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(อมรศักดิ์  นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายสำาหรับทุกภาคธุรกิจทั่วโลก รวมท้ัง บริษัท  
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ที่ต้องบริหารจัดการ
ธุรกิจให้ก้าวข้ามความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(Coronavirus disease 2019 : COVID-19)

ภายใต้แนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรท่ีเติบโต
อย่างยั่งยืน ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG: 
Environmental, Social and Governance) โดยยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกิจ 
ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล มคีวามรอบคอบ ระมดัระวงัในทกุกระบวนการ 
ปฏบิตังิานดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ทำาใหบ้รษิทัสามารถกา้วขา้ม
วิกฤติิที่เกิดขึ้น กล่าวคือ

มิติทางเศรษฐกิจ: บริษัทสามารถขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวทางของ 
Green Enterprise และ Green Financial Management ทำาให้บริษัท
สามารถสร้างรายได้และกำาไรได้ตามแผนที่วางไว้ และให้ผลตอบแทน
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในอัตราที่เหมาะสม

มิติทางสังคม: บริษัทสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ถึงแม้จะต้อง 
เผชิญกับภาวะวิกฤติิ รวมท้ังยังคงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ภายใต้แนวทางของ Green Marketing Management และการจัดการ 
คณุภาพชวิีตของผูพั้กอาศัยและทมีงาน ดว้ยแนวคดิ Green Community 
Management ทำาให้ชุมชนภายใต้การบริหารงานของบริษัทไม่กลาย 
เป็นพื้นที่ของการแพร่ระบาดของ COVID-19

มิติทางสิ่งแวดล้อม: ถึงแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  
แต่บริษัทยังคงพัฒนาที่อยู่อาศัยและบริหารโครงการภายใต้มาตรฐาน
ของ Green Design Concept และ Green Construction Process 
ในการพัฒนาสินค้าและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากลอย่าง Leadership Energy and Environmental Design หรือ 
LEED และเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของ Thai’s Rating of  
Energy and Environmental Sustainability หรือ TREES

แนวทางการบริหารดังกล่าว ทำาให้ในปี 2563 LPN เป็นหนึ่งใน 
Sustainable Development  Showcase 2020 จากแนวทางการจดัการ
ภาวะวิกฤติ ิCOVID-19 ทีค่ดัเลอืกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ในขณะเดียวกันยังได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศ 
และต่างประเทศ อาทิ รางวัล “Best Sustainable Developer (Asia) 
2020” จาก PropertyGuru Asia Property Awards 2020 รางวัล 
หุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment : THSI) เปน็ปท่ีี 5 ในงาน 
ประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET Sustainability 
Awards 2020) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะเดียวกัน
บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทท่ีมีการกำากับดูแลกิจการ 
ในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลในฐานะที่ เป็นองค์กรธุรกิจที่ มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการทำาธุรกิจ
มานานถึง 31 ปี จากหลายองค์กร อาทิ รางวัล Special Recognition 
in CSR จากแนวทางการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนและความรับผิดชอบ 
ต่อผลกระทบจากการดำ า เนินงานต่อสิ่ งแวดล้อมและสั งคม  
ท้ัง “ในกระบวนการ” “นอกกระบวนการ” และ “อิงกระบวนการ”  
ไปพร้อมกัน และ รางวัล Special Recognition in ESG ด้วยแนวคิด
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย E = Environment  
สิ่งแวดล้อม S = Social สังคม และ G = Governance การดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึง 
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจ จาก PropertyGuru Thailand 
Property Awards ครั้งที่ 15 ปี 2020

ป ี2563 เปน็ปทีีพ่สิจูน์ใหเ้หน็ถงึความรว่มแรงรว่มใจของทมีงานทกุคน
ท่ีเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถก้าวข้ามผ่านความไม่แน่นอน
และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ผมขอขอบคุณทุกความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า 
ทีส่นบัสนนุการทำางานทีผ่่านมา รวมทัง้ความเชือ่มัน่และความไวว้างใจ
จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทุกความสนับสนุนท่ีเกิดขึ้น เป็นแรงผลักดันให้
บริษัทไม่หยุดท่ีจะพัฒนาสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุด ภายใต้ปณิธาน 
ของการสร้าง “บ้าน” คุณภาพท่ีจะสร้างความความสุขท่ีแท้จริงของ 
การอยู่อาศัยสำาหรับทุกคน
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พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า (LPN Team)

ดำาเนินธุรกิจขององค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และการบริหารความเสี่ยง
ภายในสภาวะวิกฤติิ
เพื่อความยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพให้เป็น
คนเก่งมือโปร (Proficient) 
มุ่งมั่นในการส่งมอบผลงาน
ที่ดีด้วยทักษะความรู้ และ
ข้อมูล

ร่วมมือร่วมใจใน 
การประคับประคอง 
การดำาเนินงานในทุกภาคส่วน 
เพื่อผ่านพ้นวิกฤติิ

สร้างความผูกพันกับลูกค้า
และผู้อยู่อาศัย (Customer 
Engagement) ด้วยการ
ส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริง
ของการอยู่อาศัย” ภายใต้
กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่
เพื่อทุกวัย”

บ้านข้างเคียง ผู้อยู่อาศัย แรงงาน สิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ เยียวยา 
และดูแลผลกระทบ 
จากการดำาเนินงาน
รวมท้ังสร้างการ
มีส่วนร่วมและสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน

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

ร่วมดูแลคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย และชีวอนามัย
ผ่านการสนับสนุน
การดำาเนินงานของปิยมิตร
และการจัดกิจกรรม

ดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตามแนวทาง 6 GREEN LPN
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิผลของผลประกอบการ ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ปี 2563-2565

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ 

ซ่ึงการกำาหนดวิสัยทัศน์จะดำาเนินการใหม่ทุก 3 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจและนำาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืน 

โดยคำานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกท้ังยังคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำาหนดพันธกิจในแต่ละปีเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ท่ีหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ ดังน้ี
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LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

C L A

การตระหนักถึ งความสำ าคัญ
ของการใช้ทรัพยากรด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุง่เนน้ลดตน้ทนุทัง้ตน้ทุนตรง
และต้นทุนแปร รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ส่วนเกินในทุกส่วนงานอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยคำานึงถึงคุณภาพ 
ของงานเป็นเป้าหมายสำาคัญ

การคดิใหมท่ีย่ดืหยุน่และแตกตา่ง
จากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค 
เพือ่ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง พฒันา 
และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำาไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดย
มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และความ
ก้าวหน้าขององค์กร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่
ทำางานร่วมกันมายาวนาน ด้วย
ความไว้วางใจและเป็นธรรม 
ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ
พัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน 
เพื่อบรรลุความสำาเร็จร่วมกัน

Cost with Quality
บริหารต้นทุน

พร้อมคุณภาพ

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

Corporate Values
ค่านิยมองค์กร

Lateral Thinking
คิดนอกกรอบ

Alliance
ปิยมิตร

Continuous Development

Cost Leadership Dynamic LPN Team

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”  

ซึง่เปน็แนวทางบรูณาการในการดำาเนนิธรุกจิทีท่กุองคาพยพของบรษัิทยดึถอืและนำาไปปฏบิตั ิซึง่พฒันาไปเปน็คา่นยิมองคก์ร 

(Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ 

เป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน” (Sustainable 

Development)
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CORPORATE
VALUES

ค�านิยมองค�กร

C-L-A-S-S-I-C
CORE

COMPETENCY
สมรรถนะหลักองค�กร

S S I C

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ทำ า งานและการแก้ ไข ปัญหา 
ด้วยการคิดเร็ว ทำาเร็ว ใส่ใจใน 
รายละเอยีด เพ่ือให้งานมคีณุภาพ
และเสร็จก่อนกำาหนดหรือเร็วกว่า
เดิมจนลำ้าหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดใน 
มุมมองของเขาและแสดงออก
อย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่าง
ครบวงจร ดว้ยความเตม็ใจและเกนิ 
ความคาดหมาย เพื่อเพ่ิมคุณค่า
การบริการและความประทับใจ

การปฏิบัติ ตนต่อองค์กรและ 
ทำ า ธุ รกิ จกั บผู้ เ กี่ ย ว ข้องด้ วย 
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส 
ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

การรวมพลงัเปน็หนึง่เดียวกัน โดย
การร่วมมือร่วมใจทำางาน ร่วมกัน
รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในงานหรือกิจกรรมของ
บริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำานึก
การแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อ 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Speed with Quality
รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

Service Minded
ใจบริการ

Integrity
จริยธรรม

Collaboration
ร่วมมือร่วมใจ

ONE LPNCorporate GovernanceHuman Centric

Respect to Stakeholders



บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นท่ีของโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว รวมถึงได้มีการปรับแบบของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และม ี
การวางแนวทางในการออกแบบโครงการใหม่ ให้มีการนำาเทคโนโลยีแบบลดการสัมผัส (Touchless) เข้ามาใช้ภายในโครงการ รวม
ถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ ประตูบานเลื่อนเปิด-ปิด อัตโนมัติระบบ Keycard ลิฟต์แบบล็อคชั้น
และลดการสัมผัส ก๊อกนำ้าล้างมือแบบเซนเซอร์ สุขภัณฑ์ที่ Flush อัตโนมัติ ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
เลือกใช้วัสดุท่ีทนต่อการชะล้างด้วยแอลกอฮอลล์ ออกแบบโดยคำานึงถึงระบบการหมุนเวียนอากาศภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง 
ทั้งบ้านพักอาศัย และอาคารชุดพักอาศัย

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาของบริษัท ทั้งอาคาร 

ชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย ทั้งที่สร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการที่ออกแบบใหม่ โดยนำาเอาแนวคิดในการออกแบบที่คำานึง

ถึงสุขอนามัย การสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย และการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือตอบโจทย์กับความต้องการของ 

ผู้ซื้อในตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต
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COVID-19 วิกฤติิที่ต้องก้าวผ่าน

ปี 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากทุกประเทศต้องใช้มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ทำาใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยตอ้งหยดุชะงักในช่วงของการแพรร่ะบาดอยา่งหนกัระหวา่งเดอืนมนีาคม-มถินุายน 2563 

จากรายงานของธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 เทียบกับปี 2562 ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่า

เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับปี 2562 ทำาให้เกือบทุกประเทศทั่วโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในขณะที่จำานวนผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแตะระดับ 100 ล้านคนในเดือนมกราคม ปี 2564 และจำานวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ  

24,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) จำานวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การใช้ชีวิตของประชากรโลกรวมทั้งคนไทย โดยหันมาเริ่มให้ความสำาคัญกับเรื่องของสุขอนามัยภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ท่ีให้ความ

สำาคัญกับเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม การเว้นระยะห่างในพื้นที่สาธารณะ (Social Distancing) การลดการสัมผัส (Touchless Society)  

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จากพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว

การดำาเนินชีวิตแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมรวมไปถึงการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย จากอาคาร

ชุดพักอาศัย ไปสู่บ้านพักอาศัยมากขึ้น จากการสำารวจของ LPN Wisdom ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) พบว่า การเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2563 มีจำานวนการเปิดตัวโครงการ 

บ้านพักอาศัยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของจำานวนการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 44,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 205,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัดส่วน

ร้อยละ 40 ของจำานวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2562

จากแนวโน้มดังกล่าวทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อ 
(Customer Insight) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการปรับตัวในการพัฒนาโครงการ 
ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาโครงการโดยคำานึงถงึ สุขอนามัย 
(Wellness) การออกแบบที่คำานึงถึงการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งการทำางานและการใช้ชีวิต (Smart Living) และการนำา
เทคโนโลยี (Technology) เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

การปรับตัวด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



ลดการสัมผัส (Touchless) และเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยการนำาระบบการจองผ่าน  
Smart Application การออกแบบพ้ืนที่ส่งส่ิงของ อาหาร ในรูปแบบของ Delivery ให้มีพื้นที่เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
จากบุคคลภายนอก การออกแบบให้มีพื้นที่รับพัสดุ เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้อยู่อาศัยที่หันมาใช้บริการซื้อของ online และ
บริการ Delivery มากขึ้น ทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการเดิมและการออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อลดการติดเชื้อภายในโครงการ
จากบุคคลภายนอก เป็นต้น

การออกแบบพื้นที่ Semi-public area เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการสั่งสินค้าแบบ Delivery สำาหรับอาคารชุดพักอาศัย การออกแบบ
พื้นที่ส่วนกลางในรูปแบบของการใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีความยืดหยุ่น (Multifunction) เพื่อรองรับกับการใช้งานอย่าง 
หลากหลายรูปแบบและมีการเว้นระยะห่างในแบบของ Co-Separate space ทั้งในอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย เป็นต้น

การพัฒนางานบริการตามความต้องการของลูกค้า (On Demand) เช่น การทำาความสะอาดที่พักอาศัย ฝากขาย-เช่า ล้างแอร์ ขนย้าย
สิ่งของ เช่ารถยนต์ ผ่าน smart application เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

การออกแบบที่อยู่อาศัยโดยเตรียมรองรับกับเทคโนโลยี 5G และ IOT

พัฒนาระบบ Smart Application เพ่ือลดการสัมผัส (Touchless) และอำานวยความสะดวกในการใช้งานให้กับเจ้าของบ้านพักอาศัย
และอาคารชุดพักอาศัย อาทิ การชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับนิติบุคคล เช่น ค่าพื้นที่ส่วนกลาง ค่านำ้า ค่าประกัน การจอง
เพื่อใช้พื้นที่ส่วนกลาง การนัดแจ้งงานซ่อม หรือ งานแม่บ้าน การแจ้งเตือนพัสดุ และการติดต่อประสานงานกับนิติบุคคล ผ่านระบบ  
Application LPN connect ที่พัฒนามาเผื่อลูกบ้านของลุมพินี

ด้านงานบริการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออย่าง บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด  

ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันางานบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบการใชช้วีติภายใตว้ธิปีกติใหม ่โดยการออกแบบงานบรกิารโดยคำานงึ

ถึงปัจจัยด้านสุขอนามัย การสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

และนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์กับผู้ซื้อและผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 และภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ในอนาคต) เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลย์และสะดวกสบายในวิถีปกติใหม่ ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติิสาธารณสุขและในสถานการณ์ที่วิกฤติิสาธารณสุขผ่านพ้นไป

ในอนาคต  

9

ด้านสุขอนามัย (Well-Being) 

ด้านการสร้างความสมดุลย์ในการอยู่อาศัย และการใช้ชีวิต (Smart Living)

ด้านการสร้างความสมดุลย์ในการอยู่อาศัย และการใช้ชีวิต (Smart Living)

ด้านเทคโนโลยี (Technology)

ด้านเทคโนโลยี (Technology)

การปรับตัวด้านการงานบริการ



ดูแล
บริหารชุมชน

รายได้รวม

เปิดขายโครงการ
ทั้งสิ้น

ส่งมอบโครงการ
ทั้งสิ้น

กำาไรสุทธิ ปันผลให้ผู้ถือหุ้น

NPS

7,457.74
ล้านบาท

5
โครงการ

4
โครงการ

186
โครงการ

1,534
คน

716.35
ล้านบาท

1.40*
บาท

95%

160,000 ครอบครัว 
กว่า 300,000 คน
รวมพื้นที่ที่ดูแล 

9,300,000 ต.ร.ม.

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
สุทธิเป็น

0

สร้างงานแก่สตรีด้อยโอกาส
รวมทั้งสิ้น

รออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ



รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

• Special Recognition in CSR จากแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 และความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำาเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม 
 และสังคม ทั้งในกระบวนการ นอกกระบวนการ และอิงกระบวนการ  
 จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• Special Recognition in ESG ด้วยแนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
 ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
  E  =  Environment สิ่งแวดล้อม 
  S  =  Social สังคม 
  G =  Governance การดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึงความมั่งคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 
 จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• ประกาศเกียรติคุณรับรองกิจกรรมคัดแยกขยะโครงการลุมพินี เพลส  
 บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 3.316 ตัน 
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน 
 กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme :  
 LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

• ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
 สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) จากองค์การบริหาร 
 จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) สะท้อนถึงมาตรฐาน 
 การดำาเนินงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 อย่างแท้จริง 

รางวัลด้านบรรษัทภิบาล

• บริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลด้านความยั่งยืน

• หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI เป็นปีที่ 5  

 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET  

 Sustainability Awards 2020) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• Best Sustainable Developer (Thailand & Asia) ผู้พัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์บนแนวทางแห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยมของ 
 ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
 อสังหาอย่างยั่งยืน ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต 
 ที่ดีแก่ผู้พักอาศัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จาก PropertyGuru Asia Property Awards  
 ครั้งที่ 15 และ PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

11

รางวัลด้านความยั่งยืน ปี 2563
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แผนภูมิกลยุทธ์ขององค์กร ปี 2564

มิติผู้ถือหุ้น:

มิติลูกค้า

และผู้พักอาศัย:

มิติพนักงาน:

มิติองค์กร:

มิติกระบวนการ

ในการดำาเนินงาน:

มิติการเงิน:

คุณค่าผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้า

การบริหารโครงการ	และการก่อสร้าง

รักษาสภาพคล่อง	และวินัยทางการเงิน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจบริการ

กลยุทธ์องค์กรและแนวทางการดำาเนินงาน ปี 2564
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ความยั่งยืน

มุ่งมั่นในการส่งมอบผลงานที่ดีด้วยทักษะ	ความรู้	และข้อมูล

ภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน	LPN	และมีส่วนร่วมใน	“องค์กรน่าอยู่”

พัฒนาฐานข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า

และความแข็งแกร่งทางการตลาด

การบริหารกระบวนการทำางาน

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  |  ดำาเนินงานและตัดสินใจด้วยข้อมูล  |  คนเก่งมือโปร

การเติบโตในอาชีพ  |  การต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ  |  วัฒนธรรมองค์กร  |  การสื่อสารภายใน

คุณค่าการบริการ

ยกระดับการบริการ

และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

การบริหารลูกค้า

ขยายฐานของรายได้ บริหารต้นทุน	และค่าใช้จ่าย

รายได้จากธุรกิจเช่า รายได้จากธุรกิจใหม่

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สื่อสารคุณค่า	และสร้างประสบการณ์ของแบรนด์

“ความพอดีที่ดีกว่า”

ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ	และใช้บริการ
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เพื่อให้การดำาเนินงานของทุกภาคส่วนในองค์กรมีทิศทาง 

ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้

เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจมากว่า 16 ปี โดยได้เพิ่ม 

ความเข้มข้นและเป้าหมายการเติบโตท่ีเหมาะสมในแต่ละรอบ 

วิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร รวม

ทั้งได้กำาหนดแผนธุรกิจขององค์กร (ฺBusiness Plan) หรือ 

เปา้หมายระยะสัน้ในแตล่ะป ีทัง้ในเชงิคณุค่าและเชงิเศรษฐกจิ  

ใหส้อดคล้องกับพันธกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้าง 

สมดุลของผลตอบแทน ส่งมอบคุณค่าจากการดำาเนินงาน 

และรับผิดชอบต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำาหรับปี 2563 เป็นปีเริ่มต้นของรอบวิสัยทัศน์ใหม่ ซึ่ง

บริษัทยังคงให้ความสำาคัญสูงสุดกับการขับเคลื่อนองค์กร 

สู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตามท่ามกลางสภาวะวิกฤติจาก 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสัสายพนัธุ์ใหม ่

ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทต้องดำาเนินงานด้วยความระมัดระวัง

ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม และปรับตัว 

กับผลกระทบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำาพาองค์กรและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มก้าวผ่านวิกฤติได้อย่างปลอดภัย 

ในส่วนของเป้าหมายหลักในการเติบโตขององค์กร คณะ

กรรมการบริษัท ยังคงให้ความสำาคัญและกำาหนดเป้าหมาย

องค์กรท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs)  

ทั้ง 17 ข้อ ที่องค์การสหประชาชาติได้กำาหนดไว้ โดยมี 

เป้าหมายในประเด็นต่างๆ ดังนี้

เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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แบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยการสนับสนุน
การดำาเนินงานของ 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม”
เพ่ือสร้างงาน คุณภาพ
ชีวิต และศักดิ์ศรี
ของสตรีด้อยโอกาส

ต่อยอดความร่วมมือ
ด้านสุขภาวะกับ 
สสส. และกำาหนดให้
สุขภาวะเป็นวาระ
สำาคัญขององค์กร

ดูแลสุขภาวะและ
ความปลอดภัยใน
การทำางานของ
พนักงาน 

ออกแบบโดย
คำานึงถึงสุขภาวะ
ของผู้อยู่อาศัย 

พัฒนาโครงการโดย
มีแนวคิดปกป้องและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
ที่เกี่ยวข้องกับนำ้า 

ออกแบบโดย
คำานึงถึงการใช้นำ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุน
ความเสมอภาค
ทางเพศในองค์กร 

ปฏิบัติแก่ลูกจ้างอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม 

จัดให้มีการฝึกอบรม
อาชีพแก่สตรีด้อย
โอกาสที่ทำางานใน
องค์กร  

สนับสนุนให้มี
การเรียนการสอนแก่
เด็กด้อยโอกาส
ภายในบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง

ดูแลสุขภาวะและ
ความปลอดภัยใน
การทำางานของ
แรงงานก่อสร้าง

รับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม

ดูแลคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัยในทุกช่วง
อายุ 

กระจายรายได้และ
การจ้างงานสู่สังคม 

กระจายรายได้และ
การจ้างงานสู่สังคม 

Green
Enterprise

Green
Design

Concept

Green
Financial

Management

Green
Marketing

Management

Green
Construction

Process

Green
Community

Management

จัดให้มีการบำาบัด
นำา้เสียจากการก่อสร้าง
จนได้คุณภาพ ก่อน
ปล่อยออกสู่สาธารณะ 

สนับสนุนการนำา
นำ้าทิ้งที่ได้รับการบำาบัด
แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

สนับสนุนให้มี
การบำาบัดนำ้าเสีย
ภายในชุมชนให้มี
คุณภาพก่อน
ปล่อยนำ้าทิ้งออก
สู่สาธารณะ

นำานำ้าทิ้งที่ได้รับ
การบำาบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

SDGs
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Green
Enterprise

Green
Design

Concept

Green
Financial

Management

Green
Marketing

Management

Green
Construction

Process

Green
Community

Management

ออกแแบบอาคารให้มี
ระบบการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างงาน สร้างรายได้ 
และสร้างกำาไรเชิง
เศรษฐกิจจากการ
ดำาเนินงาน 

ส่งเสริมการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีย่ังยืน 

สนับสนุนให้มีการวิจัย 
แบบบูรณาการเพ่ือ 
ส่งเสริมการปรับตัว
เป็นองค์กรย่ังยืน
ในอุตสาหกรรม
การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม
 
เคารพสิทธิมนุษยชน 
และให้ความสำาคัญ
กับการให้โอกาสท่ี
เท่าเทียมแก่ผู้พิการ

พัฒนาโครงการ
เพ่ือให้ประชากร
เข้าถึงท่ีอยู่อาศัย
ท่ีปลอดภัยและ
เหมาะสม

เลือกพัฒนา
โครงการบนพื้นที่
หนาแน่น เพ่ือรองรับ
การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในพื้นที่

พัฒนาโครงการ
โดยคำานึงถึงพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่
สาธารณะที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ 

สร้างชุมชนน่าอยู่
สำาหรับทุกวัย 
ที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม
เพื่อสนับสนุน
การสร้างสังคม
ในลักษณะมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม

สนับสนุนนวัตกรรม 
ท้ังเชิงกระบวนการ 
เชิงผลิตภัณฑ์และ
บริการ และนวัตกรรม
ทางรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model 
Innovation)

กำาหนดผลตอบแทน
และการเติบโตของ
กำาไรของทุกบริษัท
ในเครืออย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการเติบโด
ทางเศรษฐกิจของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

มีนโยบายส่งเสริม
ให้มีการจ้างงานเต็ม
รูปแบบและมี
ประสิทธิภาพ และ
การทำางานท่ีเหมาะสม
สำาหรับผู้หญิงและ
ผู้ชายทุกคน

มีแผนการบริหาร
จัดการการใช้พลังงาน
ในโครงการ 

จัดกิจกรรมเพ่ือลดการ
ใช้พลังงานในชุมชน
อย่างต่อเน่ือง 

SDGs
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ออกแบบโดยคำานึงถึง
ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานรวม 
และอัตราการใช้
ทรัพยากรนำ้าของ
โครงการ  

ให้ความสำาคัญกับ
สิ่งแวดล้อมในทุก
กระบวนการทำางาน

วางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้มีการ
รีไซเคิลและลดขยะ
ภายในองค์กร

ออกแบบโครงการ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรฐาน 
LPN Green Design 
Concept  

ดำาเนินการก่อสร้างโดย
หลีกเล่ียงและป้องกัน
ผลกระทบทางลบท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับระบบนิเวศ
ของบริเวณโครงการ 

รักษาและดูแล
ระบบนิเวศภายใน
โครงการให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 

สร้างความตระหนักรู้
และบูรณาการ
มาตราการการจัดการ
ด้านผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ เข้าไป
ในนโยบายและกลยุทธ์
ขององค์กร

พัฒนาโครงการโดย
คำานึงถึงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม 

พัฒนากระบวนการ
ก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ควบคุมผลกระทบ
ทางลบท่ีเกิดจาก
กระบวนการก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน LPN 
Green Construction 
Process Standard 

ออกแบบโครงการโดย
ใช้แนวคิด Universal 
Design เพ่ือให้ทุกคน
สามารถใช้พ้ืนท่ีภายใน
โครงการได้โดยไม่มี
การแบ่งแยก 

ดูแลและให้บริการ
อย่างเป็นมาตรฐาน
และยุติธรรม  

กำาหนดเป้าหมายของ
องค์กรโดยอ้างอิง
ตามเป้าหมายสากล 

ร่วมกับองค์กรต่างๆ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และความรู้ด้านต่างๆ 

มีการจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการก่อสร้างร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีนโยบายการกำาจัด
ขยะที่เกิดจากการ
ก่อสร้างที่เป็นพิษ
และมลพิษโดยเฉพาะ

ส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและ
ลดขยะมูลฝอยจาก
กระบวนการก่อสร้าง

วางแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและ
ลดขยะมูลฝอยจาก
การอยู่อาศัย

Green
Enterprise

Green
Design

Concept

Green
Financial

Management

Green
Marketing

Management

Green
Construction

Process

Green
Community

Management
SDGs



18

6 GREEN LPN
ONE REPORT 2020

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำาคัญกับ 3 มิติ อันได้แก่ เศรษฐกิจ (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยเฉพาะในมิติสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีหลายกระบวนการที่อาจสร้างผลกระทบในวงกว้าง เช่น กระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้าง

บริษัทได้นำาหลักการของการออกแบบอาคารเขียวของสากล มาปรับใช้กับการออกแบบและพัฒนาโครงการ และพัฒนาจนเป็นมาตรฐาน LPN 
Green Design Concept และ LPN Green Construction Process ที่ให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แนวคิดการออกแบบ นอกจากนั้น หนึ่งใน
กลยุทธ์สำาคัญ ที่ถือเป็นจุดแข็งของ LPN คือ การออกแบบให้ลงตัว ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง นับเป็น 2 กลยุทธ์หลักในยุคแรกเริ่มของการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท ก่อนจะพัฒนามาตรฐานในกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนในกระบวนการหลัก 
จนเป็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด 6 GREEN LPN

เส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN

First LPN Signature
Green Project

6 GREEN LPN

Green Design Concept 
and Green Construction 
Process Standard

First LEED 
Certified Project

Dream House Project
โครงการบ้านสานฝัน

Livable Community Model 
ชุมชนต้นแบบ

The Seeds:
Idea Suggestion
โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์

Green Design Concept
and Green Construction 
Process Standard 
for Housing

BEC Awards

The Seeds:
Idea Suggestion #2

Construction Camp Site 
- Quality Improvement 
Project
 
100% BIM 
Implementation

LPN Signature Course

2556 2557 2558 2559

LPN’S GREEN JOURNEY

ปี 2563 เป็นปีแห่งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคมอย่างต่อเน่ือง บริษัทต้ังเป้าหมายในการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral Organization) เพ่ือทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากองค์กร และมีความต้ังใจสร้างแนวทางการลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการดำาเนินการเรื่องดังกล่าว บริษัทได้เริ่มประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบริษัทซื้อคาร์บอนเครดิตเพ่ือชดเชย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กรและได้รับเครื่องหมายฉลากคาร์บอน 2 ประเภท
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ISO 14001 
and ISO 9001
Kick-off year

Product 
Development Center

Green Enterprise 
Standard

Green Marketing 
Management Standard

Green Financial 
Management Standard

Lumpini Property 
Management Co.,Ltd 
achieves ISO 9001: 2015

LPC Social 
Enterprise Co.,Ltd. 
achieves ISO 9001: 2015

Lumpini Project  
Management Service 
Co.,Ltd. 
achieves ISO 9001: 2015 
and ISO 14001: 2015

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

TREES Certification 
Anticipated 

Green Community 
Management Standard

Service 
Development Center

LPN Zero Waste 
Management Project 
2022 

Carbon Neutral 
OrganizationLPN Zero Waste 

Management Project 
2022 Kick off

2560 2561 2562 2563

Year of Shift

Year of Change

Year of 
Proficiency

Year of 
Excellence
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LPN Zero Waste เป็นโครงการที่จัดทำาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ โดยเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากขยะท่ีเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานในทุกกระบวนการ ท้ังในพ้ืนท่ีสำานักงานใหญ่ สำานักงานขาย หน่วยงานก่อสร้าง 
และภายในโครงการที่บริษัทบริหารจัดการชุมชนอยู่ ไปจนถึงปลายทางของกระบวนการจัดการขยะ โดยมีรายละเอียดการดำาเนินการในปี 2563 ดังนี้  

LPN Zero Waste Project 

การจัดการขยะภายในหน่วยงานก่อสร้าง สื่อรณรงค์ให้ความรู้

โครงการ “วน” 

โครงการแก้วแลกเงิน 

บริษัทร่วมกับ LPN Team เพื่อบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายใน

โครงการก่อสร้าง และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือท้ิงให้ได้มากท่ีสุด 

โดยมีนโยบายการแยกขยะ และการนำาเศษวัสดุที่ยังสามารถใช้ได้ 

ไปใช้ยังโครงการก่อสร้างอื่นๆ 

บรษัิทจดัทำาสือ่รณรงค์ใหค้วามรู้เรือ่งการลดและคัดแยกขยะ เพือ่สือ่สาร

ให้ผู้พักอาศัย และผู้ทำางานในชุมชนลุมพินีมีความเข้าใจ ตระหนักถึง

ความสำาคัญ และมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะในชุมชนอย่าง 

ถูกต้อง โดยใช้วิธีประชาสัมพันธ์และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความจดจำา ยำ้าเตือน ให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “วน” ของบริษัท ทีพีบีไอ จำากัด (มหาชน) 

(ผู้ริเริ่มโครงการ) โดยโครงการ “วน” จะรับถุงและเศษพลาสติก 

ชนดิออ่นจากองคก์รและหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ และนำากลบั 

มารีไซเคิล เพื่อใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึง “ถุงวน” นี้  

เมื่อขาดหรือเก่าก็สามารถนำากลับมารีไซเคิลได้อีก เป็นการลดขยะ

พลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะทั่วไปที่เข้าสู่ระบบ

กำาจัดอีกด้วย โดยในปี 2563 นี้ บริษัทสามารถส่งถุงพลาสติกให้กับ

โครงการได้มากถึง 242 กิโลกรัม  

เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะภายในอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ซึ่งเป็น 

ท่ีตั้งของบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

และกลุ่มเจ้าของร่วมอื่นๆ ทางนิติบุคคลจึงได้จัดให้มีโครงการ “แก้ว

แลกเงิน” ขึ้น โดยกำาหนดให้แก้วพลาสติก 100 ใบ สามารถแลกเงินสด 

ได้จำานวน 100 บาท เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีอุปนิสัยการคัดแยกขยะ

ก่อนทิ้ง และลดภาระของพนักงานรักษาความสะอาด โดยนิติบุคคล 

เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นมา และสามารถ

รวบรวมแก้วพลาสติกได้ทั้งหมดถึง 15,000 ใบ
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โครงการ “ไม่ไร้ค่า ถ้าแยกซอง” 

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโครงการลุมพินี เพลส  

บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า และมีกำาหนดการรับแลกขยะ Foil Sachet ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - เดือน

มีนาคม 2564 รวมถึงการสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จากการจัดกิจกรรมแล้ว 8 ครั้ง สามารถรวบรวมปริมาณซอง Foil 

Sachet ได้ทั้งหมด 55,833 ชิ้น หรือคิดเป็น 186% จากเป้าหมาย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)

เป็นโครงการจัดการขยะพลาสติกประเภท Multilayer Flexible  

Packaging (Foil Sachet) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำาต้นแบบและสร้าง 

การมีส่วนร่วมในการจัดการซอง Foil Sachet และส่งเสริมให้เกิด  

Circular Economy ซึ่งโครงการน้ีมีหน่วยงานความร่วมมือท้ังหมด  

5 หน่วยงาน คือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

บรษิทั เนสทเ์ล ่(ไทย) จำากดั บรษิทั เบสท์ โพลเิมอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จำากัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

รีไซเคิล จำากัด โดยเป้าหมายของโครงการ คือ การรีไซเคิลซอง Foil 

Sachet เป็นชุดโต๊ะสนาม 2 ชุด (ใช้ขยะ Foil Sachet ในการผลิต 

ไม่น้อยกว่า 30,000 ซอง) เพ่ือมอบให้กับโครงการลุมพินี เพลส  

บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นพื้นที่ดำาเนินการ 



22

6 GREEN LPN
ONE REPORT 2020

บริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) มคีวามมุง่มั่นทีจ่ะพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลดก๊าซ 
เรือนกระจก เป็นหน่ึงในนโยบายของบริษัทที่มีการประกาศเจตนารมย์ให้
พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน โดยได้ดำาเนินงานจาก 
การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือให้บริษัททราบถึงปริมาณการปล่อยและ 
ดูดกลับก๊าชเรือนกระจก จากการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ อันจะนำาไป 
สู่การกำาหนดแนวทางบริหารจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรในอนาคตได้

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon  
Footprint for Organization : CFO) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม และคำานวณ
ออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อนำาไปใช้ในการกำาหนด 
แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำา
คารบ์อนฟตุพร้ินทข์ององคก์รในคร้ังนี ้เป็นการประเมนิเปน็ปแีรก โดยกำาหนดให ้
ช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นปีฐาน (Base Year) 
ในการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบริษัทได้ขอรับรอง 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แบบจำากัด 
(Limited Assurance) ทีร่ะดบัความมสีาระสำาคญั (Materiality Threshold) 5% 

ทั้งนี้ เพื่อทำาให้บริษัทเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon 
Neutral Organization) บริษทัจงึมกีารซือ้คาร์บอนเครดติมาชดเชยกบัปรมิาณ
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร และได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 
ประเภท และ เคร่ืองหมาย Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

รูป ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 
ประเภทเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

รูป ใบรับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดำาเนินงานในปี	2562	พบว่า	มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เท่ากับ 1,412 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า



23

นอกจากการจัดการทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแล้ว บริษัทยังเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support 
Scheme : LESS) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) จัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานหรือ
กิจกรรมท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่าย เพ่ือให้บริษัทเริ่มต้นสร้าง
ความตระหนักให้แก่องค์กรในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และ
ดำาเนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยกย่องการทำาความดีโดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ 

บริษทัจงึยืน่ขอรบัรองการประเมนิปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได้จากกจิกรรม
คัดแยกขยะของโครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า โดยมี 
ช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 และ 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการรับรองจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่า กิจกรรมนี้สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกได้ 3.316 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รูป ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมคัดแยกขยะของโครงการลุมพินี	เพลส	บรมราชชนนี	-	ปิ่นเกล้า

สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 3.316 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ความยั่งยืนระดับนโยบาย
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นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นธรรม โดยการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

ให้ความสำาคัญกับกระบวนการดำาเนินงานภายใน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ภายหลังจากการเกิดวิกฤติิ

เศรษฐกิจปี 2540 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท้ังยังรักษาการเติบโตให้เป็น

ไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้นำาเอาหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  

มาปรับใช้เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักคิดในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกรวบรวมและกลั่นกรองเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร รวมท้ังเป็นแนวทางท่ีทุกภาคส่วนปฏิบัติ 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำาคัญและมั่นคง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรในการกำาหนดกลยุทธ์ปฏิบัติการ

ความยั่งยืนระดับนโยบาย

นโยบายองค์กร ระดับกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง LPN	PLATFORM	3-6-8-10

แนวทางและผลการดำาเนินงาน

เพื่อความยั่งยืน

Social
สังคม

เศรษฐกิจ
Economic

Performance

Cultural
วัฒนธรรม

สิ�งแวดล�อม
Environmental

ความ
พอประมาณ

1 2

3
ความมีภูมิคุ�มกัน

ในตัวที่ดี

ความ
มีเหตุผล

ความรู� (Knowledge)

คุณธรรม (Virtue)
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3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ

กำาหนดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งเน้นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่ 
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสถาบันแอล.พี.เอ็น. 
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน

กำาหนดให้ “คุณธรรม” และ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เป็นหนึ่งในค่านิยม
องค์กร (Corporate Value) เพื่อนำาไปสู่การเป็นบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานท่ีสำาคัญท่ีสุดของการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การดำาเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนจะต้องคำานึงถึงผลกระทบพร้อมทั้งสร้างสมดุลให้กับทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย 

  เศรษฐกิจ - สร้างรายได้และกำาไรที่พอประมาณ ไม่เอารัดเอาเปรียบจนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในมิติอื่นๆ

  สังคม - สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง เป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพ เคารพผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ

  สิ่งแวดล้อม - ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  วัฒนธรรม - เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม เคารพในความหลากหลาย ดำาเนินธุรกิจบนหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

“เพราะเราเชื่อว่า ความพอเพียง พอประมาณ จะนำาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน”

ทางสายกลางบน 3 ห่วง ประกอบด้วย

การดำาเนินทางสายกลางบน 2 เงื่อนไข

ความสมดุลและยั่งยืน 4 มิติ

  มีการประเมินศักยภาพของบริษัทและ 
 ประเมนิความเสีย่งอยา่งสมำา่เสมอ เพือ่นำา 
 ไปสูก่ารกำาหนดอัตราการเติบโตท่ีเหมาะสม
  แสวงหาผลกำาไรที่พอประมาณ ไมเ่อารัด 

 เอาเปรียบ ดำาเนิธุรกิจโดยไม่เบียดเบียน 
 ลูกค้าและสังคม
  ใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่า
  นำาผลผลิตและผลกำาไรที่ได้คืนสู่สังคม

1. ความพอประมาณ

1.	ความรู้	 2.	คุณธรรม	

  มีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและปัจจัย 
 ตา่งๆ กอ่นทีจ่ะกำาหนดกลุม่เปา้หมายลกูคา้ 
 และโครงการ 
  คำานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่าง 

 รอบด้านทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้วย 
 แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”
  สร้างความสมดุลของผลตอบแทนของ 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  คำานงึถงึผลกระทบจากกระบวนการดำาเนนิ 

 ธุรกิจทุกมิติ

2. ความมีเหตุผล
  ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติิ 
 ต่างๆ ที่จะเข้ามา
  ดำาเนินธุรกิจบนความไม่ประมาท โดย 

 กำาหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับสภาวะ 
 เศรษฐกิจ
  มีการพัฒนานวัตกรรม เครื่ องมือ  

 กระบวนการ ในการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
 ต่อเน่ือง
  ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร  

 ซึง่เปน็หัวใจหลกัของการขับเคลือ่นธรุกิจ
  มีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยง  

 ท่ีจะเกิด ข้ึนต่อผู้มีส่วนได้ เสียตลอด 
 กระบวนการ

3. ความรอบคอบ
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นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

PROFIT PEOPLE PLANET
ECONOMIC SOCIETY ENVIRONMENT
สร้างสมดุลของผลตอบแทนหรือกำาไรใน

การดำาเนนิงานท่ีพอประมาณและตอ่เนือ่ง 

บนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

มีความรับผิดชอบในการประกอบกิจการ

ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย บริหาร

ความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึง

คำานึงถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

ในกระบวนการ (In Process) ตั้งแต่

กระบวนการออกแบบและกระบวนการ

ก่อสร้าง รวมท้ังดูแลสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและ

ชุมชนข้างเคียงภายหลังการส่งมอบ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ได้จำากัดอยู่

เฉพาะผูม้สีว่นได้เสยีภายในองคก์รเทา่นัน้ 

แต่ยังคำานึงถึงสังคมภายนอก คู่ค้า ลูกค้า 

และผู้พักอาศัยในโครงการ รวมถึงชุมชน

ข้างเคียง (เพื่อนบ้าน) แรงงานก่อสร้าง 

ตลอดจนสภาพสงัคมโดยรวมของประเทศ

บริษทัให้ความสำาคญัและมุง่เนน้การทำางานดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมในทุกกระบวนการ ทุกขัน้ตอนของการดำาเนนิธุรกจิ เพือ่ปอ้งกนั 

และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม พร้อมท้ังดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตามแนวทางบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ขององค์กร หรือ LPN Platform 3-6-8-10 ซึ่งได้กลั่นกรองเป็นแนวทางและพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานกว่า 30 ปี  

โดยบริษัทได้นำาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Triple Bottom Line) ท่ีให้ความสำาคัญกับ 3 องค์ประกอบสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิง่แวดลอ้ม เปน็แนวทางในการกำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงานภายใตก้ลยทุธ ์6 GREEN LPN ทีร่บัผดิชอบตอ่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทั้ง 8 กลุ่ม ใน 10 กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรักษาสมดุลและสร้างการเติบโตท่ีม่ันคง โดยกำาหนดเป้าหมายสุดท้ายของ 

การดำาเนินธุรกิจทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้

PLANET
ENVIRONMENT

PEOPLE
SOCIETY

PROFIT
ECONOMIC 
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GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT

GREEN ENTERPRISE

GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT

GREEN DESIGN
CONCEPT

GREEN CONSTRUCTION
PROCESS

GREEN MARKETING
MANAGEMENT

R&D
TECHNOLOGY

BIG DATA
CAC

เลือกทำเล

1
210

39

48

5
6

7

บร�หาร
จัดการ

ทางการเง�น

ส�งมอบห�องชุด

บร�หารชุมชน
กำหนด
แนวทาง

การพัฒนา

ซื้อที่ดิน
เศรษฐกิจพอเพ�ยง

ออกแบบ
โครงการ

บร�หาร
โครงการ
ก�อสร�าง

บร�หาร
การตลาด

และการขาย

จัดซื้อ
จัดจ�าง

ผู�ถือหุ�น

บ�านข�างเคียง

สิ�งแวดล�อม
ลูกค�า

ผู�พักอาศัย

พนักงาน

สังคมและ
สิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

คู�ค�า

พนักงาน

คู�ค�า

ลูกค�า

บ�านข�างเคียง

แรงงาน

สิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

บ�านข�างเคียง

พนักงาน

ลูกค�า

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

พนักงาน

คู�ค�า

ลูกค�า

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

ลูกค�า

สิ�งแวดล�อม

6 GREEN LPN 10 PROCESSES8 STAKEHOLDERS

ROAD MAP PLATFORM 6-8-10

แนวทางการบร�หารจัดการผลกระทบที่มีต�อ จาก8 ผู�มีส�วนได�เสีย 10 กระบวนการ

LPN กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ 

โดยทัว่ไปความรบัผดิชอบของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์กัจะสิน้สดุทีก่ารสง่มอบผลติภณัฑห์รอืหอ้งชดุแกล่กูคา้ แต่ในทางกลบักนั บรษิทัเลง็เหน็ 

ถึงความสำาคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งไว้วางใจในการเลือกซื้อห้องชุด ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” จึงเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการพัฒนาแนวคิดการบริการหลังการขาย “ชุมชนน่าอยู่” ที่ต่อยอดการบริหารอาคารสู่การบริหารชุมชนมากว่า 30 ปี ทำาให้ความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ หรือ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของ LPN นั้น เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายในการบริหาร

จัดการภายในองค์กร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 

ให้ความสำาคัญกับการใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัยและพัฒนา และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ บนหลักธรรมาภิบาลที่คำานึงถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการดำาเนินงานทั้ง 10 กระบวนการหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่
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พัฒนาโครงการบนพื้นที่คุณภาพ  
ที่สามารถตอบสนองต่อการขยายของ 
ตัวเมืองและความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ประชากร โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยและ
พัฒนาในการกำาหนดทำาเลเป้าหมาย  
ซึ่งทำาเลดังกล่าวต้องเป็นทำาเลที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งคมนาคมและแหล่งอำานวย
ความสะดวกพื้นฐานได้โดยง่าย เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเมืองที่น่าอยู่
และยั่งยืนต่อไป

วิเคราะห์โครงการและวางเป้าหมาย 
ในการพัฒนา เพื่อกำาหนดลักษณะ 
ขนาดของโครงการ และขั้นตอน 
ในการพัฒนา รวมถึงแบรนด์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า 
(Product Value) โดยพิจารณาจาก 
ผลตอบแทนการลงทุน ความสอดคล้อง
เหมาะสมของทำาเลที่ตั ้ง และรูปแบบ 
ในการพัฒนาโครงการ 

เลือกที่ดินโดยพิจารณาถึงศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห ์
ของ LPN Wisdom และฝ่ายการตลาด
ที่ศึกษาอุปสงค์ อุปทาน และความเป็น
ไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility 
Study) เพื่อให้ได้ที่ดินที่ดีที่สุดสำาหรับ
การพัฒนาโครงการสำาหรับลูกค้า

ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการที่ “พอดี” กับทุกมิติของ
การอยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานการออกแบบ
อาคาร LPN Green Design Concept 
Standard ซึ่ง LPN ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้
เกณฑ์อาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติเป็นต้นแบบ  
เพื่อยกระดับให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน 
และเป็นที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมให้ 
ผู้อยู่อาศัยประหยัดการใช้ทรัพยากร 
และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างแท้จริง

การเลือกทำาเล การกำาหนดแนวทาง
การพัฒนาโครงการ	

การซื้อที่ดิน

การออกแบบ
โครงการ

1

4

2

5

3

6

PROCESS PROCESS PROCESS

PROCESS

กำาหนดเป้าหมายการทำาธุรกิจที่มุ่งสู ่
การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
มีผลการดำาเนินงานที่มีกำาไรเติบโต 
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
และนำาผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกระบวนการ
พัฒนาโครงการอย่างสมดุล  
โดยการบริหารจัดการอัตราส่วน 
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
เป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร

การบริหารจัดการ
ทางการเงิน	

PROCESS

ยึดหลัก Human Centric หรือการให้ 
ความสำาคัญกับลูกค้า ดำาเนินนโยบาย 
การตลาดด้วยความจริงใจ โปร่งใส  
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคท้ังก่อนและ 
หลังการส่งมอบ เคารพสิทธิของผู้บริโภค 
ดำาเนินงานตามท่ีได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า 
รวมไปถึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม

การบริหารการตลาด
และการขาย

PROCESS
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นอกจากการบริหารจัดการด้วยหลัก 
Q-C-S-E-S+P บริษัทยังบริหาร 
การก่อสร้างและพัฒนาโครงการโดย 
การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมรอบข้างในทุกมิติ  
รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรและ 
ดำาเนินการตามมาตรฐานการก่อสร้าง 
สีเขียวของ LPN หรือ Green  
Construction Process Standard  
อย่างเคร่งครัด

มีมาตรฐานการตรวจคุณภาพของห้องชุด
และพื้นที่ส่วนกลางให้สมบูรณ์ก่อน 
การส่งมอบ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะ
ได้รับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนพักอาศัยและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย “ชุมชนน่าอยู่” และกฏระเบียบ
การอยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข 

การบริหารโครงการ การส่งมอบห้องชุด	

10

7 8 9

กำาหนดมาตรฐานการดำาเนินงานและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรัดกุม
และสมำ่าเสมอตามมาตรฐานสากล  
รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่มี
คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีส่วนผสม 
ของวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดซื้อจัดจ้าง

PROCESS PROCESS PROCESS

บริหารจัดการชุมชนและดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ 
เพื่อทุกวัย” เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่
ที่เพียบพร้อมไปด้วยสังคมที่มีความสุข 
มีจิตสำานึกของการห่วงใยและแบ่งปันกัน 
(Togetherness Care & Share) อันเป็น
วัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบฉบับของ
ชุมชนลุมพินีอย่างยั่งยืน  

การบริหารชุมชน

PROCESS
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SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

NEIGHBORS
บ้านข้างเคียง

STAFF
พนักงาน

RESIDENTS
ผู้อยู่อาศัย

CUSTOMERS
ลูกค้า

LABORS
แรงงาน

SUPPLY CHAIN
คู่ค้า

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

หมายถึง ผู้ถือหุ้นบริษัททั้งใน
ฐานะบริษัท กองทุนและบุคคล 
ที่ได้รับผลตอบแทนจากการ
ดำาเนินงาน ซึ่งให้ความสำาคัญ
กับการกำากับดูแลกิจการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ติดหรือใกล้กับโครงการที่กำาลัง
ดำาเนินงานก่อสร้างของบริษัท 
ซึ่งได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่ม
พัฒนาโครงการ จนถึงผลกระทบ
จากการอยู่อาศัยภายหลัง 
การส่งมอบโครงการ

หมายถึง ผู้ที่ทำางานให้แก่
บริษัท ช่วยขับเคลื่อนให้
การดำาเนินงานของบริษัท
ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 
โดยหมายรวมถึงพนักงานใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับผู้บริหาร

หมายถึง ผู้ท่ีอยู่อาศัยในโครงการ
ที่ได้ส่งมอบแล้วของบริษัท  
ไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าที่ซื้อ
ห้องชุดในโครงการ หรือ 
ผู้ที่เช่าพักอาศัย ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของชุมชนที่บริษัท
ให้การดูแล

หมายถึง ผู้ที่ให้ความสนใจ 
ห้องชุดของบริษัทและได้ 
ดำาเนินการจองซื้อและชำาระเงิน
ค่าผ่อนดาวน์ และผู้ที่ให้ 
ความสนใจเช่าอาศัยในห้องชุด 
ของบริษัทที่ดำาเนินการทำา
สัญญาเช่าและชำาระค่าเช่า  
ซึ่งในอนาคตเมื่อโครงการสร้าง
เสร็จและส่งมอบลูกค้ากลุ่มแรก
ก็จะพัฒนากลายเป็นผู้อยู่อาศัย 
และเมื่อผู้เช่าอาศัยในห้องชุดมี
ความพร้อมทางการเงิน ก็อาจ
จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้อยู่อาศัย

หมายถึง แรงงานของ LPN 
TEAM (ปิยมิตร) ที่รับจ้าง
ทำางานก่อสร้างโครงการให้
บริษัท ทั้งแรงงานที่มีสัญชาติ
ไทยและแรงงานต่างด้าว

หมายถึง คู่ค้าหรือปิยมิตร
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบ  
วางผังโครงการ และก่อสร้าง
ของบริษัท เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงาน In-House ของบริษัท  
เพื่อให้การบริหารโครงการ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้  
และผู้ร่วมทุนในการพัฒนา
โครงการ ท้ังในรูปแบบบุคคล
และบริษัท

หมายถึง องค์ประกอบของ 
ความย่ังยืนท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ในการประกอบกิจการ  
ซ่ึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส่งผลกระทบโดยตรง บริษัทจึง
มุ่งเน้นการดูแลและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณ
โครงการเป็นสำาคัญ

บริษัทสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก (First Tier) ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานในกระบวนการต่างๆ โดยพิจารณาจากการประเมินระดับ 
ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังในด้านความสำาคัญและการดำาเนินงานท่ีมีผลต่อบริษัท รวมถึงผลกระทบท่ีได้รับจากการดำาเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้สามารถระบุความสำาคัญ วางกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วม และกำาหนดกรอบการดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่มีความสำาคัญแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร แบ่งเป็น 8 กลุ่มดังนี้

8 STAKEHOLDERS

1

5

2

6

3

7

4

8
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6 GREEN LPN
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ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดการพัฒนา 

แนวคิด 6 GREEN LPN ที่กล่ันกรองจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างสมดุล 

อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่

GREEN
ENTERPRISE
การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับ 
การบริการจัดการทุนมนุษย์ 

GREEN FINANCIAL 
MANAGEMENT
การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโต
ขององค์กรให้เหมาะสม

GREEN DESIGN 
CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต ้
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

GREEN MARKETING 
MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
และคู่แข่ง

GREEN COMMUNITY 
MANAGEMENT
การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ 

GREEN CONSTRUCTION 
PROCESS
การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมในกระบวนการก่อสร้าง 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จะเห็นได้
ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อนำาไปสู่ความย่ังยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) 
ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” 

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดต้ังองค์กรแยกจากการดำาเนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
เหลือสังคมและไม่มุ่งหวังผลกำาไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก่สตรีด้อยโอกาสตามลำาดับ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
แบ่งตามรูปแบบการดำาเนินงานออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

ในกระบวนการ (In Process) 
คือ ความรบัผดิชอบจากผลกระทบและสรา้งคณุคา่จากการดำาเนินธุรกิจขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

สิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการดำาเนินงานทุกกระบวนการขององค์กร

นอกกระบวนการ (Out Process)
คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีสว่นเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานของ

องค์กร

อิงกระบวนการ (As Process) 
คอื การสนับสนุนและดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีอยู่ในการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร  

แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ

1

2

3

การจัดการด้านความยั่งยืน
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IN PROCESS
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในกระบวนการ
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1 .  GREEN ENTERPRISE
 การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์

2. GREEN FINANCIAL MANAGEMENT
 การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

3. GREEN DESIGN CONCEPT
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

4. GREEN MARKETING MANAGEMENT
 การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

5. GREEN CONSTRUCTION PROCESS
 การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง

6. GREEN COMMUNITY MANAGEMENT
 การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ



6 GREEN LPN
ONE REPORT 2020

38

1. การเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒนาแนวทางและแผนกลยุทธ์การบริหารด้วยการกำาหนด 
เป้าหมายการเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม ให้ผลตอบแทน 
ที่ต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2. บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้
ด้วยการยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความใส่ใจกับสังคม 
นำามาสู่นโยบายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการสร้าง 
ที่อยู่อาศัยที่ “พอดี” กับการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นในทุกมิติ 

3. ดูแลคุณภาพชีวิตภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ดี 
    ร่วมกัน
นอกเหนือจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย บริษัท
ยังใส่ใจการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับทุกครอบครัวตามกลยุทธ์ “ชุมชน
น่าอยู่สำาหรับคนทุกวัย” ผ่านสิ่งอำานวยความสะดวกภายในโครงการ 
การรกัษาความปลอดภยั รวมไปถงึการสรา้งจติสำานกึของการอยูอ่าศยั
ที่ดีร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการ 

4. การสร้างความสมดลุของผลตอบแทนแกผู้่มสีว่นไดเ้สยี
บริษัทมองการเติบโตอย่างระยะยาวเป็นสำาคัญภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลและหลักความยั่งยืน จึงดำาเนินนโยบายในการสร้างผลตอบแทน 

ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างสมดุลและเหมาะสม

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Management)

5. การบริหารความเสี่ยงและการดำาเนินงาน
    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ในทุกมิติ กำาหนด
กรอบของการตอบแทนตามสถานการณก์ารแขง่ขนัและผลประกอบการ  
ลดความเสี่ยงด้วยการสำารองเงินทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ที่นำามาสู่
หลักการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน คำานึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำานึงถึงแต่ผลกำาไรบริษัท

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บรษิทัตอ่ตา้นการทจุรติในทกุรปูแบบ ไมว่า่จะเปน็ภายในหรอืภายนอก
องคก์ร ไดแ้ก ่การกำาหนดแนวทางปฏบิติังานทีร่ดักมุเพ่ือลดความเส่ียง 
การสื่อสารให้บุคลากรเห็นความสำาคัญ การกำาหนดให้คุณธรรมเป็น 
ค่านิยมขององค์กร การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและการชำาระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. จิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานตลอด
กระบวนการ ดว้ยกลยทุธ ์6 GREEN LPN และมาตรฐานการปฏบิตังิาน
ในทุกสายงาน รวมถึงส่งเสริมการเสริมสร้างจิตสำานึก และสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมผ่านการดำาเนินงานและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของพนักงานทุกคนในองคกร

8. การแบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยการดำาเนินการผ่านบริษัทแอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด บริษัท 
ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ทำาให้บริษัทร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีด้วยการแบ่งปันโอกาสในการทำางาน
ให้กับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมให้มีอาชีพการงานที่มั่นคง หารายได ้
เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้
ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์การทำางาน เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคมต่อไปอีกด้วย

GREEN ENTERPRISE
การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์

4 QUALITY
EDUCATIONSDGs : 11 SUSTAINABLE 

CITIES AND 
COMMUNITIES

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING 12 RESPONSIBLE 

CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

10 REDUCED 
INEQALITIES1 NO POVERTY 8 DECENT WORK 

AND ECONOMIC 
GROWTH

9 INDUSTRY, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE

13 CLIMATE
ACTION5 GENDER

QUALITY 17 PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS
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การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

1. กำาหนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value) 
บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างบุคลากรเพื่อต่อยอดความสำาเร็จของธุรกิจ วิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way จึงได้รับการพัฒนาขึ้นจากสมรรถนะ

หลักของบุคลากร หรือ Core Competency เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติท่ีจะส่งเสริมและก่อให้เกิดความย่ังยืนในการบริหารจัดการบุคลากรแบบบูรณาการ 

เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรและเป็นบรรทัดฐานในการทำางาน ซ่ึงวิถีแอล.พี.เอ็น. น้ี ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง” 

และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ ที่บริษัทให้นิยามว่า “C-L-A-S-S-I-C” อันได้แก่

การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย

C L A
Cost with Quality

บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

Lateral Thinking
คิดนอกกรอบ

Alliance
ปิยมิตร

S S I C
Speed with Quality

รวดเร็วพร้อมคุณภาพ
Service Minded

ใจบริการ
Integrity
จริยธรรม

Collaboration
ร่วมมือร่วมใจ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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3. พัฒนาบุคลากรด้วย A-S-K (Learning & Growth)
ด้วยความมุ่งม่ันพัฒนาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน บริษัทจึงได้จัดต้ังสถาบันแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Academy เพ่ือทำาหน้าท่ีในการพัฒนาความรู้  

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้กับบุคลากรในองค์กรให้เติบโตทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ ถ่ายทอดคุณค่าและวัฒนธรรม

องค์กรตามวิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way ผ่านการอบรมและหลักสูตรต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอกในอนาคต

4. สร้างความสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต (Work-Life Balance)
บริษัทดูแลคุณภาพชีวิตและการทำางานของพนักงาน ส่งเสริมให้รู้จักการแบ่งเวลาให้กับตนเองและครอบครัว ไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการทำางาน 

มากจนเกินควร โดยกำาหนดเวลาทำางานต่อสัปดาห์ให้เหมาะสม และกำาหนดให้พนักงานทุกส่วนงานต้องหยุดพักร้อนประจำาปีตามที่ได้รับสิทธิ

รักษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
สร้างความสุขในที่ทำางาน ด้วยการจัด
กิจกรรมภายใน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
รว่มกนั ตัง้แตร่ะดบับรหิารไปจนถงึบคุลากร
ในทุกส่วน และสนับสนุนให้ เกิดการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทั่วไป
ในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมภายนอกองค์กร

กำาหนดผลตอบแทนท่ีสอดคล้องไปกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำางาน 
และจัดหาสวัสดิการให้ตามความเหมาะสม 
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยสนับสนุนให้
มคีวามสมดลุทัง้ในชวีติและงาน (Work-Life 
Balance)

ส่งเสริมการปรับปรุงการทำางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทำางาน และผลักดันการคิดนอกกรอบของ
บคุลากร เพือ่พฒันาไปสูก่ารสรา้งนวตักรรม
เชิงกระบวนการ 

ให้โอกาสในความก้าวหน้าและกำาหนด 
เส้นทางการ เติบ โตใ ห้แก่บุ คลากรใน 
ทุกระดับ ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง รวมท้ังส่งเสริม
ความสามารถด้วยการอบรมและฝึกฝน
อย่างต่อเนื่อง

ดูแลสถานท่ีทำางานให้เหมาะสมกับการทำางาน 
ท้ังสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทำางาน มีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย
ให้แก่บุคลากร

สร้างช่ือเสียงของบริษัทด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เคารพสิทธิมนุษยชน และดำาเนินงานอย่าง
โปร่งใส ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สังคม เพื่อความ
ภาคภูมิใจแก่บุคลากรท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งใน
องค์กร

บุคลากร

ผลตอบแทน

งาน

โอกาสในหน้าที่การงาน

ที่ทำางาน

ความภูมิใจในองค์กร

6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่

1.

4.

2.

5.

3.

6.

2. สร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่ (Vibrant Organization)
หลักคิดพื้นฐานของการจัดการทุนมนุษย์ของบริษัท คือ การสร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสุขที่แท้จริงของการทำางาน (Real Pleasure 

of Working) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปลีย่นประสบการณ์และความรู้ เพื่อนำาไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังวิธีการทำางานภายใต้วัฒนธรรมและวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ตามแนวทางการสร้าง “องค์กรน่าอยู่”
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ผลการดำาเนินงาน

การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญ

กับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN ENTERPRISE OPERATION1 .

การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความย่ังยืน เป็นปรัชญาหลักของบริษัท และถือเป็นหัวใจหลักของ 6 GREEN LPN ซ่ึงแฝงอยู่ในการดำาเนินทุกด้านของ

องค์กร ไม่ว่าจะเป็น Green Financial Management, Green Design Concept, Green Marketing Management, Green Construction Process, 

หรือ Green Community Management โดยการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Green Enterprise นี้ ครอบคลุมการดำาเนินงาน 

ในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร ที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ในการดำาเนินธุรกิจย่อมมีท้ังโอกาสและความเส่ียงควบคู่กันไปเสมอ บริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนด้วย 

ขัน้ตอนและมาตรฐานการดำาเนนิการทีร่ดักมุในการประเมนิและระวงัความเสีย่งในมติิตา่งๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ ท้ังความเสีย่งในลกัษณะการประกอบกจิการ 

ความเสีย่งตอ่การเกดิการทจุรติคอรร์ปัชนั ความเสีย่งตอ่ความยัง่ยนืองคก์ร ซึง่หากความเสีย่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ อาจนำามาสูค่วามเสยีหายตอ่องคก์รได้

การบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
บริษัทมีความตระหนักดีว่าการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติความยั่งยืนโดยตรง LPN จึงให้ความสำาคัญอย่าง
ยิ่งกับการรักษามาตรฐาน Green Construction Process เพ่ือรักษาความย่ังยืนและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับท้ังลูกจ้างของพันธมิตร 
และผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างสู่ผู้มีส่วนได้เสียให้ได้ 100% ด้วยการนำาเอา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติมาพัฒนาควบคู่ไป
กับการดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P ที่เป็นแนวทางดั้งเดิมในการบริหารจัดการโครงการของบริษัทให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ของ LPN นำามาสู่การลดข้อเรียกร้องจากการก่อสร้างของชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงความปลอดภัยให้กับคนงานท่ีทำางานในไซต์ก่อสร้าง อีกทั้ง 
ยังเป็นการลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับชื่อเสียงองค์กร ซึ่งถือเรื่องสำาคัญในการรักษาความยั่งยืนของบริษัท

ซึ่งนอกจากการประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญกับความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของร่วม โดยถือเป็น 
ความยั่งยืนทางธุรกิจท่ีบริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการบริหารโครงการและการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ 
หรือ Livable Community” ซ่ึงไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานเท่านั้น แต่ให้ 
ความสำาคัญกับการสร้างความความสุขและสังคมที่ดี รวมท้ังสร้างจิตสำานึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ ตามแนวทาง  
F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน

การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้มีการสอบทานนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาก
หลายและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ โดยบริหารให้ความเสี่ยงอยู่ใน 
ระดับตำ่าซึ่งสามารถยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการอิสระนี้มีหน้าที่เสนอแนวทาง 
ให้คำาแนะนำากับคณะกรรมการบริหารในการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงตรวจสอบการบริหาร สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี 
เป็นประจำาทุกไตรมาสโดยพิจารณาเรื่องการดำาเนินงาน การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และการทุจริต 
ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่อให้การดำาเนินงานภายในของบริษัทมีความราบรื่น โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
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ธรรมาภิบาลและโครงสร้างการบริหารจัดการ
บรษิทัยดึถอืในการทำาธรุกจิทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของธรรมาภบิาล ดว้ยการมโีครงสรา้งการบรหิารทีด่ ีแบง่ขอบเขตความรบัผดิชอบและการบรหิารจดัการ

ที่ชัดเจน เอื้อต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจระหว่างกัน บนพื้นฐานของความยุติธรรม เท่าเทียม และโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ที่สำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

ในการที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ยุติธรรมและโปร่งใสนั้น เพื่อเอื้อต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม อันนำาไปสู่การดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง 

ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ นำามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพิ่มมากข้ึน เป็นองค์กรท่ีมีรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและ

เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความเช่ือมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยเช่นกัน

• คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้ำาหนดหลกัการทีเ่ปน็แนวทางสำาคญัสำาหรบัการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถือหุ้นอยู ่
 มากกว่า ร้อยละ 90 ดังนี้
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
• มุง่มัน่ ทุม่เทในการปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรอบคอบ โปรง่ใส เพือ่ประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและผูม้สีว่นไดเ้สียท้ังหมด
• กำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำากับ 
 ดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2563 บริษัทได้ปรับแนวทางการอบรมและส่งต่อการสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้าน 
 ทุจริต ให้เป็นไปในรูปแบบของการอบรมปฐมนิเทศพนักงานออนไลน์ และเครื่องมือช่วยทบทวนผ่านออนไลน์

การสื่อสาร
ทบทวนจรรยาบรรณ

1. ดำาเนินการอบรมต่อเนื่อง

• การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน

จำานวน 4 หลักสูตร 
รวม 135 คน

• จำานวน 1,105 คน2. ทำาแบบทบทวนแล้วสะสม

3. เครื่องมือช่วยทบทวน ผ่าน Online
พัฒนา

เครื่องมือใหม่
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โครงสร้างองค์กร 

กรรมการผู้จัดการ

รอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการบริษัท

สำานักตรวจสอบ

สายงานบริหารการเงิน

การเงิน สื่อสารองค์กร บริหารงานขาย	1 สำานักกรรมการ

บัญชี บริหารประสบการณ์ลูกค้า

พัฒนาแบรนด์

บริหารงานขาย	2 สำานักกฎหมาย

บริหารงานขาย	3 สำานักสารสนเทศ

ธุรการ

สายงานบริหารการขายสายงานบริหารแบรนด์

สำานักส่งเสริมจริยธรรม

สถาบันแอล.พี.เอ็น. สำานักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร

สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สายงานสนับสนุน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนกุรรมการชดุนี้ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เพือ่ทำาหนา้ที่ในการกำากับดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัและบรษัิทยอ่ยดา้นความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม

และสังคม โดยมุ่งเน้นการพิจารณาผลกระทบจากการดำาเนินงานที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรผ่านคณะอนุกรรมการชุดนี้ โดยจะเป็น

ผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมได้ดำารงตำาแหน่งประธานอนุกรรมการ และประธานอนุกรรมการจะมีอำานาจและหน้าที่ในการคัดเลือก

อนุกรรมการจากทุกส่วนงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย ณ สิ้นปี 2563 คณะอนุกรรมการชุดนี้มีประธาน

และคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม 36 คน 

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการชุดนี้ เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

บริษัทย่อยและคู่ค้า ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดการพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลอย่างรอบด้าน 

จากเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีนัยสำาคัญและมีผลต่อการตัดสินใจองค์กร รายละเอียดรายช่ือและจำานวนครั้งท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการ 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
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การกำากับดูแลกิจการ
บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กรเอาไว้อย่างเปิดเผย ง่ายต่อการเข้าถึงจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน โดยได้เปิดเผยไว้ 

บนเว็บไซต์ www.lpn.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “การกำากับดูแลกิจการท่ีดี” สำาหรับคณะกรรมการบริษัทในฐานะท่ีเป็นผู้นำาสูงสุด

ขององค์กรให้ปฏิบัติตาม ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในประเด็นความย่ังยืนท่ีมีนัยสำาคัญท่ีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนเช่นกัน  

โดยบริษัทได้กำาหนดหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายดังกล่าวไว้ ดังน้ี

 •  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

 •  กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

 •  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

 •  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

 •  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

 •  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 •  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

 •  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

GREEN ENTERPRISE

•			การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	

•		 การทุจริตในองค์กร	

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บรษิทัมนีโยบายตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัในทกุมติิและอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอยา่งเครง่ครดัต่อเนือ่ง อกีทัง้ยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นรว่ม 

ในการสอดส่องดูแลร่วมกัน โดยกำาหนดให้เรื่อง “คุณธรรม” เป็นจรรณยาบรรณหลักท่ีสำาคัญของบริษัทท่ีพนักงานและผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม 

อย่างเคร่งครัด ในการสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน LPN เป็นคนที่ “เก่งและดี” โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

บริษัทปรับวิธีการสื่อสารและอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำาหรับพนักงานใหม่จะมีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ

แบบออนไลน์ และพนักงานทั้งหมดจะมีการสื่อสารทบทวนจรรยาบรรณและทำาแบบทบทวนผ่านระบบออนไลน์

ในปี 2563 มีกรณีทุจริตทั้งหมด 13 ราย แบ่งเป็น กรณียักยอกทรัพย์ จำานวน 7 ราย กรณีบันทึกเวลาแทนกัน จำานวน 4 ราย และกรณีเปิดเผย 

ข้อมูลอันเป็นความลับ จำานวน 2 ราย ทุกกรณีลงโทษโดยให้ออกจากงาน

•		 กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

•		 ทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสมำ่าเสมอ

•		 จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำาทุจริตด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

o แจ้งต่อประธานกรรมการบริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง

o แจ้งผ่าน Whatsapp ไปยังประธานกรรมการบริหารหรือผู้บังคับบัญชา

o แจ้งด้วยการส่งไปรษณีย์

o กล่องแสดงความคิดเห็นในสำานักงาน

o แบบประเมินความผูกพันธ์องค์กร

o แจ้งต่อฝ่ายพัฒนาองค์กร สำานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
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สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1. รายได้ไม่เพียงพอ 
 (29 คน)

2. ปัญหาในงาน / ลักษณะงาน 
 (21 คน)

3. ไปทำางานกับธุรกิจ 
 อสังหาริมทรัพย์รายอื่น 
 (11 คน)

4. กระทำาผิดวินัย 
 (35 คน)

5. วันหยุดและเวลาทำางาน 
 (8 คน)

- รับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนจากประสบการณ์ที่มี
- ชี้แจงรายได้ สวัสดิการที่ได้รับ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินให้พนักงานทราบตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน  

- มีระบบพี่เลี้ยงสอนงานและให้คำาปรึกษา
- มีระบบ On the Job Training ที่เป็นระบบ 
- หัวหน้าให้ความใกล้ชิดช่วงที่พนักงานทดลองงาน

- หาข้อมูลเปรียบเทียบข้อเท็จจริง  
- มี Incentive และ Commission สำาหรับเจ้าหน้าที่ขาย

- หัวหน้ามีการตรวจสอบและดูแลใกล้ชิดกับพนักงานให้มากขึ้น รับรู้ปัญหาส่วนตัว เรื่องการเงิน 
 และแนะนำาแนวทางช่วยเหลือตามนโยบายของบริษัท
- สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการเน้นยำ้าและสื่อสารกับพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ
- มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการทุจริต

- สื่อสารและทำาความเข้าใจกับพนักงานตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์
- พนักงานสามารถสลับวันหยุด สะสมวันพักร้อน เพื่อใช้ในวันอื่น ตามนโยบายของบริษัท
- หัวหน้างานมีการบริหารตารางงานที่เหมาะสม เป็นธรรม กับพนักงานในสังกัด

การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและความหลากหลายของพนักงาน
ท่ามกลางวิกฤติิการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 บริษัทมีนโยบายในการคงอัตราจำานวนพนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย โดยไม่รับ 

พนักงานใหม่ทดแทนพนักงานที่ลาออก นอกจากในส่วนงานบริการที่จำาเป็นต้องมีอัตราทดแทน ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำาคัญกับ 

กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมในการสรรหาและจ้างงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน 

มากที่สุด ในการสรรหาพนักงานต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ ผ่านการทดสอบความรู้เฉพาะทางในแต่ละตำาแหน่งและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้

บุคลากรที่มีทั้งความเพียบพร้อมและเหมาะสมกับตำาแหน่งงานนั้นๆ มากที่สุด 

ในปี 2563 บริษัทมีพนักงานเข้าทำางานใหม่ จำานวน 256 คนและพนักงานลาออก จำานวน 281 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลพนักงาน  

และลดอัตราการลาออก สำานักทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำาการรวบรวมและสรุปสาเหตุของการลาออกของพนักงาน 5 อันดับแรกไว้ ดังนี้ 

จากเหตุผลการลาออกดังกล่าว บริษัทได้กำาหนดแนวทางแก้ไข ตามรายละเอียดดังนี้ 

สำาหรับการให้โอกาสในการทำางานกับผู้พิการ บริษัทมีเป้าหมายในการสรรหาว่าจ้างผู้พิการ จำานวน 44 คน (ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด) โดยใน

ปัจจุบันมีการว่าจ้างผู้พิการเข้าทำางานแล้ว จำานวน 39 คน

1. กลับบ้านต่างจังหวัด / ดูแลครอบครัว 
2. ได้งานใหม่ / ทำาผิดวินัย / ไม่ผ่านการทดลองงาน
3. ทำาธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ เช่น หมดสัญญาจ้าง ศึกษาต่อ
4. รายได้ไม่เพียงพอ
5. ปัญหาในงาน และลักษณะงาน / เปลี่ยนสายงาน 
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การดูแลพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และครอบคลุมไปถึงพนักงานท่ีอยู่ในเครือของและ LPN Team ไม่ว่าจะเป็น 

เร่ืองสวัสดิการค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน รวมไปถึงเร่ืองความเป็นอยู่และครอบครัวของพนักงาน  

โดยรายละเอียดดังต่อไปน้ี

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะ

ด้านครอบครัว ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีส่งเสริมให้พนักงานทำางานได้

อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทเห็นความสำาคัญในการ

ให้สิทธ์ิพนักงานลาคลอดได้เต็มจำานวนตามกฎหมายกำาหนด โดยท่ี

ยังถือว่าพนักงานอยู่ในช่วงของการว่าจ้างเต็มจำานวน โดยในปี 2563 

มีพนักงานลาคลอดและอยู่ในระหว่างลาคลอด จำานวน 33 คน โดย

แบ่งเป็นพนักงานท่ีอยู่ระหว่างลาคลอด 5 คน และพนักงานท่ีกลับเข้า

ทำางานแล้ว จำานวน 25 คน ลาออกหลังคลอด 3 คน

ไม่มีข้อร้องเรียน 0 %

ปี 2563 บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานสูงกว่าค่าแรงข้ันตำา่ท่ีกฎหมายกำาหนด โดยพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 4) ได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่า

แรงข้ันตำา่เฉล่ีย 1.31 เท่า และพนักงานบริการชุมชน (แม่บ้าน) ได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงข้ันตำา่เฉล่ีย 1.1 เท่า

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการออกนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการของตนเอง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของพนักงานและให้

เกิดความเป็นธรรมอย่างท่ัวถึงเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด ในปี 2563 ได้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

กิจการ ประจำาปี 2563 - 2565 โดยมีคณะกรรมการท้ังหมดท่ีได้จากการเลือกต้ังจำานวน 28 คน

1. การลาคลอดและอยู่ระหว่างลาคลอด
มีพนักงานลาคลอด	33	คน

พนักงานที่กลับเข้าทำางาน	25	คน

พนักงานลาออกหลังคลอด	3	คน

พนักงานที่อยู่ระหว่างลาคลอด	5	คน

2. ผลกระทบและการร้องเรียนเรื่องปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในปี 2563

4. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

3. อัตราส่วนของค่าจ้างมาตรฐานเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นตำ่า

L.1-4 หญิง

L.1-4 ชาย

LPCSE หญิง

LPCSE ชาย

1 : 1.30

1 : 1.32

1 : 1.09

1 : 1.12

1 : 1.16

1 : 1.27

1 : 1.10

1 : 1.32

1 : 1.28

1 : 1.32

1 : 1.10

1 : 1.06

1 : 1.27

1 : 1.21

1 : 1.12

1 : 1.22

1 : 1.34

1 : 1.39

1 : 1.10

1 : 1.10

1 : 1.39

1 : 1.38

1 : 1.10

1 : 1.10

1 : 1.41

1 : 1.41

1 : 1.08

1 : 1.10

นนทบุรี สมุทรปราการ อุดรธานีพัทยา/ชลบุรี ชะอำากทม.

ขั้นตำ่า : LPN ขั้นตำ่า : LPN ขั้นตำ่า : LPN ขั้นตำ่า : LPN ขั้นตำ่า : LPN ขั้นตำ่า : LPN ขั้นตำ่า : LPN

ปทุมธานี
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พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน จำานวน 25 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตจากการทำางาน สำาหรับพนักงานท่ีตรวจพบว่ามีความเส่ียงเป็นโรค 

ท่ีเกิดจากการทำางาน จะมีการตรวจติดตามผลอย่างต่อเน่ือง

5. อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานและขาดงานต่อเนื่อง

6. อัตรากำาลังขององค์กรแบ่งตามเพศ อายุ

•	สัดส่วนอัตราการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบ	เพศ	และภูมิภาค

•	สัดส่วนฝ่ายบริหารและพนักงานแยกตามเพศ

* ตาราง : ข้อมูลการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการทำางานและหยุดงานต่อเน่ืองปี 2563

8

7

6

5

4

3

2

1

-

จำานวน

1

4
55 5

2

8 8

2

3

2

4

1

ชาย

เพศ ภูมิภาค

หญิง กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด

Q1

Q2

Q3

Q4

1

-

2

3

4

5

8

2

5

5

8

4

-

-

2

1

ปฏิบัติการ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร	AMD ผู้บริหารระดับสูง

หญิง

ชาย

2,074

119

545

598

234

175

39

33

8

5

2

4
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•	สัดส่วนของฝ่ายบริหารและพนักงานแยกตามอายุ

80%

60%

40%

20%

0%

•		สัดส่วนช่วงอายุ

สัดส่วน

ช่วงอายุ	(ปี)

(%)

<	30 >	50

17.05%

60.17%

22.78%

30-50

< 30 ป�

ผู�จัดการ
(L.8 - 10)

72

-

30 - 50 ป�52

> 50 ป�20

< 30 ป�

ผู�ปฏิบัติการ
(บร�การชุมชน)

2,193

219

30 - 50 ป�1,404

> 50 ป�570

< 30 ป�

ผู�บร�หาร
(L.11 - 13)

13

-

30 - 50 ป�1

> 50 ป�12

< 30 ป�

พนักงาน
1,143

644

30 - 50 ป�476

> 50 ป�23

< 30 ป�

ผู�บร�หารระดับสูง
(MC - MD)

6

-

30 - 50 ป�2

> 50 ป�4

< 30 ป�

หัวหน�างาน
(L.5 - 7)

409

11

30 - 50 ป�373

> 50 ป�25
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7. ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ในปี 2563

ในปี 2563 ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับภาวะความน่าวิตกกังวลเก่ียวกับโรคระบาดและเศรษฐกิจ รวมถึงภาพรวมของธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

แต่บริษัทก็มิได้ละเลยเร่ืองนโยบายสวัสดิการต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทตระหนักดีถึง 

ความจำาเป็นและความสำาคัญของการคงไว้ซ่ึงสวัสดิการหลายด้าน ท่ีเปรียบเสมือนการช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานในช่วงเวลาท่ียากลำาบาก 

ในปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทได้บริหารจัดการความเส่ียงและใช้นโยบายให้กระทบกับสวัสดิการท่ีสำาคัญของพนักงานให้น้อยท่ีสุด โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปน้ี

•	สวัสดิการสำาหรับพนักงานประจำา

• ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ

• ประกันสุขภาพกลุ่ม

• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ

• สวัสดิการเงินกู้ยืม

• ทุนการศึกษาบุตร

• กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

• ประกันสุขภาพการรักษาโรคโควิด-19

• โบนัส

• ปรับค่าจ้างประจำาปี

• ปรับระดับประจำาปี

• สวัสดิการพิเศษช่วงโควิด 

สวัสดิการ ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพนักงานของบริษัท 
และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน รวมท้ังปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับ
หน้าท่ีการงานตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

นอกจากน้ัน บริษัทยังให้ความสำาคัญในด้านแรงงาน โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรมท้ังแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ รวมถึงกลุ่มพนักงานท่ีมีความพิการ โดยบริษัทสนับสนุนให้พนักงานผู้พิการ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และจัดให้มีการอบรมและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มพนักงานผู้พิการ ท้ังหมด 6 ด้าน ดังน้ี

ได้แก่ การแบ่งปันความรู้ในงานให้เพ่ือนร่วมงาน และการมอบหมาย

ภารกิจสำาคัญขององค์กรท่ีสอดคล้องกับทักษะ

ได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในงานร่วมกับพนักงาน

ในองค์กรโดยผ่านล่ามภาษามือ และการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ

ทักษะในงานภายนอกองค์กร

ได้แก่ การประชุมกลุ่มพนักงานผู้พิการเป็นประจำาทุกไตรมาส 

การสังสรรค์รับประทานอาหารฉลองความสำาเร็จของพนักงาน 

ในกลุ่ม และกิจกรรมพักผ่อนร่วมกับพนักงานในสายงาน

ได้แก่ การเข้าพบแพทย์ เพ่ือปรึกษาเร่ืองดูแลสุขภาพ

ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

ได้แก่ การสนับสนุนการเข้าแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ ประเภท 

ลอนโบว์ ส่งแข่งขัน 5 คร้ัง ประเภทโบว์ล่ิง ส่งแข่งขัน 1 และประเภท

แบดมินตัน ส่งแข่งขัน 1 คร้ัง 

ไม่มีข้อร้องเรียน 

1. สนับสนุนส่งเสริมด้านการปฏิบัติงาน 

4. สนับสนุนส่งเสริมด้านจิตอาสาช่วยเหลือ 

2. สนับสนุนส่งเสริมด้านการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ 

5. สนับสนุนส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพ 

6. สนับสนุนส่งเสริมด้านโอกาสและคุณภาพชีวิต

7. การร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 2563

Green Enterprise Standard Checklists ของสำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีจำานวน 32 ข้อ ดำาเนินการแล้ว จำานวน 31 ข้อ  

และยังไม่ได้ดำาเนินการ จำานวน 1 ข้อ

GREEN ENTERPRISE

Green Enterprise
Standard Checklist of LPN
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บริษัทมีการสื่อสารและรายงานข้อมูลผ่านระหว่างบุคลากร

ของบริษัทและบุคลากรของ LPN Team ตลอดกระบวนการ

ทำางานในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way 

Communication) ผ่านช่องทาง WhatsApp อย่างสมำ่าเสมอ 

ส่งผลให้ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมสามารถ

แสดงความเห็นร่วมกัน ทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ ส่งผล

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำางาน

กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ASSESS

ENGAGE

IMPLEMENT

ME
AS

UR
E

COMMIT

COMMUNICATECOM
MU

NIC
ATE

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

บริษัทมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการที่บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ไม่เพียงแต่จะทำาให้การทำาธุรกิจร่วมกันน้ันมีความราบร่ืนจนสามารถสร้าง 

ความสำาเร็จร่วมกันได้เท่าน้ัน แต่ในยามที่เกิดวิกฤติก็จะสามารถจับมือเพ่ือผนึกเป็นกำาลังท่ีแข็งแกร่งจนฟันฝ่าวิกฤติน้ันไปได้ ซึ่งการที่องค์กรและ 

ผูม้สีว่นได้เสยี ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึคูค่า้ ยงัคงสามารถดำาเนนิธรุกจิในสงัคมไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งนั้น เป็นเรื่องที่บ่งชี้ว่าการดำาเนินธุรกิจขององค์กรสามารถ

สร้างความยั่งยืนในสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิอนัจะเห็นไดจ้ากการทีบ่รษิทัไดเ้ผชญิวกิฤติทิางเศรษฐกจิในป ี2540 และสามารถผา่นพ้นสถานการณม์าได้

เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนั้น นอกจากตัวตนและค่านิยมขององค์กรอันแข็งแกร่งของ LPN ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่าง 

รัดกุมแล้ว การมีคู่ค้าที่ดีได้รับความร่วมมือร่วมใจและเกื้อกูลกันในยามที่ประสบปัญหา ยังเป็นจุดพลิกผันสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฝ่าฟันวิกฤติ 

สามารถประสบความสำาเร็จได้จนทุกวันนี้

กวา่ 20 ปท่ีี “คูค่า้” ของบริษทัไดถ้กูพฒันามาเปน็ “พนัธมติร” หลงัจากนัน้ไดก้ลายมาเปน็ “ปยิมติร” และปัจจุบันกำาหนดให้เป็น “LPN Team” เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงการพฒันาธรุกจิและเติบโตร่วมกัน มีระบบการทำางานที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ทำาใหท้กุกระบวนการทำางาน

ตลอดแนวห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 

บริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจท่ีมีลักษณะห่วงโซ่อุปทานเช่นน้ีจะต้องสร้างคุณค่าร่วมกัน ประสบความสำาเร็จร่วมกัน ผลประกอบการจากการดำาเนิน

ธุรกิจมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้หากเกิดวิกฤติการณ์ข้ึนอีก แต่ความรับผิดชอบและการสร้างความผูกพันร่วมกันอย่างเหนียวแน่น  

เพื่อทำาให้ “ปิยมิตร” ดำาเนินธุรกิจได้ จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าบริษัทก็สามารถดำารงการดำาเนินธุรกิจอยู่ได้ เพื่อความเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
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ระดับความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดทุจริต	(ตำ่า	-	สูง)
LPN จัดทำาแผนธุรกิจของบริษัท

LPN และ LPN Team ประชุมเพ่ือ

• รับทราบแผนงานและกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน

• รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของกันและกัน

• ระบุและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดระหว่างการทำางานร่วมกัน

• วางแผนป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

การมีส่วนร่วมของ LPN และ LPN Team ในการพัฒนาแต่ละโครงการ

LPN และ LPN Team ปฏิบัติตามแผนงานท่ีกำาหนดไว้

LPN และ LPN Team จัดให้มีการประชุมรายเดือน

• ติดตามงาน ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงาน หรือปรับแผนการดำาเนินงาน 

 ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป อันจะนำาไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานตลอด 

 ห่วงโซ่อุปทาน

GREEN ENTERPRISE



คือ การกำาหนดเป้าหมายการทำาธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน มีผลการดำาเนินงานที่มีกำาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
และนำาผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างสมดุล โดยการบริหารจัดการอัตราส่วนทาง 
การเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร นับต้ังแต่การกำาหนดนโยบาย
ปนัผลกำาไรสทุธิในอตัราสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 แกผู่ถ้อืหุน้ การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัผูบ้รหิารและพนกังาน การกำาหนดราคาขายหอ้งชดุ 
ในราคาทีเ่หมาะสมเพ่ือคนืกำาไรใหก้บัลูกคา้ รวมทัง้การกำาหนดงบประมาณสำาหรบัการดแูลสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในกระบวนการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไป
ตามสัดส่วนของงบประมาณโครงการ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการทำางบการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำาเอกสารเพ่ือสื่อสารผลประกอบการไปยังผู้ถือหุ้นทุกไตรมาส เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ความสำาคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Accountability Financial Statement
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน จึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมท้ังคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน ตามหลักการของ Accountability Financial 

Statement อันได้แก่

2. การตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ (Auditability)

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่กำากบัดแูล

และตรวจสอบการดำาเนนิงาน รวมถงึสอบทานแผนการตรวจสอบประจำา

ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับ 

รายการในงบการเงิน โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับ

เป็นรายไตรมาส และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นที่สำาคัญโดยเร็ว  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มี

การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

1. ความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสภายใต้หลัก 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน โดยมี

กรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน

ด้านบัญชี-การเงิน ทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและตรวจสอบ 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน  

ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในแบบรายงาน 

56-1 และรายงานประจำาปี

3. การเปิดเผย (Disclosure)  ไม่มีวาระซ่อนเร้น 
    (Hidden Agenda)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน พร้อมท้ังคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพ่ือให้ความมั่นใจ

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงินโดยเฉพาะ

การเปิดเผยและรายงานราคาท่ีดินทุกแปลงท่ีได้ทำาการซื้อขายแก่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สอบวัดได้ (Measurable)

เพื่อการสร้างมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดเผย ที่จะเป็นผลต่อความยั่งยืนของบริษัท การรายงานทางการ
เงนิของบรษัิท จะเปน็ไปตามมาตรฐานรายงานการเงนิภายใตพ้ระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 
เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตาม 
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่
ด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม
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นอกจากหลักการ Accountability Financial Statement แล้ว บริษัทยังได้พัฒนารายการการตรวจสอบ (Checklist) สำาหรับมาตรฐานการจัดการทาง 

การเงินสีเขียว หรือ Green Financial Management ขององค์กรเอง ซ่ึง Checklist ดังกล่าวได้รับการพัฒนาข้ึนโดยสายงานบริหารการเงินในปี 2561  

เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ ต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบควบคุมภายใน 

ท่ีดีมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีการจัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพราะเป้าหมายท่ีสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ คือ 

ผลตอบแทนและผลกำาไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจึงต้องวางแผนและกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารการเงินให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน

5. มีวินัย (Discipline)

การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับ 
การตรวจสอบตลอดเวลา มีการควบคุมการลงทุน ไม่นำาเงินทุนของ
บริษัทไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความถนัด ไม่นำาเงินไปลงทุนในกิจกรรม
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาระดับ
ทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำางาน
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

6. ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management)

บริษัททำาการลงทุนหรือดำาเนินงานทางการเงินโดยมองความเสี่ยง 
เป็นสำาคัญ ไม่ลงทุนโดยการกู้ยืมจนเกินกำาลัง แต่ลงทุนด้วยทรัพยากร
ท่ีมีและองค์ความรู้เป็นหลัก รักษาระดับสัดส่วนหน้ีต่อทุนไม่เกิน 1:1 
ซึง่เปน็สดัสว่นท่ีเหมาะสมตอ่การดำาเนนิธรุกจิ และมกีารตรวจสอบจาก

คณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ
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มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 4  

• ด้านเป้าหมาย กำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร 
  อย่างเหมาะสม

• การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน  
 มีการควบคุมการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ และมี 
 ธรรมาภิบาล

• ความสมดุลของผลตอบแทน สร้างสมดุลของผลตอบแทน หรือ  
 กำาไรในการดำาเนนิงานท่ีพอประมาณ และตอ่เนือ่งบนพืน้ฐานของ 
 การกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ 
 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• ดา้นงบการเงนิ และการเปดิเผยขอ้มลูบรหิารงบการเงนิ และภาษ ี
 ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

จำานวน 3 ข้อ

จำานวน 3 ข้อ

จำานวน 4 ข้อ

จำานวน 3 ข้อ

Green Financial Management Standard Checklist มีจำานวนทั้งสิ้น 13 ข้อ จาก 4 มาตรฐาน ดังนี้

Green Financial Management 
Standard Checklist of LPN

GREEN FINANCIAL MANAGEMENT



6 GREEN LPN
ONE REPORT 2020

5656

6 GREEN LPN
ONE REPORT 2020

GREEN FINANCIAL 
MANAGEMENT
OPERATION

ผลการดำาเนินงาน

การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโต

ขององค์กรให้เหมาะสม



57

การแบ่งปันผลประโยชน์และความมั่งคั่งกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้กรอบของการทำางานตามหลักการของ Green Financial Management บริษัทให้ความสำาคัญกับการแบ่งปันผลประโยชน์และความมั่งคั่ง 

(Balancing Wealth) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ ประกอบด้วย

 1. การใหค้วามสำาคญักบัการใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัคูค่า้และพนัธมติรทางธรุกจิในสว่นของการดำาเนนิธรุกจิทัง้ในกระบวนการลงทุนและ 

  การก่อสร้าง

 2. การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานและทีมงาน ให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี  

 3. การจ่ายปันผลที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

 4. ทำาธุรกิจอย่างโปร่งใสและจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐ เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศ

 5. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการลงทุนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคม

• ผลการดำาเนินงานด้านการกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม
ข้อมูล	ณ	31	ธันวาคม	2561,	2562	และ	2563

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

% ของ
รายได้รวม

% ของ
รายได้รวม

% ของ
รายได้รวม

รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการลงทุนทางการเงิน
รายได้จากยอดขายสินทรัพย์
รายได้อื่นๆ 

ค่าดำาเนินงาน
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน
เงินที่ชำาระแก่รัฐ
การลงทุนในชุมชน

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่แจกจ่าย

รวมรายได้

รวมรายจ่ายและเงินปันผล

มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม

 11,252.25
7.62

11.77
30.25

11,301.89

  9,954.12   
7.33

  9.34 
69.61 

10,040.40

 7,362.83
8.84
7.36

78.71 

7,457.74

99.14%
0.07%
0.09%
0.69%

100.00%

98.73%
0.12%
0.10%
1.06%

100.00%

99.56%
0.07%
0.10%
0.27%

100.00%

75.18%
6.09%
9.17%
6.34%
0.22%

97.00%

3.00%

74.24%
6.88%

11.12%
6.25%
0.09%

98.58%

1.42%

74.78%
8.24%

31.61%
5.95%
0.11%

120.68%

-20.68%

  8,496.75
688.27 

 1,036.88
 716.52
 24.48

10,962.91

338.98

  7,453.88 
691.18

  1,116.38 
627.17  

8.96  

9,897.57

 142.83

  5,576.63
614.21

2,357.52
443.42

8.17 

8,999.96

-1,542.22

1

2

1 2-

ผลการดำาเนินงาน
GREEN FINANCIAL MANAGEMENT2.

GREEN FINANCIAL MANAGEMENT
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สำาหรับการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน 

บริษัทได้ดำาเนินการบริหารการเงินอย่างจริงจัง ท้ังเรื่อง

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การรายงานและเปิดเผย 

งบการเงินต่อสาธารณะอย่างต่อเน่ืองก่อนรอบเวลาที่

กำาหนดในฐานะท่ีเปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและไดก้ำาหนดกรอบของการบรหิารจดัการ

ทางการเงินท่ีให้ความสำาคัญกับวินัยทางการเงิน โดยมี 

ตัวชี้วัด หรือ Indicator เพื่อให้ทราบสถานะและติดตามผล

การดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามความเหมาะสม บริหาร

ความเสี่ยงทางการเงิน เพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ

มั่นคง และสร้างผลกำาไรจากระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 

โดยได้เปิดเผยผลการดำาเนินงานทั้งหมดอย่างละเอียดไว้

ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงตัวชี้วัดหลัก 

ที่มีส่วนสนับสนุนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 

8.24%
ค�าจ�างและ

สวัสดิการพนักงาน

74.78%
ค�าดำเนินงาน

31.61%
เง�นที่ชำระแก�
เจ�าของเง�นทุน

5.95%เง�นที่ชำระแก�รัฐ

0.11%การลงทุนในชุมชน

-20.68%
มูลค�าทาง

เศรษฐกิจสะสม

การกระจาย
มูลค�าทางเศรษฐกิจ

• มูลค่าเศรษฐกิจสะสม ปี 2561-2563 (%)

ปี

2562 1.42%

2563

2561 3%

-20.68%
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ตัวชี้วัดที่บริษัทกำาหนด (Indicators)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 (Debt to Equity Ratio)
คือ อัตราส่วนท่ีนำาหน้ีสินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนน้ีจะแสดง

โครงสรา้งเงนิทนุของกจิการวา่สินทรพัย์ของกจิการมาจากการกู้ยืม หรือ

มาจากทุนของกิจการ ถ้าอัตราส่วนน้ีสูงมีโอกาสท่ีกิจการจะไม่สามารถ

ชำาระดอกเบี้ยได้สูงตามไปด้วย เนื่องจากหนี้สินที่มากทำาให้กิจการ

มีภาระผูกพันท่ีต้องชำาระดอกเบี้ยทุกงวดไม่ว่ากิจการนั้นจะมีกำาไร

หรือขาดทุน แต่หากอัตราส่วนน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่าก็จะแสดงให้เห็นถึง 

การใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือทุนในการลงทุนมากกว่าการกู้ยืม ซึ่งจะ 

ส่งผลดีต่อการเติบโตและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

2. กำาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
คอื สดัสว่นของกำาไรขัน้ตน้กบัยอดขายสทุธขิองกจิการ อนัเปน็ตวับง่ชี ้

ถึงประสิทธิภาพของการประกอบกิจการในด้านการสร้างผลกำาไรและ

การบริหารต้นทุน โดยกิจการที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นที่ดีจะแสดงถึง 

ความสามารถในการสร้างยอดขายที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับต้นทุนท่ี 

ใชไ้ปในการขาย อยา่งไรกต็าม อตัรากำาไรขัน้ตน้ไมค่วรสงูเกนิไป เพราะ

อาจหมายถงึการเอาเปรยีบลกูค้า พนกังาน คูค่า้ รวมถงึการไม่รับผดิชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงขัดต่อนโยบายการสร้างสมดุลของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่บริษัทได้กำาหนดไว้

3.  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 
 (Dividend per Net Profit Ratio)
คอื สดัสว่นของกำาไรสทุธจิากผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในแตล่ะป ีเพือ่

ทีจ่ะนำาไปจา่ยปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึง่แสดงถงึผลกำาไรทีเ่กดิขึน้กบัการ

ลงทุนในบริษัท โดยบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป โดยดัชนีชี้วัดในเรื่องน้ีแสดงถึง

ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง

 

เป้าหมายในการรักษาผลตอบแทน
และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
การกำาหนดเป้าหมายในการรักษาผลตอบแทนและการเติบโตของ

องค์กร เป็นส่วนหน่ึงของการกำาหนดทิศทางการทำาธุรกิจขององค์กร 

เพ่ือให้สามารถรักษาผลตอบแทนและการเติบโตได้อย่างย่ังยืน ผ่าน 

ตัวช้ีวัดทางการเงิน ดังต่อไปน้ี  

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 (Debt to Equity Ratio)
บริษัทคงนโยบายในการกำาหนดอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้

ในอัตรา 1 ต่อ 1 เป็นการสร้างวินัยและความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ

องค์กร ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดภาระหน้ีเกินตัว ในขณะเดียวกันยังคงรักษา

การเติบโตได้ในอัตราท่ีเหมาะสม

2. กำาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
บริษัทกำาหนดกรอบและเป้าหมายของอัตรากำาไรข้ันต้นท่ีเหมาะสม

ต่อการดำาเนินงานและไม่น้อยกว่าอัตรากำาไรข้ันต้นของคู่แข่งท่ีมีอยู่ 

ในอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ 

เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการประกอบกิจการ

3. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 
 (Dividend per Net Profit Ratio)
บริษัทกำาหนดเป้าหมายของอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ ในสัดส่วน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

ในขณะเดียวกันบริษัทยังรักษาเงินลงทุนเพ่ือการขยายตัวของธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง โดยคำานึงถึงความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพ่ือการ

เติบโตอย่างย่ังยืนสืบไป

GREEN FINANCIAL MANAGEMENT
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GREEN DESIGN CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Green Design Concept คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ “พอดี” กับ

ทุกมิติของการอยู่อาศัย ต้ังแต่แนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบพื้นท่ีอยู่อาศัยให้มีความพอดี 

ในการใช้งาน ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

1. Strategic Location
เลือกพฒันาโครงการบนพ้ืนทีค่ณุภาพ ใกลแ้หลง่ชมุชน ศูนย์กลางการคมนาคมและสิง่อำานวยความสะดวก เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั

ของกลุ่มลูกค้าและการขยายของตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในทุกมิติอีกทางหนึ่ง 

2. Green Design Concept Standard 
อาคารของ LPN ออกแบบด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมไปกับการสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจ ปลอดภัย สะดวกสบาย 

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยใช้มาตรฐานการออกแบบ LPN Green Design Concept Standard ซึ่ง LPN ได้

พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยใช้หลักการจากมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  

ของสหรัฐอเมริกา เกณฑ์อาคารเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของไทย มาปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับแนวคิดการออกแบบของ LPN โดยคำานึงถึงการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดเป็นหลัก

อีกทั้งในปี 2563 ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติิ COVID-19 บริษัทจึงได้นำาเอามาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากลอย่าง WELL มาปรับใช้ 

ในการออกแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดย LPN Green Design Concept Standard  

มีหัวข้อหลัก ดังนี้

พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 
(Sustainable Site Development) 

เ ลือกพัฒนาโครงการใน พ้ืน ท่ีพัฒนาแล้วและมี

สาธารณูปโภคครบถ้วน เ พ่ือลดผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมากจากการพัฒนาและก่อสร้าง

โครงการ อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวและระบบนิเวศของ 

พ้ืนท่ีด้ังเดิมไว้ไม่ให้ถูกทำาลาย 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Energy Efficiency) 

อาคารของ LPN ได้รับการออกแบบโดยคำานึงถึง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร มีช่องทำาให้ 

แสงสว่างจากธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามายังพ้ืนท่ี

ภายใน รวมไปถึงมีการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน  

กระจกตัดแสง เพ่ือช่วยลดความร้อนจากภายนอก 

ได้อย่างดี ซ่ึงจะช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวบ้าน 

ได้มาก เพราะเคร่ืองปรับอากาศในห้องจะทำางานไม่หนัก

จนเกินไป อีกท้ังยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก
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การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency) 

LPN ออกแบบระบบนำ้ า ใ ช้ภายในโครงการให้มี 

ประสิทธิภาพสูงสุด เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำา้ภายใน

โครงการตามมาตรฐาน “ฉลากเขียว” และนำานำ้าเสีย 

ท่ีได้รับการบำาบัดแล้วมาดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดการใช้นำ้าโดยตรงแล้วยัง

เป็นการลดการระบายนำา้จากโครงการลงสู่ระบบระบายนำา้ 

สาธารณะอีกด้วย  

3. Real Pleasure of Living  
ด้วยความตั้งใจส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ทุกตารางนิ้วในภายในโครงการของ LPN จึงได้รับการออกแบบจากข้อมูลท่ี

ได้รับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท้ังในแง่ของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตได้ดีท่ีสุด  

อีกท้ังยังให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมคุณค่าในการอยู่อาศัยโดยพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน ตามแนวคิด 

“ชุมชนน่าอยู่เพ่ือทุกวัย” อย่างแท้จริง

SDGs :

GREEN DESIGN CONCEPT

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
(Indoor Environmental Quality)

LPN ได้ให้ความสำาคัญกับการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริม

การสร้างสุขภาพท่ีดี ไม่มีมลภาวะ ท้ังการออกแบบ 

พ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี การติดต้ัง 

เคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีออกกำาลังกาย ท้ังกลางแจ้ง

และในร่ม เพ่ือสนับสนุนการออกกำาลังกายของผู้อยู่อาศัย 

นอกจากน้ัน LPN ยังได้ใช้หลักการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย  

หรือ Universal Design โดยมีจุดประสงค์ให้ทุกคน 

ท่ีอยู่ในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มท่ี

และเท่าเทียมกัน รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรม

ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่ 

เพ่ือทุกวัย”

วัสดุและทรัพยากร 
(Material and Resources) 

LPN พิถีพิถันในการคัดเลือกวัสดุประกอบอาคาร  

เ พ่ือ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก 

ความทนทาน สะดวกตอ่การดแูลรกัษา และเปน็มติรกบั

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อลดการใช้ทรพัยากรตน้ทาง 

LPN ออกแบบโดยใชแ้นวคดิ Modular System เพือ่ลด

เศษวัสดุเหลือทิ้ง และส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีส่วนผสม

ของวสัดรุไีซเคลิ เพือ่ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและ

มีนโยบายส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอีกด้วย

6 CLEAN WATER 
AND SANITATION 7 AFFORDABLE AND 

CLEAN ENERGY 16 PEACE, JUSTICE 
AND STRONG
INSTITUTIONS

11 SUSTAINABLE 
CITIES AND 
COMMUNITIES

9 INDUSTRY, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING 12 RESPONSIBLE 

CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

13 CLIMATE
ACTION10 REDUCED 

INEQALITIES 15 LIFE 
ON LAND
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ผลการดำาเนินงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN DESIGN CONCEPT3.

GREEN DESIGN CONCEPT

ลุมพินี พาร์ค เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
เชื่อมต่อ... ทุกไลฟ์สไตล์บนศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ย่านเตาปูน
ด้วยระยะหางจากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนเพียง 90 เมตร โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วย

รถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงินและสายสีม่วงที่สถานีเตาปูนซ่ึงเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์ และใกล้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีบางซ่อน รายล้อมไปด้วย

แหล่งอำานวยความสะดวกครบครัน ทั้งตลาด สถานศึกษา โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

Eco-Design
โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ มีการออกแบบให้

สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทรอบข้าง ท้ังการเลือกวางทิศทาง

อาคารท่ีช่วยลดผลกระทบจากรังสีแสงอาทิตย์ท่ีให้ความร้อนสูง  

การเพ่ิมช่องเปิดในส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้-ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของอาคารเพ่ือให้อาคารสามารถระบายอากาศได้ดี การเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียวให้มากข้ึน และการออกแบบให้ทุกพ้ืนท่ีของโครงการสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

Green Layering Garden
สวนแบบเล่นระดับ และพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ท่ีออกแบบมาเพ่ือ

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลาง

ธรรมชาติ และ Jogging track เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการมี

สุขภาพท่ีดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน

Eco-Lobby
โถงต้อนรับท่ีเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีสีเขียว การสร้างพ้ืนท่ีส่วนกลางแบบ 

Semi-Outdoor space ท่ีลมธรรมชาติสามารถพัดผ่านได้ตลอดเวลา 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานจากเคร่ืองปรับอากาศแล้ว

ยังเป็นการลดความเส่ียงของการได้รับมลพิษหรือเช้ือโรคท่ีอยู่ภายใน

อากาศ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้งานอีกด้วย

Relaxing pool
สระว่ายนำ้าท่ีช้ัน 9 ของโครงการออกแบบมาเพ่ือให้ผู้พักอาศัยใน

โครงการสามารถพักผ่อนได้อย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีเงียบสงบ รายล้อมด้วยต้นไม้เพ่ือให้ความสดช่ืนและใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ

Co-Working space
บาลานซ์ชีวิตในเมืองด้วยพ้ืนส่วนกลางท่ี “พอดี” กับสไตล์ 

การทำางานของยุคปัจจุบัน ด้วยพ้ืนท่ี Co-Working Space ท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย 

ในทุกมิติ

แปลงผักสวนครัว
พ้ืนท่ีบนดาดฟ้า จัดทำาเป็น Roof Garden ท่ีให้ผู้พักอาศัยสามารถ 

ปลูกพืชผักสวนครัวได้ตามความต้องการ ซ่ึงนอกจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียวแล้ว ยังเป็นการช่วยลดความร้อนท่ีจะเข้าสู่อาคารได้อย่างดี 

อีกด้วย

ใส่ใจในทุกรายละเอียด
พ้ืนท่ีในทุกตารางน้ิวของห้องชุดถูกออกแบบโดยผ่านกระบวนการ

วิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยจริงในทุกมิติ ใส่ใจใน 

ทุกรายละเอียดเพ่ือให้ “พอดี” การใช้ชีวิตประจำาวันของทุกเพศทุกวัย



กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจาก 
คู่แข่ง ท้ังห้องชุดและพ้ืนท่ีส่วนกลาง โดยทำาการวิจัย
และพัฒนารูปแบบจากองค์ความรู้และประสบการณ์ใน 
การพัฒนาโครงการผ่านศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ 

ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการ 
ตามกลยุทธ์ ทำาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคา อีกท้ังยังมีการกำาหนดเง่ือนไขการขายให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้ังจัดหาบริการ
ทางการเงิน เพ่ือช่วยเหลือให้ลูกค้ามีความสะดวก 
ในการขอสินเช่ือและสร้างโอกาสการมีท่ีอยู่อาศัย 
ได้ง่ายข้ึนอีกด้วย 

1P

2P

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 
(Place)
กำาหนดทำาเลท่ีต้ังของสำานักงานขายให้อยู่ใกล้กับพ้ืนท่ี
พัฒนาโครงการ เพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดได้ชัดเจน 

3P

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริม 
การขาย (Promotion)
กำาหนดทำาเลท่ีต้ังของสำานักงานขายให้อยู่ใกล้กับพ้ืนท่ี
พัฒนาโครงการ เพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดได้ชัดเจน 

4P

กลยุทธ์ด้านขั้นตอนและกระบวนการ 
(Process)
ปรับปรุงกระบวนการทำางานโดยคำานึงถึงความ
สะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำาคัญ ต้ังแต่การจอง
และทำา สัญญา ไปจนถึงช่องทางการชำาระเ งิน 
ซ่ึงคำานึงถึงปัญหาและความจำาเป็นของลูกค้าเป็นหลัก  
มีการส่ือสารท่ีชัดเจนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ทุกข้ันตอน
การดำาเนินงานมีมาตรฐานและการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบ

กลยุทธ์ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(People)
บริษัทมีการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส 
หรือ Touch Point และการกำาหนดมาตรฐาน 
การอบรมการบริการของพนักงาน ตาม LPN Service 
Culture (S-E-R-V-I-C-E) เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
เชิงบวกให้กับลูกค้า โดยมีระดับการเป็นผู้สนับสนุน
องค์กร NPS (Net Promoter Score) เป็นการประเมิน
หลังการขาย รวมท้ังมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ 
และเร่ืองร้องเรียน เพ่ือนำามาปรับปรุงการให้บริการ 

5P

6P
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SDGs :

GREEN MARKETING MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

บริษัทได้มีการกำาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบ้านหลังแรกที่ “พอดี” กับการอยู่อาศัย และเป็น “บ้าน” ที่มีคุณภาพ  

คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสนองต่อความต้องการมีบ้าน และเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีต่อไป LPN ดำาเนินนโยบายการตลาดด้วย 

ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภคทัง้กอ่นและหลงัการสง่มอบ เคารพสทิธขิองผูบ้รโิภค ทำาตามคำาสญัญาที่ไดใ้หไ้วก้บัลกูค้า รวมไปถงึปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่อยา่ง

เป็นธรรม โดยกลยุทธ์ทางการตลาด 6 ประการของ LPN มีดังนี้ 

8 DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH

10 REDUCED 
INEQALITIES
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Green Marketing Management 
Standard Checklist of LPN

บริษัทได้กำาหนดให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing Management Standard เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 

การดำาเนินงานด้านการสื่อสารการตลาดอย่างเป็นธรรมเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ Green Marketing Management ขององค์กร โดยมาตรฐาน 

ดังกล่าวนับเป็นจรรยาบรรณในเชิงสมัครใจขององค์กรที่ได้กำาหนดข้ึนเองเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำาเนินงานภายใน เพื่อความเป็นธรรมในการทำา

กิจกรรมหรือสื่อสารการตลาดแก่ลูกค้า และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมไปในเวลาเดียวกัน 

มาตรฐานดังกล่าวได้นำาเอาหลักกลยุทธ์ทางการตลาด 6P มาพัฒนาเป็นข้อกำาหนดในแต่ละรายการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการด้านการตลาดที่ยั่งยืน 

โดยมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ราคา (Price) 

สถานที่ (Place) 

บุคคล (People)

กระบวนการดำาเนินงาน (Process) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Physical Evidence) 

• การส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ตรงตามที่สื่อสารไว้ 

• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้าทุกครั้ง 

• การรับประกันและให้การดูแลหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์

• ราคาและเงื่อนไขการชำาระเงินเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

• กำาไรที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

• สำานักงานขายพร้อมให้บริการกับลูกค้าตามข้อกำาหนด

•  มาตรฐานการให้บริการตามท่ีกำาหนด (Human Touch Point) 

•  อบรมและให้ความรู้แก่พนักงานรวมถึงจรรยาบรรณ

•  กำาหนดมาตรฐานในการสื่อสารของพนักงานขายต่อลูกค้า 

 ด้วยความชัดเจนถูกต้อง

•  ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

•  กำาหนดรายละเอียดเง่ือนไขการซ้ือขายให้เป็นไปตามข้อกำาหนด 

 ของ สคบ. 

•  เอกสารประกอบการขายทุกประเภทต้องชัดเจนโปร่งใส ไม่คลุมเครือ  

 ไม่มีวาระซ้อนเร้น ตรวจสอบได้ 

• อบรมพนักงานขาย ให้เป็นท่ีปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการเงิน 

• ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้ากรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ หรือมี 

 ความจำาเป็นบางประการในการยกเลิกการซ้ือ จะมีการพิจารณา 

 คืนเงินให้ 

• มีช่องทางให้ลูกค้าในการแจ้งข่าวสารหรือร้องเรียน เม่ือเกิดปัญหา 

 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

•  ส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ เช่น มี 

Co-Dining, Co-Living

โปรโมชั่น (Promotion) 
• โฆษณา ส่งเสริมการขายชัดเจน โปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และ 

  ไม่โจมตีคู่แข่งขัน 

• ส่งเสริมให้คนมีบ้าน ด้วยโครงการ “บ้านสานฝัน”

Green Marketing Management Standard Checklist มีจำานวนทั้งสิ้น 7 ข้อ ดังนี้

GREEN MARKETING MANAGEMENT
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GREEN MARKETING 
MANAGEMENT OPERATION

ผลการดำาเนินงาน

การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

และคู่แข่ง
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN MARKETING MANAGEMENT4.

GREEN MARKETING MANAGEMENT

การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส หรือ Touch Point ผ่านระยะของการให้บริการ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1. ก่อนซื้อ 2. ระหว่างซื้อ และ  

3. หลังซื้อ แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญที่แอล.พี.เอ็น.ได้มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญที่สุดขององค์กร นั่นคือ “ลูกค้า” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี  

(Customer Experience) วิเคราะห์และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุของลูกค้า (Customer Life Cycle)  

และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ เพิ่มความภักดี (Brand Loyalty) ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

บริษัทกำาหนดการสร้างประสบการณ์ลูกค้าโดยกระบวนการการให้บริการท้ัง Human - Non-Human ผ่าน Touch Point และมีการกำาหนด Touch Point 

ขององค์กรดังนี้

การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่าน Touch Point

การสร้างประสบการณ์ลูกค้า

• ระหว่างซื้อ

ลูกค้าต้องได้รับการส่ือสารข้อมูลความคืบหน้า

โครงการและกระบวนการในการดำาเนินงาน

ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณค่า

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และเตรยีมความพร้อม

ในการเขา้อยูอ่าศยั รวมท้ังคุณคา่ทีล่กูคา้จะได้

รับเมื่อเข้าพักอาศัย

• หลังซื้อ

เริ่มตั้งแต่รับมอบผลิตภัณฑ์และเข้าอยู่อาศัย

ลูกค้าจะได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและ 

ความปลอดภัย ผ่านการบริหารชุมชน ตาม

แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”

• ก่อนซื้อ

ตัง้แตเ่ริม่สนใจโครงการ ลกูคา้ตอ้งไดร้บัขอ้มูล 

ที่ ถูกต้องตรงความต้องการ ไม่บิดเบือน  

เพื่อการตัดสินใจ การได้รับข้อมูลข่าวสาร 

จากช่องทางที่สะดวกและได้รับบริการที่

ประทับใจ

34. แจ�วคอนโด

35. พนักงานขับรถตู�

33. เจ�าหน�าที่ธุรกิจนายหน�า

32. เจ�าหน�าที่ซ�อมหลังโอน

31.  รปภ.สัมพันธ�

30.  แม�บ�านนิติฯ

29.  รปภ. นิติฯ

28.  ช�างอาคาร

27. เจ�าหน�าที่ธุรการนิติฯ

26. ผู�จัดการชุมชน

24. ทรัพย�ส�วนกลาง

23. สิ�งอำนวยความสะดวก

25. ห�องชุด

22. เจ�าหน�าที่ธนาคาร

21. เจ�าหน�าที่ป�ยมิตร

19. เจ�าหน�าที่บร�หารประสบการณ�ลูกค�า

18. เจ�าหน�าที่ LPN 17. เจ�าหน�าที่การเง�น

16. เจ�าหน�าที่โอนฯ

15. Mobile App.

14. ระบบติดตามค�างวด

13. LPN Payment Card

12. สำนักงานนิติฯ

11. สำนักงานโอนฯ

10. กิจกรรมงานรับมอบห�องชุด

9. รปภ. สำนักงานขาย

8. แม�บ�านสำนักงานขาย

7. เจ�าหน�าที่ขาย

6. Call Center

5. กิจกรรมงานขาย

4. ห�องตัวอย�าง

3. www.lpn.co.th

2. สำนักงานขาย

1. ที่จอดรถ

20. เจ�าหน�าที่ก�อสร�าง

Touch Point
Wheel

Non-Human

Human

ลูกค�าผู�สนใจโครงการ
(Prospect)

เจ�าของร�วม
/ผู�พักอาศัย
(Resident

/Co-owner)

ลูกค�า
ผ�อนดาวน�

(Customer)

ประสบการณ�ระหว�าง
ซื้อ

   
  ป
ระ
สบ
กา
รณ
�ระ
หว
�าง
กา

รพ
กัอ
าศยั

    ประสบการณ
�ก�อนการซื้อ
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บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น เพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีช่องทางสำาหรับการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ปัญหา 

ให้กับลูกค้าด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 4 ช่องทาง ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้เปิดช่องทาง 

การสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงผ่านโปรแกรม Line และได้พัฒนาให้ช่องทางดังกล่าวสามารถสื่อสารและให้บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 

ให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัล

จากการติดตามผลเสียงสะท้อนลูกค้า 5 ปีย้อนหลังจะเห็นได้ว่าข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้น 3 ปีติดต่อกันโดยเฉพาะในปี 63 เพิ่มข้ึนจากปี 62 

จำานวน 59 เรื่อง (16%) จากข้อมูลบริษัทวิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นจากวิถีชีวิตในการพักอาศัยที่เปลี่ยนไป โดยลูกค้าพักอาศัยใน

โครงการมากขึ้น ทำางานที่บ้านในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตขององค์กรด้านการบริหารอาคารชุดทำาให้จำานวนโครงการ

ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ในปีที่มาเสียงสะท้อนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ิมข้ึน บริษัทยังคงให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกในการตอบสนองและเร่งดำาเนินการ 

แก้ไขตรวจสอบ ด้วยในสถานการณ์ COVID-19 ทำาให้การแก้ไขในบางกรณีเป็นไปได้ยาก แต่ก็ทำาให้เกิดแนวทางการดูแลลูกค้า 

ในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การนำาเสียงสะท้อนในด้านลบมาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ให้เกิดข้ึนอีกในอนาคต ในขณะเดียวกันก็จะยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการท่ีได้รับฟังจากคำาชมเชยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

สร้างความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็น “ชุมชนน่าอยู่” อย่างยั่งยืน

จากช่องทางดังกล่าว บริษัทได้รับเสียงสะท้อนเพื่อนำามาพัฒนาทั้งสิ้น 652 กรณี โดยแบ่งออกดังนี้

ช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า

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

เว็บไซต์
www.lpn.co.th

แอพลิเคชัน
LPN v Care 

Line
LPN Connect

•	ชมเชย 111 112429 •	เสนอแนะ•	ร้องเรียน กรณี กรณีกรณี

•	จำานวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า	ปี	2559-2563	(ครั้ง)

700

600
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400

300

200

100

0

จำานวน

2559

603

134 134 110 132

2560

69 45

461

360
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429
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กระบวนการบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากลูกค้า
บริษัทรวบรวมและจัดกลุ่มข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งกลุ่มข้อร้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) 
และกลุ่มคุณค่าบริการ (Service Value) และมีกระบวนการจัดการเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจากลูกค้าในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

กระบวนการ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ลูกค้า/

ผู้อยู่อาศัย
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารประสบการณ์
ลูกค้า (CEM)

เริ่มต้น

รับเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการแก้ไข

รายงานเร่ืองร้องเรียน

สอบถามผล
การแก้ไขปัญหา

รายงานผลการแก้ไข

รับรายงาน
เรื่องร้องเรียน

สอบถาม
ปัญหา

อธิบายการ
แก้ปัญหา

ดำาเนินการแก้ไข

สำาเนารายงาน
เรื่องร้องเรียน

รายงานเรื่องร้องเรียน 
และบันทึกในระบบ

จัดเก็บรายงาน

1

2

4

5

7

8

6

3

รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
- LPN Care, Website, Call Center, Line
- สายตรงถึงพนักงาน
- เว็บไซต์ภายนอก เช่น pantip.com
- ผู้บริหาร

ส่งต่อเรื่องร้องเรียน
หรือโทรแจ้งฝ่ายท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 วัน 
และบันทึกในระบบร้องเรียน

ดำาเนินการแก้ ไข และบันทึก
ผลการแก้ไขในระบบและโทรแจ้ง
แนวทางการแก้ปัญหากับลูกค้า

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการแก้ ไข
กับฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
และผู้บริหาร

สรุปรายงานประจำาเดือน
ส่งผู้บริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

จัดเก็บรายงาน 
พร้อมนำากรณีท่ีน่าสนใจ แบ่งปันและศึกษา 
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)

ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถาม
ผลการแก้ ไขปัญหา

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องเรียน
เพ่ือติดต่อลูกค้าภายใน 1 วัน หลังจาก
รับเร่ืองร้องเรียน

จบการทำางาน
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1.
การตอบสนองข้อร้องเรียน 
จากภายใน 1 ชม.

2.
นำาขอ้รอ้งเรยีนซำา้มาจดัทำา

เปน็ความรู ้และ  Q&A เพือ่

สื่อสารล่วงหน้า

3.
บริหารข้อร้องเรียนตาม

ลำาดับความรุนแรงและ 

ผลกระทบต่อลูกค้า

Service Evaluation ยังคงเป็นระบบที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการและระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (NPS : Net Promotor  

Score) ในปนีี ้โดยทกุการใหบ้รกิารลกูคา้จะถกูวดัความพงึพอใจหลงัใหบ้รกิารทนัทแีละระบบจะมกีารแจง้เมือ่ผลประเมนิลกูคา้ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ที่บริษัทกำาหนด บริษัทจะมีการติดต่อสอบถามถึงบริการที่บกพร่องหรือความต้องการจากลูกค้า เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไข 

นอกจากการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนหรอืเสยีงสะทอ้นจากลกูคา้ทีเ่กดิขึน้แลว้ บรษิทัยงัมวีธิกีารบรหิารจดัการเพ่ือหาแนวทางปอ้งกนัไม่ใหข้้อรอ้ง

เรยีนเดมิๆ เกดิขึน้อกี เพือ่ความพงึพอใจและเปน็ประโยชนส์งูสดุตอ่ลกูคา้ โดยหลกัประการหน่ึงในการนำาข้อรอ้งเรยีนมาเปน็กรณตีวัอยา่งให้พนกังาน

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีหลักการต่อเนื่องจากการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้

ภาพรวมคะแนนในปี 2563 เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการปรับวิธีการประเมินให้เข้มข้นมากขึ้น เก็บแบบสอบถามออนไลน์เพื่อหาจุดบกพร่องสำาหรับ

ปรับปรุงให้มาตรฐานดีขึ้น และส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาวต่อไป

การประเมินและความพึงพอใจของลูกค้า

แนวทางป้องบริหารข้อร้องเรียนเพื่อความยั่งยืน

• ความพึงพอใจการให้บริการ • ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
   (Net Promoter Score: NPS) 

ปี ปี

1
Hour

2562 94%

2563 96%จากผู้ใช้บริการ	418,590	ครั้ง

2562 84%

2563 95%

2561 91% 2561 51%

2560 85% 2560 36%

2559 93% 2559 43%
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สำานักงานขายออนไลน์ 
(Sale Online)

บริการเพื่อผู้พักอาศัย 
(LPN Living Solution)

สถานะชุมชน โควิด-19
(Community Situation)

ติดต่อเรา
(Contact Us)

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน จาก Offline ไปสู่ Online และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยและแรงกระตุ้นที่สำาคัญที่ทำาให้องค์กรต่างๆ  

พัฒนาบรกิารใหม่ๆ  และใชแ้พลตฟอรม์ออนไลน ์เพือ่ใหบ้รกิารทีต่อบโจทยก์บัวถิชีวีติใหมข่องพฤตกิรรมลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

ทั้งจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส ผ่านการสัมผัสหรือพบปะบุคคลอื่นๆ หรือการเดินทางไปยังสถานที่ 

ที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ 

บริษัทได้เห็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการดังกล่าว จึงได้พัฒนาการให้บริการลูกค้า ผ่านแพลตฟอร์ม Line Official  

Account - LPN Connect ซึ่งช่องทาง Line เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย และมี

คุณสมบัติในการให้บริการที่หลากหลาย ใช้งานง่าย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อลดความกังวลและเพิ่มความสะดวกสบาย 

ให้กับลูกค้า ซ่ึงสามารถใช้บริการต่างๆ ได้โดยลดการสัมผัสและไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำานักงานขายหรือสำานักงาน 

นิติบุคคลอีกต่อไป

จากการเปิดให้บริการในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 70,000 คน ซึ่ง “การบริการเพ่ือผู้พักอาศัย” ได้แก่  

การชำาระค่าบริการ การรับใบเสร็จ - ใบแจ้งหนี้อิเล็คทรอนิกส์ การแจ้งเตือนพัสดุ บริการแจ๋วลุมพินี การแจ้งซ่อมห้องชุด  

คือ ส่วนงานบริการที่ได้รับการตอบรับใช้บริการมากที่สุดในแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีแผนในการเพิ่ม 

งานบริการและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การบริการ 

ที่เป็นเลิศและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม โดยมี 

เป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการและอยู่อาศัยใน “ชุมชนน่าอยู่”



Safety of Workers 
and Participants
ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการดำาเนินงานก่อสร้าง มีมาตรฐานการ

อบรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเข้มงวดด้าน 

ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รวมถึงให้ความสำาคัญทางด้านอาชีวอนามัยและ

คุณภาพชีวิตของแรงงาน

S
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GREEN CONSTRUCTION PROCESS
การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง
ในฐานะของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านลบจากกระบวนก่อสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบโครงการท่ี

พัฒนา บริษัทจึงมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนากระบวนการก่อสร้างสีเขียวโดยเฉพาะสำาหรับ LPN ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดผลกระทบด้านลบจากการก่อสร้าง 

ด้วยการนำาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะท่ีเกิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติมาพัฒนา  

ควบคู่ไปกับการดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P ท่ีเป็นแนวทางด้ังเดิมในการบริหารจัดการโครงการของบริษัทให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ของ LPN จนเกิดเป็นมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกโครงการ 

ท่ีพัฒนาโดยบริษัทจะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

Quality of Product

Cost Control and Management

Speed of Delivery

Environmental Responsibility

บริหารและดำาเนินการก่อสร้างโดยคำานึงถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ ท้ังในส่วนกลางและห้องชุด เพื่อ 

ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า   

ควบคุมและบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีประเมินไว้ 

ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นและปิยมิตรทุกฝ่าย  

ควบคุมความเร็วในการก่อสร้างและกระบวนการ

ทำางานให้เป็นไปตามท่ีกำาหนด ป้องกันและหลีกเล่ียง 

ข้อผิดพลาดท่ีอาจทำาให้โครงการเกิดความล่าช้าได้  

ดำาเนินการโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

ลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างทั้งในบริเวณ

ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง ปฏิบัติตามแนวทางการ

ลดผลกระทบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และตรวจสอบอย่างเข้มข้น

Q

C

S

E

People Management
บริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างในทุกมิติ ได้แก่ 

ให้ความเป็นธรรมด้านสิทธิแรงงานและคุณภาพชีวิต

ของแรงงานก่อสร้าง การดูแลรับผิดชอบผลกระทบ

กับเพื่อนบ้านข้างเคียง การพัฒนาและเติบโตร่วมกัน 

กับปิยมิตรหรือคู่ค้าของบริษัท และร่วมพัฒนา

ชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้าง    

+P

SDGs :
6 CLEAN WATER 

AND SANITATION 8 DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH

9 INDUSTRY, 
INNOVATION AND 
INFRASTRUCTURE

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING 4 QUALITY

EDUCATION1 NO POVERTY

12 RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

13 CLIMATE
ACTION 15 LIFE ON LAND

10 REDUCED 
INEQALITIES

5 GENDER
QUALITY
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ผลการดำาเนินงาน

การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ

ก่อสร้าง
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN CONSTRUCTION PROCESS5.

กิจกรรมการก่อสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในโครงการของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ได้ถูกกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ 

จะมีการตรวจวัด เก็บข้อมูล และประมวลผลในทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือความเสียหายท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

และเพื่อนบ้านข้างเคียง โดยมาตรฐานดังกล่าว จะครอบคลุมการควบคุมมลภาวะทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

การป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง 
Construction Pollution Prevention 

LPN Green Construction Process
Standard Checklist of LPN

มาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard ถูกพัฒนาและใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ด้วย

การร่วมมือกับปิยมิตรในการก่อสร้างที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยมาตรฐานนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา 

จากเกณฑ์การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ เช่น เกณฑ์ LEED จากสหรัฐอเมริกา เกณฑ์อาคารเขียว TREES ของสถาบัน

อาคารเขียวไทย รวมไปถึงมาตรฐานการควบคุมมลพิษ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มาตรฐาน 

ของบริษัทสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานได้ในทุกมิติ 

สำาหรับโครงการคอนโดมิเนียม มาตรฐานการปฏิบัติงานจะถูกแบ่งออกเป็น 7 หมวดตามข้ันตอนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การจัดเตรียมงาน

ก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบและการดูแลบ้านพักคนงาน โดยมีการปฏิบัติงานทั้งหมด 71 ข้อ และมีเป้าหมายในการดำาเนินงานให้ได้มากกว่า 90% 

ในทุกโครงการที่มีการก่อสร้างอยู่ 

บริษัทยังอยู่ในการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวเพื่อใช้กับโครงการบ้านพักอาศัย โดยได้มีการจัดทำามาตรการทดลองขึ้นทั้งหมด 4 หมวด คือ
 

 1. การศึกษา สำารวจอาคารข้างเคียง และการเตรียมงานก่อสร้าง และการทำางานทั่วไป 

 2. งานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อน และการจัดการนำ้าเสียภายใน

 3. การก่อสร้างบ้านตัวอย่างและอาคารส่วนกลาง

 4. การก่อสร้างบ้าน 

รวมทั้งหมด 47 ข้อ เพืื่อทดลองใช้ในโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย และเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน และตั้งเป้าหมายต่อไป โดยมีกำาหนด

เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี 2566 
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บริษัทให้ความสำาคัญกับการจัดการนำ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยจะมีการจัดทำารางระบายนำ้าชั่วคราวไม่

ให้นำ้าจากภายในพื้นที่ก่อสร้างไหลออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง มีบ่อตกตะกอน และบ่อบำาบัดภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจะ

ต้องทำาการบำาบัดนำ้าทิ้งทั้งหมดให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ระบบสาธารณะ

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด มีดังนี้ ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ของแข็งทั้งหมด

ที่ละลายนำ้า (Total Dissolved Solids: TDS) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand:BOD) 

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids: TSS) นำา้มัน และไขมัน (Oil & Grease: O&G) ไนโตรเจน

ทั้งหมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ค่าซัลไฟด์ และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform  

Bacteria: FCB)

เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและมลภาวะทางอากาศ LPN มีมาตรการการปฏิบัติงานท่ีเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน 

การกดัเซาะของหนา้ดนิ การจำากดัพ้ืนทีก่ารทำากจิกรรมทีท่ำาใหเ้กดิฝุ่น การคลมุผา้ใบทีต่วัอาคารระหวา่งการกอ่สรา้ง และ

การพรมนำ้าเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยจะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโครงการก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ได้กำาหนดไว้ 

พารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด มีดังน้ี ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ปริมาณฝุ่นละออง 

ขนาดเล็ก (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) 

และก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม (THC)

ในระหว่างการก่อสร้าง อาจมีหลายกิจกรรมที่ทำาให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนจนก่อความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้าน 

ข้างเคียงได้ ดังน้ัน LPN จึงได้มีมาตรการการควบคุมและป้องกันการเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนในทุกกิจกรรมที่อาจ 

เกิดความเสี่ยง เช่น การตอกเสาเข็ม การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเสียงดัง หรือการขนย้ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยจะมี

การใช้เครื่องมือตรวจวัดและบันทึกค่าที่ได้อยู่โดยตลอด

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด มีดังน้ี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน 

ระดับความสั่นสะเทือนตามแนวตั้ง (Vertical) แนวขวาง (Transverse) และแนวนอน (Longitudinal)

ปญัหาเรือ่งขยะทีเ่กดิจากการกอ่สรา้งเปน็อกีประเดน็หนึง่ทีส่ามารถสง่ผลกระทบในวงกวา้ง และเปน็จดุกำาเนดิของมลพษิ

อีกหลายประการ LPN จึงได้กำาหนดมาตรการการจัดการขยะท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการ โดยขยะที่เกิดจากกิจกรรม 

การก่อสร้างจะถูกแยกกันจัดเก็บและกำาจัดตามประเภทของขยะ แยกออกเป็น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล 

ข้อมูลที่ทำาการบันทึก ได้แก่ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อสร้าง แบ่งตามชนิดของขยะ 

1. มลภาวะทางนำ้า

2. มลภาวะทางอากาศ

3. มลภาวะทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน

4. มลภาวะจากขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง

GREEN CONSTRUCTION PROCESS
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นอกเหนือไปจากกิจกรรมการก่อสร้าง บริษัทยังให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก

โครงการกอ่สรา้ง โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัประจำาโครงการโดยเฉพาะ รวมถงึจดัการอบรมดา้นความปลอดภยัในการทำางานใหส้อดคลอ้ง

กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ยังได้พัฒนามาตรฐานบ้านพักคนงานสีเขียว LPN Green Construction Camp มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการ

ของคนงานในบ้านพัก ให้บ้านพักมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยกับการพักอาศัยและการดำารงชีวิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนงานก่อสร้างที่ทำางานภายในโครงการของเรา การดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างของ LPN เริ่มต้ังแต่ดูแลสุขอนามัย 

ส่วนบุคคล จัดเตรียมบ้านพักคนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี 

ให้กับคนงาน ทั้งการตรวจสุขภาพประจำาปี จัดอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้ยาสามัญประจำาบ้านที่ถูกต้อง การฉีดวัคซีน

ปอ้งกนัโรคคอตบี บาดทะยกั และหดัเยอรมนั การสุม่ตรวจสารเสพติด จนถงึการจดักจิกรรมอืน่ๆ สรา้งเสรมิขวัญกำาลงัใจในการทำางาน นอกจากนัน้  

บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ความปลอดภัยเฉพาะเด็กที่พ่อและแม่ของเด็กสามารถนำาลูกมาฝากเลี้ยงในขณะที่ไปทำางาน โดยจะมี

คนดูแลและสอนหนังสือให้กับเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
Safety and Living quality of Construction Workers  
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แนวทางการดูแลบ้านข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
นอกจากการดูแลผลกระทบจากการก่อสร้าง บริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียงด้วยการประสานงานกับผู้นำาชุมชนเพื่อเข้า
สำารวจพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่รอบๆ โครงการ ตั้งแต่ก่อนดำาเนินการก่อสร้างในพื้นที่ และให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับโครงการหรือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ (พื้นที่อ่อนไหว) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ความกังวลใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการ
การสนับสนุน โดยบริษัทจะเข้าประสานงานดำาเนินการให้กับชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน และช่วยลดข้อร้องเรียนท่ีอาจเกดิขึ้น
ภายหลัง

ก่อนเริ่มงาน

เสาเข็ม

ก่อนเริ่มงาน

เสาเข็มและ

ทุกสัปดาห์

พบปัญหา

ไม่พบ
ปัญหา

ก่อนเริ่มงาน

เสาเข็ม

ภายใน 1 วัน

ทุกเดือน

ข้ันตอนการดำาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับเหมาฝ่ายก่อสร้าง

เริ่มต้น

สำารวจสภาพแวดล้อม

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

สร้างความสัมพันธ์

กับบ้านข้างเคียง

กำาหนดมาตรการ

ป้องกันมลภาวะ

สรุปประเมินผล

ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม
บ้านข้างเคียง

ดำาเนินการ

ตามมาตรการ

ดำาเนินการแก้ไข

รวบรวมข้อมูล

สำารวจสภาพแวดล้อมรอบโครงการ
ก่อนเร่ิมก่อสร้าง สำารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ 

จัดทำาแผนผังบ้านข้างเคียง ระบุบ้านเลขท่ี ช่ือเจ้าของบ้าน 

เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเข้าแนะนำาตัว

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบ้านข้างเคียง
เข้าพบบ้านข้างเคียง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

และรับฟังความคิดเห็น สอบถามผลกระทบ

กำาหนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากโครงการ 
ขึงผ้าใบกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง การกวาดขยะ

การสร้างบ้านพักคนงาน ฯลฯ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และติดตามความคืบหน้า 
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสมำา่เสมอ  

หากพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียนท่ีก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนกับบ้านข้างเคียง ให้รีบดำาเนินการแก้ไข

รวบรวมข้อมูล
6.1 ความรู้สึกของบ้านข้างเคียง

6.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

6.3 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปรับปรุง

สรุปประเมินผล

ดำาเนินการแก้ ไขปัญหา
เม่ือมีความเดือดร้อนและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

จะต้องหาทางดำาเนินการแก้ไขให้คล่ีคลายโดยทันที

จบการทำางาน

1

2

3

4

6

7

5

GREEN CONSTRUCTION PROCESS
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ผลการดำาเนินงาน Green Construction Process ของปี 2563
ในปี 2563 บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างท้ังหมด 5 โครงการ โดยท้ังหมดได้ดำาเนินการตามมาตรฐาน Green  

Construction Process Standard ทั้งหมด 71 ข้อ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และมีผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

ทั้งนี้ ทุกโครงการสามารถดำาเนินการตามมาตรฐานได้มากกว่าร้อยละ 90 และมีผลการดำาเนินงานเฉลี่ยรวมทุกโครงการร้อยละ 98 ตามเป้าหมาย

ที่ได้กำาหนดไว้ 

สำาหรับโครงการบ้านพักอาศัยที่ได้มีการทดลองใช้มาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวสำาหรับบ้านพักอาศัย มีทั้งหมด 8 โครงการ โดยมีผลการดำาเนินงาน 

ดังนี้ 

ผลการดำาเนินการโดยรวมของโครงการบ้านพักอาศัยทั้ง 8 โครงการ ตามมาตรฐานฉบับทดลองอยู่ท่ีร้อยละ 88 ซึ่งข้อมูลจากการเข้าประเมินผล  

จะถูกนำาไปใช้พัฒนาการดำาเนินงาน และตั้งเป้าหมายมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวสำาหรับบ้านพักอาศัยในอนาคตต่อไป

ลำาดับท่ี โครงการ
จำานวนคร้ัง
ท่ีเข้าตรวจ

(ความถ่ี 2 เดือน / คร้ัง)

ร้อยละท่ีทำาได้
ตามมาตรฐาน

(สะสมตลอดโครงการ)

ผลท่ีได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

1

2

3

4

5

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร  

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์ 

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

6

5

6

3

3

100

100

100

100

100

ลำาดับท่ี โครงการ จำานวนคร้ังท่ีเข้าตรวจ
(ความถ่ี 2 เดือน / คร้ัง)

ร้อยละท่ีทำาได้ตามมาตรฐาน
(สะสมตลอดโครงการ)

1

2

3

4

5

6

7

8

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่

ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม 

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า 

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตชั่น

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 

BAAN 365 เมืองทอง

BAAN 365 พระราม 3

5

5

5

5

2

5

2

6 

89

95

79

90

85

76

93

100
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GREEN CONSTRUCTION PROCESS

การจัดการขยะภายในโครงการก่อสร้าง 

ขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และขยะที่เกิดจากชีวิตประจำาวันของคนงาน

ก่อสร้าง ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกัน โดยขยะที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง หรือขยะทั่วไป จะถูกรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานรัฐ

นำาไปกำาจัดตามหลักสุขาภิบาล ส่วนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนั้น ถึงแม้ว่าโครงการของ LPN จะได้รับการออกแบบโดยมีแนวคิด Modular system 

เพือ่ลดการสญูเสยีของวัสดตุามปจัจยัดา้นกายภาพตัง้แตต้่นกระบวนการ แตก่ย็งัไมส่ามารถหลกีเลีย่งใหไ้มเ่กดิเศษวสัด ุหรอืขยะจากการกอ่สรา้งได ้

บรษิทัจงึมกีระบวนการเฉพาะเพือ่จดัการเศษวสัด ุโดยเริม่ตัง้แตก่ารคัดแยกเศษวสัดุเปน็หมวดหมู ่ควบคมุจดุทิง้เศษวสัดภุายในโครงการ มมีาตรการ

ขนถ่ายวัสดุออกจากหน้าโครงการ และมีนโยบายนำาวัสดุที่ได้จากการก่อสร้างบางส่วนนำากลับมาใช้ใหม่ในโครงการถัดไป 

•	แผนผังการจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

นำกลับมาใช�จำหน�าย ถมที่ฝ�งกลบ

ประเภทขยะและการจัดการ

ขยะที่เกิดจากการก�อสร�าง ขยะที่เกิดจากคนงาน

รวบรวมส�งหน�วยงานภาครัฐ

นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

เศษไม� /

เศษเหล็ก /

เศษอลูมิเนียม

วัสดุร�ไซเคิลได� วัสดุร�ไซเคิลไม�ได�

เศษปูน /

เศษยิปซั่ม
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*จำานวนวัสดุก่อสร้าง นับจากโครงการที่เริ่มก่อสร้างในปี 2563 จำานวน 3 โครงการ คือ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี ลุมพินี เพลส เตาปูน 

อินเตอร์เชนจ์ และลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร 

รายการ หน่วย
จำานวนปริมาณวัสดุ
จากโครงการปี 2562 

ท่ีนำากลับมาใช้

จำานวนปริมาณ
วัสดุท่่ีใช้ในปี 2563

(3 โครงการ)

สัดส่วนวัสดุ
จากโครงการปี 2562 

ท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

ไม่สามารถนำาวัสดุจากโครงการเก่ามาทดแทนได้ 

ปริมาณ
วัสดุใหม่

งานขนย้ายดิน 

ไม้แบบ 

เหล็กเสริมคอนกรีต 

บ้านพักคนงาน 

รั้วผ้าใบโครงเหล็กรอบโครงการ 
ความสูง 6.00 ม. 

คอนกรีต 

ทรายถม 

ลบ.ม. 

ตร.ม. 

กก.

ห้อง 

ม. 

ลบ.ม.

ลบ.ม.

9,105.40

196,164.00

4,377,281.00

1,300.00

1,348.00

35,634.00 

3,594.00

             9,105.40

             5,884.93

         218,864.06

                 91.00

                673.86

100

3

5

7

50

0

190,279.07

4,158,416.94

1,209.00 

674.14

จะเหน็ไดว้า่ จากนโยบายการนำาวสัดจุากโครงการเกา่กลบัมาใชใ้หม ่รว่มกนักบัการจดัสรรทรพัยากรในการกอ่สรา้งอยา่งมปีระสิทธภิาพทำาใหบ้รษัิท

สามารถลดการใช้วัสดุโดยรวมได้ถึงร้อยละ 30 เนื่องจากวัสดุก่อสร้างบางรายการสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้มากถึง 2-5 โครงการ  

นอกเหนือจากนโยบายลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างด้วยการหมุนเวียนและนำากลับมาใช้ใหม่ บริษัทยังอยู่ในช่วงการพัฒนามาตรการ

จัดการขยะ และการใช้ประโยชน์อื่นๆ จากเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างกระบวนการก่อสร้างสีเขียวแบบไร้ขยะตามโครงการ LPN Zero Waste ต่อไป 

•	ปริมาณวัสดุที่นำากลับมาใช้ใหม่ในปี	2563	(3	โครงการ)

ขนย�ายดิน

9,105 ลบ.ม. 196,164 ตร.ม.

ไม�แบบ

4,377,281 ตัน 

เหล็กเสร�มคอนกร�ต

1,300 ห�อง

บ�านพักคนงาน

1,348 ม.

รั้วผ�าใบโครงการเหล็ก
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COVID-19 กับการก่อสร้างของ LPN 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนตั้งแต่ต้นปี 2563 ท่ีผ่านมา LPN  
ได้ร่วมกับ LPN Team เพ่ือพัฒนามาตรการพิเศษสำาหรับหน่วยงานก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างโดยเฉพาะ 
เนื่องจากพนักงานทำางานด้วยกันอย่างใกล้ชิด และอยู่อาศัยแบบเป็นกลุ่ม ทำาให้มีความเสี่ยงสูงหากมีการแพร่ระบาดขึ้น 
โดยมีการให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแลตนเอง และสื่อสารถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดตลอดเวลา 

บริษัทจัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ของคนงานก่อสร้างใน 16 โครงการท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
ทั้งหมด 1,284 คน โดยทุกโครงการไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 

มาตรฐานการทำางานภายในหน่วยงานก่อสร้าง	

มาตรฐานการควบคุมการระบาด	และการดำาเนินการภายในบ้านพักคนงาน

1. ทำาการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าพ้ืนท่ีก่อสร้างทุกคร้ัง 

2. ล้างมือก่อนเข้าหน่วยงานทุกคร้ัง

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน

4. ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพให้กับคนงาน 

6. จัดให้มีทางเข้า-ออก พ้ืนท่ีก่อสร้างเพียงทางเดียว 

7. จัดให้ทุกถังขยะมีฝาปิดมิดชิด 

1. กำาหนดเวลาเปิด-ปิด ประตูบ้านพักคนงาน จาก 5.00 น. - 22.00 น. เป็น 5.00 น. - 20.00 น. และปรับเปล่ียน 
 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

2. รถขายอาหารท่ีสามารถเข้าพ้ืนท่ีบ้านพักคนงานได้ต้องเป็นรถท่ีได้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน 

3. ไม่อนุญาตให้คนงานออกนอกบริเวณบ้านพักในช่วงวันหยุด ยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็น ให้แจ้งหัวหน้างาน 
 ให้ทราบก่อนเท่าน้ัน

4. ห้ามคนนอกเข้าพ้้ืนท่ีบ้านพักโดยเด็ดขาด

5. จัดให้มีทางเข้า-ออก พ้ืนท่ีบ้านพักคนงานเพียงทางเดียว 

6. จัดให้ทุกถังขยะมีฝาปิดมิดชิด 

7. อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีส่วนกลางเฉพาะเวลาท่ีทำากิจกรรมท่ีจำาเป็น และขอความร่วมมือให้อยู่ภายในห้องพัก 

LPN SCOOP
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GREEN COMMUNITY MANAGEMENT
การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ 

ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรสิ้นสุดเพียงแค่การส่งมอบ “ที่อยู่อาศัย” ให้แก่ลูกค้า แต่ควรเข้ามาบริหารจัดการอาคาร 
(Building Management) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นถึงความสำาคัญที่มากกว่านั้น จึงได้พัฒนา
แนวคิดจากการบริหารอาคารสู่การบริหารชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี สังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข

ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษัทสร้างสรรค์และส่งมอบ “บ้าน” ให้กับสมาชิก “ครอบครัวลุมพินี” กว่า 120,000 ครอบครัว รวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” หรือ  
“Livable Community” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานเท่านั้น แต่ยัง
ให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขและสังคมที่ดี มีความอบอุ่น ปลอดภัย รวมทั้งสร้างจิตสำานึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ 
สมำ่าเสมอ ตามแนวทาง F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาสู่ “ชุมชน 
น่าอยู่เพื่อทุกวัย” เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชนลุมพินีทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแนวทาง F-B-L-E-S+P 
ประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

Facility Management
การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลส่วนกลาง
ให้คงประสิทธิภาพพร้อมและปลอดภัยสำาหรับ 
การใช้งาน ทั้งส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรม สิ่งอำานวย
ความสะดวก และงานระบบอาคารต่างๆ เช่น ลิฟต์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

F

Budgeting Management
การบริหารจัดการงบประมาณการเงินของนิติบุคคล 
ให้ เป็น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บการอ นุมัติ จาก 
ที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงิน
กองทนุและทรพัยส์ว่นกลางใหม้เีสถยีรภาพและรายได ้
เพื่อความม่ันคงทางการเงินของชุมชน ง่ายต่อ 
ความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

B

Life Quality Management
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริม 

ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอาคารชุด  
และบ้านพักอาศัย อำานวยความสะดวกสบายให้กับ
ผู้อยู่อาศัย เพ่ือการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข  
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
และพัฒนาชุมชนระหว่างสมาชิก “ลุมพินี”  

L

Environment Management
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทให้

ความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยยึดหลัก Green Clean Lean 

เป็นสำาคัญ อาทิ การดูแลรักษาปลูกต้นไม้ทดแทน

พ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนโดยรวม การคัดแยกขยะและ 

นำาเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ การบำาบดันำา้เสยีกอ่นออก

สู่แหล่งนำ้าสาธารณะ และการนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ใน

โครงการ การป้องกันมลภาวะทางอากาศ รวมถึงการ

ประหยัดพลังงานในโครงการ 

E
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People Management
การบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้องในงานบริหารชุมชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ คณะกรรมการนิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิด 
การร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจ และบริหารจัดการปัญหาข้อขัดแย้งของผู้พักอาศัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่
ทศันคตแิละทกัษะของบคุลากร กำาหนดแนวทางการสือ่สารเพือ่เพิม่ความรู ้ความเข้าใจในการบรหิารชุมชนแกค่ณะกรรมการนติฯิ โดย
เฉพาะประธานกรรมการนติฯิ เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการชมุชนเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั การสรา้งชมุชนทีย่ั่งยนืมอีงคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้
 • บุคลากรภายใน
 • ผู้อยู่อาศัย 
 • คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

+P

Security & Safety Management
การบริหารจัดการความปลอดภัย ตั้งแต่การออกแบบผังโครงการ การตรวจสอบและรักษามาตรฐานของระบบอุปกรณ์ เช่น  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงพัฒนาอบรมบุคลากรที่ทำาหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
อยู่เสมอ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในชุมชน  

S

ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการชุมชน และทีมงานฝ่ายจัดการนิติฯ ที่มีบทบาทต่อการจัดการให้ชุมชนมีความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีการพัฒนา
บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการเพ่ือสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ ตามกลยุทธ์
การสร้างชุมชนน่าอยู่ 

ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ ทั้งเจ้าของร่วมและผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้กำาหนดแนวทางและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่และ 
ยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึนโดยฝ่ายจัดการฯ เพ่ือการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เสริมสร้างสังคมที่ดีและสร้างชุมชนน่าอยู่ 

เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในโครงการ และขับเคลื่อนกระบวนการของการสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยการเสริมความรู้ให้แก่
ประธานและกรรมการนิติฯ ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรภายใน

ผู้อยู่อาศัย

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT 

SDGs : 6 CLEAN WATER 
AND SANITATION 7 AFFORDABLE AND 

CLEAN ENERGY 11 SUSTAINABLE 
CITIES AND 
COMMUNITIES

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING 12 RESPONSIBLE 

CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

10 REDUCED 
INEQALITIES 15 LIFE 

ON LAND 16 PEACE, JUSTICE 
AND STRONG
INSTITUTIONS

1 NO POVERTY
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MANAGEMENT OPERATION

ผลการดำาเนินงาน

การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชิีวิต

ของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ
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การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ Green Community Management เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ของบริษัท และการร่วมกัน 

รับผิดชอบต่อลูกค้าในฐานะ “ผู้อยู่อาศัย” และชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสองกลุ่มน้ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญของเรา โดยใช้หลักการ 

บริหารจัดการ FBLES+P คือ Facility Management, Budgeting Management, Life Quality Management, Environment Management, 

Security Management และ People Management โดยในปี 2563 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้ 

จำานวนนิติบุคคล
อาคารชุด  
บ้านพักอาศัย 

187
21

165
21

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย    

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

8,520,000 
526,000

155,000
3,700

จำานวนชุมชน จำานวนพื้นที่ จำานวนครอบครัว

ผลการดำาเนินงาน
GREEN COMMUNITY MANAGEMENT6.

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT 
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ปี 2563 บริษัทดำาเนินโครงการ “LPN Zero Waste” อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท 

ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single-Use Plastic และมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อลดการเกิดขยะ 

ในทุกกระบวนการทำางาน รวมถึงการสร้างความรู้และกระบวนการจัดการขยะที่ครอบคลุมทุกด้าน  

โครงการ “LPN Zero Waste” เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินีที่เกิดขึ้นจากความต้องการตอบสนองต่อประเด็น 

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ ณ ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้พักอาศัย 

ผ่านการดำาเนินงาน 3 ส่วน คือ  1. ให้ความรู้ผ่านนิทรรศการและสื่อผสมอย่างต่อเนื่อง (เดือนละ 1 เรื่อง) 

     2. สร้างแรงจูงใจผ่านเกมและกิจกรรม 

     3. สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการลงมือทำา

นอกจากนั้น บริษัทมีแผนดำาเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำาถุงผ้า 

มาใส่ของ แก้วนำ้ามาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำาหรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้าน

มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่

ร่วมโครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟต์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 

 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินี 
ในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำาหนดแนวคิดของวันส่ิงแวดล้อมโลก ปี 2562 รณรงค์ภายใต้คำาขวัญ “Beat Air Pollution” เรียกร้องให้ 

ทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำาเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ 

รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อเนื่องและมากขึ้น รวมท้ังการคำานึงถึง 

ผลกระทบจากปัญหามลพิษต่างๆ อาทิ PM 2.5 จึงกำาหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งด้าน 

การจัดการขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนำ้า ดังนี้  

LPN ZERO WASTE 0
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การจัดการขยะในชุมชนลุมพินี 
ชุมชนลุมพินีมีการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหารและขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  

โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉล่ีย 1,398 ตันต่อเดือน สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 0.16% อย่างไรก็ตามเม่ือติดตามในรายละเอียด 

ข้อมูลเฉลี่ย/วัน แล้วพบว่า จากการส่งเสริมการแยกขยะในชุมชนที่ผ่านมา ปริมาณขยะที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้นั้นมีสัดส่วนที่ลดลงจาก 

ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของการใช้บริการ Delivery ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไป 

96.33% (เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ท่ีขยะเศษอาหารและขยะท่ัวไปมีปริมาณ 94.97%) ขยะรีไซเคิล 3.61% (ลดลงจากปี 2562 ท่ีปริมาณขยะรีไซเคิล 4.96%) 

และขยะอันตราย 0.06% (คงที่จากปี 2562 ที่มีปริมาณขยะอันตราย 0.07%)

บริษัทได้ศึกษาองค์ประกอบขยะในอาคารชุด เพ่ือรวบรวมข้อมูลปริมาณและชนิดของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งระบบการจัดการขยะ 

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือนำาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อการจัดการขยะอย่างย่ังยืน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในเชิงเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดการของเสียด้วย 

กระบวนการใช้ซำ้า (Reuse) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 

ลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

96.33%

ขยะทั่วไป

รวมขยะทั่วไป 44,903 กก./วัน

3.61%ขยะร�ไซเคิล

รวมขยะร�ไซเคิล 1,682 กก./วัน

แม�บ�านคัดแยกได� 504 กก./วัน

0.06%ขยะอันตราย

รวมขยะอันตราย 30 กก./วัน

1

ถังคัดแยกได� 1,178 กก./วัน2

ค�าเฉลี่ยปร�มาณขยะ

ขยะรวม 46,615 กก./วัน (~1,398 ตัน/เดือน)
คิดเป�น 1 วัน 1 คนทิ�งขยะ ประมาณ 220 กรัม

ปร�มาณขยะ
ในชุมชน

•	ระบบการจัดการขยะภายในโครงการ	

ถังขยะประจำาชั้น
-	ขยะเศษอาหาร

-	ขยะทั่วไป

-	จัดเก็บวันละ	2	ครั้ง

(10.00	น.,	16.00	น.)

แม่บ้าน
•	 คัดแยกประเภทขยะขั้นต้น

•		ขนย้ายไปห้องพักขยะ

เจ้าของร่วม

ผู้พักอาศัย

พื้นที่ส่วนกลาง

แม่บ้าน
•	 คัดแยกประเภท	ครั้งที่	2

•	 รวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวม

รวบรวมขยะรีไซเคิล
ไว้ในห้องพักขยะแห้ง

รถจัดเก็บขยะ	กทม.
เข้าขนย้ายทุก	1-2	วัน

ขายขยะรีไซเคิล
2-4	ครั้งต่อเดือน

โรงกำาจัด
ขยะอันตราย

โรงกำาจัดขยะมูลฝอย

รถจัดเก็บขยะ	กทม.
เข้าขนย้ายทุก	1-2	วัน

ถังขยะ
ประจำาชั้น

ถังขยะ
รีไซเคิล

ถังขยะ
อันตราย

ขยะจาก
ห้องพัก

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT 
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ระบบลิฟต�

ระบบป��มน้ำดี

ระบบบำบัดนํ้าเสีย

ระบบแสงสว�าง

ระบบไฟฟ�าหลัก

สระว�ายน้ำและเคร�่องออกกำลังกาย

เคร�่องปรับอากาศและอื่นๆ

20%

20%

20%

10%
5%

15%

10% ปร�มาณ
การใช�พลังงาน
ในพ�้นที่ส�วนกลาง
ของนิติบุคคล

การบริหารจัดการไฟฟ้า

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องชุดพักอาศัย มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 70% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดในชุมชน ส่วน 30% ที่เหลือเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้

สำาหรับพื้นที่ส่วนกลางและงานระบบ ประกอบด้วย ระบบลิฟต์ ระบบปั๊มนำ้าดี ระบบบำาบัดนำ้าเสีย ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าหลัก สระว่ายนำ้าและ

เครื่องออกกำาลังกาย และระบบเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ในปี 2563 มีการใช้ไฟฟ้างานระบบและพื้นที่ส่วนกลาง (คิดจากโครงการทั้งหมด จำานวน 

144 โครงการ) เฉลี่ยเท่ากับ 4,988,000 หน่วย (kWh) ต่อเดือน หรือ 59,856,000 หน่วย (kWh) ต่อปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 18.45 ล้าน

บาทต่อเดือน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.5 

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในชุมชนลุมพินี

โครงการอายุ	3-8	ปี	ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยลดพลังงาน	67,700	หน่วย/เดือน

(คิดเป็น	-2.62%)	ประหยัด	250,500	บาท/เดือน

	 	=	ประหยัด	3.0	ล้านบาท/ปี
ปี	62	=	2,587,300	หน่วย/เดือน

ปี	63	=	2,519,600	หน่วย/เดือน
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กิจกรรมปิดไฟสัปดาห์ที่	3	และ	4	ของทุกเดือน

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมที่ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า สำาหรับไฟฟ้าส่วนกลางและงานระบบ ได้แก่ การเลือกใช้อุปกรณ์

และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องมือควบคุม 

การใช้ไฟฟ้า การติดต้ัง Solar PV Rooftop การวางแผนการใช้ไฟฟ้า

และการเดนิระบบเครือ่งจกัรเปน็เวลา โดยแนวทางการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าในพื้นท่ีส่วนกลางจะไม่ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำาวันของ 

ผูพั้กอาศยั ซึง่ชว่ยประหยดัพลงังานไฟฟา้เฉลีย่ไดเ้ทา่กบั 67,700 หนว่ย

ต่อเดือน ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่ากับ 250,500 บาทต่อเดือน ลดลงจาก

ปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 2.62% (คิดจากโครงการที่มีอายุ 

3 - 8 ปี) 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ได้แก่ กิจกรรม

ปิดไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง 1 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ที่ 3 และ 4 ของเดือน  

โดยมีโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำานวน 176 โครงการ สามารถ

ลดพลังงานไฟฟ้าได้รวมทั้งหมด เท่ากับ 21,988 กิโลวัตต์ ประหยัด 

ค่าไฟฟ้าได้เท่ากับ 81,354 บาท

#LPNCHANGE

176
โครงการ

เข�าร�วม

คิดเป�นเง�น

81,354
บาท

ป�ดไฟ 1 ชั่วโมง
ประหยัดไฟ

21,988
กิโลวัตต�

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT 
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การลดการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการจากการบำาบัดนำ้าของกรุงเทพมหานคร	

บริษัทได้ทำาการยกเลิกปั๊มนำ้าที่เป็นระบบบำาบัดภายในโครงการ โดยนำานำ้าเสียเข้าระบบบำาบัดกลาง กทม. และเขตเทศบาล รวม 39 โครงการ  

ยกเลิกปั๊ม ยกเลิกการตรวจวิเคราะห์นำ้าทิ้ง ลดค่าบำารุงรักษาภาพรวมทำาให้ประหยัดได้ถึง 80% เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายระบบบำาบัดนำ้าเสีย

การใช้พลังงานทดแทนในชุมชนลุมพิน	ี

ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน มีการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในชุมชนลุมพินีแล้ว จำานวน 3 โครงการ โดยแต่ละโครงการ

มีความคืบหน้าการดำาเนินงานดังนี้

(1) โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา ดำาเนินการติดตั้งและเปิดใช้งาน Solar PV Rooftop ครบ 100% ทำาให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 

 ส่วนกลางลดลง 10,740 กิโลวัตต์ต่อเดือน หรือคิดเป็น 17.4% และประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 38,700 บาทต่อเดือน (เมื่อเปรียบเทียบ 

 กับการใช้ไฟฟ้าก่อนการติดตั้ง Solar PV Rooftop)

(2) โครงการลุมพินี เพลส พระราม 8 มีความคืบหน้าการติดตั้ง Solar Rooftop คิดเป็น 73% ที่เหลืออยู่ระหว่างการยื่นเอกสารพิจารณา  

 ทั้งนี้จากการใช้งาน สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 8% และประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน (เมื่อเปรียบเทียบ 

 กับการใช้ไฟฟ้าก่อนการติดตั้ง Solar PV Rooftop)

(3) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ มีความคืบหน้าการติดตั้ง Solar Rooftop คิดเป็น 78% ที่เหลืออยู่ระหว่างการย่ืนเอกสารพิจารณา จากการ 

 ใช้งาน สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5.9% และประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 27,400 บาทต่อเดือน (เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้า 

 ก่อนการติดตั้ง Solar PV Rooftop)

ลุมพินี	เพลส	พระราม	9	-	รัชดา

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าพื้นที่ส่วนกลาง

ลง 17.4% และประหยัดค่าไฟฟ้าได้

เฉลี่ย 38,700 บาทต่อเดือน

ลุมพินี	เพลส	พระราม	8

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 8% 

และประหยัดค่าไฟฟ้าได้

เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน

อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5.9%

และประหยัดค่าไฟฟ้าได้

เฉลี่ย 27,400 บาทต่อเดือน

อุปกรณ์และระบบงานไฟฟ้า	

บริษัทได้ดำาเนินการติดตั้งเครื่องมือควบคุมการใช้ไฟฟ้า และเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ติดตั้งชุดควบคุม 

ความเร็วรอบมอเตอร์ให้ประหยัดพลังงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เข้ากับระบบปั๊มนำ้าทำาความเย็น (VSD - Variable Speed Drive) เปลี่ยน

หลอด LED แล้ว จำานวนรวม 142,000 หลอด เป็นต้น

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	

เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรแสงสว่างส่วนกลางในช่วงเวลา 20:30 - 21:30 น. เป็นเวลา 

1 ชั่วโมงทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน และการเลือกเปิด-ปิดแสงสว่างเป็นช่วงเวลา และปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักและก่อนเลิกงาน

5.9%8%17.4%
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การบริหารจัดการนำ้า

(เฉลี่ยคน	1	คนใช้นำ้า	70-75	ลิตร/วัน)

แหล่งนำ้าที่ใช้ในชุมชนลุมพินีมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค โดยในปี 2563 มีปริมาณการใช้นำ้าเฉลี่ยเท่ากับ 

734,360 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน นำ้าที่ผ่านการใช้แล้วหรือนำ้าเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณเฉลี่ย 587,490 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน คิดเป็น 80%  

ของปริมาณนำ้าทั้งหมดในชุมชน ส่วนปริมาณนำ้าที่เหลือบางส่วนระเหยไปตามธรรมชาติ และบางส่วนถูกกักเก็บไว้ใช้ มีปริมาณเฉลี่ย 146,870 

ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน คิดเป็น 20% ของปริมาณนำ้าทั้งหมดในชุมชน

โดยนำ้าที่ผ่านการใช้แล้วหรือนำ้าเสียทั้งหมดจะผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ ซึ่งการบำาบัดนำ้าเสียแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

การบำาบดัดว้ยระบบบำาบดันำา้เสยีของชมุชนลมุพนิ ีจำานวน 112 แหง่ การบำาบดัโดยระบบบำาบดักลางของกรงุเทพมหานคร/ทอ้งถิน่ มีจำานวน 47 แห่ง  

ทั้งนี้ นำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดนำ้าเสียของชุมชนประมาณ 0.87% ของนำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้ว จะนำากลับมาใช้ภายในชุมชน เช่น นำาไปรดนำ้า 

ต้นไม้ ล้างพื้นถนน และฉีดทำาความสะอาดบ่อบำาบัดนำ้าเสีย ส่วนนำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้วประมาณ 99.13% ที่เหลือจะถูกปล่อยออกสู่แหล่งนำ้า

สาธารณะ

ประมาณการใช้น้ำาประปาเฉลี่ย/เดือน	(100%)

734,360	ลบ.ม./เดือน

เข้าระบบบำาบัดและปล่อยสู่สาธารณะ	(80%)

587,490	ลบ.ม./เดือน

อุปโภค	บริโภค	และระเหยตามธรรมชาติ	(20%)

146,870	ลบ.ม./เดือน

ระบบบำาบัดภายในชุมชนลุมพินี

ทั้ง	112	นิติฯ 50 ชุมชน	นำาไปใช้ประโยชน์

เฉลี่ย	4,272	ลบ.ม./เดือน

%	เฉลี่ยสะสม	=	8.7%

ผ่านการบำาบัดปล่อยออกสู่สาธารณะ

(	สะสมปี	63	=	51,258	ลบ.ม.)

ส่งบำาบัดภายนอก

47	นิติฯ

การบริหารจัดการนำ้า

ผ่านเกณฑ์	107	ชุมชนส่งบำาบัด	กทม	40	นิติฯ

ส่งบำาบัดราชการส่วนที่ตั้ง	7	นิติฯ ไม่ผ่านเกณฑ์	5	ชุมชน

คิดเป็นสัดส่วน

%	เฉลี่ย	=	99.13%

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT 
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OUT PROCESS
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกกระบวนการ
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แนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการของบริษัท มุ่งเน้นส่งเสริมจิตสำานึกความรับผิดชอบที่เริ่ม

ต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึง ภายในองค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนา แล้วจึงขยายสู่สังคมภายนอก โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากร ลูกค้า ปิยมิตร ดังคำาที่ว่า “สิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีดีต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน เมื่อเราพร้อมจึงขยายออกไป 

สู่ชุมชนที่เราพัฒนาและบริหาร และสุดท้ายจึงขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง” (From Corporate ESR to Community ESR)

แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของนโยบายการบริหารจัดการชุมชนที่บริษัทมุ่งพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำาหรับทุกวัย” เพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายอ่ืน และส่งผลไปสู่แนวคิดในการทำากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกิจกรรมของบริษัทนั้น  

มุง่เนน้ไปทีก่จิกรรมทีส่ง่เสริมความสมัพนัธภ์ายในชมุชนและแสดงออกถงึความ “รว่มใจ หว่งใย แบง่ปนั” คืนใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่กจิกรรม 

ทั้งหมดนั้น เป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทจัดต่อเนื่องมาทุกปี 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ุใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ส่งผลให้ 

กิจกรรมต่างๆ อาจก่อให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการติดเชื้อ บริษัทจึงได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่และพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนอย่างมีระยะห่าง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ

1. Blood Donation Project
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการและส่งมอบโลหิตสำารองให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ภายใตโ้ครงการ “ลมุพนิ ีรว่มใจบริจาคโลหติ” จากหนว่ยรับบริจาคในชมุชนลมุพนิ ี 
โดยในปี 2563 มีหน่วยรับบริจาคในชุมชนเพ่ิมขึ้นอีก 1 หน่วยรับบริจาค คือ โครงการลุมพินี 
ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 รวมมีหน่วยรับบริจาคทั้งหมด 11 หน่วย ดังนี้ 

 1) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
 2) โครงการลุมพินี สุขุมวิท 77
 3) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์
 4) โครงการลุมพินี รามอินทรา - หลักสี่
 5) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา - รามคำาแหง
 6) โครงการพี.เอส.ที ซิตี้โฮม
 7) โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
 8) โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด
 9) โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา
 10) โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
 11) โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1

บริษัทตั้งเป้าหมายในการจัดหาปริมาณโลหิตสำารองให้ได้เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 > 5% (ปริมาณ 
โลหิตปี 2562 เท่ากับ 1.34 ล้าน ซี.ซี.) โดยในปี 2563 ได้รับปริมาณโลหิตสะสม จำานวน 
1,410,150 ซี.ซี. เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูลสะสม
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) 

โดยปี 2563
ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น 

1,410,150 ซี.ซี. 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 

5% 
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2. ลุมพินี ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤติิ COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตของหน่วยรับบริจาคทุกแห่ง หลายหน่วยงานที่มีการนัดหมาย 
ล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่างได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการเฝ้าระวังการเข้าพื้นท่ีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งมี 
การจำากัดการเดินทาง การจัดกิจกรรม รวมถึงความกังวลของประชาชนในการเดินทางออกจากที่พักอาศัย ทำาให้จำานวนการบริจาคโลหิตลดลง 
ต่อเนื่อง จนเกิดภาวะโลหิตสำารองไม่เพียงพอทั่วประเทศ

บริษัทจึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดหน่วยเคลื่อนท่ีเฉพาะกิจ เพ่ือรับบริจาคโลหิตในคอนโด “ลุมพินี” และโครงการ 
ที่บริษัทในเครือเป็นผู้รับจ้างบริหารโครงการ โดยมีโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมด 23 โครงการ (เป็นโครงการที่เป็นหน่วยตามแผน จำานวน 6 โครงการ 
และโครงการที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจ 17 หน่วย) จัดกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 41 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 26 มีนาคม - 29 สิงหาคม 2563 โดยมีโลหิตที่ได้ 
รับจากการบริจาคจำานวน 580,300 ซีซี จากผู้เข้าบริจาค 1,658 คน

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบเงินสนับสนุน จำานวน 200,000 บาท ในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งนำ้าใจ ด้วยการให้โลหิต” เพื่อจัดทำาเสื้อยืดประชาสัมพันธ์
โครงการ สำาหรับผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำาทุกปี 

• สรุปกิจกรรมบริจาคโลหิต (ตามแผน) ประจำาปี 2563

กราฟเปรียบเทียบปริมาณโลหิต	ปี	2562	และ	2563

23 โครงการ
จำานวนโครงการที่จัดกิจกรรม

2,075 คน
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1,658 คน
จำานวนผู้ที่บริจาคได้

580,300 ซีซี
ปริมาณโลหิตที่ได้

ลุมพินี	ร่วมใจบริจาคโลหิต
เป้าหมาย

ปริมาณโลหิตที่เพิ่มขึ้นจากปี		2562		≥5 4.95%

ผล

ปี 2562

ปี 2563

JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL

140,000

150,500

163,800

136,500

96,600

95,200

107,800

95,550

86,800

130,550

95,900

105,700

74,200

108,850

89,600

132,300

137,200

109,900

144,200

142,450

104,300

110,950

103,250

91,700

1,343,650

1,410,150

เพิ่มขึ้น
4.95%
(เมื่อเทียบ

กับปี 2562)

OUT PROCESS



AS PROCESS
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

อิงกระบวนการ

96

6 GREEN LPN
ONE REPORT 2020



97

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ คือ กิจการท่ีมีลักษณะการดำาเนินงานให้เป็นไปเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะ  
หรือ CESR-AS-Process ซ่ึงบริษัทดำาเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตสำาหรับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมในลักษณะของกิจการ 
เพื่อสังคม (Social Enterprise) 

นอกจากการดำานินงานในลักษณะของกิจการเพื่อสังคมแล้ว บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบันแอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเป็นการเฉพาะ โดยมีผลการดำาเนินงานต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา 

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ

LPC SOCIAL ENTERPRISE

LPC Social Enterprise เป็นบริษัทที่ถูกออกแบบมาให้เป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือ

ด้านคุณภาพชีวิตสำาหรับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ ”สตรีด้อยโอกาสทางสังคม” ได้มี

โอกาสในการทำางานและสามารถเลีย้งตวัเองไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์ร ีโดยบรษัิทไดใ้ห้คำานยิามของ

คำาว่า “สตรีด้อยโอกาสทางสังคม” ไว้ดังต่อไปนี้

  1. มีการศึกษาน้อย (ไม่รู้หนังสือ-ระดับประถมศึกษา) 

  2. มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำาพัง

  3. ถูกนายจ้างเก่าเอารัดเอาเปรียบในการทำางาน

  4. ผู้สูงอายุ (เกษียณอายุ)

  5. ผู้พิการ (มีบัตรผู้พิการ) 

นบัตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้ LPC มเีปา้หมายเพือ่สรา้งคุณภาพชีวติท่ีดีให้กบัสตรีในกลุม่นี้ใหส้ามารถ

หารายได้ที่เหมาะสมกับการดำารงชีพได้ด้วยตนเอง ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา การ

ให้อัตราค่าจ้างท่ีสูงกว่าค่าแรงข้ันตำ่าในอัตราร้อยละ 10 ฝึกทักษะอาชีพในด้านอื่นๆ เพื่อ

เป็นอาชีพเสริมในการยังชีพ รวมไปถึงการเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของ

พนักงานกับเจ้าหนี้ โดยบริษัทมีการพิจารณาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยและส่งเสริมวินัยการออม 

ให้กับพนักงานในกลุ่มนี้ เพื่อให้พนักงานในกลุ่มนี้มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแรงเพียงพอ 

ต่อการดำารงชีพ

ด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ LPN มีธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องมากมายหลายส่วน หนึ่งในงานบริการที่สำาคัญ คือ ธุรกิจบริการความสะอาด  

ซึง่พนกังานของบรษิทัในกลุม่นี ้ประกอบดว้ยพนักงานหญงิเปน็สว่นใหญ ่และโดยมากจะเปน็สตรทีีมี่รายไดน้อ้ย มีภาระตอ้งเลีย้งดคูรอบครวั และม ี

การศึกษาในระดับที่ตำ่ากว่าประถมศึกษา บริษัทจึงให้ความสำาคัญต่อการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ ตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 

เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ขึ้นมาดูแลพนักงานกลุ่มน้ี จนได้กลายมาเป็น บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด เพื่อให้โอกาสสตรี 

ผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน 

AS PROCESS
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ในปี 2563 มีพนักงานบริการชุมชนที่เข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อยโอกาสทางสังคมที่บริษัทกำาหนด มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ จำานวน 1,534 คน  

คิดเป็น 66% และผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ (ไม่ด้อยโอกาสทางสังคม) จำานวน 783 คน คิดเป็น 34% สำาหรับพนักงานผู้พิการและพนักงานผู้สูงอายุ  

มีการจัดสรรงาน ด้านบริการชุมชนลุมพินีและช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาใน 5 ด้าน กล่าวคือ 

โครงการสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ (กศน.) มผีูเ้ขา้รว่ม จำานวน 
26 คน (ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็น 15%) 
เนื่องจากมีผู้ลาออก ย้ายหน่วยงาน และบางส่วนจบการศึกษา
ในระดับนี้แล้ว
การศึกษาระดับ ปวส. ปี 2563 เป็นโครงการใหม่ที่บริษัทให้
พนักงานบริการชุมชน จำานวน 16 คนเข้าศึกษาในระดับ ปวส. 
สาขางานแมบ่า้น วทิยาลยัเอีย่มละออ โดยบรษัิทเป็นผู้สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
ใหแ้กพ่นกังานปฏบิตักิารและพนกังานบรกิารชมุชน มผู้ีเข้ารว่ม
โครงการจำานวน 12 คน
ส่งเสริมการศึกษาของบุตรพนักงาน โดยบริษัทมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน จำานวน 4,000 บาทต่อทุนต่อคน ในปี 
2563 มีบุตรพนักงานได้รับทุนการศึกษา จำานวน 624 คน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 17% นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนให้กับ
บุตรพนักงานที่เรียนดี โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ 
 - ระดับมัธยมศึกษา ปวส. และปวช. ทุนละ 5,000 บาท  
  จำานวน 38 ทุน
 - ระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท จำานวน 13 ทุน
สร้างการเติบโตในหน้าที่ โดยเปิดหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างาน
บริการชุมชน” มีผู้เข้าอบรมจำานวน 14 คน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน เปิดร้าน sHe 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับครอบครัวพนักงานรุ่นต่อไป 
(บุตรพนักงาน)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

การส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมพนักงานทำาความดี

การช่วยเหลือสังคม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา

การพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ เป็นพ้ืนฐานสำาคัญที่ช่วยผลักดัน 
ให้พนักงานบริการชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทจึงสนับสนุนและ
ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานบริการชุมชน รวมถึงการมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรพนักงานด้วย รายละเอียดดังนี้

บริษัทสนับสนุน และชื่นชมพนักงานบริการชุมชนท่ีทำาความดี 
จากการเก็บทรัพย์สิน พร้อมท้ังส่งคืนผู้รับ และการช่วยเหลือ 
ผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี มีพนักงานบริการชุมชนทำาความดี  
จำานวน 223 ครั้ง (ลดลง 50% เมื่อเปรียบกับปี 2562) เนื่องจาก 
ป ี2563 มกีารเปลีย่นวธิกีารบนัทกึผลใหม ่โดยแยกประเภททรพัยส์นิ
มีมูลค่าน้อยไม่นำาไปบันทึก เช่น กุญแจ คีย์การ์ด เป็นต้น 

มีการจัดแบ่งพนักงานบริการชุมชนออกเป็นกลุ่มโครงการ เพื่อ
ทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆ ได้แก่ วัด ชุมชน สถานีตำารวจ 
และชายหาด เป็นตน้ ซึง่มีการจดักจิกรรมจติอาสาทัง้หมด 2,362 ครัง้  
ลดลงจาก ปี 2562 คิดเป็น 17% เน่ืองจากรัฐบาลรณรงค์ให้เว้น 
ระยะหา่ง (Social Distancing) จงึมนีโยบายใหพ้นกังานบรกิารชมุชน
ชะลอการทำาจิตอาสาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 

นอกจากนี ้ชว่งการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 พนกังานบรกิาร
ชุมชนร่วมกันจัดทำา Face Shield  เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล สถานที่ราชการ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด จำานวน 
20,000 ชิ้น พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดจิตอาสา ในชุมชน
ใกล้เคียงโครงการด้วย

1 2

3
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โครงการรักการออม เป็นโครงการที่สนับสนุนให้พนักงาน 
มีเงินออม พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเปิดบัญชีออมทรัพย์
และฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทข้ึนไป โดยหักจากเงินเดือน  
เมื่อฝากครบ 12 เดือน บริษัทจะสมทบเงินฝากให้เดือนละ  
50 บาท โดยฝากเข้าบัญชีของพนักงานปีละ 1 ครั้ง (เริ่ม
จ่ายเงินสมทบครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2562) ปี 2563  
มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่ม จำานวน 384 คน
โครงการข้าวหม้อเดียวกัน เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพ  
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างพนักงานบริการ
ชมุชนในแต่ละโครงการ โดยมกีารมอบขา้วสารใหก้บัพนักงาน 
บริการชุมชน จำานวน 2,400 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  
คิดเป็น 14%
กิจกรรมปีใหม่ 2563 บริษัทจัดกิจกรรมวันปีใหม่เป็น
ประจำาทุกปี เพ่ือเป็นของขวัญให้กับพนักงานบริการชุมชน  
โดยในงานจะมีกิจกรรมมอบเข็มที่ระลึกสำาหรับพนักงาน
บริการชุมชนที่มีอายุงานครบ 10 ปี 15 ปี
โครงการข้าวสารราคาถูก มีการจำาหน่ายข้าวสารในราคา
ต้นทุนให้กับพนักงานบริการชุมชน โดยในการส่ังซื้อ จะมี
การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และให้ผู้ที่สนใจส่ังซ้ือผ่านช่อง
ทางออนไลน์ ซึ่งมียอดการสั่งซื้อทั้งหมด 1,530 ถุง เพิ่มขึ้น 
จากปี 2562 คิดเป็น 236%

4.1

4.2

4.3

4.4

การส่งเสริมและสร้างความสุข 
ให้กับพนักงานบริการชุมชน 

การผลิตนำ้าหมักจุลินทรีย์

รายละเอียดดังนี้ 

การผลตินำา้หมกัจลุนิทรยีส์ำาหรบัใชใ้นกจิกรรมทำาความสะอาดภายใน
โครงการ จำานวน 34,738 ลิตร 

4

5

จากการดำาเนินงานของ LPC ท่ีมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม 

โดยไม่หวังผลกำาไรมาตลอดหลายปี LPC จึงมีการจัดทำา  

Social Enterprise Standard Checklists (จำานวน 22 ข้อ) เพ่ือให้ 

การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดย Social Enterprise  

Standard Checklists แบ่งเป็น 2 หมวด ดังน้ี

หมวดท่ี 1 

คุณสมบัติของ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” ประกอบด้วย 5 หมวดย่อย คือ

 1) การกำาหนดวัตถุประสงค์ทางสังคม (จำานวน 3 ข้อ)

 2) รายได้หลัก (จำานวน 1 ข้อ)

 3) นโยบายและระบบการจ้างงานท่ีเป็นธรรม (จำานวน 4 ข้อ)

 4) กระบวนการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสังคม (จำานวน 3 ข้อ)

 5) การจัดการผลกำาไร (จำานวน 3 ข้อ)

หมวดท่ี 2 

ความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้เสียของ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมประกอบด้วย 1 หมวดย่อย คือ การสร้าง

คุณภาพชีวิตของพนักงานบริการชุมชน (จำานวน 8 ข้อ)

ปี 2563 ดำาเนินงานตาม Social Enterprise Standard  

Checklists ครบทุกข้อ

Social Enterprise
Standard Checklists 

AS PROCESS
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หัวข้อ
(Check Lists) 

หมวด คุณสมบัติของ
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม”

1. การจ้างงานกลุ่มด้อยโอกาส

2. มียกผลกำาไรหลังหักค่าใช้จ่ายให ้
 กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร  
 หรือกิจกรรมเพื่อสังคม

3. ไม่มีการปันผลกำาไรให้กับผู้ถือหุ้น

12. ผลกำาไรที่เกิดขึ้นนำาไปลงทุนซำ้า

5. มีการสรรหาพนักงานที่เป็น 
 สตรีด้อยโอกาสจากชุมชน 
 รอบข้างและภูมิภาค

6.  มีการจ่ายค่าแรงสูงกว่ากฎหมาย  
 (ขั้นตำ่า 331 บ.)

7. มีรายการสวัสดิการสูงกว่า 
 กฎหมายกำาหนด
 (สวัสดิการตามกฎหมาย  
 2 รายการ 1.ค่าแรงขั้นตำ่า  
 2.ปกส.,กองทุนเงินทดแทน)

8. มีการให้ความสำาคัญกับความสุข   
 มากกว่าผลประกอบการ

>50% 
ของจำานวน 
พนง.ประจำา

>75%

100%

66%

100%

100%

100%

10%

600% (สูง
กว่ากฏหมาย
กำาหนด
18 รายการ)

97%
(พ.ค., ต.ค.63)

รายได้หลัก
4.  รายได้หลักจะต้องมาจากการ 
 ทำาการค้าของสินค้าหรือบริการ 

กระบวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9. มีการจัดทำานำ้าหมักชีวภาพ
 เพื่อลดการใช้สารเคมี

10. มีการจัดการของเสีย 
 โดยการคัดแยกขยะในชุมชน

11. มีการส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ 
 รวมกลุ่มทำา “จิตอาสา” ทำาความ 
 สะอาดรอบชุมชน

>50% 
ของยอด
รายรับ

100%
(ข้อมูล 
ณ ธ.ค.63)

100%

10%

>50%

%ความสุข
>90%

ทุกไตรมาส

100%

>2ครั้ง/กลุ่ม
โครงการ/
เดือน

>50%

ไตรมาสท่ี 1-4
(34,738 ลิตร)

100%

 
1.5 ครั้ง
(2,362 ครั้ง
135 โครงการ)

100%

กำาหนดวัตถุประสงค์ทางสังคม

กำาหนดการจัดการผลกำาไร

กระบวนที่เป็นมิตรต่อสังคม
นโยบายและระบบการจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

พอ
ประมาณ

มี
เหตุผล

มี
ภูมิคุ้มกัน

ผู้
ถือหุ้น

พนัก
งาน

ลูกค้า คู่ค้า บ้าน
ข้าง
เคียง

แรง
งาน

ส่ิง
แวด
ล้อม

ผู้อยู่
อาศัย

ดัชนี
ช้ีวัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

SDGs

ความสอดคล้องกับ
หลัก ศก.พอเพียง

ผู้มีส่วนได้เสีย

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING

12 RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

12 RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

12 RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 
AND PRODUCTION

สรุปผลการดำาเนินงาน
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หัวข้อ
(Check Lists) 

13. มีการส่งมอบงานบริการ
 ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน 
 ที่กำาหนด

14. มีการกำาหนดกำาไรอย่างเหมาะสม
 (ก่อนสวัสดิการส่วนเพิ่ม, โบนัส  
 และเงินสนับสนุน)

ความ
พึงพอใจ
>85%

กำาไรจากการ
ดำาเนินงาน 
>5%

96 %
(ณ ก.ย. 63 )

7%
(ข้อมูล 
ณ ธ.ค 63)

สร้างคุณภาพชีวิต

15. มีการส่งเสริมการศึกษาให้กับ 
 พนักงาน และบุตรพนักงาน 
 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
 

16. มีการจัดให้มีแหล่งเงินช่วยเหลือ  
 สำาหรับความจำาเป็นฉุกเฉิน 
 (เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย)

17. มีการสร้างงานที่เหมาะสมให้กับ
 กลุ่มผู้สูงวัย หลังเกษียณอายุ

18. มีการจัดหาสินค้า (อุปโภค 
 บริโภค) ราคาถูกให้กับพนักงาน

19.  มีแผนดูแล เฝ้าระวังด้านสุขภาพ 
 ของพนักงาน

20.  มีการจัดทำาแผนพัฒนา 
 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 (Signature Course)

21. มีการส่งเสริมให้เกิดรายได้เสริม  
 จากแผนพัฒนาอาชีพเสริม

22. มีแผนอบรมพัฒนา ส่งเสริม  
 คุณธรรม และทัศนคต ิ
 ในการดำารงชีวิต

4 ระดับ
ประถม
มัธยม
ปวช./ปวส.

วงเงิน
1.5 ล้าน
บาท/ปี

100%

>2 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 หลักสูตร
(SCMTC)

≥1 หลักสูตร

≥2 หลักสูตร

1. ก่อนประถม     
 3 คน
2. ประถม          
 4 คน
3. มัธยม          
 19 คน
4. ปวส. 16 คน
   รวม 54 คน

1.44 
ล้านบาท

100%
(QC ISO,ธุรการ, 
ร้านขายเคร่ืองด่ืม 
ช้ัน 11)

2 ครั้ง
(ก.ย., ธ.ค.63)

1 ครั้ง/ปี
(ส่งเสริมให้
พนักงานใช้
สิทธิ์ตรวจ
สุขภาพกับ
ประกันสังคม)

1 หลักสูตร
(ไตรมาส 
ที่ 3, 4/63)

1 หลักสูตร

2 หลักสูตร

พอ
ประมาณ

มี
เหตุผล

มี
ภูมิคุ้มกัน

ผู้
ถือหุ้น

พนัก
งาน

ลูกค้า คู่ค้า บ้าน
ข้าง
เคียง

แรง
งาน

ส่ิง
แวด
ล้อม

ผู้อยู่
อาศัย

ดัชนี
ช้ีวัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

SDGs

ความสอดคล้องกับ
หลัก ศก.พอเพียง

ผู้มีส่วนได้เสีย

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

1 NO POVERTY

3 GOOD HEALTH 
AND WELL-BEING

หมวด ความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้เสีย
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม

8 DECENT WORK 
AND ECONOMIC 
GROWTH

4 QUALITY
EDUCATION

4 QUALITY
EDUCATION

4 QUALITY
EDUCATION
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sHe Cafe แนวคิดในการก่อตั้ง sHe Cafe

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงปีใหม่ ทำาให้ 
LPC ตะหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับลักษณะการให้บริการทำาความสะอาด
ภายในห้องชุด หรือ “แจ๋วลุมพินี” ซึ่งต้องเข้าไปให้บริการลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดทั้งกับตัวแม่บ้านในสังกัดและลูกค้า บริษัทจึงเกิด
แนวคิดในการสร้าง sHe Cafe ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อน 
ทีเ่กดิขึน้กบัพนกังาน และสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวัของสตรีดอ้ยโอกาส 
ซึ่งนอกเหนือไปจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสตรีเหล่านั้นแล้ว sHe Cafe
ยังเป็นโครงการเริ่มต้นของการสร้างงาน สร้างทักษะให้กับคนในครอบครัวของ 
สตรีด้อยโอกาส ด้วยการเปิดโอกาสให้บุตรของสตรีด้อยโอกาสเหล่านั้นได้ 
เข้ามาเรยีนรูก้ารทำาเครือ่งดืม่และการจดัการรา้น ไมว่า่จะเปน็ การฝึกเปน็บารสิตา้  
การฝึกเป็นคนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตรวจเช็คจำานวนสินค้าคงเหลือ งานต้อนรับ
ลูกค้า การรับ-ส่ง Order รวมไปถึงงานแคชเชียร์ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ 
แล้วยังเพิ่มทักษะความรู้ในการทำางาน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสตรี 
ด้อยโอกาสและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
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โดย sHe Cafe เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงท่ีพนักงาน LPN และพนักงานของบริษัทต่างๆ  
ในอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ กลับมาทำางานและเปิดให้บริการตามนโยบายการเปิดเมืองของรัฐบาล sHe Cafe จึงเริ่มต้น 
จากสาขาแรกทีน่ัน้ และไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้ทกุคนเปน็อยา่งด ีดว้ยราคาเครือ่งดืม่ทีส่ามารถจบัตอ้งได ้และสะดวก
ในการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง sHe Cafe ได้กลายเป็นอีกสถานท่ีในการให้บริการพ้ืนท่ีสำาหรับประชุมและพักผ่อน
สำาหรับคนทั่วไปที่ทำางานอยู่ภายในอาคารสำานักงานลุมพินี ทาวเวอร์

นอกเหนือไปจากการให้บริการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น sHe Cafe ยังได้มีการพัฒนาปรับสูตรเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง  

โดยได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นจากลูกค้า รวมถึงการจัดฝึกอบรมและคิดค้นวิธีการทำางานเพื่อควบคุมคุณภาพ 

เครื่องดื่ม คุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงานในโครงการตลอดเวลา

การก่อตั้ง sHe Cafe ในช่วงเวลาวิกฤติที่ผ่านมาจึงเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทในเครือ LPN ซึ่งบริษัทเอง 

ได้มีแผนในการขยายโครงการนี้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีด้อยโอกาส

และครอบครัว

LPN SCOOP
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สถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำางาน โดยในปี 2563 บริษัทมีนโยบาย

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นคนเก่งมือโปร (Proficient) ทั้งในมิติด้านภาวะผู้นำา (Leadership Competency) ให้กับพนักงาน

ระดบับรหิาร และมติดิา้นความรูแ้ละศกัยภาพในการทำางานตามลกัษณะงาน (Functional Competency) ใหก้บัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร เพือ่พฒันา

บุคลากรให้มีศักยภาพและคุณภาพเป็นมืออาชีพ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ 

สำานกับรหิารทรพัยากรมนษุยอ์ยา่งเปน็ระบบ ทัง้ดา้นการวางแผนการเตบิโต การสรา้งและสรรหาผูส้บืทอดตำาแหนง่ การแตง่ต้ังโยกยา้ย การประเมิน

ผลงานประจำาป ีรวมถงึการพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมถงึการสรา้งและรกัษาบคุลากร

ต่อการนำาพาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรคุณค่า” โดยบริษัทได้มี “สถาบันแอล.พี.เอ็น.” ท่ีทำาหน้าท่ีในการกำาหนดบทบาทการพัฒนาและฝึกอบรม

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

ดังนั้น ในปี 2563 ผลการดำาเนินงานของสถาบันแอล.พี.เอ็น. สามารถจัดอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีบทสรุป ดังนี้
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เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา มีความสำาคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำาเร็จขององค์กร เพราะผู้นำามีภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบโดยตรงที่จะนำาทีมและสร้างแรงจูงใจให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น สถาบันแอล.พี.เอ็น. จึงได้ดำาเนิน

การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาให้กับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง (ระดับ 8-13) ใน Competency 7 ด้านที่สำาคัญขององค์กร 

โดยในปี 2563 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้ส่งเสริมการสร้าง Coaching Culture ให้กับระดับบริหารและหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน

ใหด้ำาเนนิการจดัทำาแผนพฒันาตนเองรายบคุคล (Individual Development Plan) โดยใชร้ปูแบบออนไลน ์และเพิม่เติมการพฒันาวิธี

คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mindset) อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Make It Simple และโครงการ Quality Built-in โดยกำาหนดให้

ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เป็นช่วงเวลาของ Development Day หัวหน้างานทุกส่วนงานจะนำาทีมงานมาระดมสมอง เพื่อพัฒนา

ปรบัปรงุกระบวนการทำางานใหม้คีณุภาพ และสะดวกสบายเพิม่ขึน้ ซึง่การเรยีนรูแ้ละพฒันางานอยา่งตอ่เนือ่งทกุสปัดาห ์ทุกเดอืนนี ้

ทำาให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ไปในตัวด้วย ส่งผลให้ผลคะแนนด้าน “คน” ดีขึ้น 

สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีภารกิจหลักในการพัฒนาสมรรถนะร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น 

ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามท่ีองค์กรคาดหวัง ซึ่งจะมีการประเมินสมรรถนะ 

ทกุปีในหลายรปูแบบ เพือ่วัดพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคลท่ีสะท้อนสมรรถนะแตล่ะดา้นวา่แสดงออกมากนอ้ยเพยีงใด โดยมวัีตถปุระสงค์

เพื่อหาช่องว่างและนำามาวางแผนพัฒนาฝึกอบรมรายบุคคล รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนา 

ทีมงานได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้

1

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development)

การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency หรือ C-L-A-S-S-I-C) 
หมายถงึ การพฒันาความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะทีท่กุคนในองคก์รจำาเปน็
ต้องมี โดยการทบทวน กระตุ้นให้เกิดการนำาไปใช้ และวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายและภารกิจ
ตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำาหนด 
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา (Leadership Competency) หมายถึง 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้นำา รวมถึงความรู้ ทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการที่จำาเป็นสำาหรับระดับบริหารและหัวหน้างานที่มี 
หน้าที่ในการบริหารงานและบริหารทีม 
การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency)  
หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีบุคลากรแต่ละ 
สายงานจำาเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

1.

2.

3.

Core
Competency
CLASSIC (7 ตัว)

Leadership
Competency
Leadership (7 ตัว)

Functional
Competency

สายงาน CM
สายงาน PM

หน่วยงาน BBD
สายงาน SM

หน่วยงาน P&M

• ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา

AS PROCESS
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ในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินการตามแผนการอบรมที่ได้กำาหนดไว้ ดังนี้

2

การพัฒนาและฝึกอบรม

แผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำา (Managerial & Leadership Course)
บริษัทกำาหนดแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในด้านการบริหารจัดการ ทั้งตัวบุคคล ทีมงานและงาน และการสร้างภาวะผู้นำาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาให้ได้

ตามระดับความสามารถ (Proficiency Level) ที่องค์กรคาดหวัง โดยแผนการพัฒนาของบริษัทแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น  

2 ประเภท ดังนี้

 1) หลักสูตรหลัก (Core Course)

  มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับมาตรฐานการทำางานแบบ LPN เช่น วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) จรรยาบรรณ  

  (Code of Conduct) LPN SERVICES และความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาองค์กร 

  สู่ความยั่งยืน เป็นต้น

 2) หลักสูตรด้านบริหารจัดการ (Managerial Course) 

  มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และการสอนงาน เช่น หลักสูตร Team Leader  

  Excellence หลักสูตร The 6 CRITICAL PRACTICES FOR LEADING A TEAM หลักสูตร Unlock Your Potential  

  เป็นต้น โดยมีแผนการอบรมหลักสูตรด้านบริหารจัดการ 4 ระดับ ดังนี้

    - แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11-13) 

    - แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10)

    - แผนการพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น (ระดับ 5-7)

    - แผนการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 2-4)

แผนอบรมด้านความรู้ในงาน (Functional Course)
แผนการอบรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะตามลกัษณะการทำางาน 

ของบริษัท มุ่งเน้นเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในงาน  

โดยวเิคราะหต์ามจดุออ่น จดุแขง็ ผลการดำาเนนิงานในปทีีผ่า่นมา  

และความจำาเป็นในวิชาชีพที่สำาคัญและจัดทำาเป็นแผนอบรม  

แยกตามประเภทงานหลัก ได้แก่ งานขาย-โอน-ฝากขายฝากเช่า 

งานบรหิารโครงการ งานบรหิารชมุชน งานบำารงุรกัษา งานบรกิาร

ชุมชน และงานสนับสนุน

หลักสูตรเสริม (Elective Course) 
เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมความรู้และทักษะของพนักงานทุกสายงาน 

โดยพนักงานสามารถเลือกเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ท่ีมีในหลักสูตร

นี้ได้ตามความสนใจ เช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำางาน หลักสูตรพัฒนา 

ความรู้ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นต้น

1.

2.

3.

Managerial
& Leadership Course

Effective
Supervisory

Skill

Leader
as Coach

First Line
Manager

The Seeds #4

Manager
as Coach

Functional
Course

Preventive
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Service
Community

Mgt.

Support
Function Mgt.

Community
Mgt.

Sales
Mgt.

Project
Mgt.

Elective
Course

S-E-R-V-I-C-E-S
Code of Conduct

Core Course

LPN Way
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บรษิทัไดน้ำาสดัสว่นการเรยีนรู ้70 : 20 : 10 มาปรบัใชใ้นการวางแผนพฒันาและฝกึอบรมพนกังาน ที่ไดข้ยายผลไปสูก่ารใชป้ระโยชน์

จากสถานที่ปฏิบัติงาน (On the Job Training - OJT) และการเรียนรู้ผ่านสังคมรอบข้าง เพื่อการปรับปรุงและส่งเสริมการนำา 

ความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปสู่สถานที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง

  • 70 หมายถึง การเรียนรู้ภายในกระบวนการ ในสถานที่ทำางาน และการสนับสนุนต่างๆ 

  • 20 หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสังคมและคนรอบข้าง  ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง หรือการให้คำาปรึกษา  

                แนะนำาผ่านเครือข่ายเชิงสังคม 

  • 10 หมายถึง การเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การจัด Workshop และการเรียนรู้ออนไลน์ (ZOOM, MSteam)

• แนวทางการเรียนรู้ในสัดส่วน 70 : 20 : 10

70% OJT

10%
Training

1)  การคุยกันยามเช�า (Morning Talk)

2)  การแบ�งป�นความรู�หลังการอบรม (Sharing After Talk)
 หร�อการแบ�งป�นความรู� ประสบการณ� ณ จ�ดปฏิบัติการ
 โดยผู�บร�หาร (Knowledge of Experience Sharing)

3) การสอนงานพนักงานใหม�
 ในที่ทำงาน
 (New Staff OJT)

4) การสอนงาน
 พนักงานในที่ทำงาน 
 เมื่อมีการมอบหมาย
 งานใหม� เพ�่อเพ��มคุณค�า 
 (Job Enrichment) 
 หร�อการเพ��มปร�มาณในงาน 
 (Job Enlargement)

1)  หลักสูตรมาตรฐานองค�กร
 1.1  LPN Way
 1.2  RMTC
 1.3  SD, CESR, CG และ 
       LPN Green Workshop
 1.4  การให�บร�การด�วยใจ : SERVICES

2)  หลักสูตรด�านภาวะผู�นำและการบร�หาร
 2.1 L.8-13 : Leader as Coach
 2.2 L.5-7 : Manager as Coach
 2.3 L.2-4 : The Seed Generation 2

3)  หลักสูตรด�านว�ชาชีพ
 3.1 งานขายโอน
 3.2 งานบร�หารโครงการ
 3.3 งานบร�หารชุมชน
 3.4 งานบำรุงรักษา
 3.5 งานบร�การชุมชน
 3.6 งานธุรกิจนายหน�า

4) กิจกรรมส�งเสร�มความรู�
 4.1  Book Briefing
 4.2  Knowledge Sharing
 4.3  Learning Delivery
 4.4  E-Learning 
 4.5 Morning Talk
 4.6 Mind Map
 4.7 Learning from Movie

5)  การอบรมภายนอก

6)  Business Simulation 
 Mobile Technology

20%
Coaching

1)  L.8-13
 Leader as Coach
 in Action

2) L.5-7
 Manager as 
 Coach in Action

การอบรม
พัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

AS PROCESS
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ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานวางแผนพัฒนาตนเอง 

ร่วมกับหัวหน้างาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Self - Learning ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่องค์กร 

กำาหนด โดยพนกังานในองคก์รแตล่ะระดบั ไดด้ำาเนนิการจดัทำาแผนพฒันาตนเองรายบคุคล (Individual Development Plan) คดิเปน็ 

จำานวน 100% และมีจำานวนชั่วโมงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเฉลี่ย 45 ชั่วโมง/คน แบ่งตามระดับและเพศของพนักงานได้ ดังนี้

• ผลการพัฒนาและฝึกอบรม

พนักงานในแต่ละประเภท ตามเพศ

เพศ จำานวน (คน)

ระดับ ประเภท

จำานวนช่ัวโมงการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

   - ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11-15)

   - ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10)

   - หัวหน้างานระดับต้น (ระดับ 5-7)

   - พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 2-4)

ชาย

หญิง

รวม

ท้ังหมด ท้ังหมดเฉล่ีย เฉล่ีย

เพศหญิง

จำานวน
(คน)

จำานวนช่ัวโมง          
การอบรมท้ังหมด

เพศชาย

จำานวนช่ัวโมงการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง (สะสม)

จำานวนช่ัวโมงการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง (เฉล่ีย)

จำานวนช่ัวโมงการอบรม 
(เฉล่ีย)

416.00

1,914.20

10,998.70

22,409.50

3,4816.80

3,5738.40

764

803

1,567

21

71

406

1,069

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

หัวหน้างานระดับต้น

พนักงานระดับปฏิบัติการ

11-15

8-9

5-7

2-4

312.00

2,386.00

6,484.40

25,634.40

37.82

49.08

47.00

43.18

45.57

44.51

728.00

4,300.20

17,483.10

48,043.90

31.20

74.56

37.70

46.61

34.67

60.57

43.06

44.94

ในปี 2563 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมที่จัดสอนโดยวิทยากรภายในของบริษัทจำานวน 42 คน 33 หลักสูตร โดยจะเป็น

หลกัสตูรเพือ่ใหน้ำามาพฒันาใชใ้นงานของบรษิทัและเปน็การทบทวนทกัษะความรู ้โดยหลกัสตูรหลกัที่ใชว้ทิยากรภายในแบบเข้มขน้ 

คือ หลักสูตร Signature ในแต่ละแขนงงาน อาทิ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำาหรับพนักงานใหม่ (New Staff) หลักสูตรความรู้

เบื้องต้นในงานบริหารชุมชนและงานบำารุงรักษา (CM/P&M New Staff) หลักสูตรรหัสบริการ LPN SERVICES หลักสูตรการพัฒนา 

ผูจ้ดัการชมุชน (CMTC) หลกัสตูรบริหารงานขาย (SMTC) หลกัสตูรการพฒันาหวัหนา้งานในงานบริการชมุชน (SCMTC) หลกัสตูร

กฎหมายอาคารชุมชนในงานบริหารชุมชน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรด้านการเงินและบัญชี หลักสูตรความรู้

ด้านกฎหมายในงานบริหารชุมชน หลักสูตรการพัฒนาพี่เลี้ยง (Mentor) หลักสูตรระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

ขายโอน-บริหารชุมชน และหลักสูตรพัฒนาตามสายงาน เป็นต้น  

3

การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร 
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ในปี 2563 สถาบันแอล.พี.เอ็น. กับสำานักสารสนเทศได้ดำาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ LPN Academy อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น

ช่องทางในการเรียนรู้และอำานวยความสะดวกแก่พนักงานในการลงทะเบียนฝึกอบรม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการประเมินความรู้ 

ความเข้าใจภายหลังการอบรม นอกจากนั้นบริษัทได้พัฒนาระบบออนไลน์ให้สอดรับการบันทึกความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เพื่อให้พนักงานได้ใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาตนเองอีกช่องทางหนึ่งด้วย ตลอดจนมีหลักสูตร

ด้าน E-learning ท่ีหลากหลายท่ีจัดทำาเป็นคลังความรู้ให้พนักงานเข้าเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีง่ายและเข้าถึงพนักงานได้

รวดเร็วบนอุปกรณ์ Smartphone ผ่าน Application Line OA : LPN. Friends อาทิ ชุดองค์ความรู้ในงานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

สือ่การเรยีนรูแ้ละเทคนคิการใหบ้ริการเพือ่สรา้งความประทับใจในการทำางาน ความรูด้า้นการบรหิารจดัการ และความรูท้ีม่ปีระโยชน์

ตามลักษณะงานในแต่ละฟังก์ชั่นงาน ซึ่งหลักสูตรต่างๆ นี้ จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

และช่วยสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

ในปี 2563 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เป็นหลักสูตรหลัก ในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในแต่ละสายงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพที่เข้มข้นในมิติการสร้างภาวะผู้นำา การบริหารจัดการและการบริหารทีมงาน รวมทั้งการส่งมอบคุณค่าในงาน

บริการ เพื่อสร้าง Service Excellence ให้เกิดขึ้นในการทำางาน โดยตลอดปี 2563 สถาบันฯ ได้สร้างบุคลากรคุณภาพรวม 225 คน 

โดยแบ่งเป็นรายหลักสูตร ดังนี้

 - พัฒนาทีมส่งมอบบริการแบบมืออาชีพ  ผ่านหลักสูตร LPN SERVICES    จำานวน 8 รุ่น  182 คน 

 - พัฒนาผู้จัดการชุมชนมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร CMTC รุ่น 18   จำานวน 1 รุ่น   29 คน

 - พัฒนาหัวหน้างานบริการชุมชนมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร SCMTC รุ่น 6   จำานวน 1 รุ่น   14 คน

ในปี 2563 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ร่วมกับ แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม ในเครือ LPN ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัย

อาชวีศกึษาเอีย่มละออ สรา้งโอกาสทางการศกึษาใหพ้นกังานบริการชมุชนลมุพนิ ีซึง่สว่นใหญเ่ปน็สตรทีีข่าดแคลนโอกาสทางสงัคม 

เป็นการต่อยอด กศน.ที่ทำาอยู่แล้ว ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

สาขาวชิาการโรงแรม สาขางานแมบ่า้นโรงแรม ใหก้บัพนกังานบรกิารชมุชนลมุพนิทีีจ่บการศกึษาตามโครงการทีบ่รษิทัร่วมกับ กศน.

รวมถึงจบการศึกษาในชั้น ม.6 จากที่อื่นๆ โดยในปี 2563 นี้ 

 - หลักสูตร การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส. จำานวน 16 คน

 - หลักสูตร การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) จำานวน 26 คน

4

5

6

การส่งเสริมการเรียนรู้ Self-Learning ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) 

การพัฒนาหลักสูตร Signature Course เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพแบบมืออาชีพ

การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส. และวิชาชีพเสริม 
ของพนักงานบริการชุมชน (กลุ่มสตรีด้อยโอกาส)

AS PROCESS
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนท่ีมีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวคิด แนวทาง 

การพัฒนาและบรหิารโครงการเพือ่ขยายผลสูช่มุชนรอบขา้งและสงัคม ดว้ยการแบง่ปนัประสบการณก์ารทำางานโดยตรง ซึง่ในป ี2563  

มีคณะเยี่ยมชมงานรวม 2 คณะ เป็นองค์กรภาครัฐ 1 คณะ และคณะกรรมการตัดสินใจการประกวด 1 คณะ รวมคณะเยี่ยมชม 

เข้ามาดูงานทั้งสิ้น 50 คน สำาหรับหัวข้อที่คณะเยี่ยมชมงานแสดงความสนใจเข้ารับฟัง ได้แก่

  -  การบริหารจัดการชุมชน จำานวน   1  คณะ

  -  คณะกรรมการตัดสินการประกวด  จำานวน   1  คณะ

       “The PropertyGuru Thailand Property Awards 2020”

       เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการตัดสินใจรอบสุดท้าย

บริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ภายใต้การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ  

“LPN Scholarship” เพื่อมอบทุนการศึกษาด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี จำานวน 100 ทุน 50 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 

12 ล้านบาท (เทียบจากราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อยูนิต เป็นเวลา 4 ปี) โดยนำาร่องที่โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 

(อาคาร C2)” และพจิารณาคณุสมบตัโิดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีจากความประพฤตแิละผลการเรยีนด ีแตข่าดแคลน

ที่พักอาศัยหรือมีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยเป็นนักศึกษาท่ีเข้าใหม่หรือกำาลังศึกษาอยู่ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  

ลดความกงัวลและสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ีในการอยูอ่าศยัคอนโดลมุพิน ีนอกจากนัน้ บรษิทัยงัเปดิโอกาสให้นกัศกึษาหารายไดพ้เิศษ

ในช่วงวันหยุดด้วยการเป็นพนักงานขายเสริม ณ โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1” อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ในการทำางาน และยงัมโีอกาสรว่มงานกบั LPN ในอนาคตอกีดว้ย ซึง่นกัศกึษาที่ไดร้บัทนุไดม้กีารทำากจิกรรมตอบแทนสงัคมในชมุชน 

(Give & Take) คือ กิจกรรมจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ - นวดเท้า ให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในชุมชน 

7

8

การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา

การมอบทุนที่พักอาศัยแก่นักศึกษา

ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ ผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น. 

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน                   1,629,513.81 บาท

 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก                      393,925.00 บาท

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                 5,818,748.28 บาท

9

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ 

โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่ากับ	5,004.59	บาท	ต่อคน



111

INNOVATION
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บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำาเนินงาน  

ด้วยการกำาหนดให้หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การคิดนอกกรอบ” ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารและ

พนักงาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรอบการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัท 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

คอื นวัตกรรมทีส่นับสนนุวสิยัทัศนแ์ละกลยุทธ์

องค์กร เช่น ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย

คือ นวัตกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

เช่น การออกแบบห้องชุดในรูปแบบ LPN  

Design การออกแบบโครงการสีเขียว หรือ 

การพัฒนาพื้นที่ ใช้สอยในส่วนต่างๆ เพื่อ 

ตอบสนองการใช้ชีวิต

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหรือ

การบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้า เช่น การนำาระบบ B.I.M เข้ามาใช้

ในกระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน

นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ 
ห้องตัวอย่างเสมือนจริง
VR Mock-up

ในระยะเวลาที่ผ่านมา LPN ได้ใช้ All White Mock-Up หรือแบบจำาลองขนาดเท่าจริงเพื่อเป็นตัวช่วยสำาหรับผู้ออกแบบใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ในการก่อสร้าง และอาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งค่อนข้างสูง  
อีกทั้งในช่วงปี 2563 ยังมีการกระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้หลายหน่วยงานไม่สะดวกต่อการเดินทางไปยัง Mock-Up Center 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ LPN (LPN Product Development Center) จึงได้หยิบยกเอาเทคโนโลยี Virtual Reality  
มาใช้ในกระบวนการออกแบบ เพื่อทดแทนการทำา All White Mock-Up ที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

“Virtual Reality” (VR) หรือ “ประสบการณ์เสมือนจริง” นั้นนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ป ี
ที่ผ่านมา โดยจุดเด่นของเทคโนโลยี VR คือสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำาลอง 
ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งตัวผู้ใช้เองจะรู้สึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งในโลกเสมือนจริงผ่านการสวมใส่อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อเทคโนโลยี VR โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อนำามาปรับใช้กับการออกแบบห้องชุดของ LPN แล้ว นอกจากจะทำาให้ผู้ใช้งานสามารถ
เดินดูภายในห้องจริง และสามารถมองเห็นความแตกต่างของการปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมแล้ว ยังสามารถใส่รายละเอียด 
ให้มองเห็นสีของวัสดุ ทำาให้มีบรรยากาศที่สมจริงได้มากกว่าการทำา All White Mock-Up แบบปกติอีกด้วย

การพัฒนานวัตกรรม

1 2 3

นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
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Smart Living 

•  Energy Center
 เพือ่ใหก้ารออกแบบผลติภณัฑเ์ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารดา้นพลงังาน (Building Energy Code, BEC) และมปีระสิทธภิาพ  

 ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ Product Development Center (PDC) จึงมีการประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

 และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าระบบประกอบอาคารทั้ง 5 ระบบ คือ ระบบ 

 กรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตนำ้าร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม รวมไปถึงวัสดุที่เลือกใช้ 

 มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในทุกอาคารที่ได้รับการออกแบบ 

•  Smart Living
 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทดลองนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในบางโครงการ คือ 

 การใช้ IoT (Internet of Things) เช่ือมต่อเข้ากับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย  

 ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบควบคุมความเย็น และระบบอื่นๆ ทั้งภายในบ้านหรือห้องชุด โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ผ่าน 

 แอพพลเิคชนั LPN Smart Room บนสมารท์โฟน หรอืแท็บเลต็ เพือ่ชว่ยตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดบัคณุภาพชวิีต 

 ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

Smart Money (Save Energy)

เมื่อคุณลืมปิดแอร์หรือไม่แน่ใจว่าคุณลืม
ตั้งเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้
ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก

นอกเหนอืจากนี ้บรษัิทยงัอยู่ในระหวา่งการพฒันาระบบตรวจวดัคณุภาพอากาศ และระบบฟอกอากาศอตัโนมตัภิายในหอ้งพกั รวมถึง

เทคโนโลยแีละนวตักรรมอืน่ๆ เพือ่เสรมิสขุภาพของผูอ้ยูอ่าศยั และพัฒนาผลติภณัฑ์ของบรษัิทให้เปน็ท่ีอยูอ่าศัยอจัฉรยิะอยา่งแทจ้รงิ 

Smart Connect

ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณ
ไม่ตกเทรนด์ สามารถเชื่อมต่อสู่โลก
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย 
ผ่านระบบไร้สาย

Smart Security

สร้างความอบอุ่นให้กับคุณ ด้วยระบบ
ความปลอดภัย จากการแจ้งเตือนทางมือถือ 
เมื่อมีการเปิดประตู ช่วงที่คุณไม่อยู่ หรือ
ในยามที่คุณหลับ และยังเพิ่มความปลอดภัย 
ในกรณีลืมเปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ก็สามารถดู
และสั่งงานปิดเตาได้จากมือถือ

Smart Room

เพียงปุ่มเดียว เปิด-ปิดทุกอย่างได้และสั่งงาน
จากมือถือได้ ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ
จะสบายแค่ไหน ถ้าให้เครื่องปรับอากาศเปิด
และทำาความเย็นไว้พร้อมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน

INNOVATION
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นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การพัฒนาระบบ  
“LPN Connect” สำาหรับลูกค้าและผู้พักอาศัย ให้การใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายด้วยการบริการต่างๆ จาก LPN 

ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำาเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาภายในองค์กร สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการทำางาน 
อย่างสร้างสรรค์ให้เป็นกระบวนการทำางานที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้อย่างสมำ่าเสมอ เช่น การพัฒนาระบบ Make It Simple 
สำาหรับการพัฒนาการทำางานให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ ระบบ Quality Built-In การพัฒนากระบวนการทำางานให้มีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น และระบบ Knowledge Management สำาหรับการเสริมสร้างและแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์ในการทำางานของแต่ละ
สายงานและนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำางานต่อไป

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำาเนินการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อผู้อยู่อาศัย 

ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมา LPN ส่งเสริมให้การรักษาสุขอนามัยเป็นเรื่องสำาคัญ เพิ่มระยะห่างทาง 
สังคมและการสัมผัส LPN ได้ทำาการปรับโฉมและเนื้อหาในสื่อต่างๆ ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย รองรับทุกอุปกรณ์ในชื่อ  
LPN Connect ซึ่งได้การพัฒนาเพื่อตอบรับบริการเพื่อเติมเต็ม Lifestyle ที่หลากหลายของผู้อยู่อาศัย ผู้บริโภคทั่วไป ผ่านสื่อ
ออนไลน์และได้รับความนิยมในการใช้งานเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดย LPN มีทีม
บริหารจัดการชุมชนมืออาชีพ คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ที่รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล ISO 
9001 และส่งเสริมความพอดีให้การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ทั้งทางกายภาพ สังคมคุณภาพ สุขอนามัย และคำานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารหลากหลายช่องทาง อาทิ Facebook Youtube Instagram และ Line
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•  LPN Living Solution 
 คือ บริการในการจัดการให้ชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัยหรือ 

 เจ้าของร่วมในโครงการ LPN เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 ตามไลฟส์ไตลข์องผ้อูยู่อาศยัในปจัจบุนัทีเ่ทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท 

 ในการใช้ชีวิตมากขึ้น ประกอบไปด้วยการให้บริการดังต่อไปนี้  

  1. บริการรับชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่านำ้า ค่าไฟและ 

   ค่าส่วนกลางผ่านระบบ Bill Payment    

  2. บริการแจ้งเตือนรับพัสดุ  

  3. บริการรับแจ้งซ่อม   

  4. การติดต่อสื่อสารนิติบุคคลผ่านช่องทาง Online 

•  บริการ “แจ๋ว ลุมพินี” 
 บริการที่ทางบริษัทแอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด ได้ 

 จัดขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในคอนโดลุมพินี  

 ซึ่งเป็นการบริการทำาความสะอาดภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นการทำา 

 ความสะอาดพื้นฐาน อย่างกวาดพื้น ถูพื้น ขัดล้างทำาความสะอาด 

 ภายในห้องนำ้าและผนัง รวมถึงการทำาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และ 

 จัดเก็บขยะ  ดูดฝุ่นพรม นอกจากนั้นยังมีบริการพิเศษอย่าง 

 การกำาจัดไรฝุ่นอีกด้วย โดยสามารถจองบริการได้ผ่าน Application  

 LPN Connect

•  สำานักงานขาย Online ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
 การปรับตัวในเรื่องการขายโครงการในลักษณะส่งเสริมการรักษา 

 สุขอนามัย LPN สนับสนุนนโยบายระยะห่างทางสังคมที่พอดี หรือ  

 Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงการติด COVID-19 และ 

 การใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจโครงการ 

 ที่อยู่อาศัยของลุมพินีในการเข้าชมโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

INNOVATION
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•  การแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำาวัน 
 LPN มีความห่วงใยผู้อยู่อาศัยในโครงการของลุมพินี จึงจัด 

 ให้มีการแจ้งข่าวสารการประกาศรายงานสถานการณ์การแพร่ 

 ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นประจำาทุกวัน รวมทั้งทำาการ 

 ประชาสมัพันธค์วามรูค้วามเขา้ใจในการปอ้งกนัโรคใหก้บัลกูบา้น 

 ของ LPN ด้วยความห่วงใยและใส่ใจอย่างสมำ่าเสมอ

การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำางาน
เพื่อการพัฒนากระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้น บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Service Excellence เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการ
ทำางานใน 3 หัวข้อหลัก คือ 

1. Make It Simple 

ปรบัปรงุกระบวนการทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการลดทอนกระบวนการที่ไมจ่ำาเปน็โดยใชน้วตักรรมหรอืวธิกีารรปูแบบใหม ่โดยเปดิโอกาส 
ให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ โดยผลการดำาเนินงานในปี 2563 มีแนวคิดการพัฒนา “คนเก่งมือโปร”  
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนี้

พนักงานร่วมกันส่งการพัฒนาปรับปรุงงาน เช่น การประหยัดเวลา การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพงาน ของส่วนบุคคลและทีมงานมากกว่า  
1 เรื่องต่อไตรมาส มีผลการร่วมส่งผ่านระบบของ LPN ถึง 81% และมีความพึงพอใจของพนักงาน frontline ต่อประสิทธิภาพกระบวนการทำางาน
ที่ปรับปรุงใหม่ถึง 92% โดยตั้งเป้าหมายให้มีการบันทึก 100% ต่อไปในปี 2564 

 ผลการดำาเนินงาน

 - พัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยในการบันทึกเรื่องต่างๆ ให้สะดวกใช้งานง่าย

 - จัดอบรมและกำาหนดเป้าหมายในการทำา Make It Simple 

 - กระตุ้นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บันทึกแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

 - พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลที่บันทึก

 - รวมรวบข้อมูลและสามารถนำาไปใช้ปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

•  LPN Share market 
 ตลาดนัดชุมชนออนไลน์สไตล์ลุมพินี LPN ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม  

 LPN Share Market ขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานเห็นว่ามีร้านค้าอะไรบ้าง 

 ในโครงการหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการโปรโมท 

 สินค้าสำาหรับผู้ขาย และอำานวยความสะดวกในการจัดส่งให้กับผู้ซ้ือ  

 รวมทั้งยังตอกยำ้าความเป็นชุมชนน่าอยู่ ที่ต้องการสร้างสังคมแห่ง 

 ความร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน
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2. Quality Built-In ระบบตรวจสอบผลการทำางานของแต่ละกระบวนการ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน 
เป้าหมายในปี 2563 พนักงานโครงการ Quality Built-In รายงานข้อผิดพลาดที่พบและวิธีแก้ไขมากกว่า 1 เรื่องต่อเดือน มีผลการร่วมส่งผ่าน
ระบบของ LPN ถึง 84% และมีความพึงพอใจของพนักงาน frontline ต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบผลการทำางานแต่ละกระบวนการถึง 92%  
โดยตั้งเป้าหมายให้มีการบันทึก 100% ต่อไปในปี 2564 

 ผลการดำาเนินงาน

 -  พัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยในการบันทึกเรื่องต่างๆ ให้สะดวกใช้งานง่าย

 -  จัดอบรมและกำาหนดเป้าหมายในการทำา Quality Built-In

 -  กระตุ้นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บันทึกแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำางาน

 - พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลที่บันทึก

 - รวมรวบข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนะนำาแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันภายใน 
   องค์กร

3. Knowledge Management ศูนย์รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ในแต่ละสายงาน 

จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางาน และเป็นเครื่องมือช่วย 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนการเติบโตในสายงานในระยะยาว ในปี 2563 เราสนับสนุนให้พนักงานของเราบริหาร
องค์ความรู้ในงานของตนเอง เพื่อสะดวกในการนำามาใช้และพัฒนาต่อยอด มีผลการร่วมส่งผ่านระบบของ LPN ถึง 71% และมีความพึงพอใจ
ของพนักงาน frontline ต่อการเสนอและรวบรวมความรู้ รวมทั้งเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสายงานและองค์กรถึง 92% โดยตั้งเป้าหมาย 
ให้มีการบันทึก 100% ต่อไปในปี 2564  

 ผลการดำาเนินงาน

 - พัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยในการบันทึกเรื่องต่างๆ ให้สะดวกใช้งานง่าย

 -  จัดอบรมและกำาหนดเป้าหมายในการทำา Knowledge Management

 -  กระตุ้นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บันทึกแนวทางการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน

  -  พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลที่บันทึก

 -  ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในงานของตนของพนักงาน รวบรวมและเผยแพร่รวมถึงบริหารองค์ความรู้ในองค์กรในการนำามาใช้และพัฒนา 
   ต่อยอดในอนาคต

INNOVATION
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เกี่ยวกับแอล.พี.เอ็น.

ชื่อบริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ลักษณะกิจการ		 :		 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์		 :		 LPN

วันที่จดทะเบียน		 :		 วันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2532

ทุนจดทะเบียน		 :		 1,475,698,768	บาท

เลขทะเบียนบริษัท		 :		 0107537002303

พื้นที่การดำาเนินธุรกิจ		 :		 ประเทศไทย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่		 :		 1168/109	ชั้น	36	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	

	 	 	 ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

ช่องทางการติดต่อ		 :		 โทรศัพท์	:	02-689-6888

	 	 			 เว็บไซต์	www.lpn.co.th

บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	(LPN)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย

บริษัท	พรสันติ	จำากัด	(PST)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ	

นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย	

บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด	(LPP)

ให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด	(LPS)

ให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

บริษัท	แอล	พี	ซี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด	(LPC)

ให้บริการงานบริการด้านต่างๆ	ในชุมชน

บริษัท	ลุมพินี	วิสดอม	แอนด์	โซลูชั่น	จำากัด	(LWS)

ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	รักษาความปลอดภัย	แอลเอสเอส	โซลูชั่นส์	จำากัด	(LSS)

ให้บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ธุรกิจบริการ (Service Provider)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ
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LPN ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับผู้ที่มีรายได้ระดับ
กลางถึงกลาง-ล่างเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้มีรายได้ระดับกลาง-ล่างถึงบนตั้งแต่ปี 2560 สร้างความแตกต่าง 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Design” มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อให้คนทุกวัยสามารถทำากิจกรรมร่วมกันได ้
รวมถึงการออกแบบด้วยหลัก Universal Design เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (Independent Elderly: IE) โดดเด่น
ด้วยงานบริการหลังการขายภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” โดยได้พัฒนาเป็น “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” ในเวลาต่อมาบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จำาแนกออกเป็น 14 แบรนด์ย่อย มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก 2 รูปแบบ คือ บ้านหลังแรกในเมือง และบ้านหลังที่สองที่เป็นคอนโดพักตากอากาศ 

ผลิตภัณฑ์และบริการและตลาดการให้บริการของ แอล.พี.เอ็น.

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ที่พักอาศัยสำาหรับผู้ท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Focus Strategy) และตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้
ขยายกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ตั้งแต่ระดับกลาง-ล่างถึงบน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างความแตกต่าง 
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation Strategy) การพัฒนาโครงการให้เหมาะกับผู้พักอาศัยทุกเพศ ทุกวัยภายใต้แนวคิด “LPN Design” 
ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Universal Design ทั้งภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนั้นได้รับการออกแบบเพ่ือให้คนทุกวัยสามารถ 
ทำากิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ 
ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 

บริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท และแยกตามวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) โครงการอาคารชุดพักอาศัย ทั้งในเมืองและตากอากาศ และ 2) โครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์

Standard

Value

Premium

Special

ประเภทผลิตภัณฑ�

คอนโดมิเนียม บ�านเดี่ยว / บ�านแฝด / ทาวน�โฮมร�สอร�ตคอนโด
Segment
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1. โครงการอาคารชุดพักอาศัยในเมือง
 นอกจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทยังได้ขยายการพัฒนาไปยัง 

 ต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ 

 ไว้ดังนี้ คือ

1)	"เดอะ	ลุมพินี"

แบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เน่ืองในโอกาส
พิเศษ การดำาเนินธุรกิจครบรอบ 24 ปีของบริษัท ตั้งอยู่ 
บนทำาเลที่มีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24 แวดล้อมด้วย 
สิ่งอำานวยความสะดวก "เดอะ ลุมพินี" เหมาะสมกับการใช้
ชวีติทีห่รหูรา มรีะดบั สะทอ้นความสำาเรจ็ของชวีติท่ีเหนือกวา่

3)	"ลุมพินี	ซีเล็คเต็ด"

แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่มีการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายที่มี
เอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ โดยเร่ิมพัฒนาแบรนด์นี้เป็น
แห่งแรกในทำาเลตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้
ออกแบบพืน้ท่ีสว่นกลางให้สอดคลอ้งกบัวถิชีีวติของนกัศกึษา 
(Campus Condo) เช่น พื้นที่สำาหรับการนั่งทำางานกลุ่ม  
มุมสงบในการอ่านหนังสือ รวมถึงพื้นที่เพื่อระดมสมอง  
ออกกำาลังกาย และทำากิจกรรมกลางแจ้ง

2)	"ลุมพินี	สวีท"

แบรนด์ระดับบนที่ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของ
เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการสุนทรียภาพ
ของการใช้ชีวิต เรียบง่าย แต่หรูหรา พร้อมความเป็นส่วนตัว 
ด้วยจำานวนยูนิตในแต่ละโครงการท่ีไม่สูงมาก บนทำาเลย่าน
ใจกลางเมืองและย่านธุรกิจที่สำาคัญ สะดวกในการเดินทาง
ด้วยระบบคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS  
MRT และทางด่วนสายสำาคัญ ฯลฯ ครบครันด้วยสิ่งอำานวย
ความสะดวกภายในโครงการ 

4)	"ลุมพินี	เพลส"		

แบรนดร์ะดบักลาง-บน ท่ีพฒันาข้ึนสำาหรบักลุม่เปา้หมายคน
วัยทำางาน ทำาเลในการพัฒนาโครงการดังกล่าวจึงอยู่ในเขต
ที่มีความหนาแน่นสูง ติดถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลาง
หรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดินทางด้วย
ทำาเลท่ีใกล้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย ครบครัน 
ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำานวยความสะดวกที่สมบูรณ์พร้อม
ต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน โดยแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” ถือ
เป็นโครงการต้นแบบของซิตี้คอนโด ตามแนวรถไฟฟ้าใน 
ราคาล้านต้นๆ ท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้
แนวคิดในการออกแบบ LPN Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอย
สูงสุด และได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากสามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการในการดำาเนนิชวีติของกลุม่เปา้หมาย
คนทำางานในเมือง



121

5)	"ลุมพินี	พาร์ค"

แบรนดร์ะดบักลาง-บน ซึง่ไดร้บัการพฒันาขึน้สำาหรับชุมชน
ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ที่นำาไปสู่คุณค่า
ของงานบรกิาร ดว้ยการพฒันา “สวนรวมใจ” (Community 
Park) สวนพกัผอ่นขนาดใหญ ่ทีร่ม่รืน่ดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวและ
พื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำากิจกรรมร่วมกันได้ ไม่ว่าจะ
เป็นระหว่างครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านในโครงการ สอดรับ
กบัแนวคดิของการสรา้ง “ชมุชนนา่อยู”่ ทีผู่อ้ยูอ่าศัยอยูร่ว่ม
กันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน” โดยเริ่ม
โครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

7)	"ลุมพินี	คอนโดทาวน์"

แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดีให้กบักลุม่คนวยัเริม่ตน้การทำางาน ผูป้ระกอบอาชพี
อิสระ โดยทำาเลที่ตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่าง 
ใจกลางเมืองกับเขตรอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็น 
กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ท่ีมีความต้องการท่ีพักอาศัยสูง 
เพ่ือให้เป็นบ้านหลังแรกท่ีมีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้น
ของครอบครัวที่อบอุ่นสำาหรับผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิต
ครอบครัว 

6)	"ลุมพินี	วิลล์"

แบรนดร์ะดบักลาง ซึง่ถกูพฒันาและตอ่ยอดมาจากแบรนด ์
“ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัยทำางาน ที่ต้องการมองหาบ้าน
หลังแรกเพ่ือความสะดวกในการเดินทางและการอยู่อาศัย 
ที่เป็นส่วนตัว ทำาเลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตที่มีความ 
หนาแน่นสูง ใกล้แหล่งงาน และส่ิงอำานวยความสะดวก 
เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ฯลฯ แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์”  
จึงเป็นทางเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบ
ของตนเองขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม 

8)	"ลุมพินี	ทาวน์ชิป"	 
แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มีขนาดใหญ่ในระดับชุมชนเมือง  
ท่ีบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของ 
ท่ีอยู่อาศัยได้โดยง่าย ด้วยราคาท่ีจับต้องได้ (Affordable 
Price) ภายใตก้ลยทุธก์ารสรา้ง “ชมุชนเมอืงนา่อยู”่ (Livable 
Township) สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง โดยเริ่ม
พัฒนาที่โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1” เป็น
โครงการแรก บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ จำานวนกว่า 10,000 
ยูนิต พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นต่อ 
การใช้ชีวิตภายในโครงการอย่างครบครัน เช่น สันทนาการ
ที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยจำานวนมาก ศูนย์การค้า
ชุมชนด้านหน้าโครงการ ร้านสะดวกซื้อ เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย
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1)	"ลุมพินี	พาร์คบีช"

แบรนด์รีสอร์ตคอนโดระดับกลาง-บน ที่ต่อยอดมาจาก 
แบรนด ์“ลมุพนิ ีพารค์” ซึง่ผสมผสานระหวา่งบรรยากาศของ 
“สวนรวมใจ” และความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศชายทะเล 
โดยพฒันาเปน็ทีแ่รกที่โครงการ “ลมุพนิ ีพารคบ์ชี จอมเทียน" 
ซึ่งโครงการดังกล่าวออกแบบให้ห้องชุดทุกห้องสามารถมอง
เห็นวิวทะเลได้ ในระดับราคาที่จับต้องได้ ด้วยความสำาเร็จ
จากการตอบรับท่ีดีของลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายการพัฒนา 
ไปยังอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2558 ที่ผ่านมา

2)	"ลุมพินี	ซีวิว	จอมเทียน"

แบรนด์รีสอร์ตคอนโดระดับกลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่คนในวยัทำางานทีต่อ้งการบา้นพกัตากอากาศววิชายทะเล 
โดยเริม่พฒันาโครงการแรกในทำาเลพทัยา ภายใตช่ื้อโครงการ 
“ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน” บนทำาเลต่อเนื่องมาจากโครงการ 
“ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน” ซึ่งเป็นรีสอร์ตคอนโดโครงการ
แรกของบริษัท เพื่อให้เป็นบ้านพักตากอากาศในราคาที่
สามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้
ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท พร้อมสัมผัส 
มุมมองและกลิ่นอายทะเลที่กว้างสุดตา ภายใต้การบริหาร
จัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และการให้บริการที่สนองตอบต่อ 
วิถีชีวิตของคนที่ต้องการมาพักในแบบของรีสอร์ตคอนโด

2. โครงการอาคารชุดพักอาศัยตากอากาศ 
 นอกจากการอยูอ่าศยัในเขตเมอืงซึง่ใกลแ้หลง่งานและสิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ำาเปน็ตอ่การใช้ชีวิตแลว้ บรษิทัยงัไดร้เิริม่การพฒันาบา้นหลงัที ่2  

 ที่เป็นคอนโดตากอากาศ โดยเริ่มขยายการพัฒนาไปที่เขตการปกครองพิเศษพัทยาเป็นที่แรก ตามด้วยอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

LUMPINI  SEAVIEW
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LUMPINI  SEAVIEW

1)	"บ้าน	365"

แบรนดบ์า้นพกัอาศยัระดบัพรเีมยีม ซึง่ถอืเปน็อกีหน่ึงเรอืธง 
สำาคญัในการพฒันาโครงการประเภทบา้นเดีย่วและทาวน์โฮม 
ของบริษัท เน้นความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกที่ดิน โดย
โครงการแรกที่พัฒนาอยู่บนถนนพระราม 3 เน่ืองจาก 
เป็นทำาเลที่อยู่ในเมือง แต่มีความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์ 
ความตอ้งการบา้นในเมอืง สำาหรบัลกูคา้ทีมี่กำาลงัซือ้สงู และ
มีแนวโน้มขยายครอบครัวเพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่รวม 
คน 3 วัยไว้ด้วยกัน

3)	"ลุมพินี	ทาวน์วิลล์"

แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับกลาง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ที่ต้องการ
ขยายพืน้ท่ีใช้สอย เหมาะกบัคนทำางาน อายุระหว่าง 25-35 ป ี 
ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน จึงต้องการขยายครอบครัว 
ซึ่งบริษัท ได้พัฒนารูปแบบบ้านให้สามารถตอบโจทย์และ
แบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวสำาหรับสมาชิกทุกคน ทั้งในส่วน
ของตัวบ้านที่ออกแบบฟังก์ชันครบทั้งห้องรับแขก ห้องครัว 
ห้องนอน และมีจัดเตรียมห้องสำาหรับผู้สูงอายุ รองรับไว้ 
อย่างพอดี ในราคาที่เหมาะสม (Affordable Price) ตลอดจน
การจัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางทั้งสวน และคลับเฮ้าส์ ซึ่งเป็น
สถานที่ที่เชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยให้มีกิจกรรมร่วมกัน ในสังคม 
ภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”

ทั้งนี้ บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) นอกจากประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีนอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย เช่น  
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในระดับกลางถึงกลาง-ล่างแล้วยังรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สินเพื่อเช่าประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่  
ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงบริหารจัดการร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการบริการ 
แบบครบวงจรภายในชุมชน (Total Solutions Service) และอำานวยความสะดวกในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการ
บริหารพื้นที่เพื่อเช่าเหล่านี้ นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการแล้ว ยังทำารายได้อย่างสมำ่าเสมอ (Recurring Income) จากการเช่า 
ให้กับบริษัทอีกด้วย

2)	"ลุมพินี	ทาวน์เพลส"

แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับกลางบน ที่พัฒนาข้ึนสำาหรับ 
กลุ่มเป้าหมายวัยทำางาน อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยบริษัท 
ได้คัดสรรทำาเลที่เดินทางเข้า-ออก สะดวกได้หลายเส้นทาง 
ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก ที่ทำาให้ชีวิตประจำาวันสมบูรณ์
แบบยิ่งขึ้น ตอบสนองการอยู่อาศัยในเมืองด้วยวิถีใหม่ 
อย่างลงตัว ด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนตัว
บา้นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการอยู่อาศยัอยา่งพอด ีคดัสรรวสัด ุ
มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคม

3. โครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์
 ในปี 2554 เพื่อต่อยอดฐานลูกค้า บริษัทได้ขยายขอบเขตการพัฒนาโครงการไปยังโครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์ ระดับกลาง 

 ถึงกลาง-ล่าง ผ่านทางการดำาเนินงานของ บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) โดยนำาจุดแข็งของการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย  

 มาปรบัใชท้ั้งในเร่ืองของการออกแบบเพือ่ประโยชน์ใชส้อย (LPN Design) การบรหิารจดัการต้นทนุใหเ้กดิประสทิธภิาพ รวมถงึการบรกิาร 

 หลังการขายตามกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” และในปี 2560 บริษัทได้ขยายการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมกับลูกค้าที่ต้องการ 

 บ้านพักอาศัยในระดับพรีเมียม โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้ คือ 
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•  เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
•  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
•  มีกลไกที่ทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย
 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
• มีการควบคุมการทำารายการระหว่างกัน มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 เกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน

คือ คู่ค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
• สร้างความร่วมมือในแบบของ “ปิยมิตร” โดยได้พัฒนาเป็น LPN Team ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบริษัทในเครือ
• ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำานึงแต่ผลกำาไรของบริษัท ดำาเนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของ 
 ความเป็นธรรม
• มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยคู่ค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง และบริษัทจะพิจารณาราคาที่เหมาะสม 
 และยุติธรรม คำานึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ โดยมีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

• ดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของ 
 พนักงานแต่ละคนและผลสำาเร็จทางธุรกิจของบริษัท
• จัดให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะสั้น โดยพิจารณาจากผลกำาไรของบริษัทในแต่ละปีที่พนักงานได้มีส่วนร่วม 
 ในผลสำาเร็จของอค์กร
• พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)  
 และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ  
 ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ รวมถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมภายในบริษัท และ
 นำาข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์พิจารณาร่วม
• มีรางวัลตอบแทนการทำางานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
• จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ 
 กู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำาลังกาย  
 (Fitness) เป็นต้น
• สนับสนุนความสมดุลของการทำางานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life Balance) การตรวจสอบความปลอดภัย
 ของสถานที่ทำางานอย่างสมำ่าเสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

• ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสมำ่าเสมอ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า  
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ พัฒนาและปรับปรุงการให้ 
 บริการแก่ลูกค้า และรักษาความลับลูกค้า
• จัดให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
 (Call Center) โทร (02) 689-6888

SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

SUPPLY CHAIN
คู่ค้า

STAFF
พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

CUSTOMER
ลูกค้า

บริษัทสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานในกระบวนการต่างๆ โดยพิจารณาจากการประเมินระดับความเก่ียวข้องของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านความสำาคัญที่มีผลต่อบริษัทและการดำาเนินงาน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถระบุ
ความสำาคัญ โดยได้นำาแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of  
Directors : IOD) และกรอบหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard มาประกอบการพิจารณา และได้ระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
วิธีการ ความถี่ในการสื่อสาร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 
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• สร้างสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต
• การเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน
• องค์กรน่าอยู่และความสุขในการทำางาน
• สมรรถนะหลักไปสู่ค่านิยมองค์กร
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐาน

• บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้ มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
• สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
• เคารพในสิทธิของผู้บริโภค

•  สร้างการเติบโตและผลกำาไรอย่างเหมาะสม
• รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• สร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
• บริหารจัดการความเสี่ยง
• ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น
• ดำาเนินนโยบาย 6 GREEN LPN เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
• กำาหนดแผนธุรกิจร่วมกัน
• แบ่งปันองค์ความรู้
• สมดุลของผลตอบแทน
• ให้การสนับสนุนในการพัฒนาองค์กร
• ส่งต่อจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 เพื่อการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน

ประเด็นข้อกังวลและความคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ในการดำาเนินการ

•  รายงานประจำาปีและรายงานการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
•  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
•  จดหมายข่าวผู้ถือหุ้น
•  เยี่ยมชมโครงการ
•  การพบปะนักวิเคราะห์
•  การพบปะนักลงทุนและผู้จัดการกองทุน
•  การรายงานความคืบหน้าโครงการ

•  การประชุม LPN Team ระดับผู้บริหาร
•  การประชุม LPN Team ระดับปฏิบัติการ
•  การอบรมและแบ่งปันความรู้
•  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

•  การประเมินความสุขในการทำางาน
•  สถาบันแอล.พี.เอ็น.
•  กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
•  ทีมงานพนักงานสัมพันธ์
•  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
•  เว็บไซต์และอีเมลภายใน
•  การแบ่งปันความรู้จากผู้บริหาร
•  คณะกรรมการสวัสดิการ
•  WhatsApp / Line OA

• Call Center 
• กิจกรรมต่างๆ
• การสำารวจความพึงพอใจ
• Lumpini Family Day 
• Touch Point 
• การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
• การวิจัยทางการตลาด
•  www.lpn.co.th 
•  Line OA

รายปี

รายปี
รายไตรมาส 
รายปี
รายไตรมาส 
เป็นประจำา
เป็นประจำา

รายไตรมาส
เป็นประจำา
รายเดือน
รายไตรมาส

รายไตรมาส 
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เฉพาะกิจ
รายครี่งปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เฉพาะกิจ 
รายวัน

รายวัน
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา
รายปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
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• ร่วมมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อยู่อาศัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

• กำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างจิตสำานึกของพนักงานภายในบริษัท และถ่ายทอดแนวคิดใน
 การรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับบริษัทคู่ค้า รวมถึงชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการหลังส่งมอบแล้ว
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล 
 การดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกำาหนดกฎบัตรท่ีชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงในกระบวนการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ
• ใช้แนวทางความยั่งยืน Triple Bottom Line (3P) อันได้แก่ ผลประกอบการ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์และกำาหนด 
 เป็นแนวทาง 3-6-8-10 อันได้แก่ 6 GREEN LPN / 8 Stakeholders / 10 Processes และให้ความสำาคัญต่อ 
 (CESR In Process) โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 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) และได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

• การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
• การจัดการนำ้าทิ้งและการจัดการขยะภายในชุมชนลุมพินี

• ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานบ้านพักคนงานของบริษัท จัดให้มีปัจจัยที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ อาทิ การโภชนาการ 
 และสุขาภิบาลที่เหมาะสม และได้มีการสำารวจบ้านพักคนงานก่อสร้างในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความ 
 เรียบร้อยและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
 - กิจกรรมตัดผมและเลี้ยงอาหารกลางวันคนงานก่อสร้าง
 - การตรวจสารเสพติดคนงานก่อสร้าง
 - การสรุปปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อการบริหารจัดการให้ถูกสุขอนามัย
 - กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสำาหรับคนงานก่อสร้าง
 - กิจกรรมตรวจสุขภาพคนงานประจำาปีและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ

RESIDENTS
ผู้อยู่อาศัย

NEIGHBORS
บ้านข้างเคียง

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

LABORS
แรงงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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•  การป้องกันเสียง ฝุ่น และผลกระทบจากการก่อสร้าง
•  การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการทำางาน
•  การปฏิบัติตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
•  การออกแบบที่คำานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่

•  ความปลอดภัยในการทำางาน
•  ดูแลคุณภาพชีวิต ทั้งบ้านพักคนงานและสุขอนามัย
•  สิทธิและค่าตอบแทนขั้นพื้นฐาน
•  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

• คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
•  สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
•  เคารพในสิทธิของผู้บริโภค
•  สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
•  สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CESR
•  ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนที่อยู่อาศัยในโครงการ
•  เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการ

•  การลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
•  การร่วมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนที่บริหารจัดการ
•  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
•  การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
•  การออกแบบโครงการเพื่อความยั่งยืน
•  สร้างจิตสำานึก CESR แก่ชุมชนที่บริหารจัดการ
•  สร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สตรีด้อยโอกาส
•  แบ่งปันองค์ความรู้องค์กรสู่ภายนอกผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น.

• การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม
• Mobile Application 
• Call Center 
• กิจกรรมต่างๆ
• การสำารวจความพึงพอใจ
• Lumpini Family Day 
• เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคล
• Touch Point 
• การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
• การวิจัยทางการตลาด
•  www.lpn.co.th 
•  Line OA

•  6 GREEN LPN
•  LPN Green Signature Project
•  QCSES+P 

•  ประชาพิจารณ์ 
•  เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย 
•  เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
•  ปรับปรุงพื้นที่ 
•  การออกแบบที่คำานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่ 
•  กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

•  QCSES+P 
•  กิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิต
•  ตรวจสุขภาพ 

รายปี
เป็นประจำา
รายวัน
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา
รายปี
รายปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา

เป็นประจำา 
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา

เฉพาะกิจ
รายวัน
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
รายสัปดาห์

รายวัน
เฉพาะกิจ
รายปี

ประเด็นข้อกังวลและความคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ในการดำาเนินการ
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปี 2563 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ฉบับน้ี จัดทำาข้ึนเป็นฉบับท่ี 7 ภายหลัง 
จากที่องค์กรได้จัดทำารายงานฉบับแรกขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและเปิดเผยผลกระทบเชิงบวกและลบท่ีมีต่อเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม อันเป็นผลจากการดำาเนินงานขององค์กร พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัท ด้วยแนวทางบริหารจัดการ 6 GREEN LPN ควบคู่ไปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความรู้คู่คุณธรรม

ข้อมูลรายงานฉบับนี้มีรอบการรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำาเนื้อหาทั้งในเชิงข้อมูลทั่วไป 
ขององค์กร แนวการบริหารจัดการ และตัวบ่งชี้การดำาเนินงาน อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard  
(GRI Standard) ในแบบหลัก (Core) ซึ่งเปลี่ยนไปจากการจัดทำารายงานของปีท่ีผ่านมาท่ีใช้กรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4 พร้อมท้ังได้นำา
เสนอความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดำาเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) (Sustainable  
Development Goals 2030 : SDG2030)

บริษัทกำาหนดเน้ือหาและกรอบการรายงานโดยได้คำานึงถึงสาระสำาคัญและประโยชน์ของเนื้อหาเป็นหลัก โดยได้ประเมินประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อ
ความยั่งยืน (Material Sustainability Aspect Assessment) ประกอบกับการพิจารณาบริบทด้านความยั่งยืน (Sustainability Context) 
ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) และความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ตามหลักการรายงานสากล 
GRI โดยมีขั้นตอนการกำาหนดเนื้อหาและกรอบการรายงาน ดังนี้

แนวทางการจัดทำารายงาน

การกำาหนดเนื้อหาและกรอบรายงาน 

เร�่อง ประเด็น การเป�ดเผยแนวการบร�หารจัดการ ตัวบ�งชี้การดำเนินงาน

บร�บทความยั่งยืน ความครอบคลุมผู�มีส�วนได�เสีย

ความครอบคลุมผู�มีส�วนได�เสีย

บร�หารความยั่งยืน

ขั้นที่ 1 ระบุประเด็น

สารัตถภาพ

ขั้นที่ 2 จัดลำดับ

ขั้นที่ 4 ทบทวน

ความสมบูรณ�

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ

รายงาน

กระบวนการระบุประเด็นที่สำาคัญและกรอบการรายงาน 
(Defining Material Aspects and Boundary Process)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปี 2563 ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Relevant Topics) ต่อการเป็น 
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความคาดหวัง การประเมิน 
และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบขององค์กร โดยพิจารณาจากประเด็นความย่ังยืน 
(Sustainability Aspects) ตามกรอบการรายงานสากล GRI

นอกจากน้ี ยังได้นำาประเด็นความยั่งยืนที่ได้เคยพิจารณาในปีที่ผ่านมากลับมาพิจารณาอีกครั้ง รวมไปถึงการนำา
เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม แนวทางดำาเนินงาน และการประเมินด้านความย่ังยืนจากหน่วยงานต่างๆ 
มารวมกับประเด็นอ่ืนท่ีมีอยู่ เพ่ือให้การพิจารณาประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญสำาหรับปี 2563 มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

เม่ือพิจารณาประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัทแล้ว คณะทำางานได้จัดลำาดับ
ความสำาคัญของแต่ละประเด็นโดยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Influence on Stakeholder Assessments and Decisions) และผลกระทบท่ีสำาคัญจากการดำาเนินงานขององค์กร 
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม (Significance of Economic, Environmental, and Social Impacts)  
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสาระสำาคัญหรือ “สารัตถภาพ” (Materiality) ของการรายงาน

ภายหลังจากการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2562 บริษัทได้นำาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนารายงานในปี 2563 โดยผ่านกระบวนการทบทวนเน้ือหาและนำามาพิจารณาว่าอาจ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง (Relevant topics) กับประเด็นความย่ังยืนขององค์กร ท้ังน้ีเพ่ือให้การดำาเนินงานของ
บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีเก่ียวข้อง (Relevant) และมีความสำาคัญ (Significant)  
กับองค์กรมากท่ีสุด และใช้ประกอบการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน 
ระยะต่อไป โดยสำาหรับปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีสะท้อนการดำาเนินงานอย่าง 
ย่ังยืนและรับผิดชอบ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมท่ีย่ังยืนได้ตามช่องทางต่างๆ ขององค์กร  
รวมไปถึงแบบสอบถามที่ได้แนบไว้ท้ายเล่มนี้

คณะทำางานได้เสนอประเด็นท่ีได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระสำาคัญต่อองค์กร ต่อประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็น 
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร พิจารณาตรวจสอบชุดประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือให้ม่ันใจว่า  
ชุดประเด็นดังกล่าวครอบคลุมผลกระทบท่ีอาจเป็นผลจากการดำาเนินงานของบริษัท และเป็นประเด็นท่ีสำาคัญ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างรอบด้าน และนำาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน 
และการจัดทำารายงานความย่ังยืนในลำาดับต่อไป โดยบริษัทสามารถระบุประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อการ 
ดำาเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรได้ ตามการวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อบริษัทในหน้า 130

ระบุประเด็นความยั่งยืน (Identifying Sustainability Topics)

จัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ (Prioritizing Material Aspects)

ทบทวน (Reviewing)

ตรวจสอบประเด็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (Validating Material Aspects)

ขั้นที่	1

ขั้นที่	3

รายงาน

ขั้นที่	4

ขั้นที่	2
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• เว็บไซต์ http://www.lpn.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”  
 หัวข้อย่อย “การกำากับดูแลกิจการท่ีดี” เร่ือง “รายงานการ 
 พัฒนาอย่างย่ังยืน”
• เอกสารเผยแพร่ฉบับภาษาไทย จำานวน 200 เล่ม  
 ฉบับภาษาอังกฤษ จำานวน 15 เล่ม

นางสาวมนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันติ์
ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ สายงานบริหารแบรนด์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (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 

ประเด็นที่เป็นผลกระทบที่สำาคัญต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ปร
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คัญ สูง

กลาง

ตำา่

ตำา่ กลาง สูง

1

2

3

4

5

6

7

10

8

11

9

12

ช่องทางการเผยแพร่รายงาน

ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน
และการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

การใช้ทรัพยากรและการจัดการ (วัสดุ, พลังงาน, นำา้, ของเสีย) 

การรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ

การจ้างงาน การฝึกอบรมแรงงานและความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความปลอดภัยของลูกค้า

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่อุปทาน

การสื่อสารการตลาดและให้ข้อมูลลูกค้า 

ผลการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจ

การต่อต้านการทุจริต 

การดูแลชุมชนท้องถิ่น

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

บทบาทในตลาด

ประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อบริษัท
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12.80%

2.41%

0.06%

13.82%

0.58%

0.30%

0.03%

0.03%

0.08%

0.41%

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%

8.01%

-0.63%

5.36%

2.65%

6.85%

1.13%

0.03%

6.72%

0.26%

0.18%

0.18%

0.11%

0.00%

0.55%

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%

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน   (คน)(1)

เกณฑ์
องค์ประกอบ
พนักงาน

การเปล่ียนแปลง
ในแต่ละปี

พื้น
ที่ป

ฏิบั
ติง

าน
ช่ว

งอ
ายุ

เพ
ศ

พนักงานออกจากองค์กร

2559

จำานวน 3,157 คน จำานวน 2,996 คน จำานวน 3,890 คน จำานวน 3,915 คน จำานวน 3,809 คน

2560 2561 2562 2563

จำานวน 
(คน)

จำานวน 
(คน)

จำานวน 
(คน)

จำานวน 
(คน)

จำานวน 
(คน)

ร้อยละ** ** ** ****ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

จำานวนทั้งหมด

จำานวนการเปลี่ยนแปลง

ชาย

หญิง

< 30

30 - 50

> 50

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

อุดรธานี

ชะอำา

ชลบุรี/พัทยา

270

116

332

251

182

15

380

19

13

3

7

6

21

423

153

156

267

286

125

12

388

11

6

4

-

3

11

412

-11

167

245

278

129

5

380

17

4

-

-

-

11

300

-112

136

164

180

112

8

284

5

6

1

-

1

3

308

  8 

147

161

176

116

16

281

4

6

4

  1.00 

  2.00 

10

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%

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%

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%

8.09%

0.21%

3.86%

4.23%

4.62%

3.05%

0.42%

7.38%

0.11%

0.16%

0.11%

0.03%

0.05%

0.26%

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%

หมายเหตุ :  ** ร้อยละของจำานวนพนักงานท้ังหมด
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จำานวนและสัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัท

LPN

PST*

LPP

LPS

LWS

LPC

  295 

  29 

  1,128 

  116 

  25 

  2,216 

7

  -   

7

7

  -   

7

1

  -   

-

  -   

  -   

7

6

  -   

3

7

  -   

  -   

2.37%

0.00%

0.62%

6.03%

0.00%

0.32%

0.00%

0.00%

0.35%

0.00%

0.00%

0.00%

  -   

  -   

4

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

จำานวนพนักงาน
ท้ังหมด

จำานวนคณะกรรมการสวัสดิการ ร้อยละ

ปฏิบัติการ
(1-4)

รวม บริหาร
(8-10)

บริหาร
(11-14)

คณะกรรมการสวัสดิการ
ต่อพนักงานท้ังหมด

ผู้บริหารใน
คณะกรรมการสวัสดิการ

จัดการ
(5-7)

หมายเหตุ : **เน่ืองจากบริษัท พรสันติ จำากัด มีจำานวนพนักงานน้อยกว่าจำานวนข้ันตำา่ท่ี พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานกำาหนดจึงไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมเป็น 
     คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี : 28 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 65

การลาคลอด
กรณีของการลา

• จำานวนพนักงานเพศหญิง

• จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์คลอดได้

• จำานวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด

• จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด

• จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 
  และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี

• อัตรากลับมาทำางาน (Return to Work Rate) ที่กลับมาทำางานหลังจาก
  ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

• การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) ที่กลับมาทำางานหลังจาก
  ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

2,629

2,629

39

32

32

82.05%

100.00%

  3,012 
  

3,012 

28

28

22

100.00%

96.00%

  2,887 
  

2,887 

33

30

30

91.00%

100.00%

  2,784 

  2,784 

25

23

23

80.00%

100.00%

2560 2562 25632561

หมายเหตุ :  1  อัตรากลับมาทำางาน (Return-to-work Rate) = (จำานวนพนักงานท่ีกลับมาทำางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาคลอด/จำานวนพนักงาน 
   ตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด) x100
  2  การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังทำางานต่อ 
   หลังจากนั้นไป 1 ปี/จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด) x 100





ส�วนที่ 1 : ข�อมูลทั่วไป

1.1 ความเกี่ยวข�องของท�านกับบร�ษัท

ผู�ถือหุ�น

พนักงาน

ลูกค�า

บ�านข�างเคียง

อื่นๆ โปรดระบุ

เจ�าของร�วม / ผู�อยู�อาศัย

คู�ค�า

แรงงาน

เคย ไม�เคย

ใช� ไม�ใช� (โปรดระบุเร�่องที่อยู�ในความสนใจของท�านและต�องการให�บร�ษัทรายงานในป�ถัดไป)

1.2 ท�านเคยอ�านรายงานความยั่งยืนของบร�ษัทมาก�อนหร�อไม�

3.1 รายงานฉบับนี้ได�กล�าวถึงเร�่องที่อยู�ในความสนใจของท�านหร�อไม�

สามารถส�งแบบสอบถามได�ที่
ฝ�ายพัฒนาแบรนด� บร�ษัท แอล.พ�.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท� จำกัด (มหาชน)

ที่อยู� :  1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพ�นี ทาวเวอร� ถนนพระราม 4 

 แขวงท�ุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อีเมล :  bnd@lpn.co.th

3.2 ข�อคิดเห็นหร�อเสนอแนะอื่นๆ

มาก ปานกลาง น�อย ควรปรับปรุง

ข�อคิดเห็นของท�านเป�นประโยชน�ยิ�ง
ต�อการพัฒนาอย�างยั่งยืนของบร�ษัท
จ�งขอขอบพระคุณในความร�วมมือ
ของท�านมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�อ�านรายงานความยั่งยืน
บร�ษัท แอล.พ�.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท� จำกัด (มหาชน)

2.1 ท�านทราบและเข�าใจการดำเนินงานโดยทั่วไปของบร�ษัทได�มากยิ�งข�้น

2.2 ท�านทราบและเข�าใจการดำเนินงานด�านความรับผ�ดชอบ
       ต�อสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อม

2.3 เนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญตามความคาดหวังของท�าน

2.4 เนื้อหามีความชัดเจน

2.5 เนื้อหาอ�านเข�าใจง�าย

2.6 เนื้อหาเป�นประโยชน�

2.7 รูปเล�มสวยงาม

2.8 ความพ�งพอใจต�อการรายงานในภาพรวม

ส�วนที่ 2 เนื้อหารายงานและการนำเสนอข�อมูลรายงาน

ส�วนที่ 3 การพัฒนาการจัดทำรายงาน



ฝายพัฒนาแบรนด
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร ถนนพระราม 4

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานรายงานความยั่งยืน)

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)

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต) / 5011 ปณจ. ยานนาวา

ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร
บริการธุรกิจตอบรับ




