“เพราะบ้านจะมีความหมาย
เมื่อคนในบ้านมีความสุข
อารียา สร้างบ้านคุณภาพที่เป็น
จุดเริ่มต้นของความสุขมาตลอด 15 ปี”

Areeya
Where Happiness
Begins

บ้าน ไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัย แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
ความผูกพันของคนในครอบครัว และเป็นจุดเริ่มต้น
ของความสุขความทรงจำ�ของคนในบ้าน
ตลอดระยะเวลา 15 ปี “อารียา”
จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้ทุกโครงการของเรา
ให้มีการออกแบบที่มีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลาย
เพื่อตอบรับกับทุกความต้องการ
และทุกความรู้สึกของทุกคนในครอบครัว
เพื่อให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข
และให้ความสุขดำ�เนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด(มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจบน
พื้นฐานที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด อารียา ...
ที่ที่สร้างความสุข เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน

"Company Vision"
“ Home ” is a private space, away from work.
It is a place of love and understanding where
we can be totally comfortable.
￼

"Mission"
Business Development with responsibility
for social, communities and the environment.
Committed to excellence in construction and services
for the satisfactionof all stakeholders.

Message
From
Chairman
ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ได้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสการเติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น
นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นทุกปี แนวคิดหลักในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ มิได้เพียงคำ�นึงถึง
ผลกำ�ไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงความรับผิด
ชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างและงานบริการ
โดยมุ่งหวังให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ในทุกการดำ�เนินงาน
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “สุข
ที่ได้สร้าง สุขที่ได้สร้างสรรค์ และสุขที่พร้อมจะส่งมอบแก่ทุกคนให้ความสุขดำ�เนินต่อไปอย่าง
ไม่สิ้นสุด” ความสำ�เร็จของบริษัทฯ คงเกิดขึ้นมิได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนอันดีจากทุกท่านที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ดังนั้น กระผมในนามของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ร่วม
งานทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักบรรษัทภิ
บาล ควบคู่กับการสรรสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้
เติบโต มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

Key Milestones

เส้นทางแห่งความสุข
และความสำ�เร็จของเรา
A leader in residential development business in Thailand.
A leader in technologies and innovation in the field of engineering,
construction and operation.

Product Service

Location

Type of Product : Low-Rise Project & High Rise Project

Low-Rise
Product Champions

High-Rise
Product Champions

ภาพรวมความยั่งยืน
Areeya
Where Happiness
Begins...

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการทำ�งาน เพื่อสร้าง
ความรับผิดชอบในสินค้าและการบริการ เพือ่ สร้างคุณค่าเพิม่ และตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำ�หนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญ
ในแบบ Areeya Way ที่กำ�หนดขึ้นไว้ว่า Areeya Admire You เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้
รับรู้ถึงความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่จะ
สร้างความสุขให้เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้
1. คำ�มั่น ศรัทธา ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจให้
เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับความสำ�เร็จของธุรกิจโดยตรง ได้แก่ คู่ค้า และ
ผู้บริโภค
2. ร่วมคิด ร่วมสร้าง ยุทธศาสตร์ทีว่ า่ ด้วยการเปิดโอกาสการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาและบริหารโครงการในพื้นที่
3. มุ่งมั่น พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการเกาะติดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบท
ภายนอกและภายใน ที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. สายเลือดอารียา ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนากระบวนการคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
ในวิถีแห่งอารียาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีใจรัก เป็นสายเลือดอารียาอย่างแท้จริง
5. สุข ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาการบริหารชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายแห่งการ
พัฒนาชุมชนเมือง ให้เป็นชุมชนที่สวย สะอาด สงบ ปลอดภัย เป็นความสุขที่ยั่งยืนแก่สมาชิก
ในโครงการ
กรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมต่อกับกลยุทธ์ขององค์กรมีมิติสำ�คัญที่คำ�นึงถึง
อย่างสมดุล ได้แก่
มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) ที่มุ่งมั่นกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาค
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการสร้างงาน การเพิ่มระดับความสำ�เร็จของผล
ประกอบการอย่างก้าวกระโดด และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของคู่ค้าและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
มิติทางสังคม (Social) ที่คำ�นึงถึงผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนในพื้นที่พัฒนาโครงการพร้อม
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดเป็นสังคมคุณภาพในโครงการของอารียา
มิตทิ างสิง่ แวดล้อม (Environment) ทีย่ ดึ มัน่ ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมทั้ง ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้โครงการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กรอบแนวทางการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนของอารียา
กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ถูกกำ�หนดขึ้นจากการประเมิน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร ส่วนที่ 2 คือการประเมินประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ ซึ่งได้ร่วมกัน
พิจารณาทัง้ 2 ส่วนในรูปแบบกิจกรรม workshop ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้
ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำ�เป็นในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่จะ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นขอบเขตทีก่ �ำ หนด จากลักษณะของธุรกิจของบริษทั ปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่จะมีต่อการดำ�เนินงานในอนาคต เป็นไปดังนี้
1. ความเสี่ยงในงานก่อสร้าง
1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
จากความผันผวนของราคาวัสดุทีใ่ ช้ ในการก่อสร้าง ซึง่ เป็นปัจจัยภายนอกทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ความผันผวนของราคาน้ำ�มันในตลาดโลก ทำ�ให้มีผลกระทบกับต้นทุนการ
ผลิตวัสดุก่อสร้างที่สำ�คัญ อาจทำ�ให้มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตามที่รัฐบาลประกาศ จึง
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และส่งผลต่อความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร บริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม
ของราคาวัสดุและค่างานก่อสร้างที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวม
ทั้งติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดย
การกำ�หนดยืนราคาวัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทั้งหมดทุก
โครงการ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้
แล้ว ทำ�ให้สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำ�มันได้ ในระยะหนึ่ง จึง
สามารถควบคุมต้นทุนที่ใช้ ในการก่อสร้างได้ และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ค้าวัสดุรายเดิมขึ้น
ราคา บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำ�งานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนจากผู้
ผลิตรายใหม่ เพื่อให้สามารถกำ�หนดราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์ และในระดับ
ราคาที่แข่งขันได้ ในตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง และทำ�ให้งานก่อสร้างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ระแนงคอนวูด ที่นำ�มาใช้ทดแทนวัสดุไม้จาก
ธรรมชาติ Aluminum Formwork System, Precast System, Bathroom Pods, Solar cell
System, Design Improvement เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม
2-3 ชั้นสามารถสร้างเสร็จทั้งโครงการภายใน 6-7 เดือน จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงเรื่อง
ความผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลนวัสดุจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการ
คอนโดมิเนียมซึ่งต้องได้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปี บริษัทฯ ได้คำ�นวณความผันผวนดังกล่าวรวม
เข้าไปในต้นทุนการก่อสร้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว

1.2 ศักยภาพและประวัติการทำ�งานของผู้รับเหมา
นับเป็นเวลามานานแล้วที่ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ที่มีคุณภาพ และมีความมั่นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินธุรกิจการ
ก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ ได้สั่งสมประสบการณ์และทีมงานที่มีคุณภาพ
เพื่อดำ�เนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในการบริหาร
จัดการ จึงลดความเสี่ยงที่ทำ�ให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะกำ�หนด
ค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และจะทำ�การควบคุมคุณภาพของ
งาน ระยะเวลาการทำ�งาน และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้
1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง
ถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเข้มงวดทั้งในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และ
ต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่กำ�หนดไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการนำ�ระบบการบริหารคุณภาพ ISO
เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำ�ซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ นำ�ไปสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง ที่ทำ�หน้าที่ตรวจ
สอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของบริษัท อันก่อให้เกิดการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ทางบริษัทฯ
ยังได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างทั่วไปและนำ�มาพัฒนาการก่อสร้างของทางบ
ริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอก
เข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ� การปรับ
ราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ ในหลากหลายมิติ เพื่อลดปัญหา
ผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง
1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะ
ทำ�ให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะนำ�องค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholder) รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit) บริษัทฯ มี
การวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบันการศึกษาที่ผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตามสายงาน
และมีคุณภาพ เพื่อการค้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและมีแนวคิด
ใหม่ๆ ในการทำ�งานกับบริษัทฯ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยนำ�
มาฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ มีประสบการณ์ เพื่อให้เติบโต
และเก่งได้อย่างที่ต้องการ อีกทั้งยังมีการดูแลเรื่องอาหารและที่พักให้กับพนักงานเป็นอย่างดี
และปัจจุบันได้นำ�ระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ ในการบริหารงานทำ�ให้ข้อมูล
ต่างๆ ของทุกฝ่ายงานเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งทำ�ให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำ�ได้โดยง่าย สะดวก
แม่นยำ� และรวดเร็ว ลดปริมาณการใช้กระดาษ ทำ�ให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสามารถลดปัญหา
การจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย กรณีพนักงานลาออก

1.5 ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ดำ�เนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ทำ�ให้ทีมงานสั่งสม
แรงงาน และผู้รับเหมารายย่อยและรายกลางเป็นจำ�นวนพอสมควร แต่ความเป็นจริงสภาวะ
เศรษฐกิจนั้น มีทั้งขาขึ้นและขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางบริษัทฯ กลยุทธ์ ในการรับมือ คือ ต้อง
มีการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเกรดผู้รับเหมา เพื่อสามารถ
ปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกันมาระ
ยะหนึ่งแล้ว และประการสำ�คัญต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ่งสำ�เร็จรูปมากขึ้น ทั้งงานโครงสร้าง งาน
พื้น งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบเพื่อลดอัตรา พึ่งพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพิ่มจำ�นวน
ผู้รับเหมา และแรงงานฝีมือเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงาน
มีผลกระทบสำ�คัญต่อปริมาณงานก่อสร้างและคุณภาพของโครงการก่อสร้าง และชื่อเสียงของ
บริษัทเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และพัฒนาจุดเสี่ยงให้เป็นจุดแข็งดังนี้
- จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงานและจะขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสม
กับกลุ่มเด็กซึ่งเป็นบุตรคนงานก่อสร้าง
- มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักคนงานในด้านต่างๆ โดยการสร้างจิตสำ�นึกให้คนงาน
ก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณที่พักและสิ่งแวดล้อม
- ให้ความรู้กับคนงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของกิจการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน
- จั ด ให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ ท างด้ า นสาธารณสุ ข กั บ คนงานรวมทั้ ง จั ด รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขสำ�หรับประชากรกลุ่มนี้เป็นพิเศษ จะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำ�งาน โดยแพทย์
แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการ
อบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำ�หนดตามกฎกระทรวง
แรงงานเพื่อจัดให้คนงานทำ�งานให้เหมาะสมกับงานที่ทำ�เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยง
- มีการตรวจสุขภาพอนามัยคนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หลังจากที่ได้ทำ�งานไป
แล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาโรคแต่เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย

2. ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการในบริเวณใจกลางเมือง
โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีทำ�เลที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออกอย่างสะดวก ทั้งนี้
ที่ดินบริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องการนำ�มาส
ร้างโครงการ และที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่อย่างจำ�กัด สำ�หรับวิธีการป้องกันความเสี่ยงใน
ส่วนนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะยาวไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณ
ใจกลางเมืองในปริมาณทีส่ ามารถรองรับกับแผนงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ทีจ่ ะมีขึน้ ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ทีมค้นคว้าและวิจัยการตลาดได้ทำ�การวิเคราะห์ ไว้ว่า
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นศูนย์กลางความเจริญของธุรกิจและแหล่งชุมชน อาทิ เช่น แจ้งวัฒนะ
เกษตร-นวมินทร์,บางนา-ตราด, สรงประภา, รังสิต, กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ เป็นต้น
3. การเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญตลาดคอนโดมิเนียม
การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการตลาดและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังช่วยให้บริษัทได้นำ�เงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง ยัง
คงมีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มการ
ก่อสร้าง จึงอาจเกิดมีความเสี่ยงที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นลดลงหากต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น ดัง
นั้น บริษัทจึงทำ�สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่
สำ�คัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพือ่ ป้องกันการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุและลดความเสีย่ งที่
อัตรากำ�ไรขั้นต้นจะกระทบจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง บริษัทฯ เริ่มเปิดโครงการ
คอนโดมิเนียมตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” ทั้งหมด 9 โครงการ จำ�นวน
6,969 ยูนิต เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมิเนียม แต่
ยังคงอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนในต้นทุนการสร้างคอนโดมิเนียมได้ เนื่องจาก
เป็นการขายก่อนสร้าง บริษัทฯ จึงลดความผันผวนดังกล่าวโดยการทำ�สัญญาจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่สำ�คัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายซึ่ง
เป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
4. ความเสี่ยงในเรื่องการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูล
พรเจริญชัยศิลป์ จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 43.95 และร้อยละ 19.58 ตามลำ�ดับ ซึ่งถ้าหาก
ในอนาคตกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสียงของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกินครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่น
ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น มติพิเศษที่ต้องอาศัยเสียงของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจ
สอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของบริษัท

5. ความเสี่ยงในด้านการเงิน
31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำ�นวน 1,610.31 ล้านบาท
แบ่งเป็น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำ�นวน 19.77 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวน 310 ล้าน
บาทและ ตั๋วแลกเงิน จำ�นวน 1,280.54 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำ�นวน 1,624.91 ล้านบาท
จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวของบริษัท
และหุ้นกู้จำ�นวน 5,505.94 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.60 เท่า ในปี 2557 เป็น 1.05 เท่า ในปี 2558 และในขณะเดียวกัน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ยังคงเท่ากับปี 2557 ที่ 3.16 บริษัทจึงมี
ความเสี่ยงในด้านการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากบริษัทได้ลดความเสี่ยงของการใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอื่นด้วยการออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในปี 2558 จำ�นวน 2,000
ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ�กว่าการกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันจากแหล่งอื่น และเป็น
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากตลาดเป็น
อย่างดี ทำ�ให้บริษทั มีทางเลือกสำ�หรับการระดมทุนทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
โครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น
6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้อกำ�หนดสิทธิฯ
บริษัทมีหน้าที่ตามข้อกำ�หนดสิทธิที่จะต้องดำ�รงหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ ไม่ให้เกิน 3:1
เท่า (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้อกำ�หนดสิทธิของ “หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพ
อร์ตี้ จำ�กัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” “หุ้นกู้ของ บริษัท อารี
ยา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” “หุ้นกู้
ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2560 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำ�หนด” “หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์
ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559” และ“หุ้นกู้ของ บริษัท อารี
ยา พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 ที่ผู้ออก
หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำ�หนด” ข้อ 6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ 6.2.11 เงื่อนไข
ทางการเงิน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556,11
เมษายน พ.ศ. 2557, 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557, 2 เมษายน 2558และวันที่ 22 ตุลาคม 2558
ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น เท่ากับ 2.83 เท่า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำ�หนดสิทธิข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้เตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดังนี้คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชำ�ระคืนหนี้สถาบัน
การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้ระยะสั้นบางส่วนเพื่อดำ�รงอัตราส่วนดังกล่าว
และบริษัทยังมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ โครงสร้างเงิน
ทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ให้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 980 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่ จำ�นวน 220 ล้านหุ้น โดยการเสนอเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำ�นาจ
ทั่วไป (General Mandate)

ต่อเนื่องจากการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้ทำ�การประเมินประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
เพื่อกำ�หนดประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่ได้เลือกมาดำ�เนินการในปี 2558

ผู้ซื้อบ้าน/ห้อง
ชุด (ลูกบ้าน)

- บริษัทผู้รับ
เหมา
- Supplier

คู่ค้า

- ประชุมย่อย/ใหญ่
สม�่าเสมอ เป็นทางการ
- คะแนนประเมินผล
จากผู้เกี่ยวข้องในขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน
- ส�ารวจความจ�าเป็น
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบงานและ
ระบบฐานข้อมูล

ผู้บริโภคทั่วไป ส�ารวจทางการตลาด

ลูกค้า

วิธีการ

- เยี่ยมบ้าน
- ส�ารวจข้อมูล
- ประเมินพึงพอใจ
- เพิ่มช่องทางสื่อสาร
หลากหลาย เป็นระบบ

วิธีการ

- รายละเอียดงานใน
สัญญาชัดเจน
- ก�าหนดงวดงานและราย
ละเอียดการช�าระเงิน
ชัดเจน เบิกจ่ายได้
รวดเร็ว ตรงตามข้อ
ตกลง
- ลดขั้นตอนการวางบิล
การรับเงิน
- ให้มีระบบติดตามข้อมูล

- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ความต้องการ
- promotion จูงใจ ส่ง
เสริมให้มีบ้าน/ห้องชุดได้
ง่ายขึ้น
- มีข้อมูลให้ค้นง่าย
รวดเร็ว

ความคาดหวัง

- บ้าน/ห้องชุดดี มี
คุณภาพ
- โครงการสะอาด
- การรักษาความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
- งานบริการหลังการขาย
ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ความคาดหวัง

- เกิดบ้าน/ห้องชุดที่ผ่านการตรวจรับจากผู้ซื้อแบบ
0 defect
- ได้บริษัท ร.ป.ภ. ที่มีมาตรฐานการให้บริการสูง
ขึ้น ท�าให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดได้ดี
- ผลประเมินมีผลกระทบต่อการพัฒนางานรักษา
ความปลอดภัย งานสวน และงานรักษาความ
สะอาดให้ดีขึ้นต่อเนื่อง
- ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมสูงขึ้น
ต่อเนื่อง และได้ผลระดับดีและดีมาก >85%
- ดูแลลูกบ้านด้านการแจ้งซ่อม/ร้องเรียน และให้
ข้อมูลทั่วไปได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด
- มีข้อมูลลูกบ้านและ ผู้พักอาศัยที่เป็นปัจจุบัน
ทราบปัญหาและความต้องการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานหลังการขายได้จริง และน�าไป
สู่การพัฒนาการออกแบบบ้าน/ห้องชุด และพื้นที่
ส่วนกลางของโครงการได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัย
- มี 1 โครงการ จาก 3 โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์ให้
เสนอชื่อเข้าประกวดในโครงการพัฒนามาตรฐาน
ชุมชนเมือง (ซึ่งจะมีการตัดสินผลในปี 2559
ต่อไป)

- ระบบ A ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
- จัดระบบประมูลพื้นที่งานรักษาความ
ปลอดภัย
- ระบบประเมินผล supplier งานรักษา
ความปลอดภัย งานสวน และงานรักษา
ความสะอาด
- ควบคุม 100% และน�าผลประเมินความ
พึงพอใจเป็นเป้าหมายการให้บริการหลัง
การขาย
- ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการผ่าน
Call Center
- กิจกรรม CRM ตลอดปี และการจัดหา
สิทธิประโยชน์แก่ลูกบ้านผ่านบัตร Areeya
and You Card
- จัดท�าฐานข้อมูลลูกบ้านและชุมชน ใน
ระบบ Master Plan

- พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ โดยลด
ขั้นตอนลดเอกสาร และใช้ระบบฐาน
ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบปฏิบัติการ A-Supplier ให้
รองรับกระบวน การซื้อ > รับ > วางบิล
> เบิก จ่าย on-line
- ระบบบริหารแรงงานต่างด้าว ที่ถูก
กฎหมาย พร้อมระบบการดูแลเด็ก ซึ่งเป็น
ผู้ติดตามแรงงาน

- พัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับกลุ่มต่างๆ ในบริบทพื้นที่ที่
แตกต่างกัน เป็นทางเลือกที่หลากหลาย
- ก�าหนดราคาขายและ promotion ได้
สอดคล้องกับความต้องการ และสร้างแรง
จูงใจได้
- สร้างพันธมิตรกับกลุ่มธนาคารเพื่อจัดท�า
โครงการร่วมในการให้เงินกู้ที่มีสิทธิ
ประโยชน์ที่ดี
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

- จ่ายเงินได้ตรงเวลา ตามก�าหนดและข้อตกลง
- ความพึงพอใจของบริษัทผู้รับเหมาและ Supplier
เพิ่มขึ้น ยินดีรับงานอย่างต่อเนื่อง
- ลดปัญหาเอกสารล่าช้า/สูญหาย ท�าให้ไม่มีผล
กระทบต่อบริษัทผู้รับเหมา/Supplier
- มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานแบบถูกกฎหมาย ไม่
ถูกระงับการก่อสร้าง หรือร้องเรียน ลดความเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนคนงาน
- เด็กมีความปลอดภัยสูงขึ้น ลดความเสี่ยง และ
ลดอัตราบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของเด็กในพื้นที่
ก่อสร้าง และท�าให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะตามวัย และเรียนรู้การอ่านการ
เขียนเบื้องต้นได้

- มีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่หลากหลายทั้งใน
แง่ประเภทโครงการ ราคา และท�าเล
- จ�านวนยอด walk และยอด register online เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายและยอดโอนเพิ่ม
ขึ้นก้าวกระโดด
- ลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาดผ่านสื่อ
เดิม เป็นสื่อสมัยใหม่กว่า

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นทีม่ สี าระส�าคัญและผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียทีส่ มั พันธ์กบั การด�าเนินงาน ซึง่ ถือได้วา่ มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายนัน้ ประกอบไปด้วยหลายส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงได้น�ามาพิจารณาคัดเลือกประเด็นหลักเพื่อด�าเนินการในปีที่ผ่านมา โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

การประเมินประเด็นที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญซึ่งสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้เสียและการดำ�เนินงานซึ่งถือได้ว่ามีความ
สำ�คัญต่อความสำ�เร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้
นำ�มาพิจารณาคัดเลือกประเด็นหลักเพื่อดำ�เนินการในปีที่ผ่านมา โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
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- ธนาคาร
- สถาบันการ
เงิน

ชุมชน
สังคม

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ความคาดหวัง

- ผลประกอบการดี
เติบโตต่อเนื่อง
- จ่ายเงินปันผลสูงขึ้น
และจ่ายสม�่าเสมอ
- มีศักยภาพและสร้าง
โอกาสที่จะแข่งขันได้
อย่างต่อเนื่อง

- เจ้าของที่ดิน - ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ - ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตาม
เดิม
ตกลงตรงไปตรงมา
ข้อตกลงในสัญญาโดย
- ชุมชนโดยรอบ - ด�าเนินการตาม
สมบูรณ์
กฎหมาย/ระเบียบ
- การพัฒนาโครงการไม่
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และ
ทรัพย์สิน แต่น�ามาซึ่ง
ประโยชน์แก่ชุมชนโดย
รอบ

วิธีการ

- การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
- ช่องทางการติดตาม
ข่าวสาร on-line

- ผลประกอบการสูงที่สุดในรอบ 11 ปีนับตั้งแต่เข้า
ตลาดหลักทรัพย์
- มีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้นต่อเนื่องทุก
ไตรมาสตลอดปี

ผลลัพธ์

- ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์
- พัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงาน
ก่อสร้างจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยความ
ระมัดระวัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่
ก�าหนด
- เน้นการท�างานเชิงป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียน
ผ่าน Call Center
- ก�ากับ ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหา
จากการร้องเรียน ให้สิ้นสุดทุกเรื่อง ไม่มี
การเพิกเฉยหรือละเลย
- เพิ่มพันธมิตรคู่ค้าในพื้นที่รอบโครงการ

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

- ไม่มีการคัดค้านในพื้นที่พัฒนาโครงการจนไม่
สามารถพัฒนาโครงการได้
- เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชุมชนรอบ
โครงการ ในด้านที่พักอาศัย การเช่าที่ดิน ร้านค้า
และการท�างานร่วมกัน
- ลดต้นทุนด้านการขนส่งหรือเวลาในการสั่งสินค้า
ได้ เมื่อเทียบกับการสั่งข้ามพื้นที่

ผลลัพธ์

- จัดการประชุมและน�าเสนอข้อมูลอย่าง - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงขึ้น
โปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ - นักลงทุนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น
ทราบถึงธุรกิจ ทิศทาง และผลประกอบการ
รายไตรมาส
- จ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ
สอดคล้องกับผลประกอบการ
- รายงานข้อมูลโครงการที่จะพัฒนาใน
อนาคตให้ได้รับทราบในหลายช่องทาง

- พบผู้บริหารระดับสูง - บริษัทมีศักยภาพในการ - เป็นภาคีที่ดีสม�่าเสมอ
ในระดับนโยบาย
พัฒนาโครงการให้ส�าเร็จ - สร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
- โครงการทัวร์เยี่ยมชม และท�าก�าไรได้ตามเป้า - สร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
โครงการจริงระหว่าง หมาย ในระยะเวลาตาม
การก่อสร้างและ
แผนงาน
โครงการที่เสร็จ
- สถานะทางการเงินของ
สมบูรณ์
บริษัทมั่นคง มีผล
ประกอบการที่ดี
- มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

วิธีการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

คู่ค้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

- ปรับโครงสร้างการบริหารงานการตลาด
และการขายใหม่ให้คล่องตัว เพิ่ม
ประสิทธิภาพการก�ากับติดตามงานใกล้ชิด
- กระจายอ�านาจการบริหารงานและบริหาร
งบประมาณ พร้อมเพิ่มกลไกการก�ากับ
ติดตามเป้าหมายงานและเพิ่มความเข้ม
แข็งในการตรวจสอบภายใน
- workshop เพื่อระดมความเห็นและหาข้อ
สรุปร่วมกันสม�่าเสมอ ในการแก้ปัญหา
หรือหาแนวทาง/นวัตกรรมใหม่ในการ
ท�างาน
- น�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเข้ามา
ทดแทนงานเอกสาร ลดขั้นตอน และ
สามารถจัดท�ารายงานเพื่อการบริหารได้
รวดเร็วและถูกต้อง
- ส�ารวจ วิจัย เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ธุรกิจต่อเนื่อง
- ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ด�าเนินการ
ติดตามประเมินผลพนักงานและฝ่ายงาน
โดยให้มีผลต่อการให้รางวัล โบนัส และ
การสร้างแรงจูงใจประจ�าปี
- เพิ่มมาตรการและวิธีการสรรหาผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในทีมงานทุกระดับ
- จัดท�าหลักสูตรและจัดการอบรมที่หลาก
หลายเพื่อเสริมพื้นฐานและสร้างทักษะที่
จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานรายต�าแหน่งแบบ
ต่อเนื่อง (non-stop training)

ความคาดหวัง

- ผลประกอบการบรรลุ
ตามเป้าหมายธุรกิจ
- ผลประกอบการดี ใน
ระดับที่น่าพอใจ และสูง
ขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส
- มีศักยภาพในการแข่งขัน
พร้อมที่จะเติบโต
- สร้างโอกาสและต่อยอด
ธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน
- ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนมี
ศักยภาพในการท�า
หน้าที่อย่างเต็มที่ รักที่
จะพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง
- สร้างโอกาสเติบโตให้กับ
พนักงาน และผู้บริหาร
เพื่อจะท�าให้บริษัท
เติบโตและขยายงานได้
ตามเป้าหมาย
- สร้างให้ทุกคนคือ
Areeya DNA

วิธีการ

- การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
- การประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง
- การประชุมปฏิบัติการ
(workshop)
- การส�ารวจความ
ต้องการจ�าเป็น
(needs assessment)
- เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส�าเร็จ และการ
ประเมินผล (KPI)
- การสรรหา อบรม และ
และความก้าวหน้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้บริหาร - คณะกรรม
พนักงาน การบริหาร
- ผู้บริหารระดับ
สูง
- ผู้บริหาร
- พนักงาน

- ยอดขาย ยอดโอน และผลประกอบการของ
บริษัทดีขึ้นต่อเนื่อง
- จ�านวนปัญหาและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
งานลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานได้สูง
ขึ้น
- มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายที่ชัดเจน จากข้อมูลการส�ารวจ วิจัย
ประเมินผล และรายงานเพื่อการบริหาร
- มีแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนใหม่ๆ ที่ท�าให้เกิดความ
คล่องตัวในการท�างาน ท�าให้ลดระยะเวลา
ประสานงานในขั้นตอนต่างๆ ลดปริมาณเอกสาร
ป้องกันความเสี่ยงเรื่องเอกสารสูญหายได้ และ
ลดความขัดแย้งที่อาจมี ท�าให้ไม่มีอุปสรรคใน
การท�างาน
- บริษัทสามารถให้รางวัลแก่พนักงานที่เป็น
พนักงานดีเด่นในด้านต่างๆ
- จ่ายโบนัสแก่พนักงานและผู้บริหารได้ตามที่
ก�าหนดโดยสอดคล้องกับผลประกอบการ

ผลลัพธ์

ผลสรุปข้างต้นถูกนำ�มาพิจารณาใน workshop เพื่อกำ�หนดเป็นประเด็นที่มีสาระสำ�คัญเพื่อ
ดำ�เนินการในปี 2558 โดยคัดกรองจำ�แนกออกเป็น 4 กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่ม
หลัก ประกอบไปด้วย

1. ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานหรือแรงงาน ในฐานะคนสร้างบ้าน
2. ผู้จำ�หน่ายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ในฐานะคู่ค้า
3. ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะพนักงานอารียา
4. ผู้บริโภคหรือลูกค้า ในฐานะลูกบ้านอารียา

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดการดำ�เนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

1. สุขของคนสร้าง Labor’s Happiness
จุดเริ่มต้นของการดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานหรือแรงงานเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
เนื่องจากภาวะขาดแคลนแรงงานและขาดแคลนผู้รับเหมา ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าของ
งานก่อสร้างในแต่ละโครงการทำ�ให้เกิดความล่าช้าจากแผนงานก่อสร้าง จึงส่งมอบบ้าน/ห้อง
ชุดให้กับลูกค้าได้ ไม่ทันตามกำ�หนด ทำ�ให้ต้นทุนสูงขึ้นและเกิดการรับรู้รายได้ล่าช้า แนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย
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การยืนราคาวัสดุก่อสร้างหลัก และจัดหาวัสดุทดแทนจากผู้ผลิตรายใหม่
ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ทำ�ให้สามารถลด
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำ�มันได้ ในระยะหนึ่ง จึงสามารถควบคุมต้นทุน
ที่ใช้ ในการก่อสร้างได้ เพื่อให้สามารถกำ�หนดราคารับจ้างก่อสร้างที่ทันต่อสถานการณ์ และใน
ระดับราคาที่แข่งขันได้ ในตลาด

วิจัยและพัฒนา
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง อาทิเช่น
Aluminum Formwork System, Precast System, Bathroom Pods, Solar cell System,
Design Improvement เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ชั้น
สามารถสร้างเสร็จทั้งโครงการภายใน 6-7 เดือน ด้วยการเพิ่มระบบก่อสร้างกึ่งสำ�เร็จรูปมาก
ขึ้น เพื่อลดอัตราพึ่งพาแรงงานให้น้อยลง แต่เพิ่มศักยภาพของแรงงานมีฝีมือที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น
ทำ�ให้ประหยัดต้นทุน แต่เพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจน

มาตรฐานงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน
ปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่กำ�หนดไว้

ว่าจ้างผู้รับเหมาและแรงงานที่มีศักยภาพ
โดยขยายการว่าจ้างไปยังกลุ่มผู้รับเหมาทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพ และมีความ
มั่นคงทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในการบริหารจัดการ สั่งสมแรงงาน
และผู้รับเหมารายย่อยและรายกลางที่เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างให้กับอารียา ปรับราคาจ้างเหมา
ให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งติดตามประเมินผลการทำ�งานของผู้รับเหมาเพื่อจัดเกรด
ผูร้ บั เหมา ให้สามารถนำ�ไปสูก่ ารปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผูร้ บั เหมาฝีมอื ดีที่ได้รบั ความไว้วางใจ
เพื่อให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าไปด้วยกัน
บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดเป็นนโยบายให้ ใช้แรงงานต่างด้าวที่ดำ�เนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่
กฎหมายกำ�หนดเท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาและหารือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับคำ�
แนะนำ�ให้ทำ�การจัดหาแรงงานต่างด้าวในรูปแบบการจัดทำ�เป็น MOU โดยมีรายชื่อบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตดำ�เนินการจัดหาคนแรงงานต่างด้าวเพื่อทำ�การติดต่อประสานงาน ดำ�เนินการจัดหา
คัดเลือก และนำ�เข้าแรงงาน ซึ่งจำ�นวนคนงาน เริ่มเข้าทำ�งานในเดือนสิงหาคม 2558 มีจำ�นวน
234 คนแบ่งออกเป็น 2 สัญชาติ สัญชาติเขมร จำ�นวน 34 คน และสัญชาติพม่า จำ�นวน 200
คน ซึ่งอัตราการจ่ายค่าแรงคนงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด และได้เตรียมการที่จะทดสอบ
ฝีมือแรงงานเพื่อปรับอัตราค่าแรงให้สอดคล้องกับฝีมือต่อไปในอนาคต ซึ่งขั้นตอนโดยสรุปของ
การนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวมีดังนี้
ขั้นตอนการนำ�เข้าแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมาย MOU

คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คุณภาพชีวิตของคนงานมีผลกระทบสำ�คัญต่อปริมาณงานก่อสร้างและคุณภาพของโครงการ
ก่อสร้าง และชือ่ เสียงของบริษทั ซึง่ มี 2 โครงการหลักที่ได้ด�ำ เนินการในปีทีผ่ า่ นมา ได้แก่ โครงการ
วิจยั BETTER LIFE: WASTE and QUALITY OF LIFE IN CONSTRUCTION AREA ซึง่ มีบริษทั
คิดคิด จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินการ เพื่อศึกษาประเภทและปริมาณของเสียที่เกิดจากไซต์งานก่อสร้าง
และหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในอนาคต ทั้งของเสียที่เกิด
จากกระบวนการก่อสร้างและของเสียในชีวติ ประจำ�วัน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน คน
งานก่อสร้างในบริเวณที่พัก และชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างกระบวนการลดปริมาณขยะและสร้าง
ภูมิทัศน์ ให้ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและเอื้ออำ�นวยต่อการใช้ชีวิตประจำ�วันของคนงาน
โครงการ Areeya Child Friendly Space เพื่อจัดพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับเด็กที่พักอาศัยกับบิดา
มารดาที่เป็นแรงงานทุกสัญชาติ โดยได้มีการจัดทำ�ทะเบียนประวัติเด็ก ช่วงอายุแรกเกิด ถึง 15
ปี จาก 13 โครงการ และได้นำ�ร่องในพื้นที่โครงการหทัยราษฎร์ โดยเริ่มทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะตามวัย การเรียนรู้การอ่านและเขียนเบื้องต้น การฝึกวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการ
จัดพืน้ ทีข่ ึน้ มาโดยเฉพาะเพือ่ ให้เด็กๆ ได้เข้ามาอยูใ่ นศูนย์นี้ และไม่เข้าไปในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง โครงการ
นี้ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นพี่เลี้ยงและให้การอบรมอาสา
สมัครในโครงการเพื่อให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์นี้ได้อย่างเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการที่มีให้กับคนงาน MOU ทุกคน ดังนี้

มาตรฐานไซต์งานก่อสร้าง
มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย โดยมีข้อ
กำ�หนดด้านมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่พัฒนาโครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และ
เมื่อปิดโครงการก่อสร้าง

Best Practice 2015: “A Model for Better Life”
A Model for Better Life เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เกิดการดูแล
คนงานอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำ�คัญเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ด้วย
การสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่แรงงานต่างด้าว การสร้างสุขภาวะในชีวิตประจำ�วันให้มีสุขอนามัย
ที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ และการลดความห่วงกังวลต่อบุตรหลานโดย
การสร้างศูนย์การเรียนรู้สำ�หรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้ดำ�เนิน
กระบวนการนี้บนพื้นฐานความคิดว่า เมื่อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ไม่มีห่วงกังวล จะ
มีความพร้อมในการทำ�งาน ทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพ และอยากอยู่กับอารียาไปนานๆ
เมือ่ แรงงานได้ท�ำ งานแบบเดิมซ้�ำ ๆ จะมีประสบการณ์เพิม่ พูนขึน้ เกิดเป็นความเชีย่ วชาญ เท่ากับมี
ฝีมือดีขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตามระดับฝีมือ เป็นวงจรที่สร้างความมั่นคงให้กับแรงงาน
และครอบครัวทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมครอบครัว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่จะได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบแก่ลูกค้าได้ตรงเวลา ลดปัญหาการแก้ ไขงานหรือทำ�ซ้ำ� จึง
เป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาที่สูญเปล่า และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัทได้

“A Model”
for Better Life

“ ถ้าเราจัดการปัญหาขยะได้ดี มันจะสะท้อนความสามารถในการจัดการของเรา สะท้อนความ
ใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิต ส่งผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง และสุดท้ายมันจะส่งผลดีกับเราเอง ”
คุณวิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี
“ ถ้าสภาพแวดล้อมดี ร่มรื่น ไม่มีขยะ ไม่มีอะไรเน่าส่งกลิ่นเหม็น ก็จะช่วยให้คนทำ�งานมีความสุข
และสามารถทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”
คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนความสุข จากความสุขของผู้สร้าง (อารียา)
สู่ความสุขของผู้รับ (ลูกบ้าน)

ขาด

ของเสียที่เกิดจากชีวิตประจำ�วัน
ขยะแพคเกจ อาหาร เครื่องดื่ม
ขยะที่เน่าเสียได้
น้ำ�ทิ้งจากการใช้งาน และห้องน้ำ�
ของเสียที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ถนนเป็นดินโคลน
แอ่งน้ำ�ขัง กลิ่น ยุงและแมลง
ฝุ่นบนถนน

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

จัดระเบียบบังคับใช้

Child Friendly Space

ขาดรูป

กำ�หนดวิธีปฏิบัติ หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

ขาดรูป

ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ เน้นให้พนักงานทีเ่ ริม่ งานกับบริษทั สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มี
การปฐมนิเทศพนักงานและมีการจัดทำ� OJT (On the Job Training) ให้กับพนักงานทุกตำ�แหน่ง
งานในช่วงระยะเวลาทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานและมีความสุขในการทำ�งาน

2. สุขของคู่ค้า Supplier’s Happiness
กระบวนการด้านการดูแลคู่ค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
นับเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่บริษัทดำ�เนินการ ซึ่งประกอบไปด้วยการคัด
เลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ให้แก่ผู้รับ
เหมา จัดหาแหล่งเงินกู้ ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำ�ใบส่งงานไปค้ำ�ประกันเงินกู้ และช่วยในการ
จัดหาวัสดุ กรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง
การพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้งานมีความคล่องตัว กระชับ ตรวจสอบสถานะงานต่างๆ ได้ ในระบบฐานข้อมูล และ
สามารถให้มีการอนุมัติและดำ�เนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้คือ A-Supplier
ที่พัฒนาขึ้นมารองรับกระบวนการของงานก่อสร้าง ตั้งแต่การสั่งซื้อ (PR-PO) การส่งของ (Deliver) การตรวจสอบ
และรับของ (Packing Slip) การวางบิลและจ่ายเงินโดยผ่านระบบปฏิบัติการที่มีฐานข้อมูลรองรับ คู่ค้าสามารถทราบ
ได้วา่ ของทีส่ ง่ ไปได้มกี ารรับของสมบูรณ์หรือไม่ วางบิลผ่านระบบได้ทนั ที และรอรับเงินได้จากธนาคารตามระยะเวลาที่
กำ�หนด ทำ�ให้คูค่ า้ สามารถเบิกจ่ายและได้รบั เงินตรงเวลา ลดข้อผิดพลาดทางเอกสารหรือการสูญหายของเอกสารได้
โดยก่อนเริม่ ใช้ระบบนี้ ได้มกี ารประชุมเพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการจำ�เป็น นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาระบบ และได้จดั การ
อบรมแก่คู่ค้าเพื่อให้สามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเปิดช่องทางให้ติดต่อสอบถามในกรณีมีปัญหา
การใช้งาน จึงเป็นผลให้มีคู่ค้าที่พร้อมจะเติบโตไปร่วมกันและเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพและความพร้อมที่สูงขึ้นด้วย
3. สุขของพนักงาน A Happiness
นโยบายหลักที่ผู้บริหารได้กำ�หนดเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พนักงาน) ในปี 2558
คือให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานต่อเนื่อง (Non-stop Training) โดยได้ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพนักงาน
ทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับบริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานและมีทักษะในการสอนงาน การถ่ายทอดงาน ตลอดจนการดูแลบริหารพนักงานในความรับผิดชอบของตนให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท
ในปีนี้ได้จัดอบรมพนักงานภายในจำ�นวน 26 หลักสูตร 37 รุ่น และอบรมภายนอกจำ�นวน 19 หลักสูตร มีจำ�นวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 734 คน ยกตัวอย่างหลักสูตรที่จัดอบรม ดังนี้

ในด้านการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ผลงานดีตามเป้าหมายนั้น มีการให้ incentive
แก่พนักงานในฝ่ายขาย และงานก่อสร้าง เป็นประจำ�ทุกไตรมาส มีการมอบรางวัลให้แก่พนักงาน
ที่ทำ�ยอดขายได้สูงสุดในแต่ละพื้นที่ขาย หรือที่เรียกว่า โครงการ Rising Star และมีการให้โบนัส
ประจำ�ปีแก่พนักงานทุกคนตามผลประกอบการและผลการประเมินรายบุคคลและรายฝ่าย
นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นคุณค่าและความสำ�คัญของพนักงานที่ทุ่มเททำ�งานให้กับบริษัทเป็น
ระยะเวลานาน โดยจะมีรางวัล Long Service Awards เป็นทองคำ�ให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าว
ในงานเลี้ยงเทศกาลงานปีใหม่ต่อหน้าพนักงานทุกคน เพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญกำ�ลัง
ใจให้แก่พนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานของพนักงานคนอื่นด้วย โดยในปี
2557 – 2558 มีพนักงานทีมีอายุงานเข้าเกณฑ์และได้รับรางวัลในแต่ละปีดังนี้

บริษัทเห็นความสำ�คัญของการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยกำ�หนดให้มีการ
ประชุมในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้างแต่ละโครงการมีการประชุมพนักงานประจำ�วัน (Morning Talk) ระดับบริหารมีการประชุมระดับบริหารประจำ�สัปดาห์ (Excom & Metrix) และวาระที่
สำ�คัญยิ่งคือผู้บริหารพบพนักงานโดยการจัดการประชุมพนักงานในสำ�นักงานเป็นประจำ� ทุก
ไตรมาส (Town Hall) เพื่อเป็นการเสริมกำ�ลังใจ และถ่ายทอดนโยบายจากทีมบริหารสู่พนักงาน
ทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้สื่อสารตรงกับพนักงาน เป็นการสร้างแรง
จูงใจให้แก่พนักงานให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง ยังจัดให้มี Site Visit โดยจัดให้ผู้บริหารได้มีการเดินทางไปยังโครงการ
ต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างและโครงการขายเป็นประจำ� เพื่อสื่อสารและให้นโยบายพร้อม
ทั้งสร้างขวัญกำ�ลังใจกับพนักงานโดยตรงอีกด้วย

การสร้าง Areeya DNA
นอกจากความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตำ�แหน่งและการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพของ
พนักงานแล้ว บริษัทเล็งเห็นที่จะสร้างพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของอารียา ที่จะมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (A sense of belonging) ร่วมกัน จึงได้กำ�หนดคุณสมบัติพื้นฐานเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ของบุคลากรคุณภาพของบริษัทในกระบวนการสร้าง Areeya DNA ประกอบด้วย 4 คุณสมบัติ
หลัก คือ การมีทัศนคติเชิงบวก การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความขยัน

ภารกิจในการพัฒนาพนักงานให้ทนั ต่อการเติบโตและขยายตัวของบริษทั ถือเป็นภารกิจทีส่ �ำ คัญ
และท้าทายอย่างยิ่ง จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาอย่างครบกระบวนการตั้งแต่การสรรหาพนักงาน
การสอนงาน การอบรม การสร้างขวัญกำ�ลังใจ และไปจนถึงการสร้างพนักงานให้มีสายเลือด
อารียา เป็น Areeya DNA ได้ ในที่สุด ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญได้ดังต่อไปนี้
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
กำ�หนดคุณสมบัติมาตรฐานรายตำ�แหน่งตามอัตรากำ�ลังที่ได้รับอนุมัติ กำ�หนดขั้นตอนการ
คัดเลือกและสร้างเครื่องมือในการคัดเลือกที่เหมาะสมสำ�หรับแต่ละตำ�แหน่ง ได้แก่ แบบทดสอบ
เบื้องต้นทั่วไป แบบทดสอบทัศนคติ แบบทดสอบ DISC แบบทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำ�แหน่ง การสัมภาษณ์ตาม Competency การทดสอบความเหมาะสมโดยใช้กิจกรรม
เช่น Roleplay กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการสรรหาให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และคัดเลือก
หัวกะทิมาเป็นพนักงาน ซึ่งในปี 2558 มีผู้สมัครที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ตามกระบวนการนี้ รวม 346 คน เพื่อให้ทันต่อการขยายตัวของโครงการที่มีจำ�นวนเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา
ในสายงานก่อสร้างมีความต้องการจำ�เป็นที่จะสร้างพนักงานในสายวิชาชีพทั้งวิศวกรและ
โฟร์แมนจำ�นวนมาก จึงได้จัดให้มีการทำ�ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อออกบูธรับ
สมัครค้นหาเลือดใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอารียา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำ�แพงแสน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ในต่างจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัย
เทคนิคบุรีรัมย์ มีผู้สนใจส่งใบสมัคร 296 คน เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกที่กำ�หนด

โดยในกระบวนการนี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้มกี ารเก็บรักษา Knowledge & Know-how ทีเ่ ป็นความ
รูเ้ ฉพาะของบริษทั เพือ่ ให้มกี ารถ่ายทอดไปสูพ
่ นักงานเดิมและพนักงานใหม่ เพือ่ ได้มวี ธิ กี ารปฏิบตั ิ
งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและดำ�เนินการให้มีการเผยแพร่ความรู้และ
ทักษะเฉพาะเชิงเทคนิคให้กับพนักงาน มีการจัดทำ�คู่มือการทำ�งานที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน มี
การจัดถ่ายทอดความรู้ ทักษะ วิธกี ารทำ�งานเป็นการถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ ุน่ โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
งานขายและงานก่อสร้าง โดยทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานอาวุโสที่มีทักษะความสามารถ
รวมทั้งพนักงานอาวุโสที่เกษียณอายุที่ยังมีศักยภาพและยังต้องการทำ�งานต่อให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยได้รับสิทธิเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท โดยจัดงานให้ตามความเหมาะสม ด้วยการมา
เป็นวิทยากร มาร่วมจัดทำ�หลักสูตรและสอนช่างฝีมือทั้งที่เป็นพนักงานและที่เป็นแรงงาน นับ
เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวให้เห็นคุณค่าในตนเอง

พนักงานอาวุโสทัง้ โดยตำ�แหน่ง คุณวุฒิ และวัยวุฒิ มีหน้าทีท่ สี่ �ำ คัญประการหนึง่ คือการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และสอนงานแก่พนักงานรุน่ ใหม่ “Coaching” ให้เข้าใจเทคนิควิธกี ารทำ�งาน
จริง โดยเฉพาะงานภาคสนามของงานก่อสร้าง เป็นการถ่ายทอดจาก “รุ่นใหญ่” สู่ “รุ่นเล็ก” ส่ง
เสริมและสานต่อให้มีทักษะในการทำ�งานในแบบที่บริษัทต้องการ เช่น การสอนงานเทคนิคการ
ควบคุมงานก่อสร้างภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงานใหม่ (โฟร์แมน และวิศวกรสนาม) การสอน
และฝึกปฏิบัติเรื่องการก่ออิฐฉาบปูนให้กับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
จากการดำ�เนินการสร้าง Areeya DNA ให้เกิดขึ้นนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีพนักงานที่มีอายุ
งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีอัตราการลาออก หรือ Turn Over ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ทำ�ให้เกิดการ
ทำ�งานที่มีความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการทำ�งานที่สูงขึ้น ทำ�ให้งานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายได้
ตามแผน และส่งผลให้เป้าหมายโดยรวมเรื่องผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Best Practice 2015: “Areeya Together”
Areeya Together เป็นโครงการที่จัดทำ�ขึ้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2555 เพื่อการสรรหาว่าจ้าง
พนักงานในตำ�แหน่งวิศวกรและโฟร์แมน โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.และ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสในการ
ทำ�งานสำ�หรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ และเพื่อสรรหาอัตรากำ�ลังให้เป็นไปตามแผนงานและ
สนับสนุนแผนขยายธุรกิจของบริษัท โครงการ Areeya Together นี้ มีส่วนสำ�คัญต่อความ
สำ�เร็จของงานก่อสร้างจึงได้จัดทำ�ต่อเนื่องมาทุกปี
สรุปข้อมูลพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Areeya Togetherรุ่น 1 – 4
(ปี 2555-2558) รวม 160 คน

ในโครงการ Areeya Together รุ่ น ที่ 4 ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ผู้ ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาใหม่ ใ นด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (Engineer) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาก่อสร้าง
(Foreman) ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ ในการทำ�งานมาก่อน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงานกับ องค์กร รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำ�งาน ทั้งนี้จัดให้
มีการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งการให้คำ�แนะนำ� การสนับสนุนการทำ�งาน
และการติดตามประเมินผลตลอดระยะเวลาโครงการจนพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่
1. กิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2. กิจกรรม Site Visit เพื่อให้รู้และเข้าใจลักษณะและการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
3. การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี 182 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 378 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการเรียนรู้ 560
ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานให้สามารถนำ�ความ
รูท้ ี่ได้รบั ไปประยุกต์ ใช้ ในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพือ่ เสริมสร้าง ความ
รู้ ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร
4. การพัฒนาพี่เลี้ยง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Coaching” ให้กับบุคลากรฝ่ายก่อสร้างที่ถูกคัด
เลือกให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการสอน ดูแล
แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษา
5. กิจกรรม Follow up เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติในแต่ละฐานการเรียนรู้ เพื่อทบทวน ติดตามผล
การเรียนรู้ และเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมโครงการ

4. สุขของลูกบ้าน Customer’s Happiness
กระบวนการด้านการดูแลและจัดการความต้องการของลูกค้าและชุมชน ได้ดำ�เนินการอย่างต่อ
เนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี โดยให้ความสำ�คัญกับลูกค้า ลูกบ้าน และการบริหารชุมชน เพือ่ ให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ซึ่งกิจกรรมหลักที่ได้ดำ�เนินการมีดังนี้
คุณภาพงานบริการหลังการขาย
ในปี 2558 บริษทั ยังคงให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ทีเ่ ปรียบเสมือน
หนึ่งในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลังการขายที่ประกอบไปด้วย ทีมศูนย์
บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหาร
งานนิติบุคคล (Customer Management: CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Customer Relations
Management: CmRM) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้
มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน
โดยงานหลักที่ได้ดำ�เนินการคือ การพัฒนามาตรฐานงานบริการของศูนย์บริการลูกค้า (Call
Center) ให้รับเรื่องแจ้งซ่อม ร้องเรียนและให้บริการด้านข้อมูลทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้น
การกำ�กับติดตามงาน 100% ให้ทกุ งานเป็นไปตามมาตรฐานงานทีก่ �ำ หนด กรณีพบงานที่ไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานให้รายงานทุกวันเพื่อให้เกิดการแก้ ไขและปรับปรุงทันที นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ติดตามประเมินผลหลังการให้บริการงานซ่อมในระยะประกันเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจากการประเมิน
ผลตลอดทั้งปี พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตลอดทั้งปี อยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 74.21
ยังต่ำ�กว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ แต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นเดือนที่ได้รับผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อภาพรวมในงานบริการสูงที่สุด อยู่ในระดับดี ร้อยละ 75.68 และระดับดีมาก ร้อยละ
16.22 รวมเป็นความพึงพอใจระดับดีและดีมาก ร้อยละ 91.89 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนด
ที่ร้อยละ 90 ทั้งนี้ จะได้ ใช้ข้อมูลจากการประเมินนี้โดยเฉพาะข้อแนะนำ�ในงานที่ควรปรับปรุงให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานงานบริการหลังการขายให้ ได้มาตรฐานสูงขึ้นตามเป้า
หมายอย่างต่อเนื่องต่อไป
Customer Satisfaction : December

Customer Satisfaction : 2015

6. กิจกรรม My Areeya….My Home เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร เสริมสร้าง
การทำ�งานเป็นทีม และกิจกรรมสุดท้ายคือ
7. การวัดผลประเมินผล โดยพนักงานมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานมากขึ้น
ผ่านการทดสอบผลสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 พนักงานสามารถปฏิบัติงานและโดยได้รับการ
ติดตามประเมินผลผ่านทดลองงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
โดยสรุปผลสำ�เร็จจากโครงการ Areeya Together คือพนักงานมีความรู้ ทักษะตามขั้นตอน
และกระบวนตามข้อกำ�หนดและมาตรฐานของบริษัท สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร พนักงานมี
ทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
งานดูแลลูกบ้านที่สำ�คัญอีกงานหนึ่ง คือการสร้างความอบอุ่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ลูก
บ้านในโครงการ จึงได้กำ�หนดรูปแบบใหม่คือการจัดประมูลงานรักษาความปลอดภัย ที่ทำ�ให้
ได้บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ. ที่มีคุณสมบัติที่ดีและพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าการจ้างรายโครงการ พร้อมกับมีระบบควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่
ชัดเจน ทำ�ให้ ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากการสำ�รวจข้อมูลลูกบ้าน ในด้านงานรักษาความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.40 ซึ่งการสำ�รวจข้อมูลลูกบ้านในปี 2558 ยังคงใช้
หน่วยงานวิจยั ภายนอกเป็นผู้ knock door สอบถามลูกบ้านโดยอิสระกับลูกบ้านในทุกโครงการ
ที่อารียาบริหารโครงการอยู่

การสร้างสัมพันธ์ชุมชนและสานสัมพันธ์ลูกบ้าน
เป้าหมายหลักของการดูแลชุมชนและดูแลลูกบ้านคือการได้รับความพึงพอใจต่อการบริการและ
ดูแลของอารียา บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายให้ทีมชุมชนสัมพันธ์ ได้ทำ�หน้าที่ในการสานสัมพันธ์ลูก
บ้านในโครงการและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งได้พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ซึ่งในปี 2558 ได้ดำ�เนินการขยายโครงการต้นแบบชุมชนสุขยั่งยืนไปอีก 3 โครงการ จน
สามารถผ่านการพิจารณาและยอมรับให้เป็นโครงการนำ�ร่องการสร้างมาตรฐานชุมชนเมือง
ได้สำ�เร็จ จำ�นวน 1 โครงการ โดยกระบวนการที่สำ�คัญคือการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับ
กับคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยการจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนประสาน
ความเข้มแข็งกับคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้เกิดแผนของชุมชนที่จะพัฒนา
ไปสู่การบริหารจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกันของลูกบ้านที่เป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว
อย่างมีความสุขและยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่หลากหลายในการดูแลและสร้างบรรยากาศที่ดีแก่
ลูกบ้าน ได้แก่
การแจ้งเตือนก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี
เพื่อเป็นการเตือนให้ลูกบ้านได้รับทราบระยะเวลาการรับประกัน ที่จะครบกำ�หนดในอีก 30 วัน
ล่วงหน้า เพื่อให้ลูกบ้านตรวจสอบบ้าน/ห้องชุดและแจ้งซ่อมได้ทันก่อนครบกำ�หนด
การเยี่ยมบ้าน
มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกบ้าน ทำ�ให้ลูกบ้านมีความประทับใจและ
มั่นใจต่อการดูแลของบริษัท (2) เพื่อประเมินสถานการณ์ของชุมชน และ (3) เพื่อนำ�ข้อมูลจาก
การเยี่ยมบ้านมาปรับปรุงงานบริการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี
2558 ได้เยี่ยมบ้านลูกบ้าน จำ�นวนทั้งสิ้น 708 หลัง และนำ�มาต่อยอดจัดทำ�แผนที่ชุมชน (Social
Mapping) จากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ เพื่อระบุถึงผู้นำ�ชุมชน กรรมการชุมชน แกนนำ�
จิตอาสา แกนนำ�องค์ความรู้ ร้านค้า จุดศูนย์กลางการรวมตัว จุดเสี่ยงของโครงการ เด็ก ผู้สูง
อายุ และผู้ป่วยที่มีความจำ�เป็นต้องใช้รถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
การสำ�รวจข้อมูลลูกบ้าน
เป็นกิจกรรมที่ดำ�เนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2558 ใช้วิธีการสำ�รวจไปพร้อม
กับการมอบกล่องโอนในโครงการอาคารชุด ส่วนโครงการแนวราบได้ทำ�การสำ�รวจข้อมูลด้วย
วิธีการ Knock Door รวมทั้งสิ้น 513 หลัง ประกอบกับการเพิ่มช่องทางการสำ�รวจข้อมูล Online เพื่ออัพเดทข้อมูลลูกบ้าน สอบถามความพึงพอใจต่องานบริการต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอ
แนะ เพื่อเป็นประโยชน์ ในปรับปรุงงานบริการตลอดทั้งปี
กิจกรรมพิเศษสานสัมพันธ์ ในโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นเวทีที่ลูกบ้านได้มีโอกาสพบปะและทำ�ความรู้จักกันมากขึ้น สร้าง
ความประทับใจ และคงความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและอารียา ซึ่งได้จัดกิจกรรมสำ�หรับ
เด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว กิจกรรม DIY กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ที่จัดขึ้นในโครงการต่างๆ โดย
จัดกิจกรรมเหล่านี้ตลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ซึ่งแต่ละ
พืน้ ทีจ่ ะมีการคัดสรรกิจกรรมให้สอดคล้องกับลูกบ้านและสมาชิกครอบครัวในโครงการ กิจกรรม
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Areeya Family Party ที่เชิญชวนลูกบ้านและสมาชิกมาร่วมสังสรรค์
เล่นเกมทำ�ความรู้จักกัน ฟังเพลงร้องเพลง จับรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้น
ในพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการ ในบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง

สิทธิประโยชน์ Areeya & You Card
เป็นสิทธิประโยชน์ที่จัดให้สำ�หรับลูกบ้านอารียาเท่านั้น ให้ ได้รับสิทธิที่หลากหลาย ตอบสนอง
กับไลฟ์สไตล์ของทุกคน ซึ่งมีภาคีร่วมให้สิทธิประโยชน์นี้จากหลายภาคธุรกิจ ทั้งร้านค้า ร้าน
อาหาร โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถสะสมคะแนน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการแนะนำ�โครงการที่จะทำ�ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย
กิจกรรมพิเศษเพื่อลูกบ้านคนพิเศษ
นอกจากบ้านทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของความสุข อารียายังขยายความสุขไปสูไ่ ลฟ์สไตล์ความชอบของ
ลูกบ้านโดยการสร้างสรรค์กิจกรรมไลฟ์สไตล์ ในหลากหลายอารมณ์ที่เหมาะสมกับลูกบ้าน เป็น
กิจกรรมสร้างสรรค์ทีส่ ร้างความสุขและความผูกพันทีจ่ ดั ขึน้ อย่างสม่�ำ เสมอ เน้นการสร้างความ
สุขและความสัมพันธ์ ในครอบครัวลูกบ้านและครอบครัวใหญ่ของชาวอารียาทุกโครงการ โดยใน
ปี 2558 ได้จัดกิจกรรม 6 ครั้ง ดังนี้

จากการพัฒนางานบริการหลังการขาย การสร้างสัมพันธ์ชุมชน และสานสัมพันธ์ลูกบ้าน ดัง
ที่กล่าวมานี้ มีผลสะท้อนสำ�คัญที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำ�เร็จของบริษัทฯ แม้จะเป็นจุดเริ่มต้น
เล็กๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่พร้อมจะเติมโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต นั่นคือ อัตราการบอกต่อ
ของลูกบ้านที่ชักชวนเพื่อนมาซื้อหรือแนะนำ�โครงการ หรือที่เรียกว่า Friend get Friend (FGF)
เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอตลอดปี โดยในปีนี้มีลูกบ้านลงทะเบียนแนะนำ�เพื่อนจำ�นวน 444 คน และ
ผู้ที่ได้รับการแนะนำ�ได้ซื้อและเข้าร่วมเป็นลูกบ้านอารียา 85 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14 ของยอด
ลงทะเบียน ซึ่งสร้างรายรับได้จำ�นวน 214 ล้านบาท นับเป็นจุดเล็กๆ ของความเชื่อมั่นที่จะขยาย
โอกาสทางธุรกิจต่อไปได้

จากความสุขทั้ง 4 ด้าน คือ สุขของผู้สร้าง สุขของคู่ค้า สุขของพนักงาน สุขของลูกบ้าน จะนำ�
มาซึ่งงานสำ�คัญในลำ�ดับสุดท้าย คือ กระบวนการด้านการพัฒนายกระดับผลประกอบการ
กระบวนการด้านการพัฒนายกระดับผลประกอบการ
การพัฒนาในขัน้ นีต้ อ้ งอาศัยปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด โดยบริษทั พัฒนาทัง้ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียภายในและภายนอก พัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการแนะนำ�บอก
ต่อของลูกค้าปัจจุบนั ด้วย การวางแผนการเพิม่ การรับรูร้ ายได้และขยายโครงการนัน้ บริษทั ฯ มีน
โยบาย ขยายโครงการในทำ�เลทีม่ ยี อดขายและรับรูร้ ายได้ดี โดยการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการ
เพิ่มเมื่อโครงการจำ�หน่ายและโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำ�นวนหนึ่ง การพัฒนาโครงการในทำ�เลใหม่
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายกระดับประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้
ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการวางแผนงานเป็นช่วงๆ ในแต่ละปี เช่นในปี 25562557 บริษัทใช้เวลากับการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการแนวสูง
หรือคอนโดมิเนียมที่ขาดช่วงไป ปี 2558 พัฒนาการเติบโตของรายได้ ในปี 2559 และอีก 3 ปี
ข้างหน้า เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาอัตรากำ�ไรและการสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องดัง
จะเห็นได้จากงบการเงินของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมุ่งจุดสนใจในเรื่องปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงินที่เป็นเป้าหมายสำ�คัญอีกหลายประการ
เช่น อัตราการขยายโครงการในทำ�เลเดิม อัตราการขยายโครงการในทำ�เลใหม่ อัตราการขาย
เฉลี่ยในแต่ละโครงการ ราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งรูปแบบโครงการที่มีลักษณะ
เด่น ปัจจัยการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม รายได้น้อย ปานกลาง รายได้สูงถึงสูง
มาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณบัญชีเงินฝากระดับต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการ
และจำ�นวนผู้มุ่งหวัง นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการเข้มงวดสินเชื่อ อัตรา NPL ของ
ธนาคารพาณิชย์ ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการขายของบริษัทและการกำ�หนดนโยบายการ
ทำ�งานทั้งสิ้น
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นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
กรรมการ

3

นายทัน เทียนสุวรรณ
กรรมการ

4

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี
กรรมการ

5

นายวันชัย ตันติกุล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6

นายปรีชา บุญยกิดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7

นายสมพล เทียนสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Organization
Chart

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานการตลาดและการขาย
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานก่อสร้าง
คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำ�นักเลขานุการ

สำ�นักกรรมการฯ
และเลขานุการบริษัท

สายงานบัญชีและการเงิน
คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายตกแต่งภายใน

สายงานอำ�นวยการ
คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายพัฒนาฝึกอบรมและเตรียมการโอน

ฝ่ายพัฒนางานก่อสร้าง

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด

ฝ่ายประเมินราคา

ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายประสานงานราชการ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายพัฒนาแบบ

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานนิติบุคคล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายทรัพย์สิน

ฝ่ายบริการหลังการขาย
ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
ฝ่ายชุมชมสัมพันธ์

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น
คอรัปชั่น หมายถึงการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบ
การกับหน่วยงานของรัฐเพื่อ ผลประโยชน์ ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรือกับคู่
ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กร
บริษัทยึดมั่นในการทำ�ธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัท และ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้โอกาส
จากการปฏิบัติหน้าที่ ตำ�แหน่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น
- นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายนอกองค์กร
จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้าน
คอรัปชั่น ภายนอกองค์กรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านคอรัปชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับฝ่าย
รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้บริษัทจะดำ�เนินธุรกิจตาม
กฎระเบียบของกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางอันก่อให้เกิดการคอรัปชั่น ใน
ทำ�นองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ เพื่อร่วมปราบ
ปรามการทุจริตด้วย ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตสำ�นึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อ
ดำ�รงไว้ซึ่งการต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้
พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำ�งาน อีกทั้งมีกระบวนการ
ตรวจสอบการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทกุ ๆ ปีเพือ่ มิให้เกิดข้อผิดพลาดเกีย่ วกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับผู้ที่กระทำ�ผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย บริษัทได้
ดำ�เนินการตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไว้
ชัดเจนแล้วครบทั้ง 5 หมวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจำ�ปี 2558 ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้คำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยให้ความสำ�คัญกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุม
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดวัน
เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทางบริษทั ได้แจ้งให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทัน
เวลา นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมทีม่ วี ตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม
อย่างน้อย14 วัน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้
เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษทั (www.areeya.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ประธานในทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยในระหว่างประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่
- ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจำ�เป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
- ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสถามคำ�ถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ
คือ Website และการส่งคำ�ถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งการเสนอชื่อ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุม ทั้งนี้ เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม
30 วันหรือ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำ�หนด บริษัทได้มีการกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุมจะดำ�เนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุมและ
ลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำ�ดับ วาระที่กำ�หนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้แจ้ง
คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้างสำ�นักงานทนายความอิสระมา
เป็นผู้ตรวจนับคะแนน และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนน และอำ�นวยความสะดวกในการนับคะแนนโดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code) คณะ
กรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระสำ�คัญครบถ้วนอัน
ได้แก่ คำ�ชี้แจงที่เป็นสาระสำ�คัญ คำ�ถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละ
วาระ นอกจากนั้น ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมีการจัดทำ�รายงานการประชุมให้เสร็จ
สมบูรณ์ ในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการ
ประชุมด้วย กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทยังมีการเพิ่มทางเลือกให้
กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระ
ทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่าน
ได้มอบอำ�นาจให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั้งที่ผ่านมา
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในวาระที่สำ�คัญ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน เจ้า
หนี้ ลูกค้า ผูค้ า้ ผูถ้ อื หุน้ ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูป้ ระเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชนใกล้เคียงทีโ่ ครงการ
ของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ “Areeya admire You” เพื่อให้ผู้ที่
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำ�เนินการให้มีผลประกอบการ
ที่ดีอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ลูกค้า : บริษัทยังคงให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูกบ้าน” ถือเป็นสมาชิกคน
สำ�คัญของครอบครัวอารียา “Your home like our home” จึงได้มอบหมายให้ทีมศูนย์บริการ
ลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารงาน
นิติบุคคล (Customer Management: CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Customer Relations
Management: CmRM) ร่วมกันให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด

เจ้าหนี้และคู่ค้า : บริษัทดำ�เนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับผู้รับเหมา
เสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหา
แหล่งเงินกู้ ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำ�ใบส่งงานไปค้ำ�ประกันเงินกู้ และ
ช่วยในการจัดหาวัสดุ กรณีเกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็น
ธรรมโดยปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อ
ความได้เปรียบทางการค้า
พนักงาน : บริษทั สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงาน
ให้มโี อกาสในความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี เป็นต้น
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำ�คัญกับ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทนั้น
ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสำ�คัญในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา อันได้แก่ การ
ส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระบบ SCP (SET Community Portal หรือ ELCID) การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และรายงานประจำ�ปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.areeya.co.th) สารสนเทศที่สำ�คัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงาน
ทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในส่วนของงบการเงินทีเ่ ปิด
เผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลพินิจ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำ�รง
ไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ ใน
การนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเดี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินและระบบควบคุม
ภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปี และ 56-1 แล้ว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและกำ�หนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบใน กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่าย
บริหารดำ�เนินการไปตามที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกำ�หนดอำ�นาจ
อนุมัติวงเงินสำ�หรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน
อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำ�
ประกัน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำ�นาจตามขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำ�นาจดังกล่าว
ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจช่วงทีท่ �ำ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำ�กับบริษัท (ตามที่สำ�นัก
งานก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการมอบอำ�นาจในเรื่องเกี่ยวกับ
รายการที่เป็นไปตามการค้าปกติหรือเป็นการดำ�เนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำ�อันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤตและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขาย
สินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน
นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำ�
รายการอย่างรอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ
56-1)
บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็น
บุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตามการทำ�รายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำ�เนินงานตามปกติของบริษัท
จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ซึง่ มีกรรมการทีเ่ ป็นอิสระร่วมอยูด่ ว้ ย 3 ท่าน
ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น
รวมถึง การอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมี
การประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล และราย
ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุมประธานในที่ประชุมได้
ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด จำ�นวน 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบ
การเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำ�ปีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการกำ�กับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบ
ภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร ที่จัดทำ�โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การให้ข้อแนะนำ�ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำ�เสนอต่อฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำ�เสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในแก่คณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาด้วย ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมดจำ�นวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
ที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed
Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท มีความ
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะใช้ความ
รู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน เป็นต้น

คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นอารียาที่มีอยู่ใน
ทุกรายละเอียดของการออกแบบในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็น
แรงบันดาลใจ | นวัตกรรมใหม่ | ความโมเดิร์น |
ความคิดสร้างสรรค์ | การเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบ

