
2560

รายงานความยั่งยืน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)





“บา้น” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย ... 
แต่เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว 
เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต 
และเป็นที่ที่ความทรงจ�าทั้งหมดจะถูกประทับไว้ 
ส�าหรับผู้ที่มองหารูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย 
สวยงาม ใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบ้านในฝันของคุณ
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สารจากประธานกรรมการ

จากประสบการณ์การพัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด(มหาชน) 
ตลอดระยะ 17 ปีที่ผ่านมา  เราได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสในการเติบโต ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวตลอดจนการแข่งขันในอนาคต ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
การออกแบบที่อยู่อาศัยและการบริการที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตหรือเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในอนาคต
อย่างยั่งยืน  ซึ่งแนวคิดหลักในการด�าเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ มิได้เพียงค�านึงถึงผลก�าไรและผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจเท่านั้น แต่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วย
หลักการบริหารและการก�ากับดูแลกิจการ ที่ดีมีจรรยาบรรณ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมที่หลากหลายมิติ โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

ในปี 2560  ยังคงยึดมั่นตามนโยบายหลักภายใต้แนวคิดการสร้างความสุขที่ยั่งยืน “Sustainable Happiness” 
ซึ่งอยู่บนรากฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  นโยบายดังกล่าวได้ถูก
ด�าเนินงานมาแล้วถึง 3 ปี  ได้เกิดผลส�าเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นั่นหมายความ
ว่านโยบายดังกล่าวน�าพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง และยังสามารถที่จะยกระดับความยั่งยืนให้ดียิ่ง
ขึ้นต่อไปไดใ้นอนาคต   ในปี 2560 นี้จึงได้ยึดกรอบในการด�าเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และ ISO 26000  เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล (Sustainable 
Development Goals – SDGs) อันจะน�าไปสู่ให้ความยั่งยืนโดยแท้จริง   

(นายวิศิษฎ์  เลาหพูนรังษี)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

....................................................................................



วิสัยทัศน์
“ เป ็นผู ้น�าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ใน
ประเทศไทยที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และ
สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในเรื่องการ
ออกแบบ คุณภาพการก่อสร้างและการบริการ 
เพื่อให้ลูกบ้านชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
และเปี่ยมสุข”

พันธกิจ
ด�าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ครบวงจร เพื่อเป็นผู้น�าในการท�าธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจในการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ต่อทั้ง
พนักงาน ลูกค้า และต่อสังคม โดยมุ่ง
เน้นคุณลักษณะที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ

1. Aesthetic Design & Premium Quality  
งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมา
พร้อมกับคุณภาพ

2.Sustainable Happiness ความสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3.Innovative Living นวัตกรรมที่เสริม
ความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ
4.Best in Class After Sale Services การ
เอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการ
ขายอย่างเต็มความสามารถ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 
บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้น�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ปี 2547 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน ดังนี้
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กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน
บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

1.โครงการตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพ 
เช่น อยู่กลางใจเมือง การคมนาคม
สะดวก มีระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ 
เป็นต้น 

2.ลูกค้าสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ง่าย 
มีอุปกรณ์ตกแต่งที่คัดสรรอย่างดี
ให้พร้อมกัน หรือสามารถเลือกหา
เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งที่มีคุณภาพ
เพิ่มเติมได้

3.แบบบ้านรายละเอียดของการ
ก่อสร้าง และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
เช่น แบบบ้านที่มีฝ้าเพดานที่สูงโปร่ง
สบาย มีการเดินสายโทรศัพท์ให้ทุก
ห้องภายในบ้าน ส�าหรับคอนโดมิเนียม
ราคาหลักล้านต้นๆ มีสระว่ายน�้า 
พร้อมระเบียงส่วนตัวหน้าห้องที่ลูกค้า
สามารถลงว่ายน�้าจากหน้าห้องของ
ตนเอง ผนังห้องนั่งเล่นที่สามารถเปิด
เชื่อมกับห้องนอนได้ ท�าให้ห้องดูกว้าง 
เม่ือต้องการความเป็นส่วนตัวก็เพียง
เลื่อนผนังกลับ เป็นต้น 

4.น�าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่
เข้ามาใช้ในการก่อสร้างร่นระยะเวลา 
และลดต้นทุนการก่อสร้างลง

5.ราคาท่ีสมเหตุสมผลและสามารถ
แข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะค�านึงถึงต้นทุน 
และท�าเลที่ตั้งเป็นส�าคัญ 

6.พัฒนาโครงการพักอาศัยครบทุก
รูปแบบเพ่ือเป็นการสอดรับการขยาย
ตัวทางธุรกิจและเพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้า

7.พัฒนาโครงการพักอาศัยครบ
วงจร มีการพัฒนาโครงการประเภท
ธุรกิจศูนย ์การค ้าหรือคอมมิวนิตี้
มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่งและอาคาร
พาณิชยกรรม เพื่อเป็นการสร้างองค์
ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคที่ต้องการโครงการที่มีความ
ครบวงจร

8.โครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ท่ีท�างาน
มาแล้วระยะหนึ่ง มีต�าแหน่งหน้าที่การ
งานที่ดีหรือเป ็นเจ ้าของกิจการ 
หรือท�างานวิชาชีพอิสระและต้องการ
ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง เป็นโครงการ
ที่มีความทันสมัย มีรายได้ระดับปาน
กลางถึงสูง (Young Executives)

9.โครงการคอนโดมิเนียมมีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเป็นผู ้ที่เ ร่ิมท�างานและผู ้ท่ี
ท�างานมาแล้วระยะหนึ่ง ต้องการที่
อยู่อาศัยในเขตเมืองและเป็นโครงการ
ที่มีความทันสมัย มีรายได้ระดับปาน
กลางถึงสูง 

โดยผู้บริหารบริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์ดัง
กล่าว จะน�าให้บริษัทบรรลุเป้าหมายใน
การด�าเนินธุรกิจ คือการเป็นผู้น�าบ้าน
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ ภายในระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี
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ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) ทะเบียนเลขที่ 0107546000431 
มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่า “A” บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยโครงการต่าง ๆ ด�าเนินการภายใต้ชื่อ “อารียา”  
ในปี 2546  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และ
บริษัทฯ ได้น�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยในปี 2547 โดยในปัจจุบัน 
บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการพักอาศัยครบ
ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสอดรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริษัท และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 
และบริษัทยังคงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนา
โครงการพักอาศัยที่มีความครบวงจร จึงได้เริ่มมีการ
พัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือ
คอมมิวนิตี้มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคารพาณิชกรรม 
เพื่อเป็นการสร้างองค์ประกอบการพักอาศัยที่ครบครัน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริ โภคที่ต ้องการ
โครงการที่มีความครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ด�าเนินธุรกิจโดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.โครงการบ้านเดีย่ว 
โดยบริษัทจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ
รับจ้างปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินในโครงการดังกล่าว 
หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ มีรูปแบบโครงการ ดังนี้

•บ้านเดี่ยวบุษบา

•บ้านเดี่ยวสวนา 3

•อารียา เมทโทร

•อารียา โคโม่

•เดอะ วิลเลจ 

•เดอะ วิลเลจ คอทเทจ

•อารียา ดอนเมือง สรงประภา

•The AVA Residence 
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2.โครงการทาวน์เฮ้าส ์ 
บริษัทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์  แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบ 2 ชั้น

แบบ 4 ชั้น

แบบ 3 ชั้น

•เดอะ คัลเลอร์ส

•เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม

•เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์

•เดอะ วิลเลจ

•อารียา แอทโฮม

•เดอะ เพลส

•อารียา ทูบี

•อารียา เดลี่ เกษตร-นวมินทร์

•อารียา บริกก์ ดอนเมือง-สรงประภา

•อารียา บริกก์ รังสิต – ล�าลูกกา

•อารียา แมนดารีนา สุขุมวิท 77



3. โครงการคอนโดมิเนียม 
โดยจุดเด่นของสินค้าของบริษัทคือ 
จ ะตั้ งอยู ่ บนที่ ดิ นที่ ใ กล ้ ใ จกลาง เมื อง          
ใกล้แหล่งคมนาคม ห้างสรรพสินค้า 
และมี ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
อย่างครบครัน

แบบ 8 ชั้น

•เอ สเปซ อโศก - รัชดา
•เอ สเปซ เกษตร
•เอ สเปซ สุขุมวิท 77
•เอ สเปซ เพลย์
•เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77
•เอ สเปซ มี เกษตร-นวมินทร์
•เฉลิมนิจ บาย อารียา

แบบเกิน 8 ชั้น แต่ไม่เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร

•เอ สเปซ ไอดี อโศก
•เอ สเปซ มี บางนา
•เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์

แบบเกิน 8 ชั้น เกิน 30,000 ตร.ม.ต่ออาคาร

•สุนทรียา

นอกจากนี้ ยังมีโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ 2 โครงการ คือ 
Pickadaily Bangkok ซึ่งโครงการนี้ถูกก่อสร้างเป็นกลุ่ม
อาคารเก่าแก่ ด้วยงานสถาปัตย์สุดคลาสสิก ที่จ�าลอง
บรรยากาศของ English old town และอีก 1 โครงการย่าน 
เกษตร – นวมินทร์ ในชื่อ Life Style Club เพื่อตอบสนอง
การใช้ชีวิตในโครงการของลูกบ้านทุกท่าน



New 
launch 
Projects 
in 2018 Q1 1. The Village Bangna Wongwaen 3

PERIOD

2. The Como Bangna Wongwaen 3
3. The Place Kanjanapisek-Ratchapruek 1
4. The Colors Wongwaen-Ratchapruek
5. The Village Pattaya Phase 1
6. A Space mega bangna

AMOUNT (MB)

500
405
370
405
850
2,450

PROJECTS

7. Areeya Mandarina  Kaset-Nawamintr
8. The Village Kanjanapisek-Ratchapruek 3

9. The Colors Kanjanapisek-Ratchapruek 3

10. Areeya Sawana 5

11.โครงการบา้นธนารักษ์ประชารัฐ 
กท.5050 (สะพานควาย)

820

360
240

1,030

390

12. Areeya Sawana 4 (Madarina Kasetnamin )

14. A Space ME Kaset-Nawamintr 2 (Phase1)

720

720

14. Soontareeya 11,000

Q2
Q3
Q4

TOTAL 20,260
7
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Sustainable 
Happiness 
  ความสุขและสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน

เป็นนโยบายที่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็น
ความส�าคัญ ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนโลก จึงก�าหนดแนวทางใน
การปรับเพื่อเปลี่ยน  เพื่อมอบ “ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” 
(Sustainable Happiness) ให้กับทุกชีวิตในโครงการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อโลกใบนี้จะยังคงสวยงาม  เพื่อเราและเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆ ไป

หลักคิดในการพัฒนาโครงการจึงถูกคิดอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อ
สร้างสมดุลยืนยาว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) นวัตกรรมการออกแบบโครงการ และ 
2) นวัตกรรมการดูแลและบริหารชุมชน

Started to deliver 
condominium

Brand Awareness 
for product 
champion

Increase Market Share

Increase Net Profit

2015
2016

2017
Sustainable Growth Revenue & Profit 

2018
Sustainable Growth Revenue & Profit 



การบริหารความเสีย่ง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ให้อยู่ในขอบเขตที่ก�าหนด จากลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินงานในอนาคตเป็นไปดังนี้
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1. ความเสีย่งในงานก่อสร้าง

1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

จากความผันผวนของราคาวัสดุท่ีใช้ใน
การก่อสร้างซึ่งเป ็นปัจจัยภายนอกที่
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
ความผันผวนของราคาน�้ามันในตลาด
โลก ท�าให้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิต
วัสดุก ่อสร้างที่ส�าคัญอาจท�าให้มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงตามที่ รัฐบาล
ประกาศ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน 
และส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไร 
บริษัทฯ จึงบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ โดย
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
วัสดุและค่างานก่อสร้างที่มีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง 
ร ว ม ทั้ ง ติ ด ต า ม ข ่ า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ของราคาน�้ามันดิบในตลาด
โลกอย่างใกล้ชิด โดยการก�าหนดยืนราคา
วัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุ
ก่อสร้างรายใหญ่ทั้งหมดทุกโครงการ 

เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถซื้อวัสดุจาก
ผู้ค้าวัสดุที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองราคา
ไว้แล้ว ท�าให้สามารถลดความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้าง และราคาน�้ามัน
ได้ในระยะหนึ่ง จึงสามารถควบคุมต้นทุน
ที่ใช้ในการก่อสร้างได้ และเพื่อเป็นการป้องกัน
ผู้ค้าวัสดุรายเดิมขึ้นราคา บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
คณะท�างานติดตามราคาวัสดุก่อสร้าง
และจัดหาวัสดุทดแทนจากผู้ผลิตรายใหม ่
เ พ่ือให ้สามารถก�าหนดราคารับจ ้าง
ก่อสร้างท่ีทันต่อสถานการณ์และในระดับ
ราคาที่แข่งขันได้ในตลาด นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนา 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง 
และท�าให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อาทิเช่น ไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ระแนง
คอนวูดที่น�ามาใช ้ทดแทนวัสดุ ไม ้จาก
ธรรมชาติ, Aluminum Formwork System, 

Precast System, Bathroom Pods, Solar 
cell System, Design Improvement 
เป็นต้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
บ้านแบบทาวน์โฮม 2-3 ชั้นสามารถสร้าง
เสร็จทั้งโครงการภายใน 8-12 เดือน 
จึงสามารถควบคุมความเสี่ยงเรื่องความ
ผันผวนของราคาวัสดุ และการขาดแคลน
วัสดุจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีส่วนโครงการ
คอนโดมิเนียมซึ่งต้องได้เวลาก่อสร้าง 
1-2 ปี บริษัทฯได้ค�านวณความผันผวน
ดังกล่าวรวมเข้าไปในต้นทุนการก่อสร้าง
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว 
และหลังจากพัฒนางานก่อสร้างมาได้ซัก
ระยะหนึ่ง บริษัทฯได้เอาประสบการณ์ที่
ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงในส่วนท่ีมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนมาก ท�าให้ค่าก่อสร้างมีความ
ชัดเจนมากขึ้น

1.2 ศักยภาพและประวัติการท�างานของผู้รับเหมา

นับเป็นเวลามานานแล้วที่ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพ และมีความมั่นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน
ธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และ
ทีมงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือด�าเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจ ในการบริหารจัดการ จึงลดความเสี่ยงที่ท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้า
และไม่ได้คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะก�าหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้
กับผู้รับเหมา และจะท�าการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการท�างาน และต้นทุน
การก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 
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1.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง

ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึง
เข้มงวดทั้งในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ 
โดยทางบริษัทฯ ได้มีการน�าระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ�้าซ้อนใน
การใช้ทรัพยากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ น�าไปสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง 
ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างขอ
งบริษัทฯ อันก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ตั้งทีมงานหาจุด
อ่อนของระบบการก่อสร้างทั่วไปและน�ามาพัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
การก่อสร้างและพัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน 
การขึ้นค่าแรงงานขั้นต�่า การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ 
เพื่อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง 

1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ให ้
ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงาน
ได้แสดงความสามารถ ถือเป็น
แนวคิดหลักที่จะท�าให้พนักงานรู ้
ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่ง
มั่นที่จะน�าองค์ความรู ้มาพัฒนา
องค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน เป็นการปลูกจิตส�านึก
ความรับผิดชอบต ่อทุกฝ ่ าย ท่ี
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) รวมทั้ง
จิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ 
(Entrepreneur spirit) 

บริษัทฯ มีการวางแผนสรรหา
บุคลากรเชิงรุกตามสถาบันการ
ศึกษา ที่ผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตาม
สายงาน และมีคุณภาพ เพื่อการ
ค้นหาคนรุ ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู ้
ความสามารถ มีมุมมองและมี
แนวคิดใหม่ๆ ในการท�างานกับ
บริษัทฯ  พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ 
โดยน�ามาฝ ึกอบรมทั้งทางภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู ้
มีประสบการณ์ เพื่อให้เติบโต
และเก่งได้อย่างที่ต้องการ อีกทั้งยัง
มีการดูแลเรื่องอาหารและที่พักให้กับ
พนักงานเป็นอย่างดี และปัจจุบันได้น�า
ระบบ

Microsoft Dynamics AX (ERP) 
มาใช้ในการบริหารงานท�าให้ข้อมูล
ต่างๆ ของทุกฝ่ายงานเป็นระบบออนไลน ์
ซึ่งท�าให ้การสืบค ้นข ้อมูลต ่างๆ 
ท�าได้โดยง่าย สะดวก แม่นย�า และ
รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
ท�าให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
สามารถลดป ัญหาการจัด เ ก็บ
เอกสาร หรือเอกสารสูญหาย กรณี
พนักงานลาออก 
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1.5 ความเสีย่งของการขาดแคลนผู้รับเหมา

เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร ท�าให้ทีมงานสั่งสมแรงงาน 
และผู้รับเหมารายย่อยและรายกลางเป็นจ�านวนพอสมควร แต่ความเป็นจริงสภาพวะเศรษฐกิจนั้น มีทั้งขาขึ้นและ
ขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
ทางบริษัทฯ กลยุทธ์ในการรับมือ คือ ต้องมีการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเกรด
ผู้รับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกัน
มาระยะหนึ่งแล้ว และประการส�าคัญต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ่งส�าเร็จรูปมากขึ้น ทั้งงานโครงสร้าง งานพื้น งานโครง
หลังคา และงานก่อฉาบเพื่อลดอัตรา พึ่งพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้
บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพิ่มจ�านวนผู้รับเหมา และแรงงานฝีมือ (ดังที่เคยกล่าวมาข้างต้น) 
เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

1.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนงานมีผลกระ
ทบส�าคัญต่อปริมาณงานก่อสร้าง
และคุณภาพของโครงการก่อสร้าง 
และชื่อเสียงของบริษัท เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกล่าว และพัฒนาจุดเสี่ยง
ให้เป็นจุดแข็งดังนี้

- จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับ
คนงานและจะขยายการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่ม
เด็กซึ่งเป็นบุตรคนงานก่อสร้าง

- มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับ
ที่พักคนงานในด้านต่างๆ โดยการ
สร้างจิตส�านึกให้คนงานก่อสร้าง
รักษาความสะอาดบริเวณท่ีพักและ
สิ่งแวดล้อม

- ให้ความรู้กับคนงานในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการท�างานรวมทั้งส่ง
เสริมให้เจ ้าของกิจการจัดเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

- จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขกับคนงานรวมทั้งจัด
รูปแบบการให้บริการสาธารณสุข
ส�าหรับประชากรกลุ่มนี้เป็นพิเศษ 
จะมีการตรวจสุขภาพก ่อน เข ้ า
ท�างาน โดยแพทย์แผนปัจจุบัน
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่
ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์
หรือที่มีคุณสมบัติตามที่ อธิบดี
ประกาศก�าหนดตามกฎกระทรวง
แรงงานเพื่อจัดให้คนงานท�างานให้
เหมาะสมกับงานที่ท�าเพ่ือหลีกเลี่ยง
การเสี่ยง

-  มีการตรวจสุขภาพอนามัย
คนงานเป็นระยะๆ อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง หลังจากที่ได้ท�างานไป
แล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหาโรคแต่
เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย
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2. ความเสีย่งใน
การจัดซื้อที่ดิน
เพื่อการพัฒนา
โครงการใน
บ ริ เ ว ณ ใ จ
กลางเมือง

โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีท�าเลที่ตั้งอยู่บริเวณใจ
กลางเมือง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะเข้ามาอยู่
อาศัยในแต่ละโครงการให้สามารถเดินทางเข้าออกอย่างสะดวก 
ทั้งนี้ที่ดินบริเวณศูนย์กลางชุมชนเป็นที่ดินที่บริษัทฯ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  ต้องการน�ามาสร้าง
โครงการ และที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่อย่างจ�ากัด ส�าหรับ
วิธีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผน
ระยะยาวไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดซื้อที่ดินในบริเวณ
ใจกลางเมืองในปริมาณที่สามารถรองรับกับแผนงานก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพื้นที่
อีกส่วนหนึ่งที่ทีมค้นคว้าและวิจัยการตลาดได้ท�าการวิเคราะห์ไว้
ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นศูนย์กลางความเจริญของธุรกิจและ
แหล่งชุมชน  อาทิ เช่น แจ้งวัฒนะ เกษตร-นวมินทร์, บางนา-ตราด, 
สรงประภา, รังสิต ,กาญจนาภิเษก- ราชพฤกษ์ เป็นต้น
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3.การเป นผู ้
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่
เ ชี่ยวชาญตลาด
ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม

การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 
เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มการก่อสร้าง จึงอาจเกิดมีความเสี่ยงที่อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง
หากต้นทุนการก่อสร้างมีความผันผวน ดังนั้น บริษัทจึงลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท�าสัญญาจ้างเหมา
แบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาและมีการเจรจาสั่งจองซื้อวัสดุที่ส�าคัญล่วงหน้าก่อนเปิดการขายเพื่อป้องกัน
การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุและลดความเสี่ยงที่อัตราก�าไรขั้นต้นจะกระทบจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการตลาดและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังช่วยให้บริษัทได้น�าเงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ได้อีกด้วย และด้วยเวลาในการพัฒนาโครงการมามากกว่า 10 ปี ท�าให้การเปิดโครงการใหม ่
มีการพัฒนาสินค้ามาจากตั้งแบบเดิม ซึ่งท�าให้บริษัทฯมีความแม่นย�าในต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัท
เริ่มเปิดโครงการคอนโดมิเนียมตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “เอ สเปซ” ทั้งหมด 8 โครงการ 
กว่า 10,000 ยูนิต เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมีเนียม
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4. ความเสีย่งใน
เรื่องการมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี และกลุ่มตระกูล
พรเจริญชัยศิลป จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละ 54.0 และร้อยละ 10.8 ตามล�าดับ ซึ่งถ้าหากในอนาคต
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ท้ังสองกลุ่มนี้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจะสามารถควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้เกินครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ที่ก�าหนดต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance)มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส มีหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่
สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับตนได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าการพิจารณากลั่นกรองให้
ความเห็นก่อนท�ารายงานดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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5. ความเสีย่ง
ในด้านการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 347.0 ล้านบาท แบ่ง
เป็น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ�านวน 2.1 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 275.0 ล้านบาท และ
ตั๋วแลกเงิน จ�านวน 69.9 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 1,643.2 ล้านบาท จากสถาบันการเงิน
เพื่อลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ และหุ้นกู้จ�านวน 6,976.1 
ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2.79 เท่า ในปี 
2559 เป็น 2.68 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในขณะเดียวกันอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ก็ลดลงจาก 3.08 เท่าในปี 2559 เป็น 3.04 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 บริษัทจึงมีความเสี่ยงในด้านการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการ
รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมถึง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น ปี 2557 อีกทั้งบริษัทได้ลดความ
เสี่ยงของการใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นด้วยการออกหุ้นกู้
แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ากว่าการกู้ยืม
เงินโดยมีหลักประกันจากแหล่งอื่น และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) การออกหุ้นกู้ดัง
กล่าวได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ท�าให้บริษัทมีทางเลือกส�าหรับการระดมทุนที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น
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6. ความเสีย่งใน
ความผันผวน
ข อ ง อั ต ร า
ดอกเบี้ย จากการที่บริษัทต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการ

เงินในประเทศ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนา
โครงการและด�าเนินงาน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินจึงมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อต้นทุนทางการ
เงินของบริษัทฯ  ถึงแม้ว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าว
ของบริษัทจะคิดในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ตาม 
แต่เป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ในระดับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่า (MLR) หรือต�่ากว่านั้น 
ด้วยเหตุน้ีบริษัทได้มีมาตรการลดความเสี่ยงของ
อัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวน โดยการออกหุ้น
กูร้ะยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อน�าไปช�าระคืน
เงินกู้ยืมเดิมบางส่วนที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
และมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่า รวมถึงการออกตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนอัตราดอกเบี้ยของบริษัทให้อยู่ในระดับ
เหมาะสม

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 347.0 ล้านบาท และเงิน
กู้ยืมระยะยาวจ�านวน 1,643.2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 
1,990.2 ล้านบาท ที่เป็นภาระหนี้สินที่อาจได้รับผล
กระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
โดยถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี บริษัทอาจ
จะมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 23 ล้านบาทต่อปี

ส�าหรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคนั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากการกู้ซื้อบ้านเป็นการกู้ยืมระยะยาว 
การปรับขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลต่อยอด
ผ่อนช�าระรายเดือนไม่มากนัก อีกทั้งผู้บริโภคได้มี
การช�าระเงินดาวน์ไปแล้วส่วนหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ 
ก็สามารถจัดข้อเสนอพิเศษด้านอัตราดอกเบ้ียร่วม
กับธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งการมีสินค้าหลายระดับ
ราคาซึ่งเน้นที่ก�าลังซื้อจริงของผู้อยู่อาศัยจริงเป็นหลัก 
ก็เป็นส่วนที่ช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยที่มีต่อผู้ซื้อด้วย
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7. ความเสีย่งจาก
การที่บริษัทต้อง
ด�ารงอัตราส ่วน
ห นี้ สิ น สุ ท ธิ ต ่ อ
ส่วนของผู้ถือหุ ้น
ให้เปนไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ระบุไว ้ ใน
ข้อก�าหนดสิทธิฯ
บริษัทมีหน้าที่ตามข้อก�าหนดสิทธิท่ีจะต้องด�ารงหนี้สิน
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าที่ที่
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ  ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน 
ส�าหรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ได้แก่

1) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

2) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2557 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด 

3) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด

รวมถึงบริษัทมีหน้าที่ตามข้อก�าหนดสิทธิท่ีจะต้องด�ารง
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิข้อ 
6.2 หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไข
ทางการเงิน ระบุให้หนี้สินสุทธิที่น�ามาค�านวณต้องหัก
ด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 
และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน ส�าหรับหุ้นกู้ ได้แก่

4) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

5) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบก�าหนด  

6) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

7) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

8) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

9) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2560 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทด�ารงอัตราส่วน
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.68 เท่า 
(ตามหน้าที่ในข้อก�าหนดสิทธิฯข้อ 6.2.11)  ส�าหรับหุ้นกู้
ข้อ 1) – 3) และ ได้ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.53 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ ข้อ 4) - 6) ตาม
หน้าที่ในข้อก�าหนดสิทธิฯข้อ  6.2.11)  

ส่วนหุ้นกู้ ข้อ 7) - 9)  เป็นหุ้นกู้ที่ออกภายหลังวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ข้อ 6.2.11)  เงื่อนไขทางการเงิน โดยระบุให้หนี้สินสุทธิที่น�า
มาค�านวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 
เช่นเดียวกับหุ้นกู้ตามข้อ 4) - 6) 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมมาตรการทางการเงิน
รองรับดังนี้คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการช�าระคืนหนี้
สถาบันการเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้
ระยะสั้นบางส่วน เพื่อด�ารงอัตราส่วนดังกล่าว และบริษัท
ยังมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม และ โครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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การประเมินประเด็นที่มีสาระส�าคัญ
จากการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้ท�าการประเมินประเด็นที่มีสาระส�าคัญ เพื่อก�าหนดประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่ได้เลือกมาด�าเนินการในปี 2560 ดังนี้
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I m p a c t   t o   A r e e y a

ราคาวัสดุก่อสร้างผันผวน

ขึ้นค่าแรงงานขั้นต�่า

จัดซื้อที่ดินใจกลางเมือง

ถ่วงดุลผู้ถือหุ้นใหญ่

มาตรฐานงานก่อสร้าง

ความปลอดภัยชีวิตคนงาน

ราคาตลาด/ราคาแข่งขัน

แข่งขันเป็นธรรม

เสี่ยงด้านการเงิน

เชี่ยวชาญตลาดคอนโดฯ

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ

ขาดแคลนแรงงาน

ขาดแคลนผู้รับเหมา

ความพึงพอใจลูกค้า

ศักยภาพผู้รับเหมา

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญซึ่งสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้เสียและการด�าเนินงานซึ่งถือได้ว่ามีความส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้น�ามาพิจารณาคัดเลือกประเด็น
หลักเพื่อด�าเนินการในปีที่ผ่านมา โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
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ลูกค้า
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

ผู้ซื้อบ้าน/ห้องชุด (ลูกบ้าน)

- เยี่ยมบ้าน
- ส�ารวจข้อมูล
- ประเมินความพึงพอใจ
   ในงานบริการทั้ง
   แนวราบและแนวสูง
- เพิ่มช่องทางสื่อสาร
  หลากหลาย เป็นระบบ

- บ้าน/ห้องชุดดี 
  มีคุณภาพ
- โครงการสะอาด 
- การรักษาความ
  ปลอดภัยได้มาตรฐาน
- งานบริการหลังการขาย
  ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
  และได้มาตรฐาน

- ระบบ A ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
  การควบคุมคุณภาพ
- ระบบประเมินผล supplier งานรักษาความปลอดภัย
  งานสวน และงานรักษาความสะอาด
- ควบคุม 100% และ น�าผลประเมินความพึงพอใจเป็น
  เป้าหมายการให้บริการหลังการขาย
- ระบบฐานข้อมูลและ การให้บริการผ่าน Call Center
- กิจกรรม CRM ตลอดปี และการจัดหาสิทธิประโยชน์แก่
  ลูกบ้านผ่านบัตร Areeya and You Card 
- จัดท�าฐานข้อมูลลูกบ้านและชุมชน ในระบบ Master Plan 

- เกิดบ้าน/ห้องชุดที่ผ่านการตรวจรับจากผู้ซื้อแบบ 
  0 defect
 - ได้บริษัท รปภ. ที่มีมาตรฐานการให้บริการสูงขึ้น 
   ท�าให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดได้ดี
- ผลประเมินมีผลกระทบต่อการพัฒนางานรักษาความ
  ปลอดภัย งานสวน และงานรักษาความสะอาดให้ดีขึ้น
  ต่อเนื่อง
- ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมสูงขึ้นต่อเนื่อง
  และได้ผลระดับดีและดีมาก >90%
- ดูแลลูกบ้านด้านการแจ้งซ่อม/ร้องเรียน และให้ข้อมูล
  ทั่วไปได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
- มีข้อมูลลูกบ้านและ  ผู้พักอาศัยที่เป็นปัจจุบัน ทราบ
  ปัญหาและความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
  งานหลังการขายได้จริง และน�าไปสู่การพัฒนาการ
  ออกแบบบ้าน/ห้องชุด และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
  ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้บริโภคทั่วไป

ลูกค้า

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

ส�ารวจทางการตลาด

- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการ
- promotion จูงใจ ส่งเสริมให้มีบ้าน/ห้อง
  ชุดได้ง่ายขึ้น
- มีข้อมูลให้ค้นง่าย รวดเร็ว

- พัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่ม
  ต่างๆ ในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน เป็นทางเลือกที่
  หลากหลาย
- ก�าหนดราคาขายและ promotion ได้สอดคล้องกับความ
  ต้องการ และสร้างแรงจูงใจได้
- สร้างพันธมิตรกับกลุ่มธนาคารเพื่อจัดท�าโครงการร่วม
  ในการให้เงินกู้ที่มีสิทธิประโยชน์ที่ดี
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

- มีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่หลากหลายทั้งในแง่ประเภท
  โครงการ ราคา และท�าเล
- จ�านวนยอด walk และยอด register online เพิ่มขึ้นกว่า
   25 % จากปีก่อน ส่งผลให้ยอดขายและยอดโอนเพิ่มขึ้น
  ก้าวกระโดด 
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คู่ค้า
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทผู้รับเหมา
- Supplier

วิธีการ

- ประชุมย่อย/ใหญ่ สม�่าเสมอ เป็นทางการ
- คะแนนประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ส�ารวจความจ�าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานและระบบฐานข้อมูล

ความคาดหวัง

- รายละเอียดงานในสัญญาชัดเจน 
- ก�าหนดงวดงานและรายละเอียดการช�าระเงินชัดเจน เบิกจ่ายได้รวดเร็ว ตรงตามข้อตกลง
- ลดขั้นตอนการวางบิล การรับเงิน
- ให้มีระบบติดตามข้อมูล

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

- พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ โดยลดขั้นตอน      ลดเอกสาร และใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นหลัก
  ในการบริหารโครงการก่อสร้าง และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบปฏิบัติการ A-Supplier ให้รองรับกระบวนการซื้อ-รับ-วางบิล-เบิกจ่าย on-line
- ระบบบริหารแรงงานต่างด้าว ที่ถูกกฎหมาย พร้อมระบบการดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้ติดตาม
  แรงงาน

ผลลัพธ์

- จ่ายเงินได้ตรงเวลา ตามก�าหนดและข้อตกลง
- ความพึงพอใจของบริษัทผู้รับเหมาและ Supplier เพิ่มขึ้น ยินดีรับงานอย่างต่อเนื่อง 
- ลดปัญหาเอกสารล่าช้า/สูญหาย ท�าให้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทผู้รับเหมา/Supplier
- มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานแบบถูกกฎหมาย ไม่ถูกระงับการก่อสร้าง หรือร้องเรียน 
  ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนคนงาน
- เด็กมีความปลอดภัยสูงขึ้น ลดความเสี่ยง และลดอัตราบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของเด็กในพื้นที่
  ก่อสร้าง และท�าให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะตามวัย และเรียนรู้การอ่าน
  การเขียนเบื้องต้นได้  เด็กบางส่วนสามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล
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คู่ค้า
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

- ธนาคาร
- สถาบันการเงิน

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

- พบผู้บริหารระดับสูง ในระดับนโยบาย
- โครงการทัวร์เยี่ยมชมโครงการจริงระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เสร็จสมบูรณ์

- บริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการให้ส�าเร็จ และท�าก�าไรได้ตามเป้าหมาย 
  ในระยะเวลาตามแผนงาน
- สถานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง มีผลประกอบการที่ดี
- มีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

- เป็นภาคีที่ดีสม�่าเสมอ
- สร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง 

- มีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส ตลอดปี
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ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน
วิธีการ

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ช่องทางการติดตามข่าวสาร on-line

ความคาดหวัง

- ผลประกอบการดี เติบโตต่อเนื่อง
- จ่ายเงินปันผลสูงขึ้น และจ่ายสม�่าเสมอ 
- มีศักยภาพและสร้างโอกาสที่จะแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

- จัดการประชุมและน�าเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ทราบถึงธุรกิจ ทิศทาง
  และผลประกอบการรายไตรมาส 
- จ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ สอดคล้องกับผลประกอบการ 
- รายงานข้อมูลโครงการที่จะพัฒนาในอนาคตให้ได้รับทราบในหลายช่องทาง

ผลลัพธ์

- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงขึ้น 
- นักลงทุนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น
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ชุมชน
สังคม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

- เจ้าของที่ดินเดิม
- ชุมชนโดยรอบ

วิธีการ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงตรงไปตรงมา
- ด�าเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความคาดหวัง

- ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์
- การพัฒนาโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็น
  อยู่และทรัพย์สิน แต่น�ามาซึ่งประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

- ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์
- พัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงานก่อสร้างจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  งานที่ก�าหนด 
- เน้นการท�างานเชิงป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่าน Call Center
- ก�ากับ ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาจากการร้องเรียน ให้สิ้นสุดทุกเรื่อง ไม่มีการเพิกเฉยหรือละเลย
- เพิ่มพันธมิตรคู่ค้าในพื้นที่รอบโครงการ

ผลลัพธ์

- ไม่มีการคัดค้านในพื้นที่พัฒนาโครงการจนไม่สามารถพัฒนาโครงการได้
- เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชุมชนรอบโครงการ ในด้านที่พักอาศัย การเช่าที่ดิน ร้านค้า และการท�างานร่วมกัน
- ลดต้นทุนด้านการขนส่งหรือเวลาในการสั่งสินค้าได้ เมื่อเทียบกับการสั่งข้ามพื้นที่
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ผู้บริหาร
พนักงาน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการบริหาร
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้บริหาร
- พนักงาน

วิธีการ

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การประชุมผู้บริหารระดับสูง
- การประชุมปฏิบัติการ (workshop)
- การส�ารวจความต้องการจ�าเป็น (needs assessment)
- เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และการประเมินผล (KPI)
- การสรรหา อบรม และและความก้าวหน้า

ความคาดหวัง

- ผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ
- ผลประกอบการดี ในระดับที่น่าพอใจ และสูงขึ้นต่อเนื่อง
 - มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมที่จะเติบโต
- สร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน
- ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีศักยภาพในการท�า
  หน้าที่อย่างเต็มที่ รักที่จะพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่าง
  ต่อเนื่อง
- สร้างโอกาสเติบโตให้กับพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อจะท�าให้
  บริษัทฯ เติบโตและขยายงานได้ตามเป้าหมาย
- สร้างให้ทุกคนคือ Areeya DNA

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

- ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน และบริหารจัดการคน
  ให้สมดุลกับงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
- กระจายอ�านาจการบริหารงานและบริหารงบประมาณ พร้อม
  เพิ่มกลไกการก�ากับติดตามเป้าหมายงานและเพิ่มความเข้ม
  แข็งในการตรวจสอบภายใน
- workshop เพื่อระดมความเห็นและหาข้อสรุปร่วมกันสม�่าเสมอ
  ในการแก้ปัญหาหรือหาแนวทาง/นวัตกรรมใหม่ในการท�างาน
- น�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเข้ามาทดแทนงานเอกสาร
  ลดขั้นตอน และสามารถจัดท�ารายงานเพื่อการบริหารได้
  รวดเร็วและถูกต้อง
- ส�ารวจ วิจัย เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
- ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ด�าเนินการติดตามประเมินผล
  พนักงานและฝ่ายงาน โดยให้มีผลต่อการให้รางวัล โบนัส และ
  การสร้างแรงจูงใจประจ�าปี
- เพิ่มมาตรการและวิธีการสรรหาผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้
  ได้คนเก่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานทุกระดับ
- จัดท�าหลักสูตรและจัดการอบรมที่หลากหลายเพื่อเสริม
  พื้นฐานและสร้างทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานรายต�าแหน่ง
  แบบต่อเนื่อง (non-stop training)

สิง่ทีบ่ริษัทตอบสนอง

- ยอดขาย ยอดโอน และผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นต่อเนื่อง
- จ�านวนปัญหาและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหางานลดลง 
  เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานได้สูงขึ้น
- มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ชัดเจน 
  จากข้อมูลการส�ารวจ วิจัย ประเมินผล และรายงานเพื่อการบริหาร
- มีแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนใหม่ๆ ที่ท�าให้เกิดความคล่องตัวใน
  การท�างาน ท�าให้ลดระยะเวลาประสานงานในขั้นตอนต่างๆ 
  ลดปริมาณเอกสาร ป้องกันความเสี่ยงเรื่องเอกสารสูญหายได้ 
  และลดความขัดแย้งที่อาจมี ท�าให้ไม่มีอุปสรรคในการท�างาน
- จ่ายโบนัสแก่พนักงานและผู้บริหารได้ตามที่ก�าหนดโดยสอดคล้อง
  กับผลประกอบการ
- ปี 2560 มีพนักงานที่มีอายุงานในกลุ่มมากกว่า 5 ปี 10 ปี และ 
  15 ปี จ�านวน 42 คน และมีอัตราการลาออกลดลงจาก 31.10%
  เหลือเพียง 27.06%
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กรอบอ้างอิงการด�าเนินงาน 
แนวทางเป้าหมายมาตรฐาน 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด(มหาชน)  มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค�านึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นส�าคัญ  โดยในปี 2560 ได้ยึดกรอบในการด�าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ ISO 26000  เพื่อสนับสนุนไปสู่เป้าหมายในระดับสากล  SDG Goals  
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1.กรอบการด�าเนินงาน

ทางบริษัทได้ค�านึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมในหลากหลายมิติ 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความเป็นธรรมตลอดจนผลประโยชน์
จากการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน  ในปี 2560 จึงได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  และมาตรฐาน ISO 26000 : มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  เป็นกรอบในการด�าเนินงานเพื่อให้การด�าเนินงานครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล

มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) ที่มุ่งมั่นกับการรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการสร้างงาน 
การเพิ่มระดับความส�าเร็จของผลประกอบการอย่างก้าวกระโดด และรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของคู่ค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

มิติทางสังคม (Social) ที่ค�านึงถึงผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนในพื้นที่
พัฒนาโครงการพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดเป็นสังคม
คุณภาพในโครงการของอารียา

มิติทางสิง่แวดล้อม (Environment) ที่ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อก�าหนดแห่ง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เคยเกิด
ขึ้น และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้โครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
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ISO 26000 สิง่ทีด่�าเนินการ

1. การก�ากับดูแลองค์กร (Organization Governance) 
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ดูการปฏิบัติงานขององค์กรได้ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานได้

• มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นประจ�าทุกปี เพื่อแสดงถึง
  ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
• มีผังองค์กร การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• มีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
  การต่อต้านการคอรัปชั่นทั้งภายในและภายนอก
  องค์กร 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่พนักงานควรได้รับ โดยสิทธิดังกล่าวครอบคลุม
ถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

• สวัสดิการพนักงานตามกฎหมายแรงงานก�าหนดและ
  นอกเหนือกฎหมายก�าหนด
• มีการจ้างงานที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) องค์กร
ต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า ดังนั้น แรงงานจึง
ไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต ควรมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน และเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

• มีการจ้างงานแรงงานที่เป็นธรรมและถูกต้องตาม
  กฎหมาย
• มีมาตรฐานในการดูแลคุณภาพชีวิตแก่แรงงาน  
  เน้นเรื่อง สะดวก สะอาด และปลอดภัย
• จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง

4. สิ่งแวดล้อม (Environment) องค์กรจ�าเป็นที่จะต้อง
ค�านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ การบริโภค
อย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด�าเนินการผลิต
และบริการ

• นโยบายเรื่องความยั่งยืนขององค์กร “Sustainable
  Happiness : ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
  ตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบ
  โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริง  ลดภาระ
  ค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานส�าหรับลูกบ้านใน
  อนาคต ไปจนถึงการส่งเสริมให้รักษาสิ่งแวดล้อมและ
  สุขภาพเมื่อได้เข้าพักอาศัยในโครงการ
• มีคณะกรรมการอ�านวยการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating) องค์กรต้อง
มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนสินค้าและบริการ 
นวัตกรรมการพัฒนาสนิค้าหรือกระบวนการใหม่ๆ 
รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการ
ครองชีพในระยะยาว

• การจัดซื้อจัดจ้างมีการเปรียบเทียบราคาจากคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม

6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กรจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลและบริการอย่าง
เหมาะสม  ทั้งยังต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
สินค้าและบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค�านึงถึง
ความปลอดภัยในการใช้งาน และสุขภาพของผู้บริโภค 
นอกจากนี้เมื่อพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
องค์กรจะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้า พร้อมทั้งยัง
ต้องให้ความส�าคัญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

• มีนโยบายด้านงานบริการหลังการขายที่รองรับทั้ง
ศูนย์บริการลูกบ้าน(call center)  งานบริหารหมู่บ้าน  
และงานการรับประกัน  โดยมีมาตรฐานในการด�าเนินงาน
ในทุกส่วนงาน

ISO 26000 สิง่ทีด่�าเนินการ

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 
(Community Involvement and Development) องค์กร
จะต้องให้ความส�าคัญกับชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์กร สร้าง
การเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนโดย
รอบองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้าน  
และสนับสนุนนโยบาย Sustainable Happiness
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2. เป้าหมายการด�าเนินงาน

บริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนางานด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนางานโดยได้ค�านึง
ถงึความรบัผิดชอบต่อสงัคมนัน้  
ในปี 2560  มีเป้าหมายการด�าเนินงานเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในระดับสากล  Sustainable Development 
Goals – SDGs โดยมุ่งเน้นเป้าหมายใน
ส่วนของความยั่งยืน 10 ใน 17 เป้าหมาย 
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

No Poverty : 
ขจัดความยากจน

• มีสวัสดิการพนักงานตามกฎหมาย
  แรงงานก�าหนดและนอกเหนือ
  กฎหมายก�าหนด
• มีการจ้างงานที่เป็นธรรม ถูกต้อง
  ตามกฎหมาย
• ฝีมือแรงงานดีรายได้เพิ่มขึ้น

สิง่ทีด่�าเนินการ

Zero Hunger : 
ขจัดความอดอยาก 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

SDGs

• เปลี่ยนสวยสวยภายในโครงการให้
  เป็นไม้ยืนต้นที่รับประทานยอดหรือ
  ผลได้
• จัดให้มีแปลงผักในทุกโครงการเพื่อ
  ส่งเสริมให้ลูกบ้านบริโภคผักปลอด
  สารพิษ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึง
  มีกระบวนการให้ลูกบ้านช่วยกันปลูก 
  ช่วยกันเก็บ และช่วยกันดูแล 

Health and Well-being : 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

• มีมาตรฐานในการสร้างแคมป
  พักพนักงานและแรงงาน  เน้นเรื่อง 
  สะดวก สะอาด และปลอดภัย
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Quality Education : 
การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

• อบรมพนักงานและแรงงานตามสาย
  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
• จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กใน
  พื้นที่ก่อสร้าง
• ส่งเสริมให้ลูกคนงานที่เป็นต่างชาติ
  เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล

Industry Innovation and 
Infrastructure : 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ
นวัตกรรม

• นวัตกรรมการออกแบบที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม
• นวัตกรรมการรูปแบบการบริการ
  หลังการขาย

Peace and Justice, Strong 
Institution : 
ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึง
ระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

• มีนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
  ทางปัญญา และการต่อต้าน
  การคอรัปชั่นทั้งภายในและภายนอก
  องค์กร
• การจัดซื้อจัดจ้างมีการเปรียบเทียบ
  ราคาจากคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
• การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ่ายค่างจ้าง
  ผ่านระบบเพื่อป้องกันการทุจริต 

สิง่ทีด่�าเนินการSDGs

Partnership for the Goals : 
สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

• ให้ความร่วมมือในงานวิจัยงานด้าน
เด็กในพื้นที่ก่อสร้างกับมูลนิธิ
เครือข่ายบ้านเด็กภายใต้การด�าเนิน
งานของ UNICEF  จากการที่ท�า
โครงการ Child Friendly Space ซึ่ง
ถือเป็นวาระในระดับสากล

Decent Jobs and 
Economic Growth : ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Sustainable Cities 
and Communities: 
สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่
ปลอดภัย

Climate Action : 
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา
โลกร้อน

• นโยบายเรื่องความยั่งยืนของ
  องค์กร “Sustainable Happiness : 
  ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
• นวัตกรรมการออกแบบที่เป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

33

จากการประเมินสาระส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนการด�าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ ISO 26000  เพื่อมุ่งสู่การสนับสนุนเป้าหมาย SDG Goals 
ในระดับสากลนั้น  สามารถด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ 10 ใน 17 เป้าหมาย  
โดยค�านึงถึง Sustainable Happiness หรือความสุขที่ยั่งยืนใน 6 มิติ  นับเป็นรูปแบบของนวัตกรรม
ความสุข โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้





สุขคนสร้าง 
คนงาน หรือ แรงงาน

ให้ความส�าคัญในพัฒนา “คนสร้างบ้าน” 
ซึ่งได้แก่คนงานและแรงงาน จึงมีการดูแล
แรงงานให้อยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพใน
ทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุข
อย่างยั่งยืนทั้งกายและใจ สอดคล้องกับ
นโยบาย Sustainable Happiness ซึ่งเป็น
แนวทางการด�าเนินการของบริษัทฯ
ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืน 
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.2559 และยังเป็น
ไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล 
โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยภาคสนาม ส�ารวจสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู ่ภายในที่พักคนงาน 
และพื้นที่ก่อสร้าง สู่การน�ามาปรับปรุง
พัฒนาการด�าเนินงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ที่มาของโครงการ  “Better Life”  

วัตถุประสงค์และมาตรการ

1) จ้างงานและให้สวัสดิการที่เป็นธรรม
   ให้คนงานได้รับสิทธิตามกฎหมาย  
   อย่างสมบูรณ์

2) พัฒนามาตรฐานแคมปคนงาน 
    เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ทั้ง
    ในเรื่อง ที่พักอาศัยที่มีสภาพ
    สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบจัดการ
    ภายในที่ดี เน้นความสะอาดและถูก
    สุขอนามัยพื้นฐาน 

3) พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก 
    โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
    เด็กในสถานที่ก่อสร้าง 
    (Child Friendly Space) เพื่อดูแล
    คุณภาพชีวิตของผู้ติดตาม
    (บุตรหลาน) ให้ปลอดภัย ลด
    อุบัติเหตุ จากการน�าเด็กติดตาม
    ไปในสถานที่ก่อสร้าง และ
    ลดความกังวลของผู้ปกครองที่ 
    ต้องออกไปท�างาน

4) ระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   โดยการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
   แรงงาน เพื่อลดขั้นตอนการท�างาน
   และเพิ่มประสิทธิภาพ สร้าง
   คุณภาพงานที่ดี  ซึ่งในอนาคตจะ
   พัฒนาระบบจัดเกรด  ฝีมือ
   แรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา
   การปรับขึ้นค่าแรงตามระดับ
   คุณภาพฝีมือแรงงาน อีกทั้งยัง
   เป็นความรู้ติดตัว ให้กับแรงงาน
   เพื่อน�าไปใช้สร้างรายได้ให้กับ
   ครอบครัวในอนาคต
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กรอบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กรอบที ่1 ความเปนอยู่
แคมปคนงานก่อสร้างเปรียบเสมือนบ้านของ
แรงงาน  บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาระบบ
จัดการแคมปคนงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
และถูกสุขอนามัย  โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่
การออกแบบวางผังการจัดสร้างแคมปคนงาน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแรงงาน ที่อยู่ในแคมปคนงานให้มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบจัดการภายในแคมปคนงาน
อย่างถูกสุขลักษณะ โดยบูรณาการวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของแรงงานกับเรื่องการจัดการใน
พื้นที่โดยเน้นเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย
พื้นฐาน การจัดการขยะ การควบคุมการพัก
อาศัย   ตามระเบียบที่ก�าหนด  เพื่อที่จะท�าที่พัก
ให้เป็นเหมือนบ้านที่ทุกคนอยากอยู่อาศัย  มีพ่อบ้าน
และแม่บ้านแคมปเป็นผู้ดูแล ช่วยเหลือคนที่พัก
อาศัยในบ้านให้มีความสุข และเป็นระเบียบ
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มาตรฐานการจัดการพื้นที่ภายในแคมปคนงาน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญตั้งแต่การเลือก
พื้นที่ต้ังแคมปคนงานต้องไม่อยู ่บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของ
แรงงาน  การออกแบบวางผังค�านึงถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความสะอาด   และ
ถูกสุขอนามัย  มีพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วน 
เป็นมาตรฐานก�าหนดให้มีในทุกโครงการ

โรงพักขยะ

ที่จัดการขยะเปียก

ที่ล้างจาน
ที่อาบน�้า

ชาย - หญิง
ห้องน�้าแยก
ชาย - หญิง

ร้านค้าประจ�าแคมป

Child Frieldy Space
ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก

พื้นที่ออกก�าลังกาย

ประตูทางเข้า-ออก และรั้วกั้นพื้นที่ 4 ด้าน
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การจัดการด้านสิง่แวดล้อม

(1) จัดการขยะ  
เป็นอีกหนึ่งเรื่องส�าคัญ หากไม่เกิดการจัดการที่ดี 
จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ สุขอนามัย การปนเปอน
ของน�้าและอากาศ  บริษัทฯ จึงมีการจัดถังขยะ 
แยกประเภทบริการตามจุดต่างๆ ได้แก่ ขยะเปียก 
ขยะอินทรีย์ เช่น พวกเศษอาหาร ให้รวบรวมไปทิ้ง
ที่พื้นที่จัดการขยะเปียก เป็นถังกรองเศษอาหาร
ที่เตรียมไว้ โดยถังจะถูกเจาะรูเพื่อกรองน�้าออก 
เหลือแต่เศษอาหารแห้งก่อนน�าไปทิ้ง ท�าให้ไม่เกิด
การเน่าเสีย และไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วน ขยะรีไซเคิล เช่น 
ขวดน�้าดื่ม ขวดเหล้า-เบียร์ กระดาษ ทิ้งในจุด
บริการทิ้งขยะ  จากนั้นจะถูกรวบรวมไปโรงพักแยกขยะ 
และน�าไปขายให้กับผู้รับซื้อ จะเห็นได้ว่าเรื่องการ
จัดการขยะ หากมีการคัดแยกที่ดี ปัญหาเรื่องขยะ
ก็จะน้อยลง ท�าให้พื้นที่สะอาด  ปราศจากกลิ่นที่ไม่
พึงประสงค์เป็นไปตามหลักสุขอนามัย ส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้อยู่อาศัย

(2) การบ�าบัดน�้าเสีย  
บริษัทฯ ค�านึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของแรงงานและชุมชนบริเวณโดยรอบแคมป
คนงาน  จึงมีการวางระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อ
ลดปัญหาต่างๆ  ซึ่งน�้าใช้แล้วจะถูกน�ามาบ�าบัด
ผ่านระบบบ�าบัดที่ถูกต้องก่อนจะถูกปล่อยไปยัง
แหล่งรองรับการระบายน�้าต่อไป
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รั้ว  
จัดท�ารั้วปิดกั้นพื้นที่ตามมาตรฐาน
ก�าหนดทั้ง 4 ด้าน  โดยก�าหนดประตู
เข้า-ออก เพียงด้านเดียวเพื่อความปลอดภัย
ของแรงงาน และง่ายต่อการบริหารพื้นที่

อาคารทีพ่ัก  
เป็นการใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลง
เป็นห้องพัก 3 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
ห้องให้แรงงานเพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน พื้นชั้นล่างอาคารมีการ
เทคอนกรีต รวมถึงทางเดินระหว่าง
อาคารที่พัก  เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใน
การรองรับน�้าหนักและป้องกันน�้าขัง 
อันเป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ ส่วนชั้น
บนสุด มีการจัดท�าหลังคาคลุมอาคาร
ที่พัก  เพื่อป้องกันฝนและความร้อน

สถานที่อาบน�้า ห้องน�้า  
แบ่งเป็นสัดส่วนแยกระหว่างชายและหญิง 
มีให้บริการต่อจ�านวนคนงานอย่างพอเพียง 
ที่อาบน�้าเป็นอ่างอาบน�้าขนาดใหญ่
ตามความต้องการของคนงานที่คุ ้น
ชินในการใช้งานประจ�าวันโดยท�าความ
สะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนห้องน�้า
ก� าหนดให ้ท� าความสะอาดทุกวัน  
ท�าให้ไม่มีกล่ินเหม็นและลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

สถานทีล่้างจาน   
เป ็นอ ่างล ้างจานขนาดใหญ่ยาวมี
ตะแกรงกรองของเสียก่อนจะระบาย
น�้าต่อไป มีการดูแลท�าความสะอาดทุกวัน

โรงคัดแยกขยะ 
พื้นที่ขยะเปียก  เป็นพื้นที่คัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ แยกเป็นสัดเป็นส่วน               
อยู่ห่างออกไปจากอาคารที่พักอาศัย 
มีการท�าความสะอาดสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง และมีระบบการคัดแยกเพื่อไม่
ให้เกิดมลพิษและผลกระทบกับสุขภาพ  
ส่วนถังขยะจะมีการจัดวางหลายจุดใน
บริเวณอาคารที่พักและทางเดิน  
ให้บริการอย่างพอเพียงทั่วถึง

ระบบสนับสนุนภายในแคมปคนงาน  
บริษัทฯ จัดให้มีตู้น�้าดื่มและเครื่อง
ซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการ เพิ่ม
ความสะดวกสบายและลดความอ่อนล้า
จากการท�างานโดยพ่อบ้านจะเป็นผู้
ดูแลตรวจสอบการใช้งานเป็นประจ�า 
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีร้านค้าประจ�า
แคมปคนงาน เพื่อความสะดวกของ
แรงงานที่ต้องการซ้ือของใช้โดยไม่ต้อง
เดินทางไปไกล 

พื้นทีอ่อกก�าลังกาย  
เป็นลานอเนกประสงค์ มีอุปกรณ์กีฬา
ให้คนงานใช้เป็นที่พบปะ ออกก�าลังกาย
ร่วมกันหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพแรงงานทั้งกายและใจ

ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก 
(Child Friendly Space)   
พื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่เป็น
บุตรหลานคนงานภายในแคมปคน
งาน เพื่อป้องกันคนงานน�าเด็กเข้าไป
ยังพ้ืนที่ก่อสร้างซ่ึงมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุได้  จึงได้จัดให้มีศูนย์
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กขึ้น  โดยเปิด
ท�าการวันจันทร์-ศุกร์  ซึ่งจัดให้มีครู
จากมูลนิธิอยู่ประจ�าศูนย์ฯทุกแห่ง 
ท�าหน้าที่ดูแลเด็กๆ น�าการท�ากิจกรรม
เสริมทักษะ ทั้งด้านการอ่าน การเขียน 
และอื่นๆ ตามปฏิทินกิจกรรมประจ�าวัน  
ภายในพื้นที่ประกอบด้วย อาคารเรียนรู ้
พื้นที่สีเขียว และมีรั้วปิดเพื่อความปลอดภัย
ของเด็กเป็นส�าคัญ ซึ่งจะมกีารดูแล
ท�าความสะอาดทุกวันเพื่อสุขอนามัย
ที่ดีของเด็กๆ  นอกจากนี้ในแต่ละเดือน 
ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่
เด็กๆ ทุกคน  และบันทึกประวัติ การ
เจริญเติบโตให้กับเด็กๆ

ระบบสาธารณูปโภค    
บริษัทฯ  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานครบครัน ทั้งในเรื่องของ  
ถนน พื้นทางเดิน ภายในแคมป
คนงาน  ก่อนก่อสร้างพื้นที่ต่างๆ 
บริษัทฯ จะปรับที่ดินและถมดินท�าใหพ้ื้นที่
มันคงแข็งแรง และมีการเทคอนกรีต
บริเวณทางเดินภายในแคมปคนงาน
ให้ราบเรียบ ระบบน�้า-ไฟ จัดให้มี
บริการอย่างพอเพียงทั่วถึง  มีแสงสว่าง
ในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณอย่าง
เพียงพอ  ระบบระบายน�้า ทั้งภายใน
และบริเวณรอบนอกที่เพียงพอ ใช้งาน
ได้จริงท�าให้ไม่มีน�้าขังเน่าเสีย
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การบริหารจัดการภายใน

บ้าน ของคนงาน หรือแคมปคนงานก่อสร้างอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการโครงการ  
โดยมีพ่อบ้านแคมปเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย 
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ลูกบ้าน 
ซึ่งก็คือคนงานทุกคนที่อาศัยอยู่ในแคมปฯภายใต้
กฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกันการดูแลของพ่อบ้าน 
จะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่ทุกวัน 
หากพบสิ่งผิดปกติหรือมีสิ่งใดช�ารุดเสียหายจะรีบ
รายงาน ให้ผู้จัดการโครงการทราบทันที  นอกจากนี ้
ยังมีแม่บ้านเป็นผู้ช่วยในการดูแลเรื่องความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ 
ภายในแคมปฯ

แรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ภายในแคมปฯ 
มีทั้งสัญชาติไทย กัมพูชา พม่า  ดังนั้น จึงต้อง
จัดท�าทะเบียนแรงงานเข้า-ออก และปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  พร้อมด้วยการจัดพื้นทีใ่หง้่าย
ต่อการบริหารจัดการ จึงก�าหนดให้อาคารพักอาศัย
จัดแบ่งโซนตามสัญชาติคนงาน และมีการติดป้าย
หน้าห้องพัก ให้ทราบว่าใครคือผู้พักอาศัยและไม่
อนุญาตให้มีผู้ติดตามที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนงาน
เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้
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จุดเสี่ยงและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิตของแรงงานภายใน
พื้นที่  จึงมีการป้องกันจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อ
ให้เกิดเกิดอันตราย ได้แก่ ติดตั้งแผงเหล็ก
กั้นบันไดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุติดตั้ง
ถังดับเพลิงประจ�าจุดในทุกอาคารพัก
อาศัย และการติดตั้งกล้อง  CCTV บริเวณ
แคมปคนงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของแรงงานที่อยู่ในความดูแล

41



การติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานแคมปคนงาน
บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการตรวจสอบ
ติดตามคุณภาพแคมปคนงานอย่าง
น้อย  1 ครั้งต่อเดือนอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อให้ส่วนต่างๆ ภายในแคมปคนงาน
คงสภาพที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด  ซึ่งในการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพแคมปคนงานครอบคลุม
เร่ืองการดูแลพื้นท่ีทั้งภายในแคมปและ
บริเวณรอบแคมป  ได้แก่

- รั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัย
- ถนนภายในแคมป และระบบระบายน�้า
- การดูแลด้านสุขอนามัย ห้องน�้า สถานที่ล้างจาน ขยะ การดูแลห้องพัก 
- การจัดระเบียบและโซนนิ่งที่พักอาศัย
- ระบบสนับสนุน เช่น เครื่องซักผ้า ตู้หยอดน�้า ร้านค้า

จากผลจากการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพแคมปคนงานตลอดทั้ง
ปี 2560  พบว่าคะแนนในส่วนนี้
ไดเ้กิน 90 คะแนนในทุกๆ เดือน (จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  จึงสะท้อน
ได้อย่างชัดเจนว่าทางบริษัทได้ด�าเนิน
งานในส่วนที่พักอาศัยตามมาตรฐาน
อย่างเคร่งครัด  เพื่อรักษามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของความสุขที่ยั่งยืน 

*หมายเหตุ :  ในเดือนมิถุนายนมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจสอบเกี่ยว
กับงานตกแต่งซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ดังนั้นคุณภาพจึงลดลงก่อนที่
จะเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560
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กรอบที่ 2 การจ้างงานและสวัสดิการ

นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ

อารียามีนโยบายให้ทุกบริษัทในเครือ ใช้แรงงานต่าง
ชาติที่ถูกกฎหมายท�างานในทุกโครงการเท่านั้น  
มีการจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาดูแลเร่ืองแรงงานต่างชาติ
โดยเฉพาะ และให้มีการดูแล ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ
ในทุกพื้นที่โครงการ ทั้งในการท�างาน  ในที่พักอาศัย ไม่
ให้มีการปิดบัง หลบซ่อน หรือเข้าไปท�าการใดๆ ในพื้นที่  
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในเรื่องการจัดการและ
ควบคุมแรงงานต่างชาติ  ในการสนับสนุนและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงตามระเบียบการน�าเข้า MOU ของกระทรวง
แรงงานอย่างถูกต้อง เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ  
จึงเกิดความมั่นคงด้านแรงงาน ปัญหาต่างๆ 
ที่พบสามารถแก้ไขได้ตรงประเด็นบริหารจัดการได้ง่าย 
แรงงานมีความสุข เป็นผลให้คุณภาพงานดีขึ้นตามมา

ในปี 2560  บริษัทฯ มีการจ้างงานทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างชาติ จ�านวน 445 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย 
125 คน แรงงานต่างชาติ 320 คน  ซึ่งการจ้างงาน
แรงงานต่างชาตินั้น บริษัทฯ ท�าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) น�าแรงงานเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย แรงงาน
ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ท�าให้ได้รับสิทธิ
และสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งจัดการ
แรงงานต่างชาติในกลุ่มที่มีบัตรชมพู (บัตรประจ�าตัวของ
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ให้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง ซึ่งท�าให้แรงงานทั้งหมดไม่ต้องอยู่แบบ 
หลบซ่อน หวาดระแวง ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตด้วยความสุข 
และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  บริษัทฯ 
ยังด�าเนินการขออนุญาตเพ่ิมพ้ืนที่ท�างานให้กับแรงงาน
ต่างชาติ เพื่อให้สามารถท�างานได้หลายพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ในการด�าเนินงานจัดการแรงงานต่างชาตินั้น ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ ได้แก่ 
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์   โดยเริ่มจากการจัดตั้ง
คณะกรรมการภายใน เพื่อน�าเข้าแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน (กัมพูชาและเมียนมา)  ฝ่ายกฎหมายและฝ่าย
ก่อสร้างเป็นผู้ด�าเนินการ
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การปฏิรูปองค์กรเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
ตอบสนองความต ้องการและยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นของแรงงาน
และเป็นไปตามนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อย่างไรก็ตามแม้ว่าฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจะมีกระบวนการสรรหาและจัดหาสวัสดิการ
อยู่แล้ว แต่การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อบริหาร
แรงงานต่างด้าว  ท�าให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการ
สรรหาและน�าแรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานมี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ตั้งแต่ปี 2558  ฝ่ายกฎหมายได้จัดหา
เจ ้ าหน ้ า ท่ี เพิ่ ม เพื่ อดู แล เรื่ องกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ในการบริหาร
แรงงานต่างด้าว และฝ่ายก่อสร้าง   ยังมีการจัดตั้ง
หน่วยงาน Open Site Manager Team 
รับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานแคมป
คนงาน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องที่พักอาศัย 
ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีระบบจัดการภายในที่ด ี 
โดยมีการตรวจสอบแคมปคนงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดอยู่เสมอ  

บริษัทฯ ได้เพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นอีกหนึ่ง
หน้าที่หลักของสายงานส่งเสริมพัฒนา
มาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการลูกบ้าน 
โดยท�าหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ  เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้น�านโยบาย 
“Sustainable Happiness” ไปด�าเนินงานตาม
เป้าหมาย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กร
พัฒนาเอกชนต่างๆ จากภายนอก
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ค่าจ้างแรงงาน

บริษัทฯ ค�านึงสิทธิของแรงงานโดยจ่ายค่าแรงไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต�่าตามที่ก�าหนด และ อาจสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่าในบางกรณี โดย
พิจารณาจากฝีมือแรงงานและความเชี่ยวชาญ  ซึ่งในกระบวนการ
จ่ายค่าแรงนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการให้จ่ายค่าแรงตรง
ตามเวลาที่ก�าหนดทุกครั้งตามสัญญา และใช้ระบบการโอนเงินเข้า
บัญชี ให้สามารถเบิกจ่ายผ่านระบบ ATM ได้ เป็นการอ�านวย
ความสะดวกให้คนงานได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
ตรงเวลา และสามารถตรวจสอบได้

สวัสดิการ

จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น มีการขึ้นประกัน
สังคมให้คนงานไทย และคนงานต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
สิทธิการรักษาขั้นพื้นฐาน การตรวจสุขภาพ  นอกจากนี้ยังจัด
ที่พักอาศัยที่ดีและปลอดภัย และจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ 
เช่น ร้านค้า สนามกีฬา ให้คนงานได้ผ่อนคลายภายในแคมป  
รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู ้และการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานในศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้างจน
สามารถส่งเสริมในเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
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กรอบที่ 3 การเรียนรู้ และการศึกษา

การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ  มีการจัดท�า
หลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพื่อเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพให้แก่คนงาน  รวมทั้งสิ้น 
จ�านวน 7 หลักสูตร  มีคนงานเข้าร่วม 
จ�านวน 52 คน

หลักสูตร จ�านวนแรงงานเข้าร่วม (คน)
การก่อฉาบปูน                                                            2
การเชื่อมท่อและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์                             11
การใช้ผลิตภัณฑ์ปูนกาว ยาแนว                                      22
การทาสี และเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์                            6
การมุงกระเบื้องหลังคา                     2
งานสกิม (Skim Coat)                     3
เทคนิคการเก็บงาน(หัวข้อ : รอยร้าว)                            6
             รวม      52
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ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก
ในสถานที่ก่อสร้าง 
(Child Friendly Space)

ศูนย์การเรียนรู ้ส�าหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง 
เกิดจากทางบริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
ผู้ติดตาม(บุตร) ของแรงงาน จึงเชื่อว่า หากลูก
แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย  
ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานก็สามารถท�างานให้เรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการลดอัตราการลาออก
ของแรงงานได้เป็นอย่างดี และจากการมีศูนย์การ
เรียนรู้ส�าหรับเด็กฯ  ถือเป็นสวัสดิการที่ดี
ส่งผลโดยตรงกับครอบครัวแรงงาน จากปี 2558 
จนถึงปัจจุบันเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในการด�าเนินงาน  
โดยเด็กที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู ้ฯ 
จ�านวน 149 คน  ทั้งนี้ทางบริษัทส่งเสริมเด็กให้
เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนของรัฐ 
ในปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กของบริษัท
สามารถส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนของรัฐ จ�านวน 23 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 15.44
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1) คุณภาพชีวิต 

หัวข้อ จ�านวนเด็ก (คน) หมายเหตุ

ลดความกังวลใจของผู้ปกครอง 21 มีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้ และ
มีคุณครูคอยดูแลท�าให้ผู้ปกครองเกิด
ความไว้วางใจ

รายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น 21 พ่อ/แม่ สามารถท�างานได้ทั้ง 2 คน 

ท�างานมีความสุข 21

N = 21 (จ�านวนเด็ก)

ผลส�ารวจคุณภาพชีวิตจากการมีการเรียนรู้
ส�าหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้และสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของบุตรหลานแรงงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  บุตรหลานของแรงงานบริษัทฯ และแรงงานของผู้รับเหมาสามารถน�าเด็กเข้า
มาเรียนในศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ทุกคน  ในปี 2560 ได้มีการส�ารวจคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง 
หลังจากด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
เด็กจ�านวน 21 คน จาก 19 ครอบครัว  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) พบว่า
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2) ทักษะการเรียนรู้ของเด็ก 

ทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ก่อนเข้าศูนย์ฯ ท�าได้ (คน) หลังเข้าศูนย์ฯ ท�าได้ (คน)

ทักษะภาษาไทย (พูด/อ่าน/เขียน) 3 18

ทักษะอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) 0 13

ทักษะคณิตศาสตร์ 1 13

N = 21 (จ�านวนเด็ก)
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เสียงสะท้อนจากแรงงานต่อการเรียนรู้
ส�าหรับเด็กในสถานทีก่่อสร้าง

“ไม่อยากย้ายงาน  
กลัวลูกไม่ได้
เรียนหนังสือ”

การมีศูนย์การเรียนรู้ฯ  ท�าให้เด็กไม่ไปเล่น
หรือใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ปกครอง
ที่เป็นแรงงานสามารถท�างานได้เต็มที่โดย
ไม่ต้องเป็นห่วง และกังวลว่าลูกจะได้รับอันตราย
หรืออุบัติเหตุ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ
กับการศึกษาของบุตรหลาน หลังจากการน�า
เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ฯ  Child Friendly Space  
สังเกตได้จากการเข ้ามาขอค�าปรึกษาจาก
คุณครูประจ�าศูนย์ฯ กรณีต้องย้ายสถาน
ที่ท�างาน และมีความกังวล เป็นห่วง  กลัวลูก
หลานไม่ได้เรียนหนังสือ 

นอกจากนี้  ในส่วนของผู้รับเหมาเองยังเกิด
ความตระหนักและให้ความส�าคัญของการมี
ศูนย์การเรียนรู้ฯ  จึงให้แรงงานที่มีบุตรหลาน
ที่เข้าเรียนในศูนย์ฯ ท�างานที่เดิมต่อไป ไม่ต้อง
ย้ายไปท�างานที่อื่น
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“ไม่อยากย้ายงาน กลัวลูกไม่ได้เรียนหนังสือ” 
คุณดา ฮิม ผู้ปกครองจากศูนย์เด็กไทรน้อย

“สามารถท�างานได้เต็มที่ และลูกได้รับความรู้มากขึ้น”
คุณโยน - ผู้ปกครองจากศูนย์การเรียนรู้ฯ พื้นที่รังสิต

“ไม่ต้องห่วงลูก ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะได้รับอันตราย”
คุณเฟีย - ผู้ปกครองจากศูนย์การเรียนรู้ฯ พื้นที่ไทรน้อย

“ ท�างานสะดวก ไม่ต้องเป็นห่วงลูก ”
คุณเชือด ผู้ปกครองจากศูนย์เด็กรังสิต
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“ ลูกได้เรียนรู้  และไม่กังวลใจเวลาท�างาน ”   
คุณชวด เช่น ผู้ปกครองจากศูนย์เด็กไทรน้อย
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สุขเจ้าบ้าน 
พนักงาน  

การฝกอบรมพนักงาน

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2560)  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องตาม
นโยบาย  ที่ผู้บริหารก�าหนด นั่นคือ ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Non-Stop Training)                       
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร                  
โดยมี Training Roadmap เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และมีหัวข้อฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะต่างๆ  อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีความรู้  ความสามารถ และมีทักษะในการสอนงาน 
ถ่ายทอดงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานอย่างสูงสุด  อีกทั้งยังมีหลักสูตรด้าน Managerial/Leadership  
และหลักสูตรเฉพาะตามสายงาน ซึ่งได้มีการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรมตลอดทั้งปี  ซึ่งการพัฒนา
พนักงานเริ่มตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่เพื่อให้ทราบข้อมูล ระเบียบต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงขอบเขตหน้าที่งานของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหน้าที่และมาตรฐานต่างๆ ที่ก�าหนด   ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ  
มีการจัดอบรมพนักงานทั้งหมด 29 หลักสูตร ครอบคลุมทุกส่วนงาน และพนักงานทุกระดับ  มีดังนี้
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1.หลักสูตรเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้การท�างานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯจึงได้ออกแบบ
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามหน้าที่งานให้กับพนักงานในสายงานต่างๆ  จ�านวน 24 หลักสูตร

หลักสูตร จ�านวนผู้เข้าร่วม 
(คน)

1 A-Home (ปรับความรู้พื้นฐานของพนักงานเข้าใหม่)

2 การบริการด้วยใจ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (บริหารงานหลังการขายแนวราบ)

3 Daily Planning Technique

4 Performance Management

5 กฎหมายจัดสรรและการบริหารงบประมาณนิติบุคคล

6 การก่อฉาบปูน

7 การเชื่อมท่อและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

8 การใช้ผลิตภัณฑ์ปูนกาว ยาแนว

9 การตีความข้อก�าหนด ISO 9001 : 2015

10 การทาสี และเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์

11 การบริการด้วยใจ (Service Mind)

12 การบริหารชุมชน วิธีการและขอบเขตการรับประกัน

13 การพัฒนาบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ (บริหารงานหลังการขายแนวราบ)

14 การพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเพื่อลูกค้าคนส�าคัญ

15 การมุงกระเบื้องหลังคา

16 งานสกิม (Skim Coat)

17 การออกแบบสัญญาว่าจ้าง อ�านาจการเซ็นรับมอบงาน การรับงานโดยไม่มีสัญญา

18 Refresh Areeya Way 2017

19 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ตาม พรบ.ปี 2554

20 งานส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง

21 เทคนิคการเก็บงาน(หัวข้อ : รอยร้าว)

22 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน (Workshop)

23 เทคนิคการเจรจาต่อรอง

24 หลักเกณฑ์พิจารณาลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดโอน

100

24

108

101

22

41

46

46

26

45

135

19

30

8

25

35

54

79

37

11

16

20

24

99
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2. หลักสูตรการบริหาร บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทักษะการบริหาร ทั้งการบริหารงาน ให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และบริหารคนให้สามารถท�างานได้เต็มศักยภาพตามอย่างมีความสุข จึงได้จัดอบรมหลักสูตร
การบริหารให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับบริหาร มีจ�านวน 5 หลักสูตร

หลักสูตร จ�านวนผู้เข้าร่วม 
(คน)

1 Executive Workshop

2Managerial Skills Development for Proactive Supervisor

3 Managerial Skills for Proactive Manager

4 Business Presentation Technique

5 Train the Trainer

19

25

20

18

14

การเก็บรักษา Knowledge & Know-how ที่เป็นความรู้เฉพาะของบริษัท เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญและส่งเสริมให้
มีการจัดท�าสื่อความรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปสู่พนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท รวม
ถึงให้พนักงานเดิมสามารถทบทวนความรู้ และคงคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน มีการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น มีการจัดท�าคู่มือการท�างานที่ชัดเจน ในแต่ละหน่วยงาน โดยทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงาน
อาวุโสที่มีทักษะความสามารถ มาเป็นวิทยากรร่วมจัดท�าหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเทคนิคเฉพาะ 
เช่น งานขายและงานก่อสร้าง และให้น�ามาสอนพนักงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Coach หรือการสอนโดย
การปฏิบัติ เช่น ได้มีการจัดสอนเรื่องของการก่ออิฐฉาบปูนให้กับพนักงานและแรงงานให้มีทักษะในการท�างานก่อสร้าง
ในแบบที่บริษัทฯ ต้องการ
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แรงจูงใจ

ในด้านการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่ปฏิบัติงานได้
ผลงานดีตามเป้าหมายนั้น มีการให้ incentive 
แก่พนักงานในฝ่ายขาย และงานก่อสร้าง เป็นประจ�าทุก
ไตรมาส และมีการให้โบนัสประจ�าปีแก่พนักงานทุก
คนตามผลประกอบการและผลการประเมินราย
บุคคลและรายฝ่าย นอกจากนี้ บริษัท ฯ 
ยังเห็นคุณค่าและความส�าคัญของพนักงาน
ที่ทุ่มเทท�างานให้กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน 
โดยจะมีรางวัล Long Service Awards เป็นทองค�า
ให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวในงานเล้ียงเทศกาล
งานปีใหม่ต่อหน้าพนักงานทุกคน เพื่อเป็นเกียรติ
และส่งเสริมขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน รวมถึง
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน
คนอื่นด้วย โดยในปี 2559 – 2560  มีพนักงานที
มีอายุงานเข้าเกณฑ์และได้รับรางวัลในแต่ละปีดังนี้

รางวัล Long Service Awards 2559 2560 

อายุงาน 5 ปี  

อายุงาน 10 ปี  

อายุงาน 15 ปี  

39 คน 26 คน 

4 คน 13 คน 

6 คน 3 คน 

รวมจ�านวนผู้ได้รับรางวัล 42 คน 49 คน 
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สวัสดิการพนักงาน

พนักงานถือเป็นฟันเฟองที่ส�าคัญต่อการด�าเนิน
กิจการและความส�าเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงมอบสวัสดิการและผลประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานให้กับพนักงานทุกๆ คน เพื่อสร้างพลังและ
ความสุขในการท�างานในทุกๆ วัน ดังต่อไปนี้

สวัสดิการทีช่่วยเหลือในเรือ่งค่าครองชีพ 

- การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ
- การจัดชุดฟอร์มพนักงาน 
- การจัดที่พักอาศัยให้พนักงาน
- การให้ค่าล่วงเวลา
- จัดบริการพื้นที่ทานอาหารกลางวันราคาถูก

สวัสดิการทีช่่วยเหลือการออมของลูกจ้าง 

- กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการทีพ่ัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง 

- การช่วยค่ารักษาพยาบาล
- การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง

สวัสดิการทีส่่งเสริมความมัน่คงในอนาคต 
- เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า (T-Loan)
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- Long Service Award ส�าหรับพนักงานที่ท�างานกับองค์กรมาอย่างยาวนาน

สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย 

- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจ�าปี
- การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
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Employee Relation Activity

กิจกรรมพนักงานถือว่าเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีในบริษัทและช่วยให้การสื่อสารระหว่างกัน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอารียาได้กิจกรรม
ต่างๆ ให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เช่น งานปีใหม่, 
Town Hall, Team Building เป็นต้น

จากการด�าเนินงานตามนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพและดูแลพนักงานทั้งหมดท่ีกล่าวมา
ข้างต้น  เราเชื่อว่าพนักงานของเราจะมีความสุข
ตั้งแต่ก้าวเข้ามาร่วมงานกับเรา  ดังจะเห็นได้จาก
ข้อมูลอัตราการลาออก(Turn Over) เปรียบเทียบ
ปี 2559 และ 2560  ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าอัตรา
การลาออกของพนักงานลดลง จากร้อยละ 31.10 
เป็นร้อยละ 27.05 

ปี ทั้งหมด ลาออก

จ�านวน %

2559

2560

701

632

218

171

31.10

27.05

คะแนนคา่เฉลี�ยความสขุรายมติ ิ(ภาพรวมองคก์รเปรยีบเทยีบกบัภาพรวมทั�วประเทศ)
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นอกจากนั้น ในประเด็นความผูกพันองค์กรพบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมทั่วประเทศ พนักงาน
ที่ตอบแบบสอบถาม (134 คน) มีความภาคภูมิใจ
และเต็มใจทุ่มเทท�างานเพื่อความส�าเร็จขององค์กร
สูงกว่าภาพรวมทั่วประเทศ 

กราฟคะแนนคาเฉลี่ยความสุขรายมิติ อารียาฯเปรียบเทียบกับภาพรวมทั่วประเทศ

กราฟคะแนนคาเฉลี่ยความผูกพันองคกร 
อารียาฯเปรียบเทียบกับภาพรวมทั่วประเทศ

จากการที่บริษัทฯ ด�าเนินการด้านการพัฒนา
ศักยภาพ แรงจูงใจและสวัสดิการพนักงาน
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับ
ผลส�ารวจความสุขของคนท�างานในอารียาฯ 
ด้วย HAPPINOMETER จากศูนย์วิจัยความสุขคน
ท�างานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ในมิติ ความใฝ่รู้ด ี
มิติสุขภาพ เงินดี และ มิติการงานดี คนท�างาน
อารียามีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย สูงกว่าคน
ท�างานทั่วประเทศ 
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สุขลูกบ้าน
ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน 

ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน นับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส�าคัญในงานด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันงานนวัตกรรมด้านการออกแบบการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อ
ผู้บริโภคเกิดการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงาม ความทันสมัยผลิตภัณฑ์ 
กระทั่งเรื่องของท�าเลที่ตั้งโครงการ  อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ  ยังมุ่งหวังที่จะคิดค้น
และสร้างความแตกต่างเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอยู่อาศัย  โดยได้ด�าเนินงานตาม
นโยบายแกนหลัก 4 ข้อดังที่กล่าวมาแล้ว 

เราได้พยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมความสุขแก่ผู้บริโภค หรือลูกบ้าน  โดยเริ่มต้น
จากการสร้างความสุขด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบการใช้ชีวิตเพื่อ
การอยู่อาศัยที่มีความสุขอย่างยั่งยืน  โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 
และการลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มีการด�าเนินงานดังนี้
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(1) งานบริหารชุมชน  

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างระบบท่ีดี
ที่สุดในการบริหารหมู่บ้าน เช่น 
การดูแลรักษาความปลอดภัยท่ี
เพ่ิมความเข้มงวดกับการปฏิบัติ
ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยและพนักงาน รปภ. 
โดยจัดให้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยสามารถบันทึกและตรวจ
สอบข้อมูลด้านความปลอดภัยใน
โครงการได้ตลอดเวลาแบบ Real Time 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ  

3.1 Community Service

การพัฒนางานบริการหลังการขาย เริ่มขึ้นตามนโยบาย
ดังกล่าวนี้ ตั้งแต่การทบทวนพันธกิจ ความรับผิดชอบ ขั้นตอน
และวิธีการท�างาน มาตรฐานการให้บริการ รวมไปถึงการปรับ
โครงสร้างฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  

เริ่มต้นพัฒนางานตั้งแต่การบริการ
พื้นฐานให้มีความปลอดภัย สะอาด 
และน่าอยู่ เป็นมาตรฐาน โดยมีการ
ใช้กรอบการด�าเนินงานของ ISO หรือ 
ระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเข้ามาปรับใช้ใน
การด�าเนินงานบริหารชุมชนโดยมี
การพัฒนาระ เบียบปฏิบัติ (QP) 
วิธีปฏิบัติงาน(WI) และเอกสาร
ควบคุมต่างๆ เพื่อให้มีมาตรฐาน
ในการด�าเนินงาน โดยจะมีการ
ควบคุมและตรวจสอบการท�างาน
อย่างสม�่าเสมอในทุกเดือน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การบริการลูกบ้าน

จากการด�าเนินงานด้านบริหาร
ชุมชนที่ผ่านมา พบว่าการท�างาน
เชิงรุกเป็นเรื่องที่ส�าคัญ และต้อง
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยถือ
เป็นจุดเด่นของบริษัทฯ เช่น  
การ Orientation ลูกบ้านทุกหลัง
ก่อนเข้ามาพักอาศัยในโครงการ 
โดยติดตามให้ลูกบ้านมารับกล่อง
โอนภายใน 30 วัน เพื่อเป็น
การแจ้งระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
ในโครงการ มุ่งหวังลดปัญหา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างลูกบ้านใน
อนาคต   นอกจากนั้นยังมีการเข้า
เยี่ยมลูกบ้านเพื่อสอบถามความ
เป็นอยู่  หากพบปัญหาพร้อม
ลงมือแก้ไขได้ทันที  และพร้อมน้อม
รับข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็น
งานบริการเชิงรุกที่พร้อมดูแลให้
ลูกบ้านมีความสุขเมื่อได้พักอาศัย
ในโครงการของอารียา 

งานบริหารงานหลังการขายประกอบไปด้วย  งานบริหารชุมชน  
งานบริการซ่อมแซมตามระยะประกัน  ศูนย์บริการข้อมูลลูกบ้าน  
งานส่งมอบสาธารณูปโภคและจัดตั้งนิติบุคคล มีเป้าหมายเพื่อ
ให้บริการอย่างดีท่ีสุดและให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูก
บ้านอารียา ที่จะน�าไปสู่การบอกต่อแนะน�าเพื่อนตามโครงการ 
Friends Get Friends และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ในระยะ
ยาว  ตามนโยบาย Best in Class After Sale Service การเอาใจใส่
ดูเเลลูกบ้านตั้งเเต่แรกเริ่มเเละหลังการขายอย่างเต็มสามารถ   
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(2) งานบริการซ่อมแซมในระยะประกัน (After Sale Service) 

เป็นอีกงานหน่ึงที่ได้รับการยกระดับงานบริการและก�ากับติดตามอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากบริการ Call Center แล้วเรายังได้พัฒนา 
Application Areeya Family มาเป็นช่องทางในการแจ้งซ่อมตั้งแต่ปี 2559  
และมีแผนการปรับปรุงพัฒนา version2  ในปี 2561   นอกจากนั้นยัง
พัฒนาระบบการติดตามงานแบบ 100% เพื่อให้มีการควบคุมงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ก�าหนด  โดยได้น�าข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอด จนท�าให้ในปี 2560 ได้รับคะแนน
ประเมินความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก เฉลี่ยตลอดทั้งปีที่ร้อยละ 90.17 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 90

(3)ศูนย์บริการข้อมูลลูกบ้าน (Call Center)  

เป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกบ้าน  ที่ให้บริการข้อมูล
ครบวงจรเพื่ออ�านวยความสะดวกตั้งแต่เป ็น
ลูกค้าจนกระทั่งมาเป็นลูกบ้าน  เช่น ให้ข้อมูล
สินค้า ท�าเลที่ตั้ง  การเดินทาง  รับแจ้งซ่อมแซม
บ้านในประกัน  รับเรื่องร้องเรียน  พร้อมมีการ
ติดตามผลการให้บริการและตรวจสอบการให้
บริการ 100%  เพื่อให้มีการควบคุมงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานงานที่ก�าหนด  
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(4) งานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการ

ในส่วนงานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการแก่
คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและ
คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นงานส�าคัญอีก
งานหนึ่งที่ถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายเพ่ือพัฒนางาน
บริการหลังการขาย ให้เกิดการบริหารเงินกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกโครงการ 
เน้นการบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกบ้าน 
คณะกรรมการนิติบุคคล และต่อบริษัทฯโดย
กระบวนการหนึ่งที่ เป ็นหัวใจคือการสร ้างและดูแล
สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการให้ครบถ้วนและ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงท�าให้ไม่
กระทบต่อการอยู่อาศัยของลูกบ้าน และสามารถลด
ระยะเวลาความล่าช้าในการส่งมอบสาธารณูปโภคให้
ตรงเวลาเมื่อครบก�าหนดการดูแลตามกฎหมาย 
เป็นส่วนส�าคัญที่ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้
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3.2 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทีส่่งเสริมการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

จากการด�าเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)  มุ่งหวังให้เกิดความสุข เพื่อสนอง
ความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของกิจกรรมส�าหรับลูกบ้านนั้นเราจึงเน้นให้เกิดประโยชน์ใน 3 ส่วน คือ สัมพันธภาพ  สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย SDGs  สู่การพัฒนาไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน  ดังนี้

(1) กิจกรรม DIY เค้กสวนครัว

เป็นกิจกรรมเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้แก่ลูกบ้าน  โดยเชื่อมโยงกับโครงการ
ปลูกผักปลูกรัก  ที่ส่งเสริมให้ลูกบ้านปลูก
ผักปลอดสารพิษที่จะจัดในล�าดับต่อไป  
ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีคือจุดเริ่มต้น
ของสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน  

เป้าหมายกิจกรรม

• เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกบ้านในทุกวัย
  ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป 
• ลูกบ้านได้พบปะพูดคุย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
• เป้าหมายขยายผล เกิดกลุ่มเครือข่ายลูกบ้านใน
  โครงการ  เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน ลดความ
  ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น เป็นสังคมที่มีความสุข

ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน

จัดกิจกรรม จ�านวน 4 ครั้ง  รวม 3 โซน ได้แก่

• บางนา-วงแหวน 1  ครั้ง
• หทัยราษฎร์ 1  ครั้ง
• ไทรน้อย 2  ครั้ง

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4 ครั้ง จ�านวน  96 คน  
ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ลูกบ้านได้พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รู้จักเพื่อน
บ้านเพิ่มขึ้น  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
และเป็นกันเอง ซึ่งส่งผลในอนาคตให้เกิดเป็น
สังคมที่น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น70



(2) กิจกรรม DIY ดีไซด์ ไทยๆ

เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย แบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อารียามุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้
ลูกบ้านเห็นความส�าคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม  จึงส่งเสริมให้ลูกบ้านน�า
เศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์  โดยเชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้ และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ในการด�าเนินชีวิต  เพื่อให้แนวคิดในการปฏิบัติตน อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop กระถางสมุนไพรรักษ์โลก และการประกอบ
อาหารจากสมุนไพรไทย  

เป้าหมายกิจกรรม

• ลูกบ้านตระหนักถึงหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและปัญหาสิ่งแวดล้อม
• ลูกบ้านเห็นความส�าคัญของทรัพยากร และใช้อย่างคุ้มค่า
• เป้าหมายระยะยาว สามารถสร้างชุมชนให้มีคุณภาพและมีความสุข ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม

ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน

กิจกรรมจัดขึ้น 1 ครั้ง ที่โครงการเดอะวิลเลจ บางนา-วงแหวน  ซึ่งได้รับความสนในเกินร้อยละ 100 ( รับสมัคร 20 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 24 คน)  ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ท�าให้เกิดเครือข่ายลูกบ้าน  และเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์เหนียวแน่น  โดยเห็น
ผลจากกลุ่ม Line ที่ทางอารียา ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้ลูกบ้านสามารถสื่อสาร และส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้  โดยในการสนทนาจะเห็น
ถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัยของลูกบ้าน  และในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของโซนบางนา-วงแหวนทุกๆครั้ง จะได้รับ
ความร่วมมือจากลูกบ้านกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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3.3 กิจกรรม Exclusive ส�าหรับลูกบ้านอารียา
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มของลูกบ้านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีและยังเป็นการ
ส่งต่อความสุขอันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวันสามารถน�าไปประกอบอาชีพ หรือ น�าไปเป็นงานอดิเรกได้ โดยค�านึงถึงไลฟสไตล์
ของลูกบ้านให้ได้ครบทุกเพศทุกวัย ซึ่งลูกบ้านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทุกเดือน ที่ Areeya Home Face book ,Line Ad , Instagram 
และ areeya.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรม สถานทีจ่ัด กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนผู้เข้าร่วม

Areeya Tea Party 
(28 ม.ค. 60)

Dandelion Cafe สุขุมวิท 39 A space โซนรัชดาอโศก
A Space Me สุขุมวิท 77

30 ท่าน

Blooming in Feb 
(18 ก.พ.60)

ร้าน Patom Organic Living ทุกโครงการ 20 ท่าน

Areeya Kid On Ice#3
(27 พ.ค.60)

Sub Zero Ice Skate  เมกาบางนา ทุกโครงการ 30 ท่าน

Soul of Summer with You 
(29 เม.ย.60)

ร้าน SNP Headquarter SNP Headquarter 30 ท่าน

Areeya Dinosaur Adventure
(24 มิ.ย.60)

Dinosaur Planet สุขุมวิท 22 ทุกโครงการ 30 ท่าน

Create your Own Skin Care workshop 
(22 ก.ค.60)

Asian Holistic Academy ทุกโครงการ 20 ท่าน

Show MOM Some Love  
(19 ส.ค.60)

ร้าน Quaint Bangkok สุขุมวิท 61 ทุกโครงการ 20 ท่าน

ร�าลึกไว้ในความทรงจ�า 
(19 ก.ย.60)

Daydream Believer พหลโยธิน 12 ทุกโครงการ 30 ท่าน

Areeya Movie Day "The Justice League 
(16 พ.ย.60)

Esplanade Cineplex รัชดา ทุกโครงการ 200 ท่าน
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Areeya Tea Party

กิจกรรม Workshop ตกแต่งคุ้กกี้ แนวใหม่ 
Crystal Cookie ที่อารียา จัดขึ้นให้กับลูกบ้าน 
30 ท่าน พร้อมจิบชายามบ่ายในบรรยากาศ
น่ารักๆ และพูดคุยสังสรรค์กันระหว่าง
ครอบครัวของอารียา ที่ร้าน Dandelion Cafe 
สุขุมวิท 39 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 60 
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Blooming in Feb ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับกิจกรรมสีสันแห่ง
ดอกไม้ กับงานที่ชื่อว่า Blooming in Feb ที่ทาง
อารียาฯ ได้จัดขึ้นให้กับลูกบ้านและสมาชิก 
Areeya&You Card ที่สนใจในศาสตร์ของการ
จัดวางดอกไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.60 ที่ผ่านมา 
โดยเลือกสถานที่ที่อยู่กลางสวนใจกลางกรุงเทพฯ 
ที่ร้าน Patom Organic Living และทีมสอนจากร้าน 
Plant House ที่มาสร้างความรู้และความเพลิดเพลิน
ให้กับสมาชิก ทางอารียาฯ 
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Soul of Summer with You
สร้างสีสัน ให้กับเดือนเมษายนกับ
กิจกรรมคลายร้อน แต่งหน้าคัพ
เค้ก ต้นกระบองเพชร ปิดท้ายด้วย
ปาร์ตี้ ข้าวแช่ เมนูพิเศษเฉพาะใน
ช่วงหน้าร้อน ที่ SNP Headquarter 
อาคารอิตาเลียนไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 
29 เม.ย. 60  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
จ�านวน 20 ท่าน 
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Areeya Kid On Ice ครั้งที่ 3
Areeya Kid On Ice ซึ่งทางอารียาฯ 
ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ให้กับที่น้องๆ 
หนูๆ ทีมีอายุระหว่าง 7-13 ปี ได้มาฝึก
ทักษะกาน Ice Skate ที่ถูกต้อง 
และครั้งพิเศษกว่าทุกๆ ครั้ง ที่เด็กๆจะ
ได้ลงสีอคิลิกภายใต้โจทย์ บ้านในฝัน 
ลงบนลานน�้าแข็ง ครั้งแรกในไทยอีกด้วย 
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 
ที่ Subzero Ice Skate เมกะบางนา 
เห็นเด็กๆ และผู้ปกครองมีความสุข 
อารียาฯ ก็มีความสุขเช่นกันค่ะ 
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Areeya Dinosaur Adventure

อารียาได้พาลูกบ้านจ�านวน 30 ท่าน ไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ย้อนรอยโลก
ของไดโนเสาร์ ที่ Dinosaur Planet สุขุมวิท 22 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2560 
งานนี้แม้อากาศจะร้อนไปซักหน่อยแต่ลูกบ้านอารียาฯ ก็ไม่ท้อสนุกสนานกัน
ถ้วนหน้า ทางอารียาฯ ต้องขอขอบคุณคุณลูกบ้านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรม
ที่ได้จัดขึ้นจริงๆ ค่ะ
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Create your Own Skin Care workshop

กิจกรรมยามบ่ายแบบสร้างสรรค์ และเพลิดเพลินไปกับ
ความหอมของกลิ่นสมุนไพรและกลิ่นดอกไม้ ที่อารียาฯ
ได้จัดขึ้นให้กับลูกบ้านและสมาชิก Areeya&You จ�านวน 
20 ท่าน ร่วมกันท�า Body Care DIY ทั้ง Body Scrub , 
Massage Oil แล Bath Salt จากผลิตภัณฑ์ HARNN  
ผสมกลิ่นกันเองในแบบที่ชอบในวันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 60  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ Asian Holistic Academy @ 
Central World ชั้น 12M 
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Show MOM Some Love เนื่องในเดือนแห่งวันแม่ อารียาจึงได้จัดกิจกรรมให้กับ คู่รักแม่ลูก ร่วมกิจกรรม ร้อยมาลัยแห่งรักและ
จิบชายามบ่ายแสนเก  ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค.60 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ร้าน Quaint Bangkok สุขุมวิท 
61 (จ�านวน 20 ท่าน)
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“ร�าลึกไว้ในความทรงจ�า”

อารียาและลูกบ้านร่วมน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในดวงใจ ด้วยการกิจกรรมปักผ้าพันคอ สัญลักษณ์ เลข ๙  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 
ก.ย. 60 ที่ ร้าน Daydream Believer พหลโยธิน 12 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
จ�านวน 20 สิทธิ์ 
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Areeya Movie Day "The Justice League”

อารียาฯ ชวนลูกบ้านดูหนังเรื่อง " The Justice League " ที่โรงภาพยนตร์ 
Esplanade Cineplex รัชดา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รอบ 20.00 น. 
โดยได้รับการตอบรับอย่างดีอีกเช่นเคยภายในงานมีลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมเป็น
จ�านวนมาก
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สิทธิประโยชน์ คู่ค้า จ�านวนผู้ใช้สิทธิSpecial Privileges 

Entertainment Mode ดูหนังลด 50% จ�านวน 2,500 สิทธิ์ 
1สิทธิ์ 1 ที่นั่ง/เดือน

Major Cineplex 2,500 สิทธิ์

Dining ซื้อเครื่องดื่มภายในร้าน รสใดก็ได้รับ
ส่วนลด 20 บาท ระยะเวลา 3 เดือน 

Espressoman Showroom 139 สิทธิ์

Shopping คูปองเงินสด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้า 
5,000 บาทขึ้นไป

ไทวัสดุ 30 สิทธิ์

3.4 สิทธิประโยชน์ บัตร 
Areeya and You Card
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สุขเพื่อนบ้าน
ผู้รับเหมา และคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง

แนวคิดหลักในการด�าเนินธุรกิจ  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด(มหาชน) 
มิได้เพียงค�านึงถึงผลก�าไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาค
ธุรกิจเท่านั้น แต่ยังค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้าง โดยมุ่งหวังให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้น
ของความสุข โดยด�าเนินการดังนี้  
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1. Construction Site Standards

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด 
และปลอดภัย โดยมีข้อก�าหนดด้านมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่พัฒนา
โครงการ ระหว่างงานก่อสร้าง และเมื่อปิดโครงการก่อสร้าง 

2. A Subcontract

การด�าเนินการก่อสร้างโดย ว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ที่มีคุณภาพ และมีความมั่นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจ
การก่อสร้าง การพัฒนาระบบงานก่อสร้าง มุ่งเน้นคุณภาพของการก่อสร้าง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในการบริหารจัดการ และสิ่งที่ส�าคัญคือ
ลดความเสี่ยงที่ท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ การพัฒนาระบบ 
A Subcontract ช่วยสนับสนุนการการท�างานของผู้รับเหมา กับ บริษัทฯ ในเรื่อง
ลดเวลาลดขั้นตอนการท�างาน และลดปริมาณเอกสาร บันทึกการก่อสร้าง 
ในแต่ละงานด้วยระบบ เพื่อสะท้อนคุณภาพการท�างานของผู้รับเหมาในแต่ละราย 
เป็นข้อมูลในการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด วิเคราะห์จัดเกรด
ผู้รับเหมา เพื่อสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับ
ความไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว  

3. A Supplier Online System

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และในเครือทั้งหมด มีการซื้อขาย
กับ ผู้ขาย(Vendor) โดยมีการสั่งซื้อสินค้าและส่งของ ซึ่งในขั้นตอนการส่งของ
ประกอบด้วยการวางบิล เพื่อเบิกเงินตามรายงานที่จัดส่ง และ ตาม PO แนวคิด
การพัฒนาระบบ A Supplier Online System จะช่วยอ�านวยความสะดวกระหว่าง
บริษัทคู่ค้าของอารียาฯ ในการส่งของวางบิล โดยผู้ขายจะควบคุมการส่งสินค้า
ให้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการส่งของ ลดความผิดพลาดในการส่งของ
ระหว่าง ผู้ขายกับคลังเก็บของที่หน้างานของบริษัท ลดเวลา ลดเอกสาร ลดขั้นตอน
ในการวางบิล และขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร  การใช้ระบบออนไลน์ท�าให้ผู้
ขายสามารถวางบิลได้ทุกวัน

4. Safety

A Model for Better Life เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ให้เกิดการดูแลคนงานอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานมีฝีมือ ด้วยการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่แรงงานต่างด้าว 
การสร้างสุขภาวะในชีวิตประจ�าวันให้มีสุขอนามัยที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ และการลดความห่วงกังวลต่อบุตรหลานโดยการสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้
ด�าเนินกระบวนการนี้บนพื้นฐานความคิดว่า เมื่อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพ
ใจดี ไม่มีห่วงกังวล จะมีความพร้อมในการท�างาน ท�าให้งานมีประสิทธิภาพ และ
อยากอยู่กับอารียาไปนานๆ 

เมื่อแรงงานได้ท�างานแบบเดิมซ�้าๆ จะมีประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้น เกิดเป็น
ความเชี่ยวชาญ เท่ากับมีฝีมือดีขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตาม
ระดับฝีมือ เป็นวงจรที่สร้างความมั่นคงให้กับแรงงานและครอบครัวทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมครอบครัว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ส่งมอบแก่ลูกค้าได้ตรงเวลา ลดปัญหาการแก้ไขงานหรือท�าซ�้า 
จึงเป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาที่สูญเปล่า และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ให้กับบริษัทได้ 
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5. Supplier ABC

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพ 
และมีความมั่นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจการก่อสร้าง 
โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และทีมงานที่
มคีุณภาพเพื่อด�าเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ 
ในการบริหารจัดการ จึงลดความเสี่ยงที่ท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้
คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะก�าหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับ
ผู้รับเหมา และจะท�าการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการท�างาน และต้นทุน
การก่อสร้างให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

เนื่องด้วย ทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจมายาวนานเป็นระยะเวลาพอสมควร 
ท�าให้ทีมงานสั่งสมแรงงาน และผู้รับเหมารายย่อยและรายกลางเป็นจ�านวน
พอสมควร แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั้น มีทั้งขาขึ้นและขาลง ทางทีมงาน
จึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของทางบริษัทฯ กลยุทธ์ในการรับมือ คือ ต้องมีการปรับราคา
จ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั้งจัดเกรดผู้รับเหมา เพื่อสามารถปรับ
อัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีที่ได้รับความไว้วางใจหลังจากที่ได้ร่วมงาน
กันมาระยะหนึ่งแล้ว และประการส�าคัญต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ่งส�าเร็จรูปมากขึ้น 
ทั้งงานโครงสร้าง งานพื้น งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบเพื่อลดอัตรา พึ่งพา
แรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลง
ได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพิ่มจ�านวนผู้รับเหมา และแรงงานฝีมือ
เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยเสริมให้
บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงเข้มงวดทั้งในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลา 
และต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการน�าระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ�้าซ้อนใน
การใช้ทรัพยากร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ น�าไปสู่ความเป็น
สากล อีกทั้งยังมีทีม QC ส่วนกลาง ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ
ของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท 
อันก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ทางบริษัทฯ 
ยังได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างทั่วไปและน�ามาพัฒนาการ
ก่อสร้างของทางบริษัทฯ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การ
ขาดแคลนแรงงาน การขึ้นค่าแรงงานขั้นต�่า การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง 
เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื่อลดปัญหาผลกระทบ 
เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น “สร้างบ้านก่อนขาย” เพื่อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง
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สุขสังคม 
สังคมและชุมชนใกล้เคียง

สิ่งที่บริษัทฯ ด�าเนินงานมาตลอด
คือการมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการ
ท�างานบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาโดยตลอด ใส่ใจในทุกบริการและ
ความต้องการของลูกบ้านและชุมชนโดย
รอบ เพื่อสร้างความสุข ความสัมพันธ์
และความเข้มแข็ง  น�าไปสู่การพัฒนา
และเกิดเป็น “ชุมชนสุขยั่งยืน” ตามหลัก 
Sustainable Happiness มุ่งสู่การพัฒนา
ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง  โดยมุ่งเน้น
พัฒนา 2 ส่วน
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5.1 ส่วนของชุมชนในโครงการ

จากนโยบาย “Sustainable Happiness” 
รักษ์โลก รักเรา  จึงได้จัดท�าแนวทางพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
ยั่งยืนเป็นหลัก ดังนี้

- ปรับสวนในพื้นที่ส่วนกลาง  ให้เป็นสวนสวยงามปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวและ ไม้ยืนต้นที่สามารถ
  น�ามารับประทานได้ 
- การเลือกใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
  เพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับลูกบ้าน  
- การออกแบบระบบจัดการน�้าให้สามารถน�าน�้าที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการคัดกรองบ�าบัดน�้าจนมีค่าที่ปลอดภัย
  ตามมาตรฐาน และน�ากลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเพื่อลดปริมาณการใช้น�้าประปาและลดค่าใชจ้่าย   
- รณรงค์ให้ลูกบ้านในโครงการร่วมกันด�าเนินการคัดแยกขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะและน�าขยะที่สามารถใช้ได้สู่
  กระบวนการรีไซเคิลเป็นการลดปัญหามลพิษแก่สังคม  
- เพิ่มพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายภายในโครงการ เช่น ทางปั่นจักรยาน  และสนามบาสเก็ตบอล  
  โดยในปัจจุบันนี้ ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพและการออกก�าลังกายมากขึ้น
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จากการที่อารียาปรับนวัตกรรมในการออกแบบโครงการให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับนวัตกรรมการดูแลและบริการชุมชน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ชุมชนของตนเอง ตลอดจนพัฒนาและดูแลโครงการ ให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่น ปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นต้นสร้างแกนน�าใน
ชุมชน  เพื่อสานต่อการด�าเนินงานในโครงการของตนเองอย่าง
ยั่งยืน  โดยในปี 2560 ได้สรรหาแกนน�า “ A Hero ” ผ่านกิจกรรม
ปลูกผัก ปลูกรัก  ได้ทั้งหมด 101 คน

5.2 ส่วนของชุมชนใกล้เคียง  

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น
ชุมชนใกล้เคียงโครงการนับว่ามีความอ่อนไหว
ค่อนข้างสูง  ดังนั้นบริษัทต้องมีความรับผิดชอบ
และด�าเนินงานก่อสร้างโดยไม่สร้างผลกระทบ
ต่อชุมชนข้างเคียง  ดังนี้

- ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์
- พัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงานก่อสร้างจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ก�าหนด 
- เน้นการท�างานเชิงป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- เปิดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่าน Call Center
- ก�ากับ ติดตาม และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาจากการร้องเรียน ให้สิ้นสุดทุกเรื่อง ไม่มีการเพิกเฉยหรือละเลย
- เพิ่มพันธมิตรคู่ค้าในพื้นที่รอบโครงการ 

ผลทีเ่กิดขึ้น

- ไม่มีการคัดค้านในพื้นที่พัฒนาโครงการจนไม่สามารถพัฒนาโครงการได้
- เกิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ชุมชนรอบโครงการ ในด้านที่พักอาศัย การเช่าที่ดิน ร้านค้า และการท�างานร่วมกัน
- ลดต้นทุนด้านการขนส่งหรือเวลาในการสั่งสินค้าได้ เมื่อเทียบกับการสั่งข้ามพื้นที่
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สุขสิ่งแวดล้อม 
ลูกบ้านและทุกคนในสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภัยพิบัติ
จากธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ หรือหรือภาวะโลกร้อน  จึงบรรจุให้เป็นหนึ่ง
ในนโยบายหลักในปี 2560 นั่นคือ Sustainable Happiness  
ความสุขเเละสิ่งเเวดล้อมที่ยั่งยืน  การพัฒนางานด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้นด�าเนินงานบนฐานของผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ลูกบ้าน  สังคม ตลอดจนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี ้ 
โดยในปี 2560 ได้มีส่วนช่วยลดภัยพิบัติจากธรรมชาติ 5 เรื่อง ได้แก่  

(1) ระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment System)
(2) ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)
(3) ทางปั่นจักรยาน (Bicycle Lane) และพื้นที่ออกก�าลังกายอื่นๆ
(4) แปลงผักปลอดสารพิษ (Organic vegetable)
(5) การจัดการขยะ (Waste)
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6.1 ระบบบ�าบัดน�้าเสียเพือ่น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 
     (Wastewater Treatment System)

จากเป้าหมายการพฒันางานทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม 
และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น  ได้มาสู่นวัตกรรม
การพัฒนาโครงการที่ให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม ที่สามารถ
น�าน�้าท้ิงในส่วนของการซักล้างของแต่ละบ้านรวมทั้งโครงการ
มาสู่กระบวนการบ�าบัดพิเศษที่แตกต่างจากระบบเดิมเพื่อให้ได้
ค่ามาตรฐานจนสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้   โดยมีการติดตั้ง
ระบบให้น�าน�้าที่บ�าบัดแล้วไปรดน�้าที่สวนและแปลงผัก
ส่วนกลาง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก  
เช่น การล้างถนนท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เป็นการลด
อัตราการใช้น�้าประปา และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการ
ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  จากการค�านวณจากปริมาณน�้า
ประปาที่ใช้รดน�้าต้นไม้ที่สวนส่วนกลางทั้งปี  พบว่าสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 21,600 บาท /ปี /โครงการ  
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การท�างานของบ่อบ�าบัดแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนแรกเป็นส่วนเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
ท�าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยในส่วนนี้จะมีการเติมอากาศตลอดเวลา จากนั้นจะถูก
ส่งไปยังส่วนที่สองคือ ส่วนตกตะกอน ท�าหน้าที่ตกตะกอนจุลินทรีย์ที่หลุดออกมาจากส่วน
แรก โดยมี tube settler ช่วยในการตกตะกอน   น�้าที่ได้รับการตกตะกอนแล้วจะถูกส่งไปยัง
ส่วนที่ 3 ท�าหน้าที่รักษาคุณภาพน�้าโดยเครื่องเติมอากาศโดยกักเก็บน�้าบางส่วนไว้ส�าหรับ
รดน�้าต้นไม้  และน�้าบางส่วนปล่อยสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะตามค่ามาตรฐานของประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



6.2 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  

การลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน 
นับเป็นโจทย์ส�าคัญต่อการตอบสนองเป้าหมาย SDGs  
ในด้านสิ่งแวดล้อม  นับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ผนวก
แนวคิดการใช้พลังงานสะอาดไปควบคู่กับผลประโยชน์ของ
ลูกบ้านในระยะยาว  จึงได้ออกแบบโครงการโดยให้มีการ
ใชไ้ฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)  ส�าหรับเป็นไฟ
ส่องสว่างภายในสวนส่วนกลางเป็นมาตรฐานทุกโครงการ  
และถนนส่วนกลาง  

การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) นอกจาก
จะเป็นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้าน
พลังงานแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการเดิน
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ   รวมไปถึงลดค่าไฟฟ้าส่อง
สว่างส�าหรับนิติบุคคลได้ในระยะยาวอีกด้วย   นับตั้งแต่ปี 2559 
เป็นต้นมาได้มีการติดตั้ง 

ประหยัดค่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวน 18,000 บาท/ปี/โครงการ

ประหยัดค่าเดินระบบไฟฟ้า 5,700 บาท/โครงการ
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6.3 ทางปั่นจักรยาน (Bicycle Lane) 
และพื้นที่ส�าหรับออกก�าลังกายอื่นๆ

ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ทุกภาคส่วน
ต่างตื่นตัว ให้ความส�าคัญ และพยายามเป็นส่วนหนึ่งใน
การบรรเทาปัญหาดังกล่าว  อารียาในฐานะผู้พัฒนางาน
ด้านอสังหาริมทรัพย์และงานด้านบริหารชุมชนได้มี
ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงออกแบบ
โครงการและการใช้ชีวิตเพื่อช่วยลดมลพิษและลดการใช้
พลังงาน โดยจัดให้มีทางปั่นจักรยานในส่วนของถนน
ส่วนกลางและที่จอดจักรยานบริเวณด้านหน้าโครงการ  
เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยานและมีส่วนร่วม
ในการลดมลภาวะของโลก ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ แข็งแรงจากการออกก�าลังกายง ่ายๆในโครงการ   
นอกจากนั้นในบางโครงการยังได้จัดให้มีพ้ืนที่ออกก�าลัง
กายอื่นๆ ภายในโครงการ เช่น สนามบาสเก็ตบอล  เป็นต้น  
โดยได้ด�าเนินการแล้วที่โซนกาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์  
และโซนบางนา
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6.4 แปลงผักปลอดสารพิษ 
“โครงการปลูกผัก ปลูกรัก”

จากแนวคิดของการใส่ใจในสุขภาพที่ดีของลูกบ้าน  
อารียาจึงได้พัฒนาแนวคิดการออกแบบพื้นที่สีเขียว
ในโครงการให้เกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืนสูงสุด
แก่ลูกบ้านนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  ประกอบกับปี 
2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศใหเ้ป็นปี 
“บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย”  ต้องการให้คนไทยได้บริโภค
ผักผลไม้ที่ปลอดสาร  และมีปริมาณเพียงพอที่
ร่างกายควรได้รับ  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากการบริโภคสารพิษที่ตกค้าง  
จึงเป็นการตอกย�้าว่าอารียาได้พัฒนาโครงการให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ   

เร่ิมต้นจากการปรับเปลี่ยนสวนสวยที่แต่เดิมจะเน้น
ปลูกต้นไม้ใหญ่ และไม้ประดับเพื่อความร่มรื่น
และสวยงามเพียงอย่างเดียว  มาเป็นปลูกต้นไม้ใหญ่
ที่สามารถรับประทานผล หรือยอดได้  เช่น มะม่วง  
ขี้เหล็ก  สะเดา  ชะมวง  ชมพู่น�้าดอกไม้ และแคนา 
เป็นต้น  นอกจากนั้นยังได้มีการออกแบบแปลงผัก
ปลอดสารพิษที่เป็นมาตรฐานไว้ส�าหรับทุกโครงการ  
เพื่อให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษที่สดใหม่
และตรงความต้องการ  เช่น พริก กะเพรา  โหระพา 
แมงลัก ชะพลู เตยหอม สะระแหน่  มะเขือ มะกรูด 
มะนาว เป็นต้น
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แปลงผักปลอดสารพิษนั้นนอกจากลูกบ้านจะสามารถเก็บผักไปรับประทานได้แล้ว  แปลงผักยังสามารถเป็น
จุดศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านได้อีกด้วย  คือ เมื่อลูกบ้านย้ายเข้าอยู่ในโครงการ
ตามจ�านวนที่เหมาะสมแล้ว  จะมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกรัก” โดยเชิญชวนลูกบ้าน
มาพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์กัน  พร้อมกับสร้างความเป็นเจ้าของของแปลงผักส่วนกลาง โดยการให้มี
ส่วนร่วมในการปลูกและดูแลร่วมกัน เป็นการสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ่และเกิดเป็นสังคมแห่งความยั่งยืนตลอดไป  
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เป้าหมายโครงการ

1) ลูกบ้านมีผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษไว้บริโภคได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
2) ลูกบ้านมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวเมื่อบริโภคผักปลอดสารพิษ  รวมไปถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อผักปลอดสารพิษซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง
3) เกิดกลุ่มเครือข่ายลูกบ้าน เพื่อให้เป็นกลุ่มสังคมที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

ผลจากการด�าเนินงาน

นับตั้งแต่ปี 2559  ได้จัดให้มีแปลงผักมาตรฐานในทุกโครงการ  และในปี 2560 ได้เริ่มจัดกิจกรรมให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแล
แปลงผักสวนครัวแล้ว 8 โครงการ ใน 3 โซน ได้แก่  โซนบางนา  โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์  และโซนวงแหวน-รามอินทรา โดยมีแผนจะด�าเนินการ
เพิ่มอีก 10 โครงการ และมีแผนจัดตลาดนัดสุขภาพ  ภายในปี 2561 นี้   

กิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกรัก”  นอกจากจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านแล้ว ยังเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ลูกบ้าน ที่ใช้ชื่อว่า “A Hero”  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกบ้านที่มีจิตอาสาในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรม และร่วมกันดูแลแปลงผักปลอดสารพิษ
ส่วนกลาง  ใช้วิธีการสื่อสาร และแจ้งข่าวสารต่างๆ ผ่าน Social Network โดยการตั้งกลุ่ม Line  ประกอบไปด้วย ลูกบ้าน และตัวแทนของทางอารียา  
ภายในกลุ่มมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษา ประชาสัมพันธ์  ทั้งในเรื่องการดูแลแปลงผักปลอดสารพิษ  ข่าวสารสุขภาพ และ
เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ซึ่งผลจากการบทสนทนาต่างๆ ของลูกบ้านจากกลุ่ม Line  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องผัก เช่น การดูแล 
การปลูก เป็นต้น  ตลอดจนแจ้งข่าวเกี่ยวกับผลผลิตในแปลงผักที่พร้อมให้ลูกบ้านบริโภค  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มลูกบ้าน   
พร้อมที่จะต่อยอดไปสู่งานพัฒนาด้านอื่นๆ   กลายเป็นชุมชนสุขยั่งยืนได้ในอนาคต  

โครงการที่ด�าเนินงานในปี 2560  จ�านวน 3 โซน  รวม 8 โครงการ  ได้แก่
โซนบางนา-วงแหวน  จ�านวน  4  โครงการ 
โซนวงแหวน-รามอินทรา  จ�านวน  1  โครงการ
โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ จ�านวน  3  โครงการ
 เกิดกลุ่มเครือข่าย A Hero จ�านวน  101 คน  
 จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 170 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.41
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6.5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ

ท� า ใ ห ้ เ กิ ด แนวคว ามคิ ด เ รื่ อ ง 
“Sustainable Happiness” รักษ์โลก 
รักเรา เพื่อให้ทุกชีวิตในโครงการ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนโยบายนี้ได้
ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ให้ความส�าคัญกับการจัดการ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
ขยะจึงเป็นโครงการหนึ่งที่ทาง

บริษัทฯ เร่งด�าเนินการ โดยมีการ
ส่งเสริมให้ลูกบ้านรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ
ให้ความส�าคัญกับการคัดแยกขยะ
รีไซเคิล น�าขยะรีไซเคิลไปสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ เพื่อน�ากลับไปเป็นวัตถุดิบ
ส�าหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น เสื้อที่ท�าจากขวดพลาสติก  
ชุดโตะนักเรียนที่ท�าจากกล่องนม  
เพื่อส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการศึกษาวิจัยปริมาณขยะและพฤติกรรมของลูกบ้านใน
การคัดแยกขยะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการท�าโครงการกระตุ้นจิตส�านึกในการ
คัดแยกขยะ โดยมีการสุ่มศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 211 ครัวเรือน 6 โครงการ 4 โซน ดังนี้

โซน

บางนา

เดอะคัลเลอร์บางนา-วงแหวน

เดอะวิลเลจบางนา-วงแหวน

อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวน

โครงการ

ไทรน้อย เดอะวิลเลจ กาญจานาภิเษก-ราชพฤกษ์

รังสิต เดอะคัลเลอร์พรีเมี่ยม รังสิต-ล�าลูกกา

หทัยราษฎร์ อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา

ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่เล็งเห็น
ความส�าคัญของการเปล่ียนแปลง
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง โ ล ก ซ่ึ ง
สอดคล้องกับ SDGs ข้อที่ 13 เรื่อง
ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ ซึ่งไม่มี
ประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบ
อันรุนแรงนี้
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ผลเชิงปริมาณจากการส�ารวจปริมาณขยะ  3 สัปดาห์  จากกลุ่มตัวอย่าง 211 หลัง พบว่า ค่าเฉลี่ยขยะต่อหลังมีปริมาณ 
6.12 กิโลกรัม  จ�าแนกเป็นขยะเปียก 3.04 กิโลกรัม  ขยะทั่วไป 1.92 กิโลกรัม และขยะรีไซเคิล 1.16 กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ  
49.67  31.37  และ 18.96 ตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะ /unit /week
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หากน�าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อหลังมาอนุมานกับจ�านวนยูนิตลูกบ้านทั้งหมด และเปรียบเทียบกับจ�านวนช้างน�้าหนัก 4 ตันต่อเชือก  
พบว่า ภายใน 1 สัปดาห์ ลูกบ้านโครงการอารียาผลิตขยะ 44.75 ตัน  เทียบเท่าช้าง 11 เชือก  และหากค�านวณปริมาณขยะที่ลูกบ้านผลิต
ใน 1 ปี มากถึง 2,147.94 ตัน เทียบได้กับช้างจ�านวน 537 ตัว  จะเห็นได้ว่าเป็นปริมาณขยะที่จ�านวนมหาศาลที่ต้องรอการก�าจัด
อย่างถูกวิธี

period ขยะเปียก (kg.) ขยะรีไซเคิล (kg.) ขยะทัว่ไป (kg.) รวม (kg.) รวม (ตัน) ช้างวัยรุ่น
น�้าหนัก 4 ตัน/ ตัว

week

month

year

19,833.35

79,333.38

952,000.56

8,801.66

35,206.64

422,479.68

16,113.81

64,455.24

773,462.88

44,748.82

178,995.26

2,147,943.12

44.75

179.00

2,147.94

11.19

44.75

536.99
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การคัดแยกขยะ จ�านวน ร้อยละ

คัดแยก

ไม่คัดแยก

ไม่ระบุ

รวม

94

113

4

211

44.5

53.6

1.9

100.0

ประเภทขยะคัดแยก

ขยะย่อยสลายได้

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย

47

จ�านวน ร้อยละ

81

34

10

50.0

86.2

36.0

10.6

สนใจเข้าร่วม
โครงการคัดแยกขยะ

จ�านวน ร้อยละ

สนใจ

ไม่สนใจ

ไม่แน่ใจ

ไม่ระบุ

รวม

159

8

30

14

211

75.4

3.8

14.2

6.6

100.0

และในส่วนของพฤติกรรมพบว่าในภาพรวมลูกบ้านมีการคัดแยกขยะ
ร้อยละ 44.5  โดยประเภทของขยะที่คัดแยกส่วนมากคือ ขยะรีไซเคิล  (เช่น 
แก้ว  กระดาษ กล่อง กระปองเครื่องดื่ม ขวด เศษพลาสติก เศษอะลูมิเนียม 
เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 86.2   และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการคัดแยก
ขยะกับทางอารียา คิดเป็นร้อยละ 75.4 
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จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จึงมีการวางกรอบแนวคิด
ในการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน 
และลดภาระในการจัดการขยะของประเทศ  จากประเภทขยะ
หลัก 3 ประเภท  เรามีแนวคิดจะจัดการกับขยะ 2 ประเภท 
ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะเปียกจากครัวเรือน 

ในส่วนของขยะรีไซเคิล จะมีการจัดท�าคู่มือการคัดแยกขยะ 
ทั้งแบบรูปเล่มและสามารถ download ในรูปแบบของ 
E-book ได้  มีการรณรงค์ให้ลูกบ้านเกิดความตระหนักใน
การคัดแยกขยะผ่านกิจกรรม รวมไปถึงการออกแบบพื้นที่
ศูนย์กลางในการรองรับขยะรีไซเคิลภายในโครงการ   
ส่วนการจัดการขยะเปียกนั้น  มีแนวคิดในการท�าเครื่อง
ก�าจัดขยะเปียกเพื่อน�าขยะเปียกไปท�าประโยชน์ต่อไป  
ซึ่งการจัดการขยะทั้ง 2 ส่วนนั้นเราเชื่อว่าจะมีส่วนช่วย
ใหเ้ทศบาลหรือ กทม.จัดเก็บขยะปริมาณลดลง  และลดปัญหา
การเน่าเสียของขยะ  โดยน�าขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปเพื่อสร้างสรรค์สู่สังคมต่อไป  หากท�าได้ตามกรอบ
แนวความคิดนี้จะท�าให้เกิดเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืน
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ผลการด�าเนินงาน

จากการอบแนวคิดในปี 2560  น�าไปสู่การริเริ่มรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ลูกบ้านเกิดความตระหนักและให้
ความส�าคัญกับการคัดแยกขยะให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรม DIY โดยน�าวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาประดิษฐ์
เป็นของตกแต่งบ้าน  พร้อมกับสอดแทรกแนวคิดและวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลควบคู่กันไป ลูกบ้านที่เข้าร่วม
กิจกรรมให้การตอบรับเป็นอย่างดี   และในปี 2561 มีแผนจะจัดกิจกรรม รณรงค์เพิ่มอีก 13 โครงการ และจัด
ให้มีพื้นทีส่่วนกลางส�าหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล  โดยร่วมกับบริษัท  ไฟเบอร์พัฒน์ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ

นอกจากการรณรงค์การสร้างจิตส�านึกเรื่องการคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมแล้ว  ทางบริษัทฯ ยังได้พัฒนา
เครื่องมือในการรณรงค์จิตส�านึกในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยรณรงค์ให้ลูกบ้านเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย จึงได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้การด�าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยอาศัยแนวคิดและการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้อ่าน
เห็นว่าขยะรีไซเคิลไม่ใช่ขยะ แต่เป็นวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ จนเกิดเป็น “ใครว่าโลกนี้มีขยะ” ภายในเล่ม
ประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องขยะ ประเภทของขยะ เส้นทางเดินของขยะ หลักการ 3R ขั้นตอนเริ่มต้นของ
การคัดแยกขยะ เป็นต้น  โดยสามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://www.areeya.co.th/csr.php หรือสแกน QR 
Code   และมีแผนการใช้คู่มือเพื่อรณรงค์ในปี 2561

ปัญหาขยะอีกส่วนหนึ่งคือ ขยะเปียก (เศษอาหาร, เปลือกผลไม้) ซึ่งกากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม 
หรือคัดแยกอย่างถูกวิธี ก็มักจะส่งเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย  ข้อมูลจากการท�าวิจัยปริมาณ
ขยะและพฤติกรรมของลูกบ้านในการคัดแยกขยะในปี 2560 พบว่ามีขยะในส่วนนี้มากถึง 49.67%   
บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องก�าจัดขยะเปียกเพื่อลดปัญหาดังกล่าว  ในปี 2560 จึงอยู่ใน
ช่วงของการศึกษาเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการก�าจัดขยะเปียก

นอกจากนั้นขยะอื่นๆ หรือขยะทั่วไปที่เกิดจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้ง ขยะแห้ง (ถุงขนมขบเคี้ยว, กล่องโฟม) 
และขยะอันตราย (ซากถ่านไฟฉาย, หลอดไฟ) ทางบริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาด�าเนินการจัดเก็บอย่างสม�่าเสมอ 

ในส่วนของภาคการก่อสร้าง ขยะที่เกิดจากงานก่อสร้าง จัดให้มีถังขยะแบบฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ตาม
จุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
โดยแยกประเภทเป็นถังขยะเปียกและถังขยะรีไซเคิล โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีคนงานรับผิดชอบในการขนย้าย
เศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่ หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายเศษวัสดุดังกล่าวจะมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด 
ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง เพื่อรอรถเก็บขยะเข้ามาท�าการจัดเก็บและน�าไปก�าจัดต่อไป
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Friend get Friend

จากการพัฒนางานบริการหลังการขาย การสร้างสัมพันธ์ชุมชน และสานสัมพันธ์ลูกบ้าน 
ดังที่กล่าวมานี้ มีผลสะท้อนส�าคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จของบริษัทฯ 
แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่พร้อมจะเติมโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต 
นั่นคือ อัตราการบอกต่อของลูกบ้านที่ชักชวนเพื่อนมาซื้อหรือแนะน�าโครงการ หรือที่
เรียกว่า Friend get Friend (FGF) เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอตลอดปี โดยในปีนี้มีลูกบ้าน
ลงทะเบียนแนะน�าเพื่อนจ�านวน 800 คน และผู้ที่ได้รับการแนะน�าได้ซื้อและเข้าร่วมเป็น
ลูกบ้านอารียา 138 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ของยอดลงทะเบียน สามารถสร้าง
รายรับไดจ้�านวน 333 ล้านบาท และคิดเป็นร้อย 9.1 ของยอดโอน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559  คิดเป็นร้อยละ 1   ซึ่งนับเป็นจุดเล็กๆ ของความเชื่อมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
ธุรกิจต่อไปได้

Register

800 persons Avg 67 / month

Transfer

138 persons (17.25% from register)

Value

333 MB (9.1% to Total sale from transfer 3,660 MB.)

*ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.60
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Reward
รางวัล และเกียรติประวัติแห่งความส�าเร็จ

2560 The Best Brand Performance ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ในงาน Thailand Zocial 
Awards ปี  2017 ที่ใช้ Social Media ด้วยผลงานการใช้โซเชียลมีเดียในการท�าตลาด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในโครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�างานเพื่อความยั่งยืน ระดับประเทศ

รับรองมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015   ขอบเขตของการบริหารนิติบุคคลอาคารสูง
(ระยะเวลาการรับรอง ปี 2560-2563)

2551 รับรองคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2000  ขอบเขตกระบวนการก่อสร้าง

2554 รับรองคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2008  ขอบเขตกระบวนการก่อสร้าง

2557 รับรองมาตรฐานสากล  ISO 9001:2008   ขอบเขตของการบริหารนิติบุคคลอาคารสูง
(ระยะเวลาการรับรอง ปี 2557-2560)

รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

2559 โล่เชิดชูเกียรติจาก คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่เป็นหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประกาศเกียรติคุณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ( Age-Friendly Business )
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การสนับสนุนกิจกรรมเพือ่สังคม

มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอนุบาลราษฎร์คณาลัย  
อ�าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

2558

มอบสื่อห้องสมุดดิจิตอล (E-Book) ให้แก่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
จังหวัดนครราชสีมา

2560 มอบทุนสนับสนุน และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ฟนฟูและบ�ารุง
รักษาทะเลกรุงเทพ ให้กลับสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ ในโครงการกองทุน 
“ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

มอบเงินสมทบทุนหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดนิทรรศการรวมภาพในหลวง ร.9 และจ�าหน่าย
เสื้อยืดที่ระลึก “ร�าลึกไว้ในความทรงจ�า” เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 
ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน และลูกบ้าน ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคาร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้ได้รับการรักษา
อย่างครบวงจร

บริจาคเงินแก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนโครงการจ�าหน่ายดอก
ปอบปี เนื่องในวันทหารผ่านศึก  รายได้ส่วนหนึ่งน�าไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก
ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
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งบทางการเงิน
การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้รายได้ในส่วนของรายได้จาก
การขายที่ดินและบ้านซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และมีไว้พร้อมขาย บริษัทจะรับรู้
รายได้เมื่อได้รับช�าระค่าที่ดินและบ้านครบถ้วนตามสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์
ให้กับผู้ซื้อแล้ว ในส่วนของการรับจ้างปลูกสร้างบ้าน บริษัทจะรับรู้รายได้ตาม
สัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ ในส่วนของคอนโดมิเนียม บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อ
อาคารชุดสร้างเสร็จและห้องชุดได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อและ
ได้รับช�าระเงินครบถ้วนตามสัญญา โดยโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทมา
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว 
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ผลิตภัณฑ์ / บริการ

งบการเงินรวม
ประจ�าปีสิ้นสุด

2560

งบการเงินรวม
ประจ�าปีสิ้นสุด

2559

งบการเงินรวม
ประจ�าปีสิ้นสุด

2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

1.1  โครงการแนวราบ

1.2  โครงการแนวสูง

1.3  ที่ดิน

ยอดรวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

2) รายได้จากการรับสร้างบ้านและขายวัสดุก่อสร้าง 

3) กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีความ

4) รายได้อื่น 

รวมทั้งสิ้น

3,387 67% 3,313 70% 3,426 63%

1,569 31% 1,330 28% 762 14%

2 1,210 22%

4,958 98% 4,643 98% 5,398 99%

4 3

12 5

87 2% 73 2% 53 1%

5,057 100% 4,725 100% 5,454 100%

โครงสร้างรายได้จ�าแนกตาม
สายผลิตภัณฑ์หลักตั้งแต่ปี 
2558 - 2560 มีดังต่อไปนี้  

2

1

หมายเหตุ :  1. รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งสิ้น
                2. รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารโครงการ และดอกเบี้ยรับธนาคาร 
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Financial highlights

Land

TH

Condo

65 154 1,210 2-

1,675 2,237 3,426 3,313 3,387

33 46 762 1,130 1,569

Transferred by Product

Sale by Product before cancel

Total= 5,398

Total= 4,643

Real 
estate
+455MB
or 11%

Real 
estate
4,188MB

+315MB or 7%
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Gross Profit
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รายนามคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นางนิภาพัฒน์  โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริัษัท
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Commitee

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Chairman & CEO

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
Mr. Wisit Laohapoonrungsee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
Brand Copurate

ฝ่ายตกแต่งภายใน
Living Design

สายงานการตลาดและการขาย
Marketing & Sales

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (รก.)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Mr. Wisit Laohapoonrungsee (Acting)

Chairman & CEO

สายงานการตลาดและการขาย
Marketing & Sales

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
International Business

ฝ่ายบริหารงานหลังการขายแนวสูง
Community Management (High Rise)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด
Reserch & Maketing Development

ฝ่ายบริการลูกค้า
Customer Service

สายงานก่อสรา้ง
Construction

คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Archawan Eiampaiboonphan
Senior First Excutive Vice President (SFEVP)

ฝ่ายบริหารงานก่อสรา้ง
Construction Management

ฝ่ายจัดซื้อ
Purchasing

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและ
จัดตั้งมาตราฐานโครงการ
OQ & Site Standard
ฝ่ายประเมินราคา
Construction Appaisal



ส�านักกรรมการฯ และ เลขานุการบริษัท
Office of CEO & Company Secretary

ส�านักเลขานุการ
Office of The CEO Secretary

ฝ่ายพัฒนาธุระกิจ
Business Development

สายงานบัญชีและการเงิน
Finance & Account
คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอวุโส
Mr. Anat Pinrat

First Excutive Vice President (FEVP)

ฝ่ายการงเิน
Finance

ฝ่ายบัญชี
Account

ฝ่ายลงทุนสัมพันธ์
Investor Relation

ฝ่ายสารสนเทศ
Information Technology

ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน
Company Assets

สายงานอ�านวยการ
General Affair

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี (รก.)
กรรมการบริหาร

Mr. Viwat Laohapoonrungsi (Acting)
Excutive Director

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resorces

ฝ่ายประสานงานราชการ
Goverment Laision

ฝ่ายบริหารงานหลังการขายแนวราบ
Community Management (Low Rise)

ฝ่ายกฏหมาย
Legal

ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน
Business Effeciency Development Sustainable

ฝ่ายบริการลูกค้า
Call Center

ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)



การก�ากับดูแลกิจการทีด่ี

นโยบายต่อต้านคอรัปชัน่

คอรัปชัน่ 
หมายถึงการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรม
หรือกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ
กับหน่วยงานของ รัฐเพื่อผลประโยชน์ในทาง
ตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ หรือกับคู่ค้า
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดอันเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว

นโยบายต่อต้านคอรัปชัน่ภายในองค์กร    
บริษัทยึดมั่นในการท�าธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ 
ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัท 
และไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นทุกรูป
แบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้
โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ ต�าแหน่งแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือส่วนตัวหรือครอบครัวหรือ
บุคคลอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ น�ามาซึ่ง
ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ 

นโยบายต่อต้านคอรัปชัน่ภายนอกองค์กร
จากการที่บริษัทมีนโยบายต่อต ้านคอรัปชั่น
ภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้าน
คอรัปชั่น ภายนอกองค์กรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การต่อต้านคอรัปชั่นที่เกี่ยวเนื่องกับฝ่ายรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและส่งผล
เสียให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทไม่
สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้บริษัทจะด�าเนินธุรกิจตาม
กฎระเบียบของกฎหมายและขั้นตอนที่ถูกต้อง
เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางอันก่อให้เกิดการคอรัปชั่น 
ที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ 
เพื่อร่วมปราบปรามการทุจริตด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ 
มีนโยบายฝึกอบรมสร้างจิตส�านึกให้กับทุก
คนในองค์กรเพื่อด�ารงไว้ซึ่งการต่อต้านคอรัปชั่น
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นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปญญา

บริษัทฯมีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าท�างาน อีกทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ ปีเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้ที่กระท�าผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย

บริษัทได้ด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ชัดเจน
แล้วครบทั้ง 5 หมวด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
5 หมวด ประจ�าปี 2560 ดังนี้

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความส�าคัญ
กับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบต่างๆ 
ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในระหว่าง
ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนด
วัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน
ใจในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจาก
การการส่งหนังสือนัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์และ
เหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้
ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย14 วัน ตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อที่ 29  เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว  บริษัทฯได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์
ของบริษัท(www.areeya.co.th)  ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
และด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยในระหว่างประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่

- ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้น
แต่มีเหตุจ�าเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นด้วย

- ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย



139

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสถามค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และ
การส่งค�าถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งการเสนอชื่อกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ก่อนการประชุม ทั้งนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วันหรือ อย่างน้อยตามที่กฎหมายก�าหนด

บริษัทได้มีการก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการของ
บริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุมจะด�าเนินการให้มีการพิจารณาวาระ
การประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามล�าดับวาระที่ก�าหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้แจ้ง
คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนทั้งนี ้  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้างส�านักงานทนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน 
และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และอ�านวยความสะดวกใน
การนับคะแนนโดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar code) 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระส�าคัญครบถ้วนอันได้แก ่
ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ค�าถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจาก
นั้น ในส่วนของรายงานการประชุม บริษัทมีการจัดท�ารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้เพื่อ
ใหร้ายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนเสียง 
และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทยังมีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถ
เลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอ�านาจ
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอ�านาจให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็น
ผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั้งที่ผ่านมา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  บริษัทสนับสนุนให้มี
การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ผ่านมา บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น 
ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ 
และชุมชนใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทต้ัง
อยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ 
“Areeya admire You” เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจท่ีต้องการให้
ทุกฝ่ายเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัท
ยังให้ความส�าคัญกับนโยบายการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�าเนินการ
ให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ 
และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า   การด�าเนินงานในปี 2560 
ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความส�าคัญ
ในการก�ากับดูแลลูกค้า ในฐานะ“ลูกบ้าน” 
ที่ เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ห น่ึ ง ใ น ส ม า ชิ ก
ครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการ
หลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายศูนย์
บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการ
หลังการขาย (After Sales Service: AS) 
ฝ่ายบริหารนิติบุคคล (Customer 
Management: CM) และฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์ (Customer Relations 
Management: CmRM) ซึ่งมีเป้า
หมายร่วมกันในการให้บริการหลังการ
ขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

เจ้าหนี้และคู่ค้า บริษัทด�าเนินนโยบาย
คัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่าง
ยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด 
และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดกับ
ผู้รับเหมาเสมอเพ่ือร่วมกับแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่งเงิน
กู ้ให ้โดยเจรจากับธนาคารเพ่ือผู ้ รับ
เหมาสามารถน�าใบส่งงานไปค�้าประกัน
เงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณี
เกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาด
สภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า บริษัทสนับสนุน
แล ะส ่ ง เสริมน โยบายการแข ่ งขัน
ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดย
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันท่ีดีและเป็น
ที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่
สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน บริษัทสรรหาและรักษา
พนักงานที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยมุ ่ง
พัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริม
พนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้า
และมั่นคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดย
จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี เป็นต้น 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิง่แวดล้อม บริษัทมีนโยบายใน
การให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบและเอาใจใส่สังคม
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัท
น้ันยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มุ ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
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หมวดที ่4  การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา อันได้แก่ การส่งข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal 
หรือ ELCID) การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด นอกจากการส่งข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และรายงานประจ�าปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.areeya.co.th) 

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆตาม
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วน
ของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิด
ชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดท�า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้
จัดให้มีการด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเด่ียวกับคุณภาพ
ของรายงานการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีและ 56-1 แล้ว

หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและก�าหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการไปตามที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท�ากับบริษัท (ตามที่ส�านักงาน กลต. ประกาศก�าหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการมอบอ�านาจในเรื่องเกี่ยวกับ
รายการที่เป็นไปตามการค้าปกติหรือเป็นการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการกระท�าอันไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์และ
มีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม ไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน
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นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าท�ารายการ
อย่างรอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผย
รายการดังกล่าวในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลคน
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การท�ารายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การด�าเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วย 3 ท่าน ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ 
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น รวมถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล 
และรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลา
กับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อ
ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจ�านวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการ
เงินประจ�าปีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการก�ากับดูแลและตรวจสอบภายใน และพิจารณา
รายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆภายในองค์กร ที่จัดท�าโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการให้ข้อแนะน�าในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อน�าเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาด้วย ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ�านวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ได้มี
การจัดตั้งขึ้น เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าวได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น



บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการด้านการพัฒนาความยั่งยืน 
ด�าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายความยั่งยืน การจัดการพลังงาน ผลักดันอนุรักษ์และจัดการพลังงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพท้ังภายในอาคารส�านักงานและพื้นที่ด�าเนินการของบริษัทฯอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ประกาศ
เรื่อง คณะกรรมการอ�านวยการด้านการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการประกอบด้วย

1.คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ

2.คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการ

สายงานการเงินและบัญชี

3.คุณอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ

4.คุณจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมาย กรรมการ

5.คุณอุสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด และการขาย กรรมการ

6.คุณสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการ

7.คุณวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อ�านวยการฝ่ายประสานงานราชการ กรรมการ

8.คุณอ�านาจ จันทร์ทนุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ

9.คุณรัตนพร ไตรยสุนันท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพ
ลักษณ์องค์กร

กรรมการ

10.คุณปนพพรรณ แม้นโกศล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ

11.ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อ�านวยการสายงานส่งเสริมพัฒนา กรรมการ

มาตรฐานงาน  งานชุมชน
และการบริการลูกบ้าน

และเลขานุการ

นโยบายภายในองค์กร
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และวัดผลส�าเร็จได้

2.แต่งตั้งคณะท�างาน โดยมีองค์ประกอบ คือ 
   1.) กรรมการอ�านวยการ 1 คน เป็นประธาน 
   2.) ผู้อ�านวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 
   3.) ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น  คณะท�างาน 
   4.) พนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น  คณะท�างาน 
   5.) ให้ผู้จัดการที่รับผิดชอบงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นเลขานุการ

3.ด�าเนินการจัดการ ประสานความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานของบริษัท

4.เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาก�าหนดเป้าหมาย แผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯวิธีการจัดการพลังงานแผน
การฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานให้เกิดความตระหนัก

5.ด�าเนินการตามเป้าหมาย แผนการพัฒนาความยั่งยืนและการอนุรักษ์พลังงานจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรม
ส่งเสริมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะน�าไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างครบถ้วน

6.ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งควบคุม ตรวจติดตามและ
ประเมินการด�าเนินงานรวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการด�าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

7.ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับเป้าหมาย  แผนการพัฒนาความยั่งยืน วิธีการจัดการพลังงาน 
ผลการด�าเนินงาน ผลการประชุม และผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง

8.เสนอแนะเกี่ยวกับการก�าหนดหรือทบทวนนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และวิธีการจัดการพลังงาน ให้ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ พิจารณา เป็นประจ�าทุกปี

9.ด�าเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

(นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี)

กรรมการบริหาร

บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จากัด (มหาชน)
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ประกาศ
เรื่อง นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1.บริษัทฯจะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์และการจัดการ
พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.บริษัทฯจะก�าหนดแผนและเป้าหมายการพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และสื่อสาร
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.บริษัทฯจะก�าหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั้งการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน อย่างน้อยปีละครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ
สอดคล้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

4.บริษัทฯถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะต้อง
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�างานด้าน
การจัดการพลังงาน

5.บริษัทฯจะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นเพ่ือให้การด�าเนินงานอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�างาน รวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความยั่งยืนและจัดการพลังงานของบริษัทฯ

6.ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการพัฒนาความยั่งยืนจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผน
การด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี

(นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี)

กรรมการบริหาร

บริษัท อารียา พรอพเพอตี้ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
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นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในส�านักงาน

การกระจายนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานสู่การปฏิบัติ  

1.บริษัทฯจะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง
เหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

2.บริษัทฯจะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากร
พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้
และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

1.การผลักดันนโยบาย และแนวทางการด�าเนินงาน การสื่อสารนโยบาย การอนุรักษ์
พลังงานให้กับพนักงาน  โดยใหค้วามรู้และสร้างความเข้าใจในองค์กรเพื่อให้มีเป้าหมาย
เดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและผลส�าเร็จโครงการ การด�าเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สร้างความตระหนักรู้
ของพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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การจัดองค์กร/ทีมงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ตั้งแต่ปี 2559 มีประธานกรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน มีกรรมการ
บริหารและรองกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ และผู้อ�านวยการ
สายงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการ
ลูกบ้านเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีผู้จัดการจากฝ่ายต่างๆ 
และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน แผนกจัดการอาคารเป็น
คณะท�างาน โดยเป็นตัวแทนมาจากทุกฝ่ายงานมีหน้าที่จัดท�า
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ก�าหนดเป้าหมายแผนการอนุรักษ์
พลังงานด�าเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การส่งเสริมการด�าเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน

1.การน�าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ส�าหรับการประชุมต่างๆ เพื่อลดปริมาณการพิมพ์และใช้กระดาษโดย
บริษัทฯได้เริ่มใช้แท็ปเล็ตในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการชุดย่อยและการประชุมต่างๆ

2.น�าระบบ Microsoft DynamicAX (ERP) มาใช้ในการบริหารงานท�าให้ข้อมูลต่างๆของทุกฝ่ายเป็นระบบ
ออนไลน์ซึ่งท�าให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆท�าได้สะดวกแม่นย�าลดปริมาณการใช้กระดาษท�าให้ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Electronic File แทนการจัดเก็บเอกสาร
ฉบับจริง

3.การส่งเสริมให้มีการสื่อสารทาง Electronic Mail ทดแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสารภายใน
องค์กรเอกสารต่างๆ ของลูกค้า

4.การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและการใช้น�้าภายในส�านักงาน
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การจูงใจ/สร้างจิตส�านึก/การท�าตัวเองเปนแบบอย่างให้พนักงาน

การขับเคลื่อนระบบการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย Key Performance Indicators 
(KPI) ในการสื่อสารกลยุทธ์ และท�าให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งการประเมิน
ผลองค์กรโดยให้เป้าหมายในการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความส�าเร็จ หรือการใช้
แผนการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงผลประโยชน์ให้พนักงานที่มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนภายในให้
กับองค์กร เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่ากระดาษ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ท�าให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของ
องค์กรลดลง

ให้ข้อมูลแก่พนักงานเพื่อให้เกิดความตระหนักในการประหยัดพลังงานด้วยตนเอง เช่น หากต้นทุน
การใช้พลังงานในองค์กรเพิ่มสูงขึ้นผลก�าไรย่อมน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปรับเงิน
เดือนหรือการได้โบนัสประจ�าปี เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรควรร่วมมือกันในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เคยชิน ช่วยกันประหยัดไฟ ต้องท�าอย่างจริงจังโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็นปิดทุกครั้งเมื่อไม่
ได้ใช้และใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
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