่ดีกว่า” มาถ่ายทอดเป็นคุณค่าของทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการในทุกโครงการ เพื่อให้ทุกพื้นที่ของ “ลุมพินี” สามารถสร้าง
“ความสุขทีแ่ ท้จริงของการอยูอ่ าศัย” ให้กบั คนทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างยัง่ ยืน”
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การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง

SDGs

ในฐานะของผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถงึ ผลกระทบด้านลบจากกระบวนก่อสร้างทีอ่ าจ
เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการที่พัฒนา บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการ
ก่อสร้างสีเขียวโดยเฉพาะสำ�หรับ LPN ขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ลดผลกระทบด้านลบจากการก่อสร้าง
ด้วยการนำ�เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้างใน
มาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติมาพัฒนาควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P
ทีเ่ ป็นแนวทางดัง้ เดิมในการบริหารจัดการโครงการของบริษทั ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านของ LPN จน
เกิดขึน้ เป็นมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ทุกโครงการทีพ่ ฒ
ั นาโดย LPN จะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้

Q
Quality of Product

บริหารและดำ�เนินการก่อสร้างโดยคำ�นึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนกลางและห้องชุด
เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

C
Cost Control and Management
ควบคุมและบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับทีป่ ระเมินไว้ทง้ั ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ คงไว้ซง่ึ ผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและปิยมิตรทุกฝ่าย

S
Speed of Delivery
ควบคุมความเร็วในการก่อสร้างและกระบวนการทำ�งานให้เป็นไปตามที่กำ�หนด ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ข้อผิดพลาดที่อาจทำ�ให้โครงการเกิดความล่าช้าได้
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E
Environmental Responsibility
ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างทั้งใน
บริเวณก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง ปฏิบัติตามแนวทางการลดผลกระทบในรายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และตรวจสอบอย่างเข้มข้น

S
Safety of Workers and Participants
ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการดำ�เนินงานก่อสร้าง มีมาตรฐาน
การอบรมและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีเ่ ข้มงวดด้านความปลอดภัย เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดขึน้
รวมถึงให้ความสำ�คัญทางด้านอาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิตของแรงงาน

+P
People Management
บริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างในทุกมิติ ได้แก่
ให้ความเป็นธรรมด้านสิทธิแรงงานและคุณภาพชีวติ ของแรงงานก่อสร้าง การดูแลรับผิดชอบผลกระทบ
กับเพื่อนบ้านข้างเคียง การพัฒนาและเติบโตร่วมกันกับปิยมิตรหรือคู่ค้าของบริษัท และร่วมพัฒนา
ชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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ผลการดำ�เนินงาน
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Green Construction Process Standard Checklist ของ LPN (71 ข้อ)
มาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard ถูกพัฒนาขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559 ด้วยการร่วมมือ
กับปิยมิตรในการก่อสร้างทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเดียวกัน ทัง้ การเพิม่ ความปลอดภัยในการทำ�งาน และลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยมาตรฐานนี้
แบ่งออกเป็น 7 หมวดตามขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านและตรวจสอบการดำ�เนินการได้ในทุกระยะ โดยมีรายละเอียดหัวข้อ
การปฎิบตั งิ านทัง้ หมด 71 ข้อ ดังนี้

หมวดที่ 1

8 ข้อ

• เตรียมงานก่อสร้าง

หมวดที่ 4

4 ข้อ

• งานสถาปัตยกรรมภายใน

หมวดที่ 2

23 ข้อ

หมวดที่ 3

9 ข้อ

• งานเข็มและฐานราก

• งานสถาปัตยกรรมหลัก

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

4 ข้อ
• เตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร

12 ข้อ
• ความปลอดภัยและสวัสดิการภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง

หมวดที่ 7

11 ข้อ
• ความปลอดภัยและสวัสดิการภายใน
บริเวณบ้านพักคนงาน

หมวดที่ 1 เตรียมงานก่อสร้าง (8 ข้อ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

มีการจัดทำ�รั้วกันฝุ่นสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ
มีการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ ห้ามติดเครื่องทิ้งไว้
จำ�กัดระยะเวลาการทำ�งาน
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนเขตอันตรายบริเวณหน้าโครงการ

มีการรดนํ้าเพื่อลดฝุ่นจากการก่อสร้าง
ล้างล้อและตัวรถก่อนออกนอกโครงการ
ขุดรางระบายนํ้ารอบโครงการ
ดูแลผลกระทบของการก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียง

หมวดที่ 2 งานเข็มและฐานราก (23 ข้อ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทำ�ผังพื้นที่ภายในโครงการ
ติดป้ายเทศบัญญัติวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานบริเวณหน้าโครงการ
ติดตั้งกล่องเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผลกระทบจากการก่อสร้าง
ติดป้ายกฏระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่แนวรั้วของโครงการ
จัดทำ�ทางสัญจรภายในโครงการ
แขนเครนไม่รุกลํ้าบริเวณข้างเคียง
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8. จัดให้มีถังสำ�รองนํ้าใช้ทั่วไป
9. จัดทำ�ระบบป้องกันดินพัง
10. ใช้สายยางสเปรย์นํ้าเป็นมาตรฐานในการตัดเสาเข็ม
11. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่บ่อพัก ให้ได้ตามมาตรฐาน
12. มีมาตรการป้องกันฝุ่นจากการขนย้าย
13. มีการควบคุมขยะอันตรายและกำ�จัดอย่างถูกวิธี
14. มีจุดทิ้งขยะทั่วไปอย่างเหมาะสมและพอเพียง
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15. มีการจัดเก็บขยะที่นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
16. จัดการนํ้าเสียจากการก่อสร้าง
17. มีการตรวจสอบเศษขยะบริเวณจุดดักตะกอน
18. มีการล้างทำ�ความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง
19. วัดปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

20. ควบคุมความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ไม่เกิน 70 dB
และค่าความดังเสียงสูงสุดต้องไม่เกิน 115 dB
21. ควบคุมแรงสั่นสะเทือนภายในโครงการก่อสร้าง
22. จัดพื้นที่สำ�หรับโรงเหล็กแยกออกจากวัสดุอื่นๆ
23. บำ�รุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�งานอยู่เสมอ

หมวดที่ 3 งานสถาปัตยกรรมหลัก (9 ข้อ)
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทำ�ผ้าใบกันฝุ่นคลุมอาคารให้เท่ากับความสูงของอาคาร
มีการจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเหมาะสม
จัดให้มีห้องเก็บวัสดุ และมีการดูแลอย่างเป็นระบบ
มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมีหลากหลายชนิด
มีพื้นที่สำ�หรับผสมและล้างสารเคมี

6.
7.
8.
9.

ทำ�ความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร
ทำ�ผ้าใบกันฝุ่นรอบเครื่องส่งปูน
ทำ�ผ้าใบกันฝุ่นรอบไซโลปูน
มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์งานระบบอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 4 งานสถาปัตยกรรมภายใน (4 ข้อ)
1. มีห้องตัดกระเบื้องและวัสดุต่างๆ พร้อมเครื่องมือป้องกันเสียง
2. จัดเก็บฉนวนให้ถูกวิธี

3. หุ้มท่อลมปรับอากาศ
4. หุม้ เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์แอร์

หมวดที่ 5 เตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร (4 ข้อ)
1. ระบายอากาศภายในห้องชุดและส่วนกลางก่อนส่งมอบ
2. ตรวจสอบวัสดุปูพื้น, ฝ้าเพดาน, ผนังให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในห้องชุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. ตรวจสอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนํ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

หมวดที่ 6 ความปลอดภัยและสวัสดิการภายในพื้นที่ก่อสร้าง (12 ข้อ)
1.
2.
3.
4.

จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
จัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน
มีจุดปฐมพยาบาลภายในโครงการก่อสร้าง
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายก่อนเข้าภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง
5. จัดเตรียมสายนิรภัยสำ�หรับการทำ�งานในพื้นที่สูง
6. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำ�หรับงานก่อสร้าง
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7. มีผังแสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ชัดเจน
8. มีป้ายเตือนอันตรายและป้ายบังคับตามจุดต่างๆ
ให้เห็นชัดเจน
9. มีการเตรียมพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้อยู่เสมอ
10. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
11. ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง
12. จัดทำ�ที่แขวนสัมภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน
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หมวดที่ 7 ความปลอดภัยและสวัสดิการภายในบริเวณบ้านพักคนงาน (11 ข้อ)
7. มีการสำ�รองนํ้าไว้ใช้ในบ้านพักคนงาน
8. มีห้องนํ้าที่ถูกสุขอนามัย
9. จัดให้มีถังบำ�บัดนํ้าเสียจากห้องนํ้าคนงาน
10. มีการฝึกซ้อมหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ
11. สร้างโรงครัวแยกออกจากบริเวณที่พักอาศัย

1.
2.
3.
4.
5.

ติดป้ายกฏระเบียบ และจัดระเบียบภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง
จัดเก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนต่างชาติ
ห้ามให้มีการใช้สารเสพติดภายในโครงการโดยเด็ดขาด
ดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของบ้านพักคนงาน
เลือกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า
ของแต่ละห้องพัก
6. บริหารจัดการคุณภาพชีวิตของลูกคนงานและเด็กในบ้านพัก

ในปี 2562 โครงการก่อสร้างของ LPN สามารถดำ�เนินงานได้ตามมาตรฐาน Green Construction Process Standard ได้ทง้ั หมด ทุกโครงการ

Construction Pollution Prevention
การป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้างของ LPN นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง จนถึงเวลาที่การก่อสร้าง
เสร็จสิน้ โดยระหว่างกระบวนการจะมีการดูแลตรวจประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมตามกิจกรรมการก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ ตามมาตรการป้องกันมลภาวะ
ของโครงการนั้นๆ โดย LPN จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

1

2

3

คุณภาพอากาศ

ระดับเสียง

ความสั่นสะเทือน

พารามิเตอร์ทต่ี รวจวัดคือ ปริมาณ
ฝุน่ ละอองรวม (Total Suspended
Particulate: TSP) ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM-10) ก๊าซ
ซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซต์ (SO2)
ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซต์
(NO2) คาร์ บ อนมอนอกไซต์
(CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
รวม (THC)

พารามิเตอร์ทต่ี รวจวัดคือ ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24
hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
และเสียงรบกวน

ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
ตามแนวตัง้ (Vertical) แนวขวาง
(Transverse) และแนวนอน
(Longitudinal)

4
คุณภาพนํ้าเสียที่ผ่าน
การบำ�บัดแล้ว
พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัดคือ กรด
- ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids: SS)
ของแข็ ง ทั้ ง หมดที่ ล ะลายนํ้ า
(Total Dissolved Solids: TDS)
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(Biochemical Oxygen Demand:
BOD) ของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด
(Total Suspended Solids: TSS)
นํา้ มันและไขมัน (Oil & Grease
: O&G) ไนโตรเจนทั้ ง หมด
(Total Kjeldahl Nitrogen: TKN)
ค่าซัลไฟด์ และปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม (Fecal
Coliform Bacteria: FCB)

ในปี 2562 มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ จำ�นวน 12 โครงการ จากผลการตรวจพบว่า ทุกโครงการมีผลการตรวจวัดไม่เกิน
ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด
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แนวทางการดูแลบ้านข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
นอกจากการดูแลผลกระทบจากการก่อสร้าง บริษทั มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียงด้วยการประสานงานกับผู้นำ�ชุมชนเพื่อเข้า
สำ�รวจพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่รอบๆ โครงการ ตั้งแต่ก่อนดำ�เนินการก่อสร้างในพื้นที่ และให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับโครงการหรือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ (พื้นที่อ่อนไหว) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ความกังวลใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการ
การสนับสนุน โดยบริษทั จะเข้าประสานงานดำ�เนินการให้กบั ชุมชนเพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกัน และช่วยลดข้อร้องเรียนทีอ่ าจเกิดขึ้น
ภายหลัง

1

ขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน

ระยะเวลา

ฝ่ายก่อสร้าง

สำ�รวจสภาพแวดล้อมรอบโครงการ

ก่อนเริ่มงาน
เสาเข็ม

เริ่มต้น

ก่อนเริม่ ก่อสร้าง สำ�รวจสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ
จัดทำ�แผนผังบ้านข้างเคียง ระบุบา้ นเลขที่ ชือ่ เจ้าของบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเข้าแนะนำ�ตัว

2

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบ้านข้างเคียง

3

กำ�หนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากโครงการ

4

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และติดตามความคืบหน้า

5

ดำ�เนินการแก้ ไขปัญหา

6

7

เข้าพบบ้านข้างเคียง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
และรับฟังความคิดเห็น สอบถามผลกระทบ
ขึงผ้าใบกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง การกวาดขยะ
การสร้างบ้านพักคนงาน ฯลฯ

ผูร้ บั เหมา

สำ�รวจสภาพแวดล้อม
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนเริ่มงาน
เสาเข็มและ
ทุกสัปดาห์

สร้างความสัมพันธ์
กับบ้านข้างเคียง

ก่อนเริ่มงาน
เสาเข็ม

กำ�หนดมาตรการ
ป้องกันมลภาวะ

ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม
บ้านข้างเคียง

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสมํา่ เสมอ
หากพบปัญหาหรือได้รบั ข้อร้องเรียนทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเดือดร้อนกับบ้านข้างเคียง ให้รบี ดำ�เนินการแก้ไข
ภายใน 1 วัน

เมือ่ มีความเดือดร้อนและความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
จะต้องหาทางดำ�เนินการแก้ไขให้คลีค่ ลายโดยทันที

ไม่พบ
ปัญหา

ดำ�เนินการ
ตามมาตรการ

พบปัญหา

ดำ�เนินการแก้ไข

รวบรวมข้อมูล
6.1 ความรูส้ กึ ของบ้านข้างเคียง
6.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ปญั หา
6.3 สิง่ ทีค่ วรปรับปรุงและผลทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการปรับปรุง

สรุปประเมินผล

รวบรวมข้อมูล

ทุกเดือน

สรุปประเมินผล

จบการทำ�งาน
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PM 2.5 กับการก่อสร้างของ LPN
ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครพบปริมาณฝุ่น
PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานทีก่ �ำ หนด (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อีกทัง้
จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา รวมถึงนักวิชาการ
หลายฝ่าย คาดการณ์ ไปในทิศทางเดียวกันว่าค่าฝุ่นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี
หากยังไม่มมี าตรการการแก้ปญั หาอย่างเป็นระบบ โดยจากผลวิจยั ของสถาบัน
โลกร้อนศึกษาประเทศไทย มูลนิธนิ ภามิตร (TGWA) ระบุวา่ 9 เปอร์เซ็นต์ของ
สาเหตุของเกิดฝุ่น PM 2.5 นั้นมาจากการก่อสร้าง
ในฐานะของผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงกับการก่อสร้าง
บริษัทได้พัฒนามาตรการการปฏิบัติงานเพื่อลดการเกิดฝุ่นในกระบวนการ
ก่ อ สร้ า งมาตั้ ง แต่ ปี 2559 โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ การเลื อ กใช้ ร ะบบกึ่ ง สำ � เร็ จ รู ป
(Prefabrication System) ควบคู่ไปกับการออกแบบด้วยแนวคิดไม่เหลือเศษ
(Modular System) ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นส่วนมาจากโรงงานและนำ�มาติดตั้งที่
โครงการ ทำ�ให้สามารถลดกระบวนการตัด เจียร ที่หน้าโครงการ ซึ่งล้วนแต่
เป็นขั้นตอนที่ทำ�ให้เกิดฝุ่นละอองเข้าไปปะปนในสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองภายในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยได้ระบุถึงวิธีปฏิบัติและวิธีป้องกันมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละออง
ไว้ในมาตรฐานการก่อสร้างของ LPN (LPN Green Construction Process
Standard) ไม่ว่าจะเป็นการพรมนํ้าลดฝุ่น การคลุมผ้าใบรถบรรทุก การล้าง
ทำ�ความสะอาดล้อและตัวรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว รวมไปถึงนโยบายไม่ติด
เครื่องรถยนต์ทิ้งไว้ในขณะขนถ่ายวัสดุ ซึ่งการสันดาปหรือการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ถือเป็นอีกสาเหตุของการเกิด PM 2.5
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ที่ควรมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเสมอมา ตลอด 30 ปีของ
การดำ�เนินงาน บริษัทจึงได้ให้ความสำ�คัญและถือเป็นความรับผิดชอบต่อ
สิ่ งแวดล้ อ มในกระบวนการทำ � งานของบริ ษัท และมี ความตั้ ง ใจจริ งที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างดีที่สุด
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Green Construction Camp บ้านพักคนงานสีเขียว
Quality of Life of Construction Workers
คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างเพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการดูแล
และส่งเสริมสวัสดิการของคนงานก่อสร้างที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการ
ก่อสร้างให้สมบูรณ์อีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าคนงานก่อสร้างควรได้รับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ เี ช่นเดียวกันกับพนักงานทีท่ �ำ งานในส่วนอืน่ ๆ ขององค์กร
บริษัทพัฒนามาตรฐานบ้านพักคนงานสีเขียว LPN Green Construction
Camp มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของ
คนงานในบ้านพัก ให้บ้านพักมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยกับ
การพักอาศัยและการดำ�รงชีวติ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างคุณภาพชีวติ
ที่ดีของคนงานก่อสร้างที่ทำ�งานภายในโครงการของเรา
การดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างของ LPN เริ่มตั้งแต่ดูแลสุข
อนามั ย ส่ ว นบุ ค คล จั ด เตรี ย มบ้ า นพั ก คนงานก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
สุขอนามัยที่ดีให้กับคนงาน ทั้งการตรวจสุขภาพประจำ�ปี จัดอบรมความ
รู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้ยาสามัญประจำ�บ้านที่ถูกต้อง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหัดเยอรมัน การสุ่มตรวจ
สารเสพติด จนถึงการจัดกิจกรรมอืน่ ๆ สร้างเสริมขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน
นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ความปลอดภัย
เฉพาะเด็กที่พ่อและแม่ของเด็กสามารถนำ�ลูกมาฝากเลี้ยงในขณะที่ไป
ทำ�งาน โดยจะมีคนดูแลและสอนหนังสือให้กบั เด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

อบรมหลักสูตร
ปฐมพยาบาล
และการใช้ยาสามัญ
ประจำ�บ้าน

อบรมหลักสูตร
การป้องกันโรคติดต่อ
ในบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง
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ส่งเสริมความรู้
ด้านการแยกขยะ
ในบ้านพักคนงาน

จัดทำ�ศูนย์เด็กเล็กขึ้น
ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน

จัดสร้างลานกิจกรรม
ลานออกกำ�ลังกายขึ้น
ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน
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Waste Management
อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางอากาศ มล
ภาวะทางนํ้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะจาก
เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าโครงการ
ของ LPN จะได้รับการออกแบบโดยมีแนวคิดเพื่อลด
การสูญเสียของวัสดุตามปัจจัยด้านกายภาพตั้งแต่
ต้นกระบวนการ แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้ไม่
เกิดเศษวัสดุได้ บริษัทจึงมีกระบวนการเฉพาะเพื่อ
จัดการเศษวัสดุ โดยเริม่ ตัง้ แต่การคัดแยกเศษวัสดุเป็น
หมวดหมู่ ควบคุมจุดทิ้งเศษวัสดุภายในโครงการ
มาตรการขนถ่ายวัสดุออกจากหน้าโครงการ ไปจนถึง
การกำ�จัดเศษวัสดุและการนำ�กลับไปใช้ใหม่
การจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้างสามารถแบ่งขยะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และขยะที่เกิดขึ้นจากชีวิตประจำ�วัน
ของคนงาน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่ต้องนำ�ไปกำ�จัด ด้วยการนำ�วัสดุจากการก่อสร้างบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ในโครงการ
ถัดไป หรือนำ�มาทำ�สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านพักคนงาน
โดยปริมาณรวมของวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทในปี 2562 จำ�นวน 12 โครงการ สามารถจำ�แนกชนิดและความสามารถใน
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ดังตารางนี้

ชนิดของวัสดุ
สามารถ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
(Renewable)

รายการวัสดุ

หน่วย ปริมาณรวม

หมายเหตุ :
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ปริมาณวัสดุ
ปริมาณวัสดุ
ทีน่ �ำ กลับมา ทีน่ �ำ กลับมาใช้ใหม่
ใช้ใหม่ เปรียบเทียบกับปี 2561

งานขนย้ายดิน

ลบ.ม.

30,499

100%

30,498.85

0

ไม้แบบ

ตร.ม.

685,370

3%

20,561.09

+2%

เหล็กเสริมคอนกรีต

ตัน

16,112,098

5%

805,604.90

0

บ้านพักคนงาน

ห้อง

5,030

7%

352.10

+2%

4,061

50%

2,030.26

+10%

ม.
รั้วผ้าใบโครงเหล็ก
รอบโครงการ ความสูง 6.00 ม.
ไม่สามารถ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
(Non-renewable)

สัดส่วน
การนำ�กลับ
มาใช้ใหม่

คอนกรีต

ลบ.ม.

126,567

ทรายถม

ลบ.ม.

16,111

* สามารถขนย้ายดินไปยังโครงการอื่นได้
** สามารถนำ�วัสดุที่เหลือไปใช้ได้อีกประมาณ 2-3 โครงการ

CONSTRUCTION MANAGEMENT
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• ปริมาณวัสดุที่นำ�กลับมาใช้ ใหม่

ขนยายดิน

ไมแบบ

เหล็กเสร�มคอนกร�ต

บานพักคนงาน

รั้วผาใบโครงการเหล็ก

30,498.85 ลบ.ม.

20,561.09 ตร.ม.

805,604.90 ตัน

352.10 หอง

2,030.26 ม.

จะเห็นได้ว่า ในปี 2562 นี้ จากนโยบายการนำ�กลับมาใช้ใหม่ บริษัทสามารถลดการใช้ไม้แบบประกอบการก่อสร้าง บ้านพักคนงาน และรั้วผ้าใบ
โครงเหล็กรอบโครงการได้โดยเฉลี่ย 3%, 7% และ 10% ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561
นอกจาก LPN จะมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ จากการก่อสร้างด้วยการหมุนเวียนและนำ�กลับมาใช้ใหม่แล้ว ยังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ
เพือ่ ศึกษาวิจยั และพัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์เศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างกระบวนการก่อสร้างแบบไร้ขยะ Zero Waste 2023 ต่อไป

การจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้
การจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้างสามารถแบ่งขยะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และขยะที่เกิดจากคนงาน โดยบริษัท
ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่ต้องนำ�ไปกำ�จัด ด้วยการนำ�วัสดุจากการก่อสร้างบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ หรือนำ�มา
ทำ�สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องออกกำ�ลังกายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง

• แผนผังการจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ประเภทขยะและการจัดการ

ขยะที่เกิดจากการกอสราง

ขยะที่เกิดจากคนงาน

วัสดุร�ไซเคิลได

วัสดุร�ไซเคิลไมได

เศษไม /
เศษเหล็ก /
เศษอลูมิเนียม

เศษปูน /
เศษยิปซั่ม

จำหนาย

นำกลับมาใช
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รวบรวมสงหนวยงานภาครัฐ
นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

ฝงกลบ

ถมที่
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Emergency
Management

อุบัติเหตุเครนถล่ม
ในโครงการก่อสร้าง
ในปี 2562 ได้มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นในระหว่าง
การก่อสร้าง เป็นเหตุให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
เป็นเหตุเครนล้มในโครงการลุมพีนี เพลส พระราม 3
-ริเวอร์ ไรน์ ซึ่งอยู่ ในระหว่างการก่อสร้าง ทำ�ให้มี
ผู้ เสี ย ชี วิ ต 5 รายและมีผู้ไ ด้รับบาดเจ็บจำ� นวน 3
ราย จากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของคนงาน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ ได้ร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัท
ผู้ ดำ � เนิ น การรั บ เหมาก่ อ สร้ า งโครงการดั ง กล่ า ว
บริษัท สามพร จำ�กัด ช่วยกันเยียวยาผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทมี
มาตรการดังต่อไปนี้
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LPN

SCOOP

มาตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
บริษทั ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผูเ้ สียชีวติ รายละ 1 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้
5 ล้านบาท ไม่รวมสิทธิประโยชน์ และค่าประกันต่างๆ ในทางกฎหมาย
ที่ผู้เสียชีวิตได้รับ นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าไปดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทุกราย ครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ระหว่างการรักษา โดยออก
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึงเงินชดเชย และหากพบว่าคู่สมรสยัง
ไม่มีงานทำ� บริษัทจะจัดหางานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้
กับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ พร้อมกับมอบทุน
การศึกษาให้กับบุตรจนเรียนจบชั้นปริญญาตรี

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง
บริษัทประสานงานไปยังสถาบันที่มีความชำ�นาญการพิเศษเพื่อดำ�เนินการ
ตรวจสอบหาสาเหตุ และร่วมกันวางมาตรการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย
กับบุคลากรที่ทำ�งานอยู่ในโครงการมากที่สุด เพิ่มเติมจากมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเดิม ดังนี้

1

จัดทำ�คู่มือการติดตั้ง และการรื้อทาวเวอร์เครนในแต่ละรุ่น

2

จัดให้มีการอบรมทีมงาน

3

จัดให้มีวิศวกรเครื่องกล ดูแล ตรวจสอบ

4

5
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ให้ผจู้ ดั การโครงการดูแลเพือ่ ความปลอดภัยในโครงการ
อบรมทีมงานทีด่ แู ลรับผิดชอบการติดตัง้ -รือ้ ถอนทาวเวอร์เครน
รับผิดชอบงาน งานติดตัง้ ต่อความสูง และการรือ้ ถอนทาวเวอร์
เครน ทีห่ น่วยงานทุกครัง้

ต้องได้รับหนังสืออนุญาต
การติดตัง้ ทาวเวอร์เครนทุกครัง้ ต้องได้รบั การยืนยันจากผูจ้ ดั การ
โครงการ ว่าได้รบั หนังสืออนุญาตในการติดตัง้ ทาวเวอร์เครนจาก
สำ�นักงานเขตแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

วางมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำ�รุง
วางมาตรฐานการตรวจสอบซ่อมบำ�รุงทาวเวอร์เครนทุกตัวใน
หน่วยงานเป็นประจำ�ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
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MANAGEMENT
การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย
ในโครงการหลังส่งมอบ

SDGs

ความรับผิดชอบของผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรสิน้ สุดเพียงแค่การส่งมอบ “ทีอ่ ยูอ่ าศัย” ให้แก่ลกู ค้า
แต่ควรเข้ามาบริหารจัดการอาคาร (Building Management) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นถึงความสำ�คัญที่มากกว่านั้น จึงได้พัฒนาแนวคิดจากการบริหาร
อาคารสู่การบริหารชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี สังคม ที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข
ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษัทสร้างสรรค์และส่งมอบ “บ้าน” ให้กับสมาชิก “ครอบครัวลุมพินี” กว่า
120,000 ครอบครัว รวมทัง้ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูอ้ ยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบ
โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” หรือ “Livable
Community” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัย
ในการใช้งานเท่านัน้ แต่ยังให้ความสำ�คัญกับการสร้างความสุขและสังคมทีด่ ี มีความอบอุน่ ปลอดภัย
รวมทั้งสร้างจิตสำ�นึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ ตามแนวทาง F-B-L-E-S+P
ที่ได้ศกึ ษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาสู่ “ชุมชนน่าอยู่
เพื่อทุกวัย” เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชนลุมพินี
ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแนวทาง F-B-L-E-S+P ประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

F
Facility Management
การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลส่วนกลางให้คงประสิทธิภาพพร้อมและปลอดภัยสำ�หรับ
การใช้งาน ทั้งส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรม สิ่งอำ�นวยความสะดวก และงานระบบอาคารต่างๆ เช่น
ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

B
Budgeting Management
การบริหารจัดการงบประมาณการเงินของนิติบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนและทรัพย์สว่ นกลางให้มเี สถียรภาพและรายได้
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของชุมชน ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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L
Life Quality Management
การบริหารจัดการคุณภาพชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับอาคารชุด
และบ้านพักอาศัย อำ�นวยความสะดวกสบายให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัย เพือ่ การอยูอ่ าศัยร่วมกันอย่างมีความสุข
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและพัฒนาชุมชนระหว่างสมาชิก “ลุมพินี”

E
Environment Management
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง โดยยึดหลัก Green Clean Lean
เป็นสำ�คัญ อาทิ การดูแลรักษาปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่สีเขียวชุมชนโดยรวม การคัดแยกขยะและ
นำ�เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล การบำ�บัดนํ้าเสียก่อนออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ และการนำ�นํ้ากลับมาใช้
ใหม่ในโครงการ การป้องกันมลภาวะทางอากาศ รวมถึงการประหยัดพลังงานในโครงการ

S
Security & Safety Management
การบริหารจัดการความปลอดภัย ตัง้ แต่การออกแบบผังโครงการ การตรวจสอบและรักษามาตรฐานของ
ระบบอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงพัฒนา
อบรมบุคลากรที่ทำ�หน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในชุมชน

+P
People Management
การบริหารจัดการผูเ้ กีย่ วข้องในงานบริหารชุมชน ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายจัดการ คณะกรรมการนิตบิ คุ คล และ
ผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจ และบริหารจัดการปัญหาข้อขัดแย้งของ
ผู้พักอาศัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ทัศนคติและทักษะของบุคลากร กำ�หนด
แนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารชุมชนแก่คณะกรรมการนิติฯ โดยเฉพาะ
ประธานกรรมการนิตฯิ เพือ่ ให้การบริหารจัดการชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างชุมชนทีย่ งั่ ยืน
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
• บุคลากรภายใน
• ผู้อยู่อาศัย
• คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
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บุคลากรภายใน

ผู้อยู่อาศัย
คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
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IN PROCESS

PEOPLE
MANAGEMENT
บุคลากรภายใน
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการชุมชน และทีมงานฝ่ายจัดการนิติฯ ที่มีบทบาทต่อการจัดการให้ชุมชนมี
ความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ให้บริการเพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ ตามกลยุทธ์การสร้างชุมชนน่าอยู่

ผู้อยู่อาศัย
ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ ทั้งเจ้าของร่วมและผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดแนวทางและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้
ชุมชนมีความน่าอยู่และยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายจัดการฯ เพื่อ
การใช้ชีวิตที่เหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสังคมที่ดีและสร้างชุมชนน่าอยู่

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
เป็นตัวแทนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายในโครงการ และขับเคลือ่ นกระบวนการของการสร้างชุมชนน่าอยู่
โดยการเสริมความรู้ให้แก่ประธานและกรรมการนิติฯ ที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
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ผลการดำ�เนินงาน

GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT
การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ Green Community Management เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ของบริษัท และการร่วมกัน
รับผิดชอบต่อลูกค้าในฐานะ “ผู้อยู่อาศัย” และชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญของเรา โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการ FBLES+P คือ Facility Management, Budgeting Management, Life Quality Management, Environment Management,
Sercurity Management และ People Management โดยในปี 2562 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

จำ�นวนนิติบุคคล
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย
385 อาคาร

จำ�นวนชุมชน
124
16

อาคารชุด
บ้านพักอาศัย
ชุมชนต้นแบบ

จำ�นวนพื้นที่
108
16
31

6,087,000
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย 382,000

จำ�นวนครอบครัว
117,000
2,300

อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

%
จำ�นวนปริมาณคนเฉลี่ย
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

204,000
6,800

จำ�นวนเด็กและเยาวชน
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

23,000
300

จำ�นวนวัยทำ�งาน
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

146,000
2,400

จำ�นวนผู้สูงอายุ
4,900
150

อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

ผลการดำ�เนินงาน LPN Green Community Management Standard
บริษัทได้ทำ�การตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหาร
ชุมชนสีเขียวหรือ LPN Green Community Standard โดยมี
เกณฑ์การรับรองชุมชนสีเขียวตามระดับคะแนน ดังนี้

ระดับ
GOLD
SILVER
CERTIFIED
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เกณฑ์คะแนน
96 - 100%
90 - 95%
85 - 89%

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าตรวจสอบการทำ�งานของนิติบุคคล
ตามมาตรฐานการบริหารชุมชนสีเขียวทัง้ หมดจำ�นวน 122 นิตบิ คุ คล โดย
ผลการประเมินเป็นดังนี้

ระดับ
GOLD
SILVER
CERTIFIED
ไม่ผ่านหัวข้อบังคับ
คะแนนตํ่ากว่า 85%

COMMUNITY MANAGEMENT

จำ�นวนนิติบุคคล
8
56
31
19
8

IN PROCESS

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินี
ในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำ�หนดแนวคิดของวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562 รณรงค์ภายใต้คำ�ขวัญ “Beat Air Pollution” เรียกร้องให้
ทุกภาคส่วนให้ความสำ�คัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ
รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน
บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อเนื่องและมากขึ้น รวมทั้งการคำ�นึงถึง
ผลกระทบจากปัญหามลพิษต่างๆ อาทิ PM 2.5 จึงกำ�หนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งด้าน
การจัดการขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนํ้า ดังนี้

LPN Zero Waste
ปี 2562 บริษัทดำ�เนินโครงการ “LPN Zero Waste” อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single-use Plastic และมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อลดการเกิดขยะ
ในทุกกระบวนการทำ�งาน รวมถึงการสร้างความรู้และกระบวนการจัดการขยะที่ครอบคลุมทุกด้าน
โครงการ “LPN Zero Waste” เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินีที่เกิดขึ้นจากความต้องการตอบสนองต่อประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำ�คัญ ณ ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้พักอาศัย
ผ่านการดำ�เนินงาน 3 ส่วน คือ 1. ให้ความรู้ผ่านนิทรรศการและสื่อผสมอย่างต่อเนื่อง (เดือนละ 1 เรื่อง)
					
2. สร้างแรงจูงใจผ่านเกมและกิจกรรม
					
3. สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการลงมือทำ�

นอกจากนั้น บริษัทมีแผนดำ�เนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำ�ถุงผ้ามา
ใส่ของ แก้วนํ้ามาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำ�หรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้านมี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วม
โครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟต์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
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การจัดการขยะในชุมชนลุมพินี
ชุมชนลุมพินีมีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยใน
ปี 2562 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 1,180 ตันต่อเดือน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.12% อย่างไรก็ตามเมื่อติดตามในรายละเอียดข้อมูลเฉลี่ย/วัน
แล้วพบว่า จากการส่งเสริมการแยกขยะในชุมชนที่ผ่านมา ปริมาณขยะที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้นั้นมีสัดส่วนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยแบ่ง
ออกเป็น ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไป 94.97% (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไปมีปริมาณ 94.88%) ขยะรีไซเคิล 4.96%
(ลดลงจากปี 2561 ที่ปริมาณขยะรีไซเคิล 5.06%) และขยะอันตราย 0.07% (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณขยะอันตราย 0.06%)
บริษัทได้ศึกษาองค์ประกอบขยะในอาคารชุด เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณและชนิดของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งระบบการจัดการขยะที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เพื่อนำ�ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชิงเป็นรูปธรรม (Circular Economy) ด้วยการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซํ้า (Reuse)
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) เพือ่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และลดมลภาวะทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม
คาเฉลี่ยปร�มาณขยะ
ขยะรวม 39,390 กก./วัน (~1,180 ตัน/เดือน)
คิดเปน 1 วัน 1 คนทิ�งขยะ ประมาณ 180 กรัม

ขยะร�ไซเคิล
ขยะทั่วไป

รวมขยะร�ไซเคิล 1,940 กก./วัน
1 แมบานคัดแยกได 390 กก./วัน
2 ถังคัดแยกได 1,550 กก./วัน

ปร�มาณขยะ
ในชุมชน

94%
รวมขยะทั่วไป 37,420 กก./วัน

5%

ขยะอันตราย

1%

รวมขยะอันตราย 30 กก./วัน

• ระบบการจัดการขยะภายในโครงการ
ถังขยะประจำ�ชัน้
- ขยะเศษอาหาร
- ขยะทัว่ ไป
- จัดเก็บวันละ 2 ครัง้
(10.00 น., 16.00 น.)

ถังขยะ
ประจำ�ชั้น

แม่บ้าน

• คัดแยกประเภทขยะขั้นต้น
• ขนย้ายไปห้องพักขยะ

แม่บ้าน

• คัดแยกประเภท ครั้งที่ 2
• รวบรวมไว้ ในห้องพักขยะรวม

ขยะจาก
ห้องพัก

ถังขยะ
รี ไซเคิล

รวบรวมขยะรีไซเคิล
ไว้ในห้องพักขยะแห้ง

ขายขยะรี ไซเคิล
2-4 ครั้งต่อเดือน

เจ้าของร่วม
ผู้พักอาศัย
พื้นที่ส่วนกลาง

ถังขยะ
อันตราย

รถจัดเก็บขยะ กทม.
เข้าขนย้ายทุก 1-2 วัน

โรงกำ�จัด
ขยะอันตราย
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รถจัดเก็บขยะ กทม.
เข้าขนย้ายทุก 1-2 วัน

โรงกำ�จัดขยะมูลฝอย
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การบริหารจัดการไฟฟ้า
• ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในชุมชนลุมพินี
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องชุดพักอาศัย มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 70% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดในชุมชน ส่วน 30% ที่เหลือเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้
สำ�หรับพื้นที่ส่วนกลางและงานระบบ ประกอบด้วย ระบบลิฟต์ ระบบปั๊มนํ้าดี ระบบบำ�บัดนํ้าเสีย ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าหลัก สระว่ายนํ้าและ
เครื่องออกกำ�ลังกาย และระบบเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ในปี 2562 มีการใช้ไฟฟ้างานระบบและพื้นที่ส่วนกลาง (คิดจากโครงการทั้งหมด จำ�นวน
137 โครงการ) เฉลี่ยเท่ากับ 5,065,700 หน่วย (kWh) ต่อเดือน หรือ 60,788,400 หน่วย (kWh) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.7% คิดเป็น
ค่าไฟ 224 ล้านบาทต่อปี
การใช ไฟฟาพ�้นที่สวนกลางและงานระบบ

60,788,400 หนวย (kWh) ตอป
คิดเปนคาไฟ 224 ลานบาท ตอป

เคร�่องปรับอากาศและอื่นๆ
สระวายน้ำและ
เคร�่องออกกำลังกาย
ระบบไฟฟาหลัก

70%

หองชุด

30%

สัดสวนปร�มาณ
การใช ไฟฟา
ในชุมชนลุมพ�นี

ระบบแสงสวาง

พ�้นที่
สวนกลาง
และงานระบบ

5%

10%
20%
10% การใชปร�พมาณลังงาน
ในพ�้นที่สวนกลาง
20%
ของนิติบุคคล
15%
20%

ระบบลิฟต

ระบบปมน้ำดี

ระบบบำบัดนํ้าเสีย

• ตารางการเปรียบเทียบการใช้ ไฟฟ้าเฉลี่ยสะสมในพื้นที่ส่วนกลางปี 2562
ค่าไฟฟ้าส่วนกลางเฉลีย่ สะสม (ทุกโครงการ)
Q1
Q2
Q3
Q4

ปี

จำ�นวน
โครงการ

2561

133

4,847,654

4,986,298

5,078,299

5,087,726

5,087,726

2562

137

4,946,345

5,037,678

5,086,136

5,065,700

5,065,700

ปี

จำ�นวน
โครงการ

Q1

% การลดใช้พลังงาน (อาคารอายุ 3-8 ปี)
Q2
Q3
Q4

Final
kWh

Final

2561

60

-7.54%

-4.90%

-4.02%

-3.90%

-3.90%

= 114,860 kWH

2562

70

-5.16%

-3.50%

-3.18%

-2.01%

-2.01%

= 66,850 kWH
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โครงการอายุ 3-8 ปี ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน

ค่าเฉลี่ยลดพลังงาน 66,850 หน่วย/เดือน
(คิดเป็น -2.01%) ประหยัด 247,350 บาท/เดือน

ปี 61 = 3,371,900 หน่วย/เดือน
ปี 62 = 3,257,400 หน่วย/เดือน

= ประหยัด 2.6 ล้านบาท/ปี

• การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในปี 2562 บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าเครื่องจักรแสงสว่างส่วนกลางบางจุดเป็นเวลา
1 ชั่วโมงทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3, 4 ของเดือน มีจำ�นวนโครงการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 137 โครงการ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 66,850 หน่วยต่อเดือน
หรือคิดเป็นเงิน 247,350 บาท

ปดไฟ 1 ชั่วโมง
ประหยัดไฟ

66,850

137 โครงการ
เขารวม

kWh

คิดเปนเง�น

247,350
บาท

#LPNCHANGE
อุปกรณ์และระบบงานไฟฟ้า บริษทั ได้ด�ำ เนินการติดตัง้ เครือ่ งมือควบคุม
การใช้ไฟฟ้า และเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ได้แก่ ติดตั้งชุดควบคุมการทำ�งานให้ประหยัดพลังงานและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เข้ากับระบบปั๊มนํ้าทำ�ความเย็น (VSD - Variable
Speed Drive) เปลี่ยนหลอด LED แล้ว จำ�นวนรวม 142,000 หลอด
เป็นต้น โดยแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่ส่ง
ผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้พักอาศัย
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ผู้พักอาศัย
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าเครื่องจักร
แสงสว่ า งส่ ว นกลางบางจุ ด เป็ น เวลา 1 ชั่ ว โมงทุ กวั น เสาร์ สั ป ดาห์
ที่ 3, 4 ของเดือน และการเลือกเปิด-ปิดแสงสว่างเป็นช่วงเวลา และปิด
เครือ่ งปรับอากาศช่วงพัก, ก่อนเลิกงาน มีชมุ ชนลุมพินเี ข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 137 โครงการ
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การใช้พลังงานทดแทนในชุมชนลุมพินี มีการติดตั้ง Solar Rooftop
ในบางโครงการเพื่อทดแทนการนำ�เข้าพลังงานจากภายนอก อาทิ
โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา หลังทดสอบเปิดใช้งาน
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4,800 หน่วย/เดือนและ
คิดเป็นค่าไฟฟ้าลดลง 17,700 บาท/เดือน

การลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในโครงการจากการบำ � บั ด นํ้ า ของ
กรุงเทพมหานคร บริษัทได้ทำ�การยกเลิกปั๊มนํ้าที่เป็นระบบบำ�บัด
ภายในโครงการ โดยนำ�นํ้าเสียเข้าระบบบำ�บัดกลาง กทม.และเขต
เทศบาล รวม 39 โครงการ ทำ�ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั ระบบ
ปั๊มนํ้าภายในโครงการได้
COMMUNITY MANAGEMENT
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การบริหารจัดการนํ้า
แหล่งนํ้าที่ใช้ในชุมชนลุมพินีมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค โดยในปี 2562 มีปริมาณการใช้นํ้าเฉลี่ยเท่ากับ
689,620 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2562) นํ้าที่ผ่านการใช้แล้วหรือนํ้าเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณ
เฉลี่ย 551,700 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน คิดเป็น 80% ของปริมาณนํ้าทั้งหมดในชุมชน ส่วนปริมาณนํ้าที่เหลือบางส่วนระเหยไปตามธรรมชาติ และ
บางส่วนถูกกักเก็บไว้ใช้ มีปริมาณเฉลี่ย 137,920 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน คิดเป็น 20% ของปริมาณนํ้าทั้งหมดในชุมชน
โดยนํา้ ทีผ่ า่ นการใช้แล้วหรือนาํ้ เสียทัง้ หมดจะผ่านการบำ�บัดก่อนปล่อยออกสูแ่ หล่งนํา้ สาธารณะ ซึง่ การบำ�บัดนํา้ เสียแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การ
บำ�บัดด้วยระบบบำ�บัดนํ้าเสียของชุมชนลุมพินี จำ�นวน 112 แห่ง การบำ�บัดโดยระบบบำ�บัดกลางของกรุงเทพมหานคร/ท้องถิ่น มีจำ�นวน 39 แห่ง
ทั้งนี้ นํ้าเสียที่ผ่านการบำ�บัดนํ้าเสียของชุมชน 50 ชุมชน ประมาณ 3.5% ของนํ้าเสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว จะนำ�กลับมาใช้ภายในชุมชน เช่น นำ�ไป
รดนํ้าต้นไม้ ล้างพื้นถนน และฉีดทำ�ความสะอาดบ่อบำ�บัดนํ้าเสีย ส่วนนํ้าเสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้วประมาณ 96.5% ที่เหลือจะถูกปล่อยออก
สู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

การบริหารจัดการนํ้า
แหล่งนํ้าที่ใช้ : การประปานครหลวง / การประปาส่วนภูมิภาค
ปริมาณการใช้นํ้าประปา 689,620 ลบ.ม./เดือน (100%)

นํ้าเสียที่เข้าสู่ระบบบำ�บัดนํ้าเสีย (80%)
551.700 ลบ.ม./เดือน

ระบบบำ�บัดภายในชุมชนลุมพินี
ทั้ง 112 นิติฯ

อุปโภค บริโภค และระเหยตามธรรมชาติ (20%)
137,920 ลบ.ม./เดือน

ส่งบำ�บัดภายนอก
39 นิติฯ

ผ่านเกณฑ์ 108 ชุมชน

ส่งบำ�บัด กทม 32 นิติฯ

ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ชุมชน

ส่งบำ�บัดราชการ
ส่วนที่ตั้ง 7 นิติฯ

50 ชุมชน

นำไปใชประโยชนเฉลี่ย
คิดเปนสะสม = 3.5%
สะสม 248,700 ลบ.ม/ป

ผานการบำบัด
ปลอยออกสูสาธารณะ
คิดเปน

96.50%
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LPN รวมพลังลดมลภาวะ
และฝุ่นละออง PM 2.5
บริ ษั ท ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการลดปริ ม าณฝุ่ น ละออง
PM 2.5 โดยการติดตั้งเครื่องสเปรย์ละอองนํ้าบนดาดฟ้า
อาคารชุด ทั้ง 150 โครงการทั่วกรุงเทพมหานคร โดยใช้
วิธีฉีดพ่นละอองนํ้าแบบสเปรย์จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร
โครงการเพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้ดำ�เนินการ
ทุ ก วั น ในช่ ว งเวลาที่ มี ภ าวะฝุ่ น ละอองเกิ น ค่ า มาตรฐาน
3 เวลา คือ เวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. (ช่วงละ
30 นาที) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 เมษายน 2562
โดย LPN สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า และค่าติดตั้งอุปกรณ์
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LPN

SCOOP

ช่วงเดือนกันยายน 2562 ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีปริมาณสูง
เกินค่ามาตรฐาน บริษัทจึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการและนิติบุคคล
อาคารชุด ในการสเปรย์ละอองนาํ้ บนชัน้ ดาดฟ้าของอาคารทุกวัน ในช่วงทีม่ ี
ค่าฝุน่ ละอองเกินมาตรฐาน ซึง่ นิตบิ คุ คลอาคารชุดเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
เมื่อคำ�นวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปาต่อ 1 โครงการ ได้ดังนี้

• ค่าไฟฟ้าจากชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน
• ค่านํ้าประปาที่ใช้ฉีดพ่น

= 210 บาท/เดือน
= 810 บาท/เดือน

**เฉลี่ยรวมค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา = 1,000 บาท/เดือน
		
/โครงการ
รวมโครงการเข้าร่วม

150 โครงการ

สำ�หรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง มีการตรวจวัดฝุน่ ละอองเพือ่ ไม่ให้
เกินค่ามาตรฐาน ติดตั้งระบบสเปรย์นํ้ารอบพื้นที่โครงการ ทำ�ความสะอาด
พืน้ ถนนภายในโครงการ และมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กบั คนงานก่อสร้าง
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและสอบถามสุขภาพของคนในชุมชนข้างเคียง
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยด้วย
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
90

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกกระบวนการ

OUT PROCESS

OUT PROCESS

SDGs

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกกระบวนการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำ�งาน (CSR-in-Process) อย่างกระบวนการ
ก่อสร้างสีเขียว (Green Construction Process) เป็นกลยุทธ์สำ�คัญในการลดผลกระทบ
เชิงลบที่บริษัทมีต่อชุมชนอย่างยั่นยืน อย่างไรก็ตาม การอยู่ร่วมกันเป็น “ชุมชนลุมพินี”
ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน
โครงการกระชับสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัย การสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ การทำ�สิ่งดีๆ คืนสู่
สังคมร่ ว มกั น ย่ อมจะทำ �ให้ ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ กรและผู้อ ยู่ อาศั ยแน่ นแฟ้นและ
มีความผูกพันร่วมมากยิ่งขึ้น
บริษัทจึงตั้งใจที่จะขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสู่สังคมภายนอก
โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากร ลูกค้า ปิยมิตร
ดังคำ�ที่ว่า “สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน เมื่อเราพร้อมจึงขยาย
ออกไปสู่ชุมชนที่เราพัฒนาและบริหาร และสุดท้ายจึงขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง” (From
Corporate ESR to Community ESR)
ดังนัน้ ในปี 2562 จึงมีกจิ กรรมและโครงการต่างๆ เกิดขึน้ มากมายซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการบริหารจัดการชุมชนที่
บริษัทมุ่งพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “ชุมชนน่าอยู่” และเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทจัดอย่างต่อเนื่อง
มาทุกปี
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Blood Donation Project
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งมอบโลหิตสำ�รองให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ลุมพินี ร่วมใจบริจาคโลหิต” จากหน่วยรับบริจาคในชุมชน
ลุมพินีมีทั้งหมด 10 หน่วย ดังนี้
1) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
2) กลุ่มโครงการลุมพินี สุขุมวิท 77
3) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์
4) กลุ่มโครงการลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่
5) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำ�แหง
6) โครงการพี.เอส.ที ซิตี้โฮม
7) โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
8) โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
9) โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา
10) โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
ปี 2562 ตัง้ เป้าหมายในการจัดหาปริมาณโลหิตสำ�รองให้ได้ จำ�นวน 1,300,000 ซี.ซี. จากหน่วย
รับบริจาคทั้ง 10 หน่วย โดยใช้การ “เพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ และรักษาจำ�นวนผู้บริจาค
โลหิตรายเก่า” ด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้บริจาคโลหิตก่อนถึงวันจัดกิจกรรมทางโทรศัพท์
มือถือ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
แจกใบปลิวในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา ซึ่งเป็นหน่วยรับบริจาค
ใหม่ โดยปี 2562 ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น 1,343,650 ซี.ซี. คิดเป็น 103.36% ของ
เป้าหมายที่กำ�หนด

โดยปี 2562
ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น

1,343,650 ซี.ซี.
คิดเป็น

103.36%
ของเป้าหมายที่กำ�หนด

ปริมาณโลหิต (ซี.ซี.)
1,300,000
1,100,000
900,000
700,000
500,000
300,000
100,000

เป้าที่ตั้ง
ทำ�ได้
สูง/ตํ่ากว่าเป้า
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ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

325,000
310,800
-14,200

325,000
328,300
3,300

325,000
361,200
36,200

325,000
343,350
18,350

1,300,000
1,343,650
43,650
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การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
การสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก แบ่งการดำ�เนินงานเป็น 2 รูปแบบ คือ การพัฒนา
ชุมชนและหน่วยงานราชการบริเวณโดยรอบโครงการ และการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยปี 2562 ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ที่ จำ�นวน 4 แห่ง คือ สถานีต�ำ รวจนครบาลท่าข้าม สำ�นักงาน
เขตห้วยขวาง โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว และสำ�นักงานเขตพระโขนง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 844,832 บาท

ปี 2562 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
หน่วยงานภายนอก 4 แห่ง รวม
มูลค่า

844,832 บาท

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมพัฒนาและ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนี้

ตาราง : การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562
หน่วยงานทีบ่ ริษทั สนับสนุน

จำ�นวนเงิน (บาท)

ปี 2562 บริษัทสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม รวมมูลค่า

102,700 บาท

6,000

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว		
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา

10,000

นิตยสารผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

6,000

มูลนิธิอยู่วิทยา

10,000

วัดอมราวาส

15,000

วัดทองบน

15,000

สำ�นักงานเขตยานนาวา

19,800

บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) (DMG)
การศึกษานอกโรงเรียน อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5,900
10,000
5,000

วัดดอนไฟ

รวม
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
94

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
อิงกระบวนการ

AS PROCESS

AS PROCESS

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
อิงกระบวนการ
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ กล่าวคือ เป็นกิจการที่
มีลักษณะการดำ�เนินงานให้เป็นไปเพื่อด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะหรือ CESR-asProcess ของ LPN นี้ โดยทีผ่ า่ นมาได้ด�ำ เนินงานภายใต้ชอื่ บริษทั ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วสิ
แอนด์ แคร์ จำ�กัด (LPC) เพื่อเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตสำ�หรับสตรี
ด้อยโอกาสทางสังคมในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และในปีที่ผ่านมา
ต้องถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษทั ทีห่ นึง่ ในหน่วยงานทีเ่ รามุง่ หวังให้เป็นกิจการเพือ่ สังคม
นีเ้ อง ได้รบั การรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์อย่างเป็นทางการ
ให้เป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด ภายหลังได้รับการรับรอง
นอกจากการดำ�นินงานในลักษณะของกิจการเพื่อสังคมแล้ว บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบัน
แอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) ขึน้ มาเพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นการเฉพาะอีกด้วย
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LPC Social Enterprise
ด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ LPN มีธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
มากมายหลายส่วน หนึ่งในงานบริการที่สำ�คัญ คือ ธุรกิจบริการความ
สะอาด ซึ่งพนักงานของบริษัทในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยพนักงานหญิง
เป็นส่วนใหญ่ และโดยมากจะเป็นสตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระต้องเลี้ยง
ดูครอบครัว และมีการศึกษาในระดับทีต่ าํ่ กว่าประถมศึกษา บริษทั จึงให้
ความสำ�คัญต่อการดูแลกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ นี้ ตัง้ แต่การจัดตัง้ บริษทั
ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ ขึ้นมาดูแลพนักงานกลุ่มนี้
จนได้กลายมาเป็น บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด เพื่อให้
โอกาสสตรีผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน
LPC Social Enterprise เป็นบริษัทที่ถูกออกแบบมาให้เป็นหน่วยงาน
ในการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตสำ�หรับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมใน
รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตั้งแต่ปี 2554 โดย
มีแนวคิดทีเ่ ปิดโอกาสให้ ”สตรีดอ้ ยโอกาสทางสังคม” ได้มโี อกาสในการ
ทำ�งานและสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยบริษัทได้ให้คำ�
นิยามของคำ�ว่า “สตรีด้อยโอกาสทางสังคม” ไว้ดังต่อไปนี้

1. มีการศึกษาน้อย (ไม่รู้หนังสือ-ระดับประถมศึกษา)
2. มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำ�พัง
3. ถูกนายจ้างเก่าเอารัดเอาเปรียบในการทำ�งาน
4. ผู้สูงอายุ (เกษียณอายุ)
5. ผู้พิการ (มีบัตรผู้พิการ)
นับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ LPC มีเป้าหมายเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้กบั สตรี
ในกลุม่ นี้ให้สามารถหารายได้ทเี่ หมาะสมกับการดำ�รงชีพได้ด้วยตนเอง
ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา การให้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าค่าแรงขั้น
ตํ่าในอัตราร้อยละ 10 ฝึกทักษะอาชีพในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
ในการยังชีพ รวมไปถึงการเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ของพนักงานกับเจ้าหนี้ โดยบริษัทมีการพิจารณาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
และส่งเสริมวินัยการออม ให้กับพนักงานในกลุ่มนี้ เพื่อให้พนักงานใน
กลุ่มนี้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงเพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
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ในปี 2562 LPC มีพนักงานบริการชุมชนที่เข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อยโอกาสทางสังคมที่บริษัทกำ�หนด จำ�นวน 1,484 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 67 และผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ (ไม่ด้อยโอกาสทางสังคม) จำ�นวน 727 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 สำ�หรับพนักงานผู้พิการและพนักงาน
ผู้สูงอายุ มีการจัดสรรงาน ด้านบริการชุมชนลุมพินีและช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสม
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาใน 5 ด้านหลักกล่าวคือ

1

2

4

การส่งเสริม
ด้านการศึกษา

การส่งเสริม
วิชาชีพ

การช่วยเหลือสังคม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา

LPC ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาความรู้
และทักษะการทำ�งานที่เป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ให้กับพนักงานเพื่อช่วยผลักดันให้พนักงาน
บริ การชุ ม ชนมี คุณ ภาพชี วิต ที่ดีข้ึน โดย
บริษทั มีโครงการอบรมให้ความรู้ รวมถึงช่วย
แบ่งเบาภาระให้กับพนักงานด้วยการมอบ
ทุนการศึกษาให้กบั บุตรพนักงานโดยแบ่งทุน
การศึกษาออกเป็น

เพื่อพัฒนาอาขีพเสริมให้กับพนักงาน LPC
ได้จดั ให้มโี ครงการส่งเสริมวิชาชีพในปี 2562
ในหลักสูตร นวดแผนไทย โดยมีผสู้ นใจสมัคร
และเข้าร่วมจำ�นวน 47 คน โดยบริษัทเป็น
ผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการเรียนให้ทง้ั หมด

มี การจั ด แบ่ ง พนั ก งานบริ การชุ ม ชนออก
เป็นกลุม่ โครงการ เพือ่ ทำ�ความสะอาดพืน้ ที่
สาธารณะต่างๆ ได้แก่ วัด ชุมชน สถานี
ตำ�รวจ และชายหาด เป็นต้น ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมจิตอาสาทัง้ หมด 2,728 ครัง้ เพิม่ ขึน้
จากปี 2561 คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 28
(ข้อมูลสะสมตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม
2562)

1.1 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
(กศน.) มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 41 คน
(ลดลงจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13) เนื่องจากมี
ผู้ลาออก ย้ายหน่วยงาน และบางส่วน
จบการศึกษาในระดับนี้แล้ว
1.2 การศึกษาระดับ ปวส. ปี 2562 เป็น
โครงการใหม่ ที่ บ ริ ษั ท ให้ พ นั ก งาน
บริการชุมชนจำ�นวน 18 คนเข้าศึกษา
ในระดั บ ปวส. สาขางานแม่ บ้ า น
วิทยาลัยเอี่ยมละออ โดยบริษัทเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1.3 การส่งเสริมการศึกษาบุตรพนักงาน ปี
2562 บริษัทมอบทุนให้บุตรพนักงาน
ทีม่ อี ายุงาน 1 ปีขน้ึ ไป จำ�นวน 533 ทุน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22
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3
การส่งเสริม
พนักงานทำ�ความดี
LPC สนับสนุนและชื่นชมพนักงานบริการ
ชุ ม ชนที่ทำ� ความดี จากการเก็ บ ทรั พ ย์ สิน
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง คื น ผู้ รั บ และการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ พั ก อาศั ย ในชุ ม ชนลุ ม พิ นี มี พ นั ก งาน
บริการชุมชนทำ�ความดี จำ�นวน 433 ครั้ง
ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70
(ข้อมูลสะสมตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม
2562)

5
การส่งเสริม
และสร้างความสุข
ให้กับพนักงานบริการชุมชน
5.1 โครงการจดแล้วไม่จน เพือ่ ช่วยพนักงาน
บริการชุมชนปลดหนีน้ อกระบบ ปี 2562
มีผู้เข้าร่วมโครงการและปลดหนี้นอก
ระบบแล้ว จำ�นวน 63 คน ลดลงจาก
ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 โดย
บริษทั มีการติดตามผลและให้พนักงาน
บริการชุมชนบันทึกรายรับ - รายจ่าย
ประจำ � วั น เพื่อ ไม่ ใ ห้ ก ลั บ ไปเป็นหนี้
นอกระบบซํา้ อีก
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5.2 โครงการรั ก การออม เป็ น โครงการ
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี เ งิ น ออม
พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์และฝากเงินตัง้ แต่ 100 บาท
ขึ้นไป โดยหักจากเงินเดือน เมื่อฝาก
ครบ 12 เดือน บริษทั จะสมทบเงินฝาก
ให้เดือนละ 50 บาท โดยฝากเข้าบัญชี
ของพนักงานปีละ 1 ครัง้ (เริม่ จ่ายเงิน
สมทบครัง้ แรกในเดือนกรกฎาคม 2562)
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 437 คน
เพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ในช่วง
เวลาเดียวกัน จากปี 2561
5.3 ตรวจสุขภาพประจำ�ปี เป็นสวัสดิการที่
บริษัทจัดให้พนักงานทุกคน โดยจะมี
การตรวจสุขภาพเป็นประจำ�ปีละ 1 ครัง้
ปี 2562 มีพนักงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ จำ�นวน 1,384 คน

5.4 กิจกรรม Outing หัวหน้างานบริการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
สั ม พั น ธ์ ท่ีดีร ะหว่ า งหั ว หน้ า งานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
โดยกิจกรรมจัดขึน้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม
2562 ณ จั ง หวั ด ชลบุ รีมีผู้เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม จำ�นวน 192 คน
5.5 โครงการข้าวหม้อเดียวกัน เพือ่ ช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย (อาหารกลางวัน)
ของพนักงานบริการชุมชน และสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ร ะหว่ า งพนั ก งาน
บริการชุมชนในโครงการเดียวกัน โดย
ปี 2562 มอบข้าวสารแล้ว จำ�นวน
6,760 ถุ ง เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 16 จากปี 2561

6
การผลิต
นํ้าหมักจุลินทรีย์
การผลิตนํา้ หมักจุลนิ ทรียส์ �ำ หรับใช้ในกิจกรรม
ทำ�ความสะอาดภายในโครงการ จำ�นวน
60,143 ลิตร (ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2562)

5.6 โครงการข้าวสารราคาถูก จำ�หน่าย
ข้าวสารราคาต้นทุน เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพให้กบั พนักงานบริการชุมชน
โดยจำ�หน่ายทัง้ หมด จำ�นวน 1,745 ถุง

Social Enterprise Standard Checklists
จากการดำ�เนินงานของ LPC ที่ม่งุ เน้นการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำ�ไรมาตลอดหลายปี LPC จึงมีการจัดทำ� Social Enterprise Standard
Checklists (จำ�นวน 22 ข้อ) เพือ่ ให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย Social Enterprise Standard Checklists แบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 คุณสมบัติของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบด้วย 5 หมวดย่อย คือ
1. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ทางสังคม (จำ�นวน 3 ข้อ)
2. รายได้หลัก (จำ�นวน 1 ข้อ)
3. นโยบายและระบบการจ้างงานที่เป็นธรรม (จำ�นวน 4 ข้อ)

4. กระบวนการดำ�เนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคม (จำ�นวน 3 ข้อ)
5. การจัดการผลกำ�ไร (จำ�นวน 3 ข้อ)

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประกอบด้วย 1 หมวดย่อย คือ การสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการชุมชน (จำ�นวน 8 ข้อ)

ปี 2562 LPC ดำ�เนินงานตาม Social Enterprise Standard Checklists ครบเรียบร้อยทั้ง 22 ข้อ
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สถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพือ่
พัฒนาทักษะในการทำ�งาน พร้อมทัง้ จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
โดยปี 2562 เป้าหมายมุง่ เน้นด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning) ให้
กับพนักงานได้มีช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร (Competency-Based Development) เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามที่องค์กรคาด
หวัง ซึ่งจะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ เพื่อวัดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่
สะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด และนำ�มาวางแผนพัฒนารายบุคคล
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้

1

2

3

การพัฒนาสมรรถนะหลัก

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความรู้ ในงาน
(Functional Competency)

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาวะผู้นำ�
(Leadership Competency)

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำ�เป็นต้องมี
โดยการทบทวน กระตุ้นให้เกิดการนำ�ไปใช้
และวัดผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรม
คนเก่งและคนดีทจี่ ะช่วยสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์
ที่องค์กรกำ�หนด

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่บุคลากรแต่ละสายงานจำ�เป็น
ต้องมี เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามลักษณะ
งานให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้นำ� รวมถึงความรู้ ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการที่จำ�เป็นสำ�หรับระดับ
บริ ห ารและหั ว หน้ า งานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
บริหารงานและบริหารทีม

(Core Competency หรือ
C-L-A-S-S-I-C)
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นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development) ทั้ง 3 ด้าน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละปี สถาบัน
แอล.พี.เอ็น. ได้มกี ารกำ�หนดเป้าหมายการฝึกอบรมประจำ�ปีของพนักงานเฉลีย่ เท่ากับ 56 ชัว่ โมงต่อคน และแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยในแต่ละไตรมาส
เท่ากับ 14 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งในตลอดปี 2562 ผลปรากฎว่าพนักงานผ่านการอบรมเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 57 ชั่วโมงต่อคน มากกว่าเป้าหมายปกติที่ได้
กำ�หนดไว้ โดยในปี 2562 มีจำ�นวนพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 1,686 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 782 คน และผู้หญิง 904 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เขารวมการอบรม

1,686 คน
พนักงานทั้งหมด
ที่เขารวมการอบรม

พนักงานทั้งหมด
ที่เขารวมการอบรม

782 คน

904 คน
พนักงานผานการอบรมเฉลี่ยแลวเทากับ

57 ชั่วโมง/คน
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ในการฝึกอบรมพนักงานนั้นทางสถาบันได้แบ่งหลักสูตรการอบรมตามความเหมาะสมของตำ�แหน่งและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในงาน โดยใน
การอบรมนั้น ทางสถาบันได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน LPN พนักงานบริษัทในเครือ และ LPN Team โดยแบ่งการอบรมออกเป็น
4 ด้านหลัก สำ�หรับพนักงาน LPN ได้แก่

1

2

หลักสูตรหลัก (Core Course)
เป็นการอบรมทีม่ งุ เน้นให้พนักงานทราบเพือ่
ปฏิบตั ติ ามหลัก Core Corperate ของบริษทั
เพือ่ ให้ในการทำ�งาน ได้แก่ วิถแี อล.พี.เอ็น.
(LPN Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
LPN SERVICES Culture, LPN Business
Practice Platform (3-6-8-10) และความ
รับผิดชอบต่อสังคมรวม เป็นต้น

หลั ก สู ต รด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
(Managerial Course)

การอบรมด้านความรู้ ในงาน
(Functional Course)

มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการ
บริหารจัดการและการสอนงาน เช่น การ
พัฒนาผูน้ �ำ ทีมสูค่ วามสำ�เร็จ การใช้งานระบบ
Service Evaluation สำ�หรับประเมินการ
บริการพนักงาน ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
Team Leader Excellence เป็นต้น

เป็นการฝึกอบรมที่ม่งุ เน้นการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ตามจุดอ่อน จุดแข็ง จากผลการดำ�เนินงาน
ในปีทผ่ี า่ นมา ควบคูไ่ ปกับความรูแ้ ละทักษะที่
สำ�คัญในการประกอบวิชาชีพ โดยแผนอบรม
แยกตามประเภทงานหลัก ได้แก่ งานโอนงานขาย งานบริหารโครงการ งานบริหาร
ชุมชน งานบำ�รุงรักษา งานฝากขายฝากเช่า
สายงาน support เป็นต้น

Elective
Course

Support
Function Mgt.
Community
Mgt.

Preventive
& Maintenance

Sales
Mgt.

Functional
Course

S-E-R-V-I-C-E-S

3

Effective
Supervisory
Skill

Leader
as Coach

หลักสูตรการอบรมภายนอก
First Line
Manager

Service
Community
Mgt.

Manager
as Coach

Project
Mgt.

Managerial
& Leadership Course

Core Course

หลักสูตรหลัก

4

The Seeds

เป็นการที่บริษัทส่งพนักงานและพนักงานใน
เครือออกไปฝึกอบรมหาความรูเ้ พิม่ เติมจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อนำ�กลับมาปรับใช้
ให้เข้ากับวิถี LPN Way ในการพัฒนาการ
ทำ�งานต่อไป

Code of Conduct
LPN Way
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ผลการพัฒนาและฝึกอบรม
สืบเนื่องจากกลยุทธ์ Year of Excellence เพื่อให้เกิดการนำ�หลักการนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้จริง ทางสถาบันแอล.พี.เอ็น. จึงได้มีนโยบายการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งเรียกว่า “People Excellence” เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรของบริษัทให้ตอบรับกับกลยุทธ์และสามารถเป็นตัวแทนของ
บริษัทในการเข้าถึงลูกค้าได้ ประกอบกับที่ “People Excellence” นั้น เป็นพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนโดยการทำ�งาน
ร่วมกับโครงการ Make It Simple ซึง่ จะช่วยให้พนักงานทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการคิดทีช่ ว่ ยให้การทำ�งานเป็นเรือ่ งที่ไม่ซบั ซ้อน
และสะดวกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมไปจนถึงลูกค้าด้วยเช่นกัน
ในปี 2562 รูปแบบการฝึกอบรมของบริษัทจึงเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ให้บริการที่ให้ “มากกว่าบริการ” ด้วย Concept ที่ต่อยอดมาจาก
“People Excellence” คือ การสร้างคนให้เป็น Proficient หรือ “คนเก่งมือโปร” รายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอบรมพนักงานในปี 2562
1 การฝึกอบรมพนักงาน LPN
1.1 การอบรมด้านพัฒนาการบริหารจัดการ
		 จำ�นวน 17 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมด้านพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร

1

• การพัฒนาผู้นำ�ทีมสู่ความสำ�เร็จ (Follow up)
• การใช้งานระบบ Service Evaluation สำ�หรับประเมิน การบริการพนักงาน
• การออกแบบและการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น

20
321
20

3
2
9

2

•
•
•
•
•
•
•

รหัสบริการเชิงรุก Proactive SERVICES
CMTC รุ่นที่ 17
SCMTC รุ่นที่ 5
การออกแบบและการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น
การใช้ระบบ Quality Built-In
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่น

201
25
30
32
398
20
220

42
72
24
9
4
30
2

3

•
•
•
•
•

รหัสบริการเชิงรุก Proactive SERVICES
SMTC รุ่น 2
Team Leader Excellence
การใช้งาน Line OA
ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อ VDO เบื้องต้น

327
24
25
160
12

8
52
16
4
6

4

•
•
•
•

รหัสบริการเชิงรุก LPN Proactive SERVICES
Unlock Your Potential
Trust Management
การจัดทำ� Facebook Ads

391
25
12
107

8
8
4
3

2,370

306
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จำ�นวนผูเ้ ข้าอบรม จำ�นวนชัว่ โมง
(คน)
อบรม/คน

ไตรมาส
ที่

รวมทั้งหมด

จบการทำ�งาน

AS PROCESS

จากคอร์สฝึกอบรมที่สถาบันแอล.พี.เอ็น. จัดให้มีด้านพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา
พนักงานให้เป็น Proficient เพิ่มเติม ได้แก่ การฝึกอบรม Service Evaluation ซึ่งเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำ�ความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า ผ่านทางความพึงพอใจ หรือ หลักสูตร SMTC ซึ่งเป็นการอบรมพนักงานขายให้เป็น Living Advisor สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
โดยใส่ใจบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้เพื่อให้เกิดความประทับใจและไว้วางใจในสินค้าและบริการของ LPN อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
ใส่ใจบริการตัง้ แต่ชว่ งก่อนซือ้ เช่น โทรศัพท์ตอ้ งมีการตอบกลับลูกค้าพร้อมข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ลูกค้าภายใน 15 นาที มีการฝึกฝนการนำ�เสนอ
การขายและตอบคำ�ถามลูกค้าได้ชัดเจน รวมไปถึงเอกสารเสนอขายครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในระหว่างการซื้อขาย
พนักงานจะทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดและสะดวกที่สุดกับลูกค้า และช่วยใน
การอำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าผ่านช่องทาง online 24 ชั่วโมงในทุกวัน จนกระทั่งหลังการซื้อพนักงานต้องดูแลเรื่องการส่งมอบสินค้า
ให้ตรงเวลา ติดตามหลังการส่งมอบ และหากการส่งมอบไม่ตรงตามกำ�หนดต้องแจ้งกับลูกค้าให้เร็วที่สุด

1.2 การอบรมด้านความรู้ ในงาน
		 แบ่งตามสายงาน จำ�นวน 30 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมด้านความรู้ ในงาน
ไตรมาส
ที่

หลักสูตร

จำ�นวนผูเ้ ข้าอบรม จำ�นวนชัว่ โมง
(คน)
อบรม/คน

งานขาย – โอน (2 หลักสูตร)

1

• Administrating Portal for ArcGIS
• การใช้งานโปรแกรมแผนที่ (ArcGIS)

17
21

7
28

123
45

3
3

งานบริหารโครงการ (7 หลักสูตร)

1

• LPN & TEAM Sharing ครั้งที่ 1/2562
• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2

• การออกแบบและก่อสร้างอาคารในบริเวณแผ่นดินไหว
และการแก้ไขปัญหาฐานรากเยื้องศูนย์

26

6

3

• ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ในการติดตั้งและระหว่างปฏิบัติงานของทาวเวอร์เครน
• LPN Team ครั้งที่ 2/2562
• Workshop การบริหารต้นทุน

40

3

62
40

3
5

• LPN Team ครั้งที่ 3/2562
• การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

64
43

3
3

39
11

120
6

8

40

17
168
193

40
12
4

22
14

4
40

4

งานบริหารชุมชน (5 หลักสูตร)

1

• CM New Staff
• พัฒนาพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ชุมชนใหม่ และช่างชุมชนใหม่

2

• CM New Staff

3

• CM New Staff
• ทบทวนความรู้เรื่องบัญชีการเงิน และกฎหมายอาคารชุด
• ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4

• ระบบวางแผนพัฒนาตนเอง (IDP)
• CM New Staff

6 GREEN LPN : SD REPORT 2019

103

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมด้านความรู้ ในงาน (ต่อ)
ไตรมาส
ที่

หลักสูตร

จำ�นวนผูเ้ ข้าอบรม จำ�นวนชัว่ โมง
(คน)
อบรม/คน

งานบำ�รุงรักษา (11 หลักสูตร)

1

• Young Leaders For P&M
• ความรูเ้ บื้องต้นระบบบำ�บัดนํ้าเสีย
• P&M New Staff

22
71
34

88
16
120

2

• P&M New Staff
• Young Leaders For P&M
• การใช้งานและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ประเภท Busway และ Ring Main Unit
(ผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์)

22
16
33

8
40
8

3

• P&M New Staff
• การออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
• ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

29
45
107

8
8
4

4

•
•
•
•
•

8
42
54
27
24

32
8
8
8
8

28

8

35
15

8
24

P&M New Staff
ทบทวนกระบวนการดับเพลิงอาคารสูง ปี 2562
การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัยในชุมชน
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ P&M
การต่อลงดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า

งานฝากขาย – ฝากเช่า (1 หลักสูตร)

3

• LPN Broker พิชิตเป้าหมายสไตล์ Real Estate Broker มืออาชีพ

Support (2 หลักสูตร)

4

• Program Office 365
• ระบบภูมิสารสนเทศ GIS

งานบริการชุมชน (2 หลักสูตร)

1

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่

210

96

2

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่

150

80

3

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่

241

48

4

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่
• โครงการพัฒนาบุคลากร “แจ๋ว Premium”

235
19

8
16

2,420

982
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รวมทั้งหมด

AS PROCESS

ยกระดับมาตรฐานการบริการแม่บ้านทำ�ความสะอาดในระดับ Premium

ในช่วงปลายปี 2562 บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (LPC) ได้เริ่มขยายงานบริการทำ�ความสะอาดในห้องชุดไปสู่กลุ่มลูกค้า
ระดับ Premium ด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการบริการขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการลูกค้าระดับ Premium สำ�หรับโครงการที่บริหารโดย
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด และโครงการภายนอก โดยในการยกระดับมาตรฐานการบริการนี้ ทาง LPC ได้ร่วมกับสถาบัน
แอล.พี.เอ็น. ในการฝึกอบรมแม่บ้านให้มีความสามารถในการให้บริการทำ�ความสะอาดที่นอกเหนือจากการทำ�ความสะอาดแล้ว ยังมีการอบรม
เรื่องการปฏิบัติตนกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการบริการมาตรฐาน Premium อย่างแท้จริง โดยให้มีการคัดกรองแม่บ้านที่ต้องผ่านมาตรฐาน
เฉพาะสำ�หรับโครงการ Premium ซึ่งจะมีความสามารถ แตกต่างจากแม่บ้านโดยทั่วไป มี Checklist อุปกรณ์งาน Premium โดยเฉพาะ ซึ่งในการ
ให้บริการนั้น พนักงานแม่บ้านจะได้รับการอบรมให้ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุก Touch Point ที่ลูกค้าสัมผัสได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการให้
บริการ Service Excellence โดยครอบคลุมการดำ�เนินงานตั้งแต่กระบวนการก่อนวันให้บริการ ในวันให้บริการในห้องชุด จนถึงหลังการให้บริการ
จะมีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำ�ไปปรับปรุงยกระดับการบริการต่อไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการในแบบ Premium
อย่างแท้จริง

1.3 หลักสูตรอบรมภายนอก
		 ไตรมาสที่ 4 มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมภายนอก จำ�นวน 18 หลักสูตร แบ่งตามบริษัทในเครือแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป
		 รายละเอียดดังนี้

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมภายนอก
ไตรมาส
ที่

บริษทั

จำ�นวน
หลักสูตร

จำ�นวน
ผูเ้ ข้าอบรม (คน)

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

1

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

8

23

79,612

2

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

2

2

32,785

3

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด

4

8

90,050

4

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด

4

8

89,766

18

41

292,213
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รวมทั้งหมด

105

2

การฝึกอบรมสำ�หรับพนักงานของ LPN Team
นอกจากการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำ�งานของพนักงานในองค์กรแล้ว บริษัทยังมีการจัดอบรมสำ�หรับพนักงานของ LPN Team
ด้วย โดยมีการจัดอบรม จำ�นวน 8 หลักสูตร รายละเอียดนี้

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมสำ�หรับพนักงานของ LPN Team
ไตรมาส
ที่

หลักสูตร

1

• LPN & TEAM Sharing ครั้งที่ 1/2562
• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

49
17

3
3

2

• การออกแบบและก่อสร้างอาคารในบริเวณแผ่นดินไหว และการแก้ไขปัญหา
ฐานรากเยื้องศูนย์
• การใช้งานและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ประเภท Busway และ Ring Main Unit
(ผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์)

43

6

10

8

• ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ในการติดตั้งและระหว่างปฏิบัติงานของทาวเวอร์เครน
• ประชุม LPN Team ครั้งที่ 2/2652
• Workshop การบริหารต้นทุน

58

3

47
62

3
5

• ประชุม LPN Team ครั้งที่ 3/2652
• การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

50
7

3
3

343

37

3

4
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จำ�นวนผูเ้ ข้าอบรม จำ�นวนชัว่ โมง
(คน)
อบรม/คน

รวมทั้งหมด

AS PROCESS

การอบรมพนักงานในปี 2562

1

2

การฝกอบรม
พนักงาน LPN

65 หลักสูตร
1.1

8 หลักสูตร

การอบรมดานพัฒนาการบร�หารจัดการ

17 หลักสูตร
จำนวน
ชั่วโมงอบรม/คน

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

2,370 คน

1.2

การฝกอบรมสำหรับ
พนักงานของ LPN Team

306 คน

การอบรมดานความรูงาน

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

343 คน

จำนวน
ชั่วโมงอบรม/คน

37 คน

30 หลักสูตร
งานขาย – โอน (2 หลักสูตร)

งานฝากขาย – ฝากเชา (1 หลักสูตร)

งานบร�หารโครงการ (7 หลักสูตร)

Support (2 หลักสูตร)

งานบร�หารชุมชน (5 หลักสูตร)

งานบร�การชุมชน (2 หลักสูตร)

รวมทั้งหมด

งานบำรุงรักษา (11 หลักสูตร)

จำนวน
ชั่วโมงอบรม/คน

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

2,420 คน

1.3

982 คน

หลักสูตรอบรมภายนอก

18 หลักสูตร
บร�ษัท แอล.พ�.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ลุมพ�นี ว�สดอม แอนด โซลูชั่น จำกัด

บร�ษัท ลุมพ�นี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรว�ส  จำกัด

บร�ษัท ลุมพ�นี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จำกัด

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

41 คน
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การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงาน

นอกจาสถาบันแอล.พี.เอ็น. จะจัดให้มีการฝึกอบรมสำ�หรับพนักงาน LPN พนักงานบริษัทในเครือ และ LPN Team แล้ว ทางสถาบันยังได้มีโอกาส
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานพร้อมทั้งจัดหาวิทยากร เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้องค์กรในการดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับคณะเยี่ยมชม
งานภายนอก โดยในปี 2562 มีคณะเยี่ยมชมงานเข้าดูงานจำ�นวน 3 คณะ ได้แก่ คณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมและอาเซียน คณะกรม
ช่างโยธาทหารอากาศ กองวิทยาการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยแบ่งหัวข้อในการเยี่ยมชมออกเป็น 4 หัวข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ตาราง : การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานและการแบ่งปันความรู้สู่ภายนอกองค์กร
ไตรมาส
ที่

หัวข้อการเยีย่ มชม

วิทยากร

หน่วยงาน
ทีเ่ ข้าเยีย่ มชมงาน

1

• ธุรกิจเพื่อสังคม

1. คุณสุรัสวดี
ซื่อวาจา
2. คุณประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ ไชยวรรณ

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมและอาเซียน
จำ�นวน 15 คน

2

• การบริหารงานโครงการ

1. คุณบัณฑิต
2. คุณอดิศักดิ์
3. คุณอมร
4. คุณสุภาพร

ดลเกียรติกุล
กล่อมแสง
คณะศรี
ชุมวรฐายี

กรมช่างโยธาทหารอากาศ
กองวิทยาการ
จำ�นวน 20 คน

3

• Smart Home / Smart Life
ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ใช้
พัฒนาใช้งานในที่พักอาศัย

1. คุณสุวัฒนา
2. คุณวัลลภ

แซ่ตั้ง
วงศ์เมืองแก่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จำ�นวน 4 คน

4

• การบริหารงานโครงการ

1. คุณอดิศักดิ์
2. คุณสุภาพร

กล่อมแสง
ชุมวรฐายี

กรมช่างโยธาทหารอากาศ
กองวิทยาการ
จำ�นวน 37 คน
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AS PROCESS

การแบ่งปันองค์ความรู้สู่ภายนอก
นอกจากที่ LPN จะได้มโี อกาสต้อนรับและให้ความรูค้ ณะเยีย่ มชมจากหน่วยงานภายนอกแล้ว ยังได้มกี ารเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ของบริษทั ออกไปสูภ่ ายนอกเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สภู่ ายนอกเช่นกัน ด้วยการแบ่งปันองค์ความรูโ้ ดยผูบ้ ริหารของบริษทั จำ�นวน 4 ครัง้ ซึง่ รายละเอียด
การให้ความรู้ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ตามแนวทางดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการซึ่งเป็น Core Corporate ของบริษัทหรือ 6 GREEN LPN ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำ�คัญมาโดยตลอดและ
ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทที่เป็นที่รับรู้สู่ภายนอก รายละเอียดการแบ่งปันองค์ความรู้ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

• ตาราง : การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานและการแบ่งปันความรู้สู่ภายนอกองค์กร
ไตรมาส
ที่

รายละเอียดการแบ่งปันองค์ความรู้

วิทยากร

1

หัวข้อ : Facility Management & Property Management
จัดโดย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณธำ�รงค์พล แดงบุบผา

2

หัวข้อ : การบริหารจัดการชุมชน (ชุมชนน่าอยู่)
จัดโดย : การเคหะแห่งชาติ

คุณสมศรี

เตชะไกรศรี

3

หัวข้อ : แนวพระราชดำ�ริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน
			 ลดความเหลื่อมลํ้า หนุนเศรษฐกิจฐานราก จากเหนือจรดชายแดนใต้
จัดโดย : ประชาชาติธุรกิจ

คุณสุรัสวดี

ซื่อวาจา

4

หัวข้อ : ยุคสงครามเย็น USA - CHINA
จัดโดย : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพิเชษฐ

ศุภกิจจานุสันติ์

งบประมาณที่ใช้ ในการอบรมและสัมมนาของพนักงาน

คาใชจายอื่นๆ

31.95%
2,774,804.00 บาท
คาใชจายในการ
อบรมสัมมนาภายนอก

ในป 2562
คาใชจายการอบรม
และสัมมนา
ของพนักงานรวมทั้งสิ�น

8,683,596.42
บาท

คาใชจายในการ
อบรมสัมมนาภายนอก

54.78%

4,756,893.73 บาท

13.27%

1,151,898.69 บาท
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
110

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
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ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั สร้างสรรค์อสังหาริมทรัพย์ทแี่ สดงถึงความเป็นผูน้ �ำ นวัตกรรม
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ด้ า นที่ อ ยู่ อาศั ย ผ่ า นกรอบการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง ในเชิ ง กลยุ ท ธ์
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ โดยได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนานวัตกรรมทุกรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำ�เนินงาน ด้วยการกำ�หนด
ให้หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การคิดนอกกรอบ” ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารและพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเพิ่มคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรอบการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัท
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

คือ นวัตกรรมที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร เช่น ชุมชนน่าอยู่
เพื่อทุกวัย

2 นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์

คือ นวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบห้องชุดใน
รูปแบบ LPN Design การออกแบบโครงการสีเขียว หรือการพัฒนาพื้นที่
ใช้สอยในส่วนต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

3 นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เช่ น การนำ � ระบบ B.I.M เข้ า มาใช้ ใ น
กระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำ�เนินการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้
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นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์
1 PDC (Product Development Centre)
เพือ่ ให้การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้พฒ
ั นาศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ LPN (Product Development Centre - PDC) ขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

• Mock up Centre
PDC ได้มีการทำ�โมเดลเสมือนจริงขนาด 1:1 หรือ Mock up Centre ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์
ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยจะจัดสร้างแบบจำ�ลองขนาดเท่าจริงที่มีรายละเอียด เพื่อใช้ศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด
ของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ ความปลอดภัย รวมไปถึงความรู้สึกระหว่างการ
ใช้งาน โดยนักวิจัยจะทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงเพื่อประเมินความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงต่อไป

• Material Library
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งศูนย์เก็บตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อศึกษาและทดลองหาวัสดุที่มีความสวยงาม คงทน ที่มี
ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำ�หรับการใช้งานในโครงการโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงคุณสมบัติวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เลือกใช้
จากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานฉลากเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานระบบ
คุณภาพ (ISO) มาตรฐาน NFPA (The National Fire Protection Association) เป็นต้น

• Energy Centre
เพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code, BEC) และมีประสิทธิภาพตาม
ที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ PDC จึงมีการประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานอยู่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าระบบประกอบอาคารทั้ง 5 ระบบ คือ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบ
ผลิตนํ้าร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม รวมไปถึงวัสดุที่เลือกใช้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในทุกอาคารที่ได้รับการออกแบบ
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2 Smart Living
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทดลองนำ�เอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในบางโครงการ คือ การใช้ IoT
(Internet of Things) เชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบ
ควบคุมความเย็น และระบบอื่นๆ ทั้งภายในบ้านหรือห้องชุด โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ผ่านแอพพลิเคชั่น LPN Smart Room บน
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

Smart Room

Smart Security

เพียงปุ่มเดียว เปิด-ปิดทุกอย่างได้และสั่งงาน
จากมือถือได้ ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ
จะสบายแค่ ไหน ถ้าให้เครื่องปรับอากาศเปิด
และทำ�ความเย็นไว้พร้อมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน

สร้างความอบอุ่นให้กับคุณ ด้วยระบบ
ความปลอดภัย จากการแจ้งเตือนทางมือถือ
เมื่อมีการเปิดประตู ช่วงที่คุณไม่อยู่ หรือ
ในยามที่คุณหลับ และยังเพิ่มความปลอดภัย
ในกรณีลิมเปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ก็สามารถดู
และสั่งงานปิดเตาได้จากมือถือ

Smart Connect
ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณ
ไม่ตกเทรนด์สามารถเชื่อมต่อสู่โลก
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย
ผ่านระบบไร้สาย

Smart Money (Save Energy)
เมื่อคุณลืมปิดแอร์หรือไม่แน่ใจว่าคุณลืม
ตั้งเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้
ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระบบฟอกอากาศอัตโนมัติภายในห้องพัก รวมถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะอย่างแท้จริง
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นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำ�คัญในการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำ�งาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการนำ�เอานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาภายในองค์กร สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นกระบวนการทำ�งาน
ที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้อย่างสมํ่าเสมอ

1 BIM
บริษัทได้นำ�ระบบ BIM (Building Information Modeling) เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยยกระดับการทำ�งานเบื้องหลัง ลดระยะเวลาในการทำ�งาน
และลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีผลทำ�ให้ต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการลดลง โดยบริษัท
ได้ทำ�การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานการทำ�งานบนระบบ BIM หรือ BIM Excecution Plan สำ�หรับ LPN โดยเฉพาะ
โดยมีการจัดตั้งกระบวนการทำ�งานร่วมกันของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากแบบจำ�ลองสามมิติได้สูงสุด นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว
ยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สามารถแบ่งปันให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
ในการทำ�งานจากฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
การใช้ประโยชน์จาก BIM แบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆTypical
ได้แก่ BIM Uses
7D (Operation and Maintenance)

ใชขอมูลและแบบจำลองในการจัดการบร�หารอาคาร
(Facility Management)

7D

O&M

6D

5D (Cost)

ใสรายละเอียดดาน “ราคา” ลงในแบบจำลอง
และใชขอมูลเพ�่อประเมินปร�มาณวัสดุที่ตองใช
รวมถึงการประเมินราคาวัสดุ (Quantity Take Off)

3D (Visualize)

ใชโมเดลสามมิติเพ�่อสื่อสารใหทุกฝายที่ทำงาน
เห็นภาพเสมือนจร�ง ลดความผ�ดพลาด
ในการประสานงาน รวมถึงเพ�่อตรวจสอบ
การซอนทับกันของวัตถุ เพ�่อลดความผ�ดพลาด
ในการกอสรางจร�ง (Clash Detection)

Building Performance

5D

Cost Planning

4D

Scheduling

3D

เพ��มขอมูลคุณสมบัติพ�เศษของวัสดุ เชน คาสัมประสิทธิ์
การถายเทความรอน คาการสะทอนของแสง และใชขอมูลนั้น
เพ�่อจำลองสถานการณ และว�เคราะหการใชพลังงานตอไป
(sustainability)

4D (Time)

เพ��มมิติของ “เวลา” ลงในโมเดลสามมิติเพ�่อใช
วางแผนการทำงาน และการบร�หารจัดการ
โครงการกอสราง (Scheduling)

Design & Visualization

ในปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบ BIM เพื่อบริหารโครงการและสนับสนุนการก่อสร้าง
ทั้งหมด 3 ด้าน คือ 3D, 4D และ 5D คือ ด้านคุณภาพ เวลา และราคา ซึ่งเป็น
หัวใจสำ�คัญของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามกลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P
ของ Green Construction Process
ในปี 2562 นี้ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDC) กำ�ลังอยู่ในระหว่าง
การศึกษาการใช้ระบบ BIM และโมเดลสามมิติเพื่อการบริหารจัดการอาคารชุด
ทั้ ง แผนการเปิดใช้อาคาร (Operate) แผนซ่อ มบำ � รุ ง เชิ งแก้ ไข (Corrective
Maintenance) และแผนซ่อมบำ�รุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดย
ใช้ข้อมูลกลางจากแบบจำ�ลองสามมิติของระบบ BIM ในการพัฒนาแผน โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการอาคารมากกว่า 300 อาคารทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของ LPP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต
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6D (Energy)

ระบบ BIM คืออะไร
ระบบ BIM หรือ Building Information
Modelling คือแบบจำ�ลอง 3 มิติ ที่มีข้อมูล
หรือ Intelligent Information ผูกอยู่กับ
แบบจำ�ลองเพื่อทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็น
ส่วนประกอบและสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล
อาทิ รายละเอียดวัสดุ ปริมาณวัสดุก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบก่อสร้าง
ได้แบบ Real Time นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆ เช่น การคำ�นวณ
พลังงานที่จะใช้ ในอาคาร สร้างแบบจำ�ลอง
หรือ Digital Prototype Model ที่
เสมือนจริงได้ก่อนการก่อสร้างจริงอีกด้วย

INNOVATION

2 การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อผู้อยู่อาศัย
แนวคิดการให้บริการเพือ่ เติมเต็ม Lifestyle ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ด้วยการเป็นทีป่ รึกษาด้านการอยูอ่ าศัย ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย”
โดย LPN มีทีมบริหารจัดการชุมชนมืออาชีพ คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด ที่รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
ISO 9001 และส่งเสริมความพอดี ให้การอยูร่ ว่ มกันอย่างลงตัวทัง้ ทางกายภาพ สังคมคุณภาพ และคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วย Green Community Standard ผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน อาทิ

• LPN WE CARE APP
คือ Application บนมือถืออย่างเป็นทางการของ LPN ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นเสมือนผู้ช่วยที่สำ�คัญ
ในการจัดการให้ชีวิตประจำ�วันของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมในโครงการ LPN เป็นเรื่องง่าย สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต
มากขึ้น โดยแอพพลิเคชั่น LPN WE CARE นั้น ประกอบไปด้วย การให้บริการดังต่อไปนี้
		 1. บริการรับชำ�ระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่านํ้า ค่าไฟและค่าส่วนกลางผ่านระบบ Bill Payment
		 2. บริการแจ้งเตือนรับพัสดุ
		 3. บริการรับแจ้งซ่อม
		 4. การติดต่อสื่อสารนิติบุคคลผ่านช่องทาง Online

• LPN Living Solution
ด้วยความใส่ใจของ LPN ที่มีต่อลูกค้า บริษัทได้มีบริการงานซ่อมแซมและการจัดการงานก่อสร้าง
เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีต่ อ้ งการปรับปรุงห้องชุดและปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ตา่ งๆ ในห้องชุด
อย่างครบวงจร รวมไปถึงการให้บริการปรับปรุงอาคารชุด ด้วยการดำ�เนินงานผ่านทีมงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
งานของ LPN ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเรา

ซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด
บริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด
เนรมิตห้องชุดให้ดูใหม่ พร้อม
ปล่อยเช่าอยู่เสมอ

ปรับปรุงอาคารชุด
บริ ก ารงานวิ ศ วกรรมและ
ปรับปรุงอาคารชุด ตอบโจทย์
ด้ า นงานออกแบบ ติ ด ตั้ ง
ซ่ อ มบำ � รุ ง อาคารให้ พ ร้ อ ม
ทุกการใช้งาน จากทีมวิศวกร
มืออาชีพจาก LPN

ออกแบบปรับปรุงระบบบำ�บัด
นํ้าเสีย
เพื่อขอรับบริการบำ�บัดนํ้าเสีย
กรุงเทพมหานคร ให้อาคารของ
คุณสามารถประหยัดเงินได้ ถึง
5 แสน - 1 ล้านบาทต่อปี

โดยผูอ้ ยูอ่ าศัยสามารถติดต่องานบริหารกับทีมงาน LPN Living Solution ผ่านทางช่องทาง โทรศัพท์
Facebook LPN Living Solution และ Line ID
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• Investment Assistance ผู้ช่วยด้านการบริหารและจัดการการลงทุนในห้องชุดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
บริการรับฝากขายฝากเช่า โดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด (LPP) ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN)
ช่วยเพิม่ ช่องทางในการปล่อยเช่าเพือ่ ให้เจ้าของร่วมนักลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีน่ า่ พึงพอใจ และช่วยลดปัญหาให้กบั ผูป้ ล่อยเช่า เพือ่ ให้ความมัน่ ใจ
แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้งเจ้าของร่วมและนักลงทุน ในการจัดการความปลอดภัย ด้วยการวิธีการคัดกรองผู้เช่าก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า การดูแลบำ�รุง
รักษา งานระบบต่างๆ ในอาคาร ซึ่งสามารถรักษาคุณค่าและราคาทรัพย์สินให้คงอยู่

3 การบริหารจัดการกระบวนการทำ�งานภายใน
Service Excellence
นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม LPN We Care เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษทั ได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ม Service Excellence
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านกระบวนการทำ�งานใน
3 หัวข้อหลัก คือ

1. Make It Simple
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการลดทอนกระบวนการที่ไม่จำ�เป็นโดยใช้นวัตกรรมหรือวิธีการรูปแบบใหม่
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ

2. Quality Built-In
ระบบตรวจสอบผลการทำ�งานของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ได้ตั้งไว้ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำ�เนินงาน

3. Knowledge Management
ศูนย์รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ในแต่ละสายงาน จัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ
รวมถึงทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งาน และเป็นเครือ่ งมือช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนการเติบโตในสายงาน
ในระยะยาว
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เกี่ยวกับแอล.พี.เอ็น
ชื่อบริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ลักษณะกิจการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
เลขทะเบียนบริษัท
พื้นที่การดำ�เนินธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ช่องทางการติดต่อ

:
:
:
:
:
:
:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
LPN
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2532
1,475,698,768 บาท
0107537002303
ประเทศไทย
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
: โทรศัพท์ : 0-2-689-6888
   เว็บไซต์ www.lpn.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (LPN)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย
บริษัท พรสันติ จำ�กัด (PST)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย

ธุรกิจบริการ (Service Provider)
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด (LPP)
ให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (LPS)
ให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (LPC)
ให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด (LWS)
ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer)

ธุรกิจบริการ (Service Provider)
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
และตลาดการให้บริการ
ของ แอล.พี.เอ็น.
LPN ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ขาย มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
สำ�หรับผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง
เป็ น กลุ่ม เป้ า หมายหลั ก และได้ ข ยายกลุ่ม
เป้าหมายไปสูผ่ มู้ รี ายได้ระดับกลาง-ล่างถึงบน
ตั้งแต่ปี 2560 สร้างความแตกต่างด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของโครงการ
ภายใต้ แ นวคิ ด “LPN Design” มุ่ ง เน้ น
การออกแบบเพื่ อ ให้ ค นทุ กวั ย สามารถทำ �
กิจกรรมร่วมกันได้ รวมถึงการออกแบบด้วย
หลัก Universal Design เอื้อต่อการอยู่อาศัย
ของผู้สูงวัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
(Independent Elderly: IE) โดดเด่นด้วย
งานบริ ก ารหลั ง การขายภายใต้ ก ลยุ ท ธ์
“ชุ ม ชนน่ า อยู่ ” โดยได้ พั ฒ นาเป็น “ชุมชน
น่ า อยู่ เ พื่ อ ทุ กวั ย ” ในเวลาต่ อ มาบริ ษั ท ได้
กำ�หนดตำ�แหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จำ�แนกออกเป็น
14 แบรนด์ย่อย มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและ
ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ภายใต้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หลัก 2 รูปแบบ คือ บ้านหลังแรก
ในเมื อ ง และบ้ า นหลั ง ที่ ส องที่ เ ป็ น คอนโด
พักตากอากาศ
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บ้านหลังแรกในเมือง :

มุ่งส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตของคนเมือง ด้วยที่อยู่อาศัยคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม
เน้นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดอุดรธานี ชลบุรี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา
แบรนด์

ลักษณะการให้บริการและกลุ่มเป้าหมาย
แบรนด์บา้ นพักอาศัยระดับพรีเมียม ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ เรือธงสำ�คัญในการพัฒนาโครงการประเภท
บ้านเดีย่ วและทาวน์โฮมของบริษัท เน้นความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกที่ดิน โดยโครงการแรก
พัฒนาบนทำ�เลพระราม 3 เนื่องจากเป็นทำ�เลที่อยู่ในเมือง แต่มีความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์
ความต้องการบ้านในเมืองสำ�หรับลูกค้าทีม่ ีก�ำ ลังซื้อสูง และมีแนวโน้มขยายครอบครัวเพื่อรองรับ
การอยู่อาศัยที่รวมคน 3 วัยไว้ด้วยกัน
แบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รบั การพัฒนาขึน้ เนือ่ งในโอกาสพิเศษการดำ�เนินธุรกิจครบรอบ 24 ปี
ของ LPN บนทำ�เลที่มีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24

แบรนด์ระดับบนเพื่อตอบสนองความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยของเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับ
สูงที่ต้องการชีวิตที่สะดวกสบายสูงสุด มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยสูง เน้น
ทำ�เลเขตใจกลางศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) จำ�นวนยูนิตในแต่ละโครงการที่ไม่สูงมาก ทำ�ให้
ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด
แบรนด์ระดับกลาง-บน พัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย
คนรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ในการใช้ชีวิต ทำ�เลใกล้มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พัฒนาโครงการให้มีรูปแบบเป็นแคมปัสคอนโดที่มีการออกแบบ
ภายในห้องชุดด้วย New LPN Design เป็นห้องชุดแบบรูมเมท และมีพื้นที่สำ�หรับการนั่ง
ทำ�งาน หรือประชุมระดมสมอง
แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่พัฒนาขึ้นสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำ�งานที่เป็นผู้บริหาร อายุ
ประมาณ 30-40 ปี ทำ�เลในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ติด
ถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดินทางด้วย
ทำ�เลที่ใกล้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่สมบูรณ์
พร้อมต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน
แบรนด์ระดับกลาง-บน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นสำ�หรับชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ที่นำ�ไปสู่คุณค่าของงานบริการ ด้วยการพัฒนา “สวนรวมใจ” (Community
Park) สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำ�
กิจกรรมร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านในโครงการ สอดรับกับ
แนวคิดของการสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่ผู้อยู่อาศัยร่วมกันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย
และแบ่งปัน” โดยเริ่มโครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
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แบรนด์

ลักษณะการให้บริการและกลุ่มเป้าหมาย
แบรนด์ระดับกลาง ซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัย
ทำ�งานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้นอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องการความสะดวกในการเดินทางและ
การอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว ทำ�เลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ใกล้แหล่งงาน
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก “ลุมพินี วิลล์” จึงเป็นทางเลือกสำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต
ในแบบของตนเอง ขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม
แบรนด์สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ราคาไม่สูงมาก เน้นทำ�เลที่มีศักยภาพ
เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนาดใหญ่ และยังไม่มีการพัฒนาที่พักอาศัยในลักษณะอาคาร
ชุดพักอาศัย
แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มต้น
การทำ�งาน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เน้นทำ�เลที่ตั้งในเขตรอยต่อระหว่างใจกลางเมืองกับเขต
รอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทีพ่ กั อาศัยสูง
เพื่อให้เป็นบ้านหลังแรกที่มีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นสำ�หรับผู้ที่อยู่
ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว

2

แบรนด์ระดับล่างที่บริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย
ด้วยราคาที่จับต้องได้ ภายใต้กลยุทธ์การสร้าง “ชุมชนเมืองน่าอยู่” สำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
ระดั บ ล่ า ง มี จำ � นวนยู นิ ต ในโครงการสู ง ห้ อ งชุ ด ขนาดเล็ ก 21.50-26.00 ตารางเมตร
แต่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตภายในโครงการอย่างครบครัน
เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยจำ�นวนมาก พร้อมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่
ผู้อยู่อาศัย

บ้านหลังที่ 2 :

ที่เป็นคอนโดพักตากอากาศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ต้องการมีคอนโดพักตากอากาศเป็นของตนเอง
แบรนด์ระดับกลาง-บน ต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค” ผสมผสานระหว่างบรรยากาศ
ของ “สวนรวมใจ” และความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศชายทะเล มีการนำ�การบริหารจัดการ
ชุมชนน่าอยู่ เป็นจุดแข็งของบริษัทนำ�เสนอแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
แบรนด์ระดับกลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายคนในวัยทำ�งาน ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้น
อายุไม่เกิน 35 ปี ที่ต้องการบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นบ้านพักตากอากาศวิวชายทะเล ในราคาที่
สามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย สำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ของบริษัท ภายใต้การบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และการให้บริการที่สนองตอบต่อวิถีชีวิต
ของผู้ที่มาพักในรีสอร์ทคอนโด
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แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั สามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานในกระบวนการต่างๆ โดยพิจารณาจากการประเมินระดับความเกีย่ วข้องของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทั้งในด้านความสำ�คัญที่มีผลต่อบริษัทและการดำ�เนินงาน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำ�เนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถระบุ
ความสำ�คัญ โดยได้น�ำ แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors : IOD) และกรอบหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard มาประกอบการพิจารณา และได้ระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
วิธีการ ความถี่ในการสื่อสาร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

• เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• มีกลไกที่ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท
• มีการควบคุมการทำ�รายการระหว่างกัน มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน

SUPPLY CHAIN
คู่ค้า

คือ คู่ค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
• สร้างความร่วมมือในแบบของ “ปิยมิตร” โดยได้พัฒนาเป็น LPN Team ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบริษัทในเครือ
• ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำ�นึงแต่ผลกำ�ไรของบริษัท ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม
• มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยคู่ค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง และบริษทั จะพิจารณาราคาที่เหมาะสม
และยุติธรรม คำ�นึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ โดยมีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

STAFF
พนักงาน

• ดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคนและผลสำ�เร็จทางธุรกิจของบริษัท
• จัดให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะสั้น โดยพิจารณาจากผลกำ�ไรของบริษัทในแต่ละปีที่พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในผลสำ�เร็จของอค์กร
• พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยคำ�นึงถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำ�คัญ รวมถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมภายในบริษัท และ
นำ�ข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์พิจารณาร่วม
• มีรางวัลตอบแทนการทำ�งานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในแต่ละปี
• จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
กู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำ�ลังกาย
(Fitness) เป็นต้น
• สนับสนุนความสมดุลของการทำ�งานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life Balance) การตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ทำ�งานอย่างสมํ่าเสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

CUSTOMER
ลูกค้า

• ให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสมํ่าเสมอ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ พัฒนาและปรับปรุงการให้
บริการแก่ลูกค้า และรักษาความลับลูกค้า
• จัดให้มีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า
(Call Center) โทร (02) 689-6888
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วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม

•
•
•
•
•
•
•
•

สร้างการเติบโตและผลกำ�ไรอย่างเหมาะสม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินนโยบาย 6 GREEN LPN เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• รายงานประจำ�ปีและรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• จดหมายข่าวผู้ถือหุ้น
• เยี่ยมชมโครงการ
• การพบปะนักวิเคราะห์
• การพบปะนักลงทุนและผู้จัดการกองทุน
• การรายงานความคืบหน้าโครงการ

รายปี

•
•
•
•
•
•

สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
กำ�หนดแผนธุรกิจร่วมกัน
แบ่งปันองค์ความรู้
สมดุลของผลตอบแทน
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาองค์กร
ส่งต่อจิตสำ�นึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน

•
•
•
•

การประชุม LPN Team ระดับผู้บริหาร
การประชุม LPN Team ระดับปฏิบัติการ
การอบรมและแบ่งปันความรู้
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

รายไตรมาส
เป็นประจำ�
รายเดือน
รายไตรมาส

•
•
•
•
•
•

สร้างสมดุลระหว่างการทำ�งานและชีวิต
การเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน
องค์กรน่าอยู่และความสุขในการทำ�งาน
สมรรถนะหลักไปสู่ค่านิยมองค์กร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ความเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การประเมินความสุขในการทำ�งาน
สถาบันแอล.พี.เอ็น.
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ทีมงานพนักงานสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เว็บไซต์และอีเมลภายใน
การแบ่งปันความรู้จากผู้บริหาร
คณะกรรมการสวัสดิการ
WhatsApp / Line@

รายไตรมาส
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เฉพาะกิจ
รายครี่งปี
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เฉพาะกิจ
รายวัน

•
•
•
•

บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้ มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
เคารพในสิทธิของผู้บริโภค

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Call Center
กิจกรรมต่างๆ
การสำ�รวจความพึงพอใจ
Lumpini Family Day
Touch Point
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
การวิจัยทางการตลาด
www.lpn.co.th
Line@

รายวัน
เฉพาะกิจ
เป็นประจำ�
รายปี
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
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ความถี่ในการดำ�เนินการ
รายปี
รายไตรมาส
รายปี
รายไตรมาส
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
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ผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

RESIDENTS
ผู้อยู่อาศัย

• ร่วมมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อยู่อาศัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

LABORS
แรงงาน

• ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานบ้านพักคนงานของบริษัท จัดให้มีปัจจัยที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ อาทิ การโภชนาการ
และสุขาภิบาลที่เหมาะสม และได้มีการสำ�รวจบ้านพักคนงานก่อสร้างในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมตัดผมและเลี้ยงอาหารกลางวันคนงานก่อสร้าง
- การตรวจสารเสพติดคนงานก่อสร้าง
- การสรุปปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อการบริหารจัดการให้ถูกสุขอนามัย
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสำ�หรับคนงานก่อสร้าง
- กิจกรรมตรวจสุขภาพคนงานประจำ�ปีและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ

NEIGHBORS
บ้านข้างเคียง

• การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
• การจัดการนํา้ ทิ้งและการจัดการขยะภายในชุมชนลุมพินี

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

• กำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างจิตสำ�นึกของพนักงานภายในบริษัท และถ่ายทอดแนวคิดใน
การรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับบริษัทคู่ค้า รวมถึงชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการหลังส่งมอบแล้ว
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล
การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกำ�หนดกฎบัตรทีช่ ดั เจน โดยมีเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในกระบวนการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ
• ใช้แนวทางความยั่งยืน Triple Bottom Line (3P) อันได้แก่ ผลประกอบการ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์และกำ�หนด
เป็นแนวทาง 3-6-8-10 อันได้แก่ 6 GREEN LPN / 8 Stakeholders / 10 Processes และให้ความสำ�คัญต่อ
(CESR In Process) โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 6 ประการ ได้แก่
		 1. Green Enterprise
		 2. Green Design Concept
		 3. Green Financial Management
		 4. Green Marketing Management
		 5. Green Construction Process
		 6. Green Community Management
• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CESR Out Process) และได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
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วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม

•
•
•
•
•
•
•

คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
เคารพในสิทธิของผู้บริโภค
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน”
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CESR
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนที่อยู่อาศัยในโครงการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ความปลอดภัยในการทำ�งาน
ดูแลคุณภาพชีวิต ทั้งบ้านพักคนงานและสุขอนามัย
สิทธิและค่าตอบแทนขั้นพื้นฐาน
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

• QCSES+P
• กิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิต
• ตรวจสุขภาพ

รายวัน
เฉพาะกิจ
รายปี

•
•
•
•

การป้องกันเสียง ฝุ่น และผลกระทบจากการก่อสร้าง
การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการทำ�งาน
การปฏิบัติตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
การออกแบบที่คำ�นึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่

•
•
•
•
•
•

เฉพาะกิจ
รายวัน
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
รายสัปดาห์

•
•
•
•
•
•
•
•

การลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
การร่วมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนที่บริหารจัดการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การออกแบบโครงการเพื่อความยั่งยืน
สร้างจิตสำ�นึก CESR แก่ชุมชนที่บริหารจัดการ
สร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สตรีด้อยโอกาส
แบ่งปันองค์ความรู้องค์กรสู่ภายนอกผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น.

• 6 GREEN LPN
• LPN Green Signature Project
• QCSES+P
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การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม
Mobile App
Call Center
กิจกรรมต่างๆ
การสำ�รวจความพึงพอใจ
Lumpini Family Day
เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคล
Touch Point
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
การวิจัยทางการตลาด
www.lpn.co.th
Line@

ความถี่ในการดำ�เนินการ

ประชาพิจารณ์
เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปรับปรุงพื้นที่
การออกแบบที่คำ�นึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่
กล่องรับเรื่องร้องเรียน

รายปี
เป็นประจำ�
รายวัน
เฉพาะกิจ
เป็นประจำ�
รายปี
รายปี
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�
เป็นประจำ�

เป็นประจำ�
เฉพาะกิจ
เป็นประจำ�
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
แนวทางการจัดทำ�รายงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจำ�ปี 2562 ของ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ฉบับนี้ จัดทำ�ขึน้ เป็นฉบับที่ 6 ภายหลังจาก
ที่องค์กรได้จัดทำ�รายงานฉบับแรกขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเปิดเผยผลกระทบเชิงบวกและลบที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม อันเป็นผลจากการดำ�นินงานขององค์กร พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างความยั่งยืนของบริษัท
ด้วยแนวทางบริหารจัดการ 6 GREEN LPN ควบคูไ่ ปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีต่ ง้ั อยูบ่ นพืน้ ฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความรู้คู่คุณธรรม
ข้อมูลรายงานฉบับนี้มีรอบการรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�เนื้อหาทั้งในเชิงข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร แนวการบริหารจัดการ และตัวบ่งชี้การดำ�เนินงาน อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard
(GRI Standard) ในแบบหลัก (Core) ซึ่งเปลี่ยนไปจากการจัดทำ�รายงานของปีที่ผ่านมาที่ใช้กรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4 พร้อมทัง้ ได้น�ำ
เสนอความเชือ่ มโยงระหว่างแนวทางการดำ�เนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) (Sustainable
Development Goals 2030: SDG2030)

การกำ�หนดเนื้อหาและกรอบรายงาน
บริษทั กำ�หนดเนือ้ หาและกรอบการรายงานโดยได้ค�ำ นึงถึงสาระสำ�คัญและประโยชน์ของเนื้อหาเป็นหลัก โดยได้ประเมินประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญต่อ
ความยั่งยืน (Material Sustainability Aspect Assessment) ประกอบกับการพิจารณาบริบทด้านความยั่งยืน (Sustainability Context)
ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) และความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ตามหลักการรายงานสากล
GRI โดยมีขั้นตอนการกำ�หนดเนื้อหาและกรอบการรายงาน ดังนี้

กระบวนการระบุประเด็นที่สำ�คัญและกรอบการรายงาน
(Defining Material Aspects and Boundary Process)
Topics

step 1

Aspects

Identification

Sustainability
Context

Disclosures on Management Approach

step 2

Prioritization

step 3

Materiality

Indicators

Validation

Completeness

Stakeholder Inclusiveness

Report
step 4

Sustainability Context
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Review

Stakeholder Inclusiveness

ขั้นที่ 1

ระบุประเด็นความยั่งยืน (Identifying Sustainability Topics)
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจำ�ปี 2562 ได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Relevant Topics) ต่อการเป็น
ผูป้ ระกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อความคาดหวัง การประเมิน
และการตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ต่อการดำ�เนินงานอย่างรับผิดชอบขององค์กร โดยพิจารณาจากประเด็นความยัง่ ยืน
(Sustainability Aspects) ตามกรอบการรายงานสากล GRI
นอกจากนี้ ยังได้น�ำ ประเด็นความยั่งยืนที่ได้เคยพิจารณาในปีที่ผ่านมา กลับมาพิจารณาอีกครั้ง รวมไปถึงการนำ�
เสียงสะท้อนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ แนวทางดำ�เนินงาน และการประเมินด้านความยัง่ ยืนจากหน่วยงานต่างๆ
มารวมกับประเด็นอืน่ ทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้การพิจารณาประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญสำ�หรับปี 2562 มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

ขั้นที่ 2

จัดลำ�ดับประเด็นที่สำ�คัญ (Prioritizing Material Aspects)
เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทแล้ว คณะทำ�งานได้จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของแต่ละประเด็นโดยพิจารณาจากประเด็นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Influence on Stakeholder Assessments and Decisions) และผลกระทบทีส่ �ำ คัญจากการดำ�เนินงานขององค์กร
ทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม (Significance of Economic, Environmental, and Social Impacts)
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สาระสำ�คัญหรือ “สารัตถภาพ” (Materiality) ของการรายงาน

ขั้นที่ 3

ตรวจสอบประเด็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (Validating Material Aspects)
คณะทำ�งานได้เสนอประเด็นที่ได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระสำ�คัญต่อองค์กร ต่อประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร พิจารณาตรวจสอบชุดประเด็นที่มีสาระสำ�คัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ม่ันใจว่า
ชุดประเด็นดังกล่าวครอบคลุมผลกระทบที่อาจเป็นผลจากการดำ�เนินงานของบริษัท และเป็นประเด็นที่สำ�คัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างรอบด้าน และนำ�ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน
และการจัดทำ�รายงานความยั่งยืนในลำ�ดับต่อไป โดยบริษัทสามารถระบุประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนขององค์กรได้ ตามการวิเคราะห์ประเด็นทีม่ สี ารสำ�คัญต่อบริษทั ในหน้า 128

Report
ขั้นที่ 4

ทบทวน (Reviewing)
ภายหลังจากการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 บริษัทได้นำ�ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนารายงานในปี 2562 โดยผ่านกระบวนการทบบวนเนื้อหาและนำ�มาพิจารณาว่าอาจ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง (Relevant topics) กับประเด็นความยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินงานของ
บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีเกี่ยวข้อง (Relevant) และมีนัยสำ�คัญ (Significant) กับ
องค์กรมากที่สุด และใช้ประกอบการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน
ระยะต่อไป โดยสำ�หรับปี 2562 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนการดำ�เนินงานอย่าง
รับผิดชอบและยั่งยืนเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ย่งั ยืนได้ตามช่องทางต่างๆ ขององค์กร รวมไปถึง
แบบสอบถามที่ได้แนบไว้ทา้ ยเล่มนี้
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ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญต่อบริษัท
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำ�คัญ

ช่องทางการเผยแพร่รายงาน
สูง

10

1

4

11

2

5

3

6

12

กลาง

7
8

ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดทำ�รายงาน
และการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน

9

นางสาวมนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันติ์
ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ สายงานบริหารแบรนด์

ตา่ํ
ตํา่

กลาง

สูง

ประเด็นที่เป็นผลกระทบที่สำ�คัญต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

1
2
3

การใช้ทรัพยากรและการจัดการ (วัสดุ, พลังงาน, น้�ำ , ของเสีย)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความปลอดภัยของลูกค้า

128

การรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ
การจ้างงาน การฝึกอบรมแรงงานและความปลอดภัย
ในการทำ�งาน
การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่อุปทาน
การสื่อสารการตลาดและให้ข้อมูลลูกค้า
ผลการดำ�เนินงานทางเศรษฐกิจ
การต่อต้านการทุจริต
การดูแลชุมชนท้องถิ่น
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
บทบาทในตลาด

• เว็บไซต์ http://www.lpn.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
หัวข้อย่อย “การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี เรือ่ ง “รายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
• เอกสารเผยแพร่ฉบับภาษาไทย จำ�นวน 300 เล่ม
ฉบับภาษาอังกฤษ จำ�นวน 20 เล่ม

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-285-5011-6
อีเมล : bnd@lpn.co.th
แฟกซ์ : 02-285-5017
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กระบวนการรับข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน พนักงาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

การรับข้อร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญ
5

6

สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

การต่อต้านการทุจริต

ชุมชนท้องถิ่น กระบวนการ
รับข้อร้องเรียนด้านสังคม

ความหลากหลายและโอกาส
แห่งความเท่าเทียม

ค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
ระหว่างหญิงและชาย

บทบาทในตลาด

การต่อต้านการทุจริต

การดูแลชุมชนท้องถิ่น

ความหลากหลายและโอกาส
แห่งความเท่าเทียม

ค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
ระหว่างหญิงและชาย

บทบาทในตลาด

DECENT WORK
AND ECONOMIC
GROWTH

GENDER
QUALITY

5
8

GENDER
QUALITY

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

DECENT WORK
AND ECONOMIC
GROWTH

DECENT WORK
AND ECONOMIC
GROWTH

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

5

3

16

8

8

3

NO POVERTY

GENDER
QUALITY

CLEAN WATER
AND SANITATION

10

11

9

12

9

3

8

7

REDUCED
INEQALITIES

SUSTAINABLE
CITIES AND
COMMUNITIES

INDUSTRY,
INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

DECENT WORK
AND ECONOMIC
GROWTH

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

17

11

4

10

13

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

SUSTAINABLE
CITIES AND
COMMUNITIES

QUALITY
EDUCATION

REDUCED
INEQALITIES

CLIMATE
ACTION

SDG2030

8

17

DECENT WORK
AND ECONOMIC
GROWTH

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

LPN PST LWS LPS LPP LPC

ดำ�เนินธุรกิจโดย
โครงการ โครงการภายใต้ โครงการ
ก่อสร้าง การบริหาร
รื้อถอน
ใหม่
จัดการ
หรือ
หรือให้เช่า พัฒนาใหม่

ระยะดำ�เนินการ 1

ขอบเขตการรายงาน
ภายในองค์กร

หมายเหตุ: 1 อ้างอิงตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตามการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ตามกรอบการรายงานสากล GRI

ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
การสื่อสารการตลาด
ผลเชิงเศรษฐกิจ

การสื่อสารการตลาดและ
ให้ข้อมูลลูกค้า
ผลการดำ�เนินงานทางเศรษฐกิจ

การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การประเมินผลกระทบ
ภายในห่วงโซ่อุปทาน
ที่เกิดจากผูส้ ่งมอบ

ความปลอดภัยของลูกค้า

1
การจ้างงาน การฝึกอบรมแรงงาน การจ้างงาน อาชีวอนามัยและ
และความปลอดภัยในการทำ�งาน ความปลอดภัย การฝึกอบรมแรงงาน

วัสดุ พลังงาน นํ้า ของเสีย

กรอบการรายงานสากล GRI

ประเด็นความยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรและการจัดการ

LPN

กรอบรายงาน

ผู้ถือหุ้น

พนักงานและแรงงาน

พนักงานและแรงงาน

สิ่งแวดล้อม บ้านข้างเคียง

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย

คู่ค้าและแรงงาน

ผู้อยู่อาศัย

พนักงานและแรงงาน

สิ่งแวดล้อม พนักงาน แรงงาน
คู่ค้า ลูกค้า บ้านข้างเคียง
ผู้อยู่อาศัย

สิ่งแวดล้อม คู่ค้า
บ้านข้างเคียง ผู้อยู่อาศัย

ภายนอกองค์กร

130

จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)

จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ (%)

2,514
64.90%

788
20.13%

64
18.23%
2
5.00%
457
41.97%
37
23.57%
4
16.00%
112
4.97%

ชาย
128
36.47%
30
75.00%
389
35.72%
21
13.38%
3
12.00%
2,133
94.67%

หญิง

ปฏิบตั กิ าร (1-4)
37
10.54%
1
2.50%
75
6.89%
65
41.40%
3
12.00%
1
0.04%

ชาย
87
24.79%
6
15.00%
131
12.03%
20
12.74%
12
48.00%
2
0.09%

หญิง

จัดการ (5-7)
10
2.85%
0.00%
14
1.29%
6
3.82%
0.00%
3
0.13%

ชาย
14
3.99%
1
2.50%
18
1.65%
5
3.18%
2
8.00%
1
0.04%

หญิง

บริหาร (8-10)
5
1.42%
0.00%
3
0.28%
3
1.91%
1
4.00%
0
0.00%

ชาย
6
1.71%
0.00%
2
0.18%
0.00%
0.00%
1
0.04%

หญิง

บริการ (11-14)

จำ�แนกตามระดับพนักงาน

115
471
676 2,704
182
258
33
41
12
9
2.94% 12.03% 17.27% 69.07% 4.65% 6.59% 0.84% 1.05% 0.31% 0.23%

205
8
30
58.40% 2.28% 8.55%
29
8
72.50% 0.00% 20.00%
461
74
79
42.33% 6.80% 7.25%
41
17
5
26.11% 10.83% 3.18%
17
68.00% 0.00% 0.00%
1,788
16
349
79.36% 0.71% 15.49%

108
30.77%
3
7.50%
475
43.62%
94
59.87%
8
32.00%
100
4.44%

หญิง

ชาย

ชาย

หญิง

พืน้ ที่โครงการ

สำ�นักงานใหญ่

จำ�แนกตามพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน

รวมทุกประเภทการจ้าง
		
จำ�นวนและสัดส่วนพนักงานประจำ�และสัญญาจ้าง (1)

หมายเหตุ : ร้อยละของพนักงานทั้งหมดตามระดับและพื้นที่ปฏิบัติงาน

รวม

LPC

LWS

LPS

LPP

PST

LPN

บริษทั

การจำ�แนก
พนักงาน

จำ�นวนพนักงาน

3,915
100%

351
100%
40
100%
1,089
100%
157
100%
25
100%
2,253
100%

รวม

127
3.24%

0.00%
1
4.00%
4
0.18%

0.00%
113
10.38%

9
2.56%

ชาย

101
2.58%

0.00%
7
0.31%

0.00%

4
1.14%
2
5.00%
88
8.08%

หญิง

228
5.82%

0.00%
1
4.00%
11
0.49%

13
3.70%
2
5.00%
201
18.46%

รวม

พนักงานสัญญาจ้าง (2)

เฉพาะ พนง.สัญญาจ้าง

ข้อมูลพนักงาน

จำ�นวนพนักงานแต่ละระดับจำ�แนกตามอายุ
บริษทั

ช่วงอายุ (ปี)

ระดับพนักงาน
ปฏิบตั กิ าร (1-4)

จัดการ (5-7)

บริหาร (8-10)

บริหาร (11-14)

รวม

LPN

ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีขน้ึ ไป
รวม

113
73
6
192

4
112
8
124

19
5
24

3
8
11

117
207
27
351

PST

ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีขน้ึ ไป
รวม

26
6
32

2
5
7

1
1

-

28
12
40

LPP

ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีขน้ึ ไป
รวม
ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีขน้ึ ไป
รวม

563
276
7
846
36
21
1
58

9
194
3
206
3
69
13
85

26
6
32
7
4
11

5
5
2
1
3

572
496
21
1,089
39
99
19
157

LWS

ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีขน้ึ ไป
รวม

6
1
7

4
11
15

2
2

1
1

10
14
1
25

LPC

ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีขน้ึ ไป
รวม

237
1448
560
2,245

1
2
3

2
2
4

1
1

237
1,452
564
2,253

LPS

อัตราส่วนเงินเดือนขั้นพื้นฐานและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานผู้หญิงและผู้ชาย
พืน้ ที่

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

ชาย : หญิง

ชาย : หญิง

ชาย : หญิง

ชาย : หญิง

ชาย : หญิง

ชาย : หญิง ชาย : หญิง

ไตรมาส 1

2.17 : 1.88

2.15 : 1.80 2.16 : 1.96

1.97 : 1.94

2.24 : 1.84

2.83 : 1.99 2.04 : 1.97

ไตรมาส 2

2.15 : 2.20

2.02 : 2.11 2.10 : 2.16

1.78 : 2.54

2.28 : 2.33

3.07 : 2.75 2.20 : 2.46

ไตรมาส 3

1.21 : 1.23

1.21 : 1.19 1.22 : 1.25

1.00 : 1.43

1.32 : 1.32

1.68 : 1.50

- : 1.36

ไตรมาส 4

2.15 : 2.20

2.14 : 2.12 2.21 : 2.26

1.78 : 2.54

2.31 : 2.31

3.07 : 2.75

- : 2.48

ช่วงเวลา
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สมุทรปราการ พัทยา/ชลบุรี

อุดรธานี

ชะอำ�

131

18.12%
6.44%
6.44%
9.31%
12.44%
3.19%
0.12%
14.10%
0.64%
0.35%
0.09%
0.00%
0.03%
0.55%

552
9
244
308
463
87
2
500
21
11
1
1
3
15

14.19%
0.23%
6.27%
7.92%
12.80%
2.41%
0.06%
13.82%
0.58%
0.30%
0.03%
0.03%
0.08%
0.41%

หมายเหตุ : * xxx ระบุวา่ เป็นจำ�นวนพนักงานทีล่ าออกโดยสมัครใจหรือไม่ xxx
		
** ร้อยละของจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด

543
193
222
321
429
110
4
486
22
12
3
1
19

329
223
175
154
254
74
1
316
6
4
1
1
1

8.40%
5.70%
4.47%
3.93%
6.49%
1.89%
0.03%
8.07%
0.15%
0.10%
0.03%
0.03%
0.00%
0.03%

350
534
134
400
344
183
7
438
27
21
20
5
8
15

จำ�นวนทั้งหมด
จำ�นวนการเปลี่ยนแปลง
ชาย
หญิง
< 30
30 - 50
> 50
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
อุดรธานี
ชะอำ�
ชลบุรี/พัทยา

11.00%
16.91%
4.24%
12.67%
10.90%
5.80%
0.22%
13.87%
0.86%
0.67%
0.63%
0.16%
0.25%
0.48%

**
จำ�นวน ร้อยละ
(คน)

จำ�นวน ร้อยละ** จำ�นวน ร้อยละ** จำ�นวน ร้อยละ**
(คน)
(คน)
(คน)

เกณฑ์องค์ประกอบ
พนักงาน

2562
จำ�นวน 3,915 คน

2559

พนักงานใหม่ขององค์กร
2560
2561

จำ�นวน 3,157 คน จำ�นวน 2,996 คน จำ�นวน 3,890 คน

การเปลีย่ นแปลง
ในแต่ละปี

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน (1)(คน)

เพศ

ช่วงอายุ

พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน

132
9.00%
3.67%
10.52%
7.95%
5.76%
0.48%
12.04%
0.60%
0.41%
0.10%
0.22%
0.19%
0.67%

116
332
251
182
15
380
19
13
3
7
6
21

ร้อยละ**

270

จำ�นวน
(คน)

จำ�นวน 3,157 คน

2559

423
153
156
267
286
125
12
388
11
6
4
3
11

14.12%
5.11%
4.52%
7.74%
8.29%
3.63%
0.35%
11.25%
0.32%
0.17%
0.12%
0.00%
0.09%
0.32%

จำ�นวน ร้อยละ**
(คน)

จำ�นวน 2,996 คน

พนักงานออกจากองค์กร
2560

412
-11
167
245
278
129
5
380
17
4
11

จำ�นวน
(คน)
11.39%
-0.30%
4.62%
6.77%
7.69%
3.57%
0.14%
10.51%
0.47%
0.11%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%

ร้อยละ**

จำ�นวน 3,617 คน

2561

300
-112
136
164
180
112
8
284
5
6
1
1
3

จำ�นวน
(คน)

7.66%
-2.86%
3.47%
4.19%
4.60%
2.86%
0.20%
7.25%
0.13%
0.15%
0.03%
0.00%
0.03%
0.08%

ร้อยละ**

จำ�นวน 3,915 คน

2562

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน
ข้อมูลรายปี
จำ�แนกตามเพศ

ประเภท

จำ�นวน
อัตรา
จำ�นวน
อัตรา
จำ�นวน
อัตรา
จำ�นวน
อัตรา

IR
ODR
LDR
AR

2559

2560

2561

2562

รวม

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

10
0.31
104
3.18
5,574
7.07

20
0.58
119
3.45
21,271
28.44

1
0.23
2
0.13
11,887
12.24

20
1.38
95
5.97
25,901
16.68

5
0.25
0
0.00
7,152
7.32

22
1.51
0
0.00
5,186
5.31

จำ�นวนและสัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการ
บริษทั จำ�นวนพนักงาน
ทัง้ หมด

จำ�นวนคณะกรรมการสวัสดิการ
รวม

ปฏิบตั กิ าร
(1-4)

จัดการ
(5-7)

บริหาร
(8-10)

ร้อยละ
บริหาร
(11-14)

คณะกรรมการสวัสดิการ
ต่อพนักงานทัง้ หมด

ผูบ้ ริหารใน
คณะกรรมการสวัสดิการ

LPN

351

7

1

6

-

-

1.99%

0.00%

PST*

40

-

-

-

-

-

0.00%

0.00%

LPP

1,089

7

1

3

3

-

0.64%

0.29%

LPS

157

7

-

7

-

-

4.46%

0.00%

LWS

25

-

-

-

-

-

0.00%

0.00%

LPC

2,253

7

7

-

-

-

0.31%

0.00%

หมายเหตุ : *เนือ่ งจากบริษทั พรสันติ จำ�กัด มีจ�ำ นวนพนักงานน้อยกว่าจำ�นวนขัน้ ตํา่ ที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงานกำ�หนดจึงไม่ได้สง่ ตัวแทนมาร่วมเป็น
		
คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี : 28 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 63
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การลาคลอด
กรณีของการลา
• จำ�นวนพนักงานเพศหญิง
• จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์คลอดได้
• จำ�นวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด
• จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด
• จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด และยังทำ�งาน
ต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี
• อัตรากลับมาทำ�งาน (Return to Work Rate) ที่กลับมาทำ�งานหลังจาก
ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว
• การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) ที่กลับมาทำ�งานหลังจาก
ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

2560

2561

2562

2,629
2,629
39
32
32

2,784
2,784
25
23
23

3,012
3,012
28
28
22

82.05%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

96.00%

หมายเหตุ : 1 อัตรากลับมาทำ�งาน (Return-to-work Rate) = (จำ�นวนพนักงานทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาคลอด/จำ�นวนพนักงาน
			 ตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด) x100
		
2 การคงอยูข่ องพนักงาน (Retention Rate) = (จำ�นวนพนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำ�งานต่อ
			 หลังจากนัน้ ไป 1 ปี/จำ�นวนพนักงานทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาคลอด) x 100
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GRI INDEX
GRI 102: General Disclosures
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Organizational Profile
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers

SD: p.Cover,118
SD: p.118-121
SD: p.118
SD: p.118
SD: p.118
SD: p.119-121
SD: p.42,130
AR: p.234-235

102-9
102-10

SD: p.32-33
SD: p.31,44-45

102-11
102-12

Supply chain
Significant changes to the organization
and its supply chain
Precautionary Principle or approach
External initiatives

102-13

Membership of associations

SD: p.18-19,42-43,
135-143

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

SD: p.2-3
SD: p.2-3

8.Decent work
and economic
growth

update minor change (8S)

SD: p.40-41
SD: p.2-3,4-5,8-11, SDG2030, Sufficiency
Economy, LEED, TREES,
51,135-143
ISO9001:2015, ISO14001
LEED Pilot Committee
(USGBC), CAC

Strategy
102-14
102-15

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

102-18
102-20

Governance structure
Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics
Composition of the highest governance body and its
committees
Chair of the highest governance body

SD: p.38-39
SD: p.39

Identifying and managing economic, environmental,
and social impacts

SD: p.29-33,36,
40-44,46-47,ุ
66-67

Governance

102-21
102-22
102-23
102-29
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SD: p.6-7,24-33,
35-39
SD: p.40-41

SD: p.122-125
AR: p.31
AR: p.223,229,
270-271

16.Peace, justice
and strong
institution

16.Peace, justice
and strong
institution
5.Gender quality

The Chairman is not the 16.Peace, justice
same person as CEO and and strong
is an independent director institution

135

GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Stakeholder Engagement
102-31

SD: p.38-39,126-127

102-40
102-41

Review of economic,environmental,
and social topics
Communicating critical concerns
Nature and total number of critical
concerns
Remuneration policies
Annual total compensation ratio
Percentage increase in annual total
compensation ratio
List of stakeholder groups
Collective bargaining agreements

102-42
102-43
102-44

Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

SD: p.31-33, 122-125
SD: p.122-125
SD: p.122-125

102-33
102-34
102-35
102-38
102-39

SD: p.76-77
SD: p.43,76-77,88-89
SD: p.43,131
AR : p.31
AR : p.230-235
SD: p.31,122-125
SD: p.43,131

All full-time employees
8.Decent work
(100%) entitled with benefits and economic
growth
under the agreement

Reporting Practice
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56
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Entities included in the consolidated
financial statements
Defining report content and topic Boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards
GRI content index
External assurance

AR: p.12-13,33
SD: p.48-49
SD: p.126-129
SD: p.128-129
SD: p.126-127
SD: p.126-127
SD: p.126-127
SD: p.126-127
SD: p.128
SD: p.126-127
SD: p.135-143
SD: p.

No Restatement

Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Economic Performance
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 201
Economic
Performance

201-1

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Direct economic value generated
and distributed

SD: p.46-47

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Ratios of standard entry level
wage by gender compared to
local minimum wage

SD: p.46-47

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Infrastructure investments and
services supported
Significant indirect economic
impacts

SD: p.78-79

8.Decent work
and economic
growth

SD: p.78-79

9.Industry
innovation and
infastructure

SD: p.46-47
SD: p.46-47

8.Decent work
and economic
growth

SD: p.48-49

Market Presence
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 202

202-1

SD: p.46-47
SD: p.46-47

12.Responsible
consumption and
production

SD: p.142-143

16.Peace,justice
and strong
institution

Indirect Ecomomic Impacts
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 203
Indirect
Economic
Impact

203-1
203-2
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SD: p.78-79
SD: p.88-89,92-93
SD: p.88-89,92-93

11. Sustainable
cities and
communities
17.Partnership
for the goal
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Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Anti-Corruption
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 205
Anti
-corruption

205-1
205-2
205-3

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Operations assessed for risks
related to corruption
Communication and training
about anti-corruption policies and
procedures
Confirmed incidents of
corruption and actions taken

SD: p.40-45

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Material used by weight or
volume
Recycled input materials used

SD: p.52,66-67

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Energy consumption within
the organization
Energy consumption outside
of the organization
Reduction of energy consumption
Reduction in energy requirements
of products and services

SD: p.78-79,85

SD: p.40-45
SD: p.40-45

16.Peace, justice
and strong
institution

SD: p.41
SD: p.41
SD: p.41

Materials
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 301
Materials

301-1
301-2

SD: p.52,66-67
SD: p.52,66-67
SD: p.74-75
SD: p.74-75

Energy
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 302
Energy

302-1
302-2
302-4
302-5
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SD: p.78-79,85
SD: p.78-79,85

7.Affordable and
clean energy

SD: p.85-86

Green CM

12.Responsible
consumption and
production

SD: p.85-86

Green CM

SD: p.85-86
SD: p.85-86

Green CM
Green CM

13.Climate action

Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Water
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 303  
Water

303-1
303-2
303-3

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Water withdrawal by source
Management of water
discharge-related impacts
Water recycled and reused

SD: p.79,87

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Water discharge by quality and
destination
Waste by type and disposal
method
Transport of hazardous waste

SD: p.78-79,83-84

SD: p.79,87
SD: p.79,87
SD: p.87
SD: p.70

6.Clean water
and sanitation
12.Responsible
consumption and
production

SD: p.87

Effluents and Waste
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 306
Effluents and
Waste

306-1
306-2
306-4

SD:p.78-79,83-84
SD: p.78-79,83-84

6.Clean water
and sanitation

SD: p.87
SD: p.74-75,83-84
SD: p.84

Environmental Compliance
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 307
Environmental
Compliance

307-1

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Non-compliance with
environmental laws and
regulations
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SD: p.68-71
SD: p.68-71
SD: p.68-71

16.Peace,justice
and strong
institution

SD: p.71
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Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Supplier Environmental Assessment
GRI 103
Management
Approach

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
New suppliers that were screened
using environmental criteria

SD: p.44-45,102

-

No new suppliers were
screened but all LPN
suppliers are required
to comply with internal
‘Green checklists’

308-2

Negative environmental impacts
in the supply chain and actions
taken

SD: p.60-63,70-71

1 negative feedback
on environmental
issue

103-1

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
New employee hires and
employee turnover
Benefits provided to full-time
employees that are not provided to
temporary or part-time employees
Parental leave

SD: p.39, 42-45

103-1
103-2
103-3

GRI 308
Supplier
Environmental
Assessment

308-1

SD: p.44-45,102
SD: p.44-45,102

Employment
GRI 103
Management
Approach

103-2
103-3

GRI 401
Employment

401-1
401-2
401-3

SD: p.39, 42-45
SD: p.39, 42-45
5.Gender equality

SD: p.42, 132
SD: p.43, 131

8.Decent work
and economic
growth

SD: p.43, 134

Occupational Health and Safety
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 403
Occupational
Health and
Safety
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403-1
403-2

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Workers representation in formal
joint management-worker health
and safety committees
Type of injury and rates of
injury,occupational diseases,lost
days,and absenteeism,and
number of work-related fatalities

SD: p.42-43
SD: p.42-43
SD: p.42-43

3.Good health
and well-being
5.Gender equality

SD: p.42-43,134
SD: p.43,76-77,133

8.Decent work
and economic
growth

Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Occupational Health and Safety
403-3
403-5
403-7

403-9
403-10

Training and Education
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 404
Training and
Education

404-1
404-2

Workers with high incidence or
high risk of diseases related to
their occupation
Worker training on occupational
health and safety
Prevention and mitigation of
occupational health and safety
impacts directly linked by
business relationships
Work-related injuries
Work-related ill health

SD: p.73,76,102-104,
106

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Average hours of training per
year per employee
Programs for upgrading
employee skills and transition
assistance programs

SD: p.99-101

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Diversity of governance bodies
and employees
Ratio of basic salary and
remuneration of women to men

SD: p.36

SD:p.68-70

3.Good health
and well-being

SD:p.43

5.Gender equality
8.Decent work
and economic
growth

SD:p.43

SD: p.99-101
SD: p.99-101

4.Quality
education
5.Gender equality

SD: p.107
SD: p.97, 100-101

8.Decent work
and economic
growth

Employment
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 405
Diversity
and Equal
Opportunity

405-1
405-2
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SD: p.36
SD: p.36
SD: p.42, 130

5.Gender equality
10.Reduced
inequalities

SD: p.130
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Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Human rights assessment 2016
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 412
Human rights
assessment
2016

412-3

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Significant investment agreements
and contracts that include human
right clauses or that underwent
human rights screening

SD: p.96-97

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Operations with local community
engagement,impact assessments,
and development programs
Operations with significant actual
and potential negative impacts on
local communities

SD: p.78-81,91-93

SD: p.96-97
SD: p.96-97
SD: p.96-98

Employment
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 401
Employment

413-1
413-2

SD: p.78-81,91-93
SD: p.78-81,91-93
SD: p.78-81,91-93

11.Sustainable
cities and
communities

SD: p.78-81,91-93

Supplier Social Assessment
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 414
Supplier Social
Assessment
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414-2

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Negative social impacts in supply
chain and action taken

SD: p.56-58
SD: p.56-58
SD: p.56-58
SD: p.59-63

12.Responsible
consumption and
production
16.Peace,justice
and strong
institution

Material Topics
GRI Standard

Source

Omission
/ Additional
Information

Relation
to SDGs

Customer Health and Safety
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 416
416-1
Customer Health
and Safety

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Assessment of the health and
safety impacts of product and
service categories

SD: p.51-53

Explanation of the material topic
and its boundary
The management approach and
its components
Evaluation of the management
approach
Requirements for product and
service information and labeling

SD: p.56-62

SD: p.51-53
SD: p.51-53

16.Peace,justice
and strong
institution

SD: p.52

Marketing and Labeling
GRI 103
Management
Approach

103-1
103-2
103-3

GRI 417
Marketing
and Labeling

417-1

SD: p.56-62

12.Responsible
consumption and
production

SD: p.56-62

16.Peace,justice
and strong
institution

SD: p.18,21,53,59

Emergency Management

403-2 Hazard Identification, risk assessment and incident investigation

Green Construction

Waste Management
301-1 Material used by weight or volume
301-2 Recycled input material used
Green Construction Camp บ้านพักคนงานสีเขียว
Quality of Life of Construction Workers
คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
403-3 Occupational health services
403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานรายงานความยั่งยืน
บร�ษัท แอล.พ�.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1.1 ความเกี่ยวของของทานกับบร�ษัท
ผูถือหุน
พนักงาน
ลูกคา

เจาของรวม / ผูอยูอาศัย
คูคา
แรงงาน

บานขางเคียง
อื่นๆ โปรดระบุ

1.2 ทานเคยอานรายงานความยั่งยืนของบร�ษัทมากอนหร�อไม
เคย

ไมเคย

สวนที่ 2 เนื้อหารายงานและการนำเสนอขอมูลรายงาน

มาก

ปานกลาง

นอย ควรปรับปรุง

2.1 ทานทราบและเขาใจการดำเนินงานโดยทั่วไปของบร�ษัทไดมากยิ�งข�้น
2.2 ทานทราบและเขาใจการดำเนินงานดานความรับผ�ดชอบ
ตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอม
2.3 เนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญตามความคาดหวังของทาน
2.4 เนื้อหามีความชัดเจน
2.5 เนื้อหาอานเขาใจงาย
2.6 เนื้อหาเปนประโยชน
2.7 รูปเลมสวยงาม
2.8 ความพ�งพอใจตอการรายงานในภาพรวม

สวนที่ 3 การพัฒนาการจัดทำรายงาน
3.1 รายงานฉบับนี้ไดกลาวถึงเร�่องที่อยูในความสนใจของทานหร�อไม
ใช

ไมใช (โปรดระบุเร�่องที่อยูในความสนใจของทานและตองการใหบร�ษัทรายงานในปถัดไป)

3.2 ขอคิดเห็นหร�อเสนอแนะอื่นๆ

สามารถสงแบบสอบถามไดที่

ฝายพัฒนาแบรนด บร�ษัท แอล.พ�.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพ�นี ทาวเวอร ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
อีเมล : bnd@lpn.co.th
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ขอคิดเห็นของทานเปนประโยชนยิ�ง
ตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของบร�ษัท
จ�งขอขอบพระคุณในความรวมมือ
ของทานมา ณ โอกาสนี้
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ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต) / 5011 ปณจ. ยานนาวา
ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

ฝายพัฒนาแบรนด
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
(แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานรายงานความยั่งยืน)
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