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               โดยในป� 2561 บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มั�นพฒันาในทกุกระบวนการทํางาน เพื�อสรา้งความรบัผดิชอบในสนิค้าและการบรกิาร

โดยได้สานต่อกระบวนการเดมิและเพิ�มจุดเน้นเพื�อมุง่สูก่ารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์ามนโยบาย “Sustainable

Happiness”  “ความสขุและสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยนื”  แบง่เป�น 6  สขุ ดังนี�

สขุคนสรา้ง : คนงาน หรอื แรงงาน

สขุเจา้บา้น : พนกังาน

สขุลกูบา้น : ผูบ้รโิภค หรอื ลกูบา้น  

สขุเพื�อนบา้น : ผูร้บัเหมา และคู่ค้าวสัดกุ่อสรา้ง

สขุสงัคม : สงัคมและชุมชนใกล้เคียง

สขุสิ�งแวดล้อม : ทกุคนในสงัคม

นโยบายด้านความยั�งยนื
บรษัิท อารยีาพรอพเพอรตี์� จาํกัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจด้านอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งครบวงจร เพื�อเป�น
ผู้นําในการทําธุรกิจอยา่งยั�งยนื   โดยมพีนัธกิจในการดแูลผู้มสีว่นได้เสยีอยา่งสมดลุ  ต่อทั�งพนักงาน 

 ลกูค้า  และต่อสงัคม   โดยมุง่เน้นคณุลักษณะที�สาํคัญ   4 ประการ คือ

Aesthetic Design & Premium Quality  งานออกแบบที�เป�นเอกลักษณโ์ดดเด่นมาพรอ้มกับคณุภาพ
Sustainable Happiness ความสขุ และสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยนื
Innovative Living นวตักรรมที�เสรมิความเป�นอยูท่กุรูปแบบ
Best in Class After Sale Services การเอาใจใสด่แูล  ลกูบา้น ตั�งแต่เริ�ม และหลังการขายอยา่งเต็มความสามารถ

               ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจอยูบ่นพื�นฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เนน้คณุภาพชวีติที�ดีซึ�ง
ไดม้าจากสงัคมคณุภาพที�เกิดจากการอยูร่ว่มกันอยา่งสามคัคีในชุมชนแหง่การเอื�อเฟ�� อเผื�อแผ ่ภายใต้สิ�งแวดล้อมที�ด ีสขุภาพ
ที�ดี  จงึเป�นหวัใจสาํคัญของการสรา้งความสขุที�ยั �งยนื “ Sustainable Happiness”
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MESSAGE FROM
CHAIRMAN

ป�จจุบันโลกเราได้เกิดการพัฒนาไปพรอ้มกับการแข่งขัน
ในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเรว็       โดยทุกภาคส่วนต่างให้
ความสาํคัญในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ   เพื�อ
ตอบสนอง   และอํานวยความสะดวกใหแ้ก่มนุษย์อย่าง
ต่อเนื�อง    ผลจากการเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็นี�    เรา
ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความเจรญิก้าวหน้าที�เกิดขึนนั�น
ได้ทิ�งความเสื�อมโทรมไว้เบื�องหลังอย่างคาดไม่ถึง  

ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมระดับโลกมากมายมหาศาล
สังเกตได้จากปรากฎการต่างๆ ที�เกิดขึ�น  ทั�งหมิะขั�วโลก-

เหนือละลาย  นํ�าท่วม แผ่นดินไหว หรอือากาศรอ้นขึ�น
ซึ�งผลกระทบเหล่านี�ล้วนมาจากการพัฒนาของมนุษย์
โดยลืมที�จะรกัษาสิ�งแวดล้อมนั�นเอง      จากการที�
บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด(มหาชน) ได้ทําธุรกิจ
ด้านอสังหารมิทรพัย์นั�น     เราได้ตระหนักถึงป�ญหา 
สิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ�นในป�จจุบัน      และอยากที�จะเป�น
ส่วนหนึ�งในการช่วยลดป�ญหาดังกล่าว   จึงได้มีนโยบาย
"Sustainable  Happiness"      เป�นการสรา้งชุมชน
ใหม้ีคุณภาพ และมีความสุขควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศ     ยิ�งสรา้งชุมชนที�มีป�ญหาน้อย
ได้มากก็จะยิ�งช่วยประเทศได้มากตามไปด้วย  ในขณะ-
เดียวกันลูกบ้านก็จะได้รบัคุณภาพชีวิตที�ดี และสมบูรณ์   

เราเชื�อว่าพลังความรว่มมือของครอบครวัอารยีา จะเป�น
ส่วนหนึ�งในการสรา้งการเปลี�ยนแปลงใหกั้บโลกของเรานายววิฒัน ์ เลาหพูนรงัษี

ปร ะธ านกรรมการอา วุ โ ส

ผมแค่รบัผดิชอบในงานของผม
เพราะประเทศจะยั�งยนืไดด้ว้ยการมคีวามรบัผดิชอบ
ดงันั�นถ้าผมทําโครงการอสงัหารมิทรพัยค์ณุภาพ

ควบคูไ่ปกับความตระหนกัถึงป�ญหาสิ�งแวดล้อม และสขุภาพ
ที�สาํคัญสามารถสรา้งชุมชนที�มปี�ญหานอ้ยไดเ้ยอะเท่าไร

ก็จะชว่ยประเทศไดม้ากเท่านั�น
ซึ�งในขณะเดยีวกันลกูบา้นก็จะไดร้บั

"คณุภาพชวีติที�ดอียา่งสมบูรณ"์



จากประสบการณ์การพัฒนางานด้านอสังหารมิทรพัย์ของ
บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด(มหาชน) ตลอดระยะ 18 ป�
ที�ผ่านมา  เราได้มุ่งมั�นที�จะพัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาส
ในการเติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื�อรองรบั
การขยายตัวตลอดจนการแข่งขันในอนาคต ด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมการออกแบบที�อยู่อาศัย  และการบรกิารที�เอื�อต่อ
การดําเนินชีวิตหรอืเป�นประโยชน์ต่อลูกค้าในอนาคตอย่าง
ยั�งยืน  ซึ�งแนวคิดหลักในการดาํเนินธุรกิจนั�น บรษัิทฯ มิได้
เพียงคํานึงถึงผลกําไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในภาคธุรกิจเท่านั�น  แต่บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญและยึดมั�น
ในการดําเนินธุรกิจด้วยหลักการบรหิารและการกํากับดูแล
กิจการ  ที�ดีมีจรรยาบรรณ   ตลอดจนมีส่วนรว่มใน
การรบัผิดชอบต่อสังคมที�หลากหลายมิติ โดยคํานึงถึง
ผู้ถือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงชุมชน และสิ�งแวดล้อม
ในป� 2561  ยังคงยึดมั�นตามนโยบายหลักภายใต้แนวคิด
การสรา้งความสุขที�ยั �งยืน “Sustainable Happiness” 

ซึ�งอยู่บนรากฐานของการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน  สามารถยกระดับความยั�งยืนขยายวงกว้างและ
ต่อเนื�อง  ในป� 2561 นี�ยังคงยึดกรอบในการดาํเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั�งยืน  และ ISO 26000 

เพื�อสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาอย่างยั�งยืนในระดับสากล
(Sustainable Development Goals – SDGs) อันจะนาํไปสู่
ความยั�งยืนโดยแท้จรงิ

นายวศิิษฏ์  เลาหพูนรงัษี
ปร ะธ านกรรมการแล ะกรรมการผู้ จั ดก าร



รางวลั และเกียรติประวติัแห่งความสาํเรจ็

ป� 2560       รบัรองมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015   ขอบเขตของการบรหิารนิติบุคคล

                      อาคารสงู (ระยะเวลาการรบัรอง ป� 2560-2563)

ป� 2557       รบัรองมาตรฐานสากล  ISO 9001:2008   ขอบเขตของการบรหิารนิติบุคคล

                      อาคารสงู (ระยะเวลาการรบัรอง ป� 2557-2560)

ป� 2554       รบัรองคณุภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2008  ขอบเขตกระบวนการก่อสรา้ง

ป� 2551       รบัรองคณุภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2000  ขอบเขตกระบวนการก่อสรา้ง

ป� 2561    Property Export Award Thailand 2018 ป� 2560       The Best Brand Performance ดา้นธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ ในงาน Thailand Zocial Awards  ป�  2017
ที�ใช ้ Social Media  ด้วยผลงานการใชโ้ซเชยีลมเีดยีใน
การทําตลาดได้อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

ป� 2560       ประกาศเกียรติคณุ จากสถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล ในโครงการ การพฒันาสรา้งเสรมิ
ความสขุคนทํางานเพื�อความยั�งยนื ระดบัประเทศ
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รางวลัที�แสดงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ป� 2561     Thailand Property Awards (2 รางวัล)

Developer Award : The Special Recognition in CSR

Special Awards : Rakthai Special Recognition for Community Project Award

ป� 2561   เข้ารว่มงาน Building Futures in Thailand :

Support to Children Living in Construction Site

Camps  โดย Unicef  และมูลนิธิบ้านเด็ก ในวันที� 
29 มีนาคม 2561  และได้ตีพิมพ์ผลงานไปสู่สาธารณชน
ในวงกว้าง

ป� 2561  Asia Responsible

Enterprise Awards 2018 

สาขา Investment in people
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ป� 2559     ประกาศเกียรติคุณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และสถาบัน
ไทยพัฒน์ ในฐานะเข้ารว่มเป�นเครอืข่ายธุรกิจที�เป�นมิตรกับผู้สูงอายุ  

( Age-Friendly Business )

ป� 2559       โล่เชิดชูเกียรติจาก คณะกรรมการผู้สูงอายุแหง่ชาติ
และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์  ที�เป�น
หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน   ที�สนับสนุนการดาํเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ  ในวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ
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ป� 2560       มอบทุนสนับสนุน และรว่มเป�นภาคีเครอืข่าย
ของกรุงเทพมหานคร ฟ�� นฟูและบาํรุงรกัษาทะเลกรุงเทพฯ 

ใหก้ลับสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ ในโครงการกองทุน 

“ปลูกป�าในใจคน ตามศาสตรพ์ระราชา”

การสนบัสนนุกิจกรรมเพื�อสงัคม

ป� 2560   มอบเงินสมทบทุนหลังหกัค่าใช้จ่ายจากการจัด
นิทรรศการรวมภาพในหลวง ร.9 และจาํหน่ายเสื�อยืดที�ระลึก  

“ราํลึกไว้ในความทรงจาํ” เพื�อสรา้งอาคารนวมินทรบพิตร
84 พรรษา ศิรริาชมูลนิธิ  เพื�อผู้ป�วยด้อยโอกาส

ป� 2560       คณะผู้บรหิารพรอ้มด้วยพนักงาน และ
ลูกบ้านรว่มมอบเงินสมทบทุนสรา้งอาคารนวมินทรบพิตร
84 พรรษา โรงพยาบาลศิรริาช  เพื�อผู้ป�วยผู้ยากไรไ้ด้รบั
การรกัษาอย่างครบวงจร

ป� 2560       บรจิาคเงินแก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื�อ
สมทบทุนสนับสนุนโครงการ จาํหน่ายดอกป�อบป��   เนื�องในวัน
ทหารผ่านศึก  รายได้ส่วนหนึ�งนาํไปช่วยเหลือครอบครวั
ทหารผ่านศึก ของมูลนิธิสงเคราะหค์รอบครวัทหารผ่านศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

 ป� 2558       มอบทุนทรพัย์เพื�อสนับสนุนการศึกษา
ใหแ้ก่   โรงเรยีนอนุบาลราษฎรค์ณาลัย อําเภอหว้ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

ป� 2558  มอบสื�อหอ้งสมุดดิจิตอล (E-Book)  ใหแ้ก่
โรงเรยีนหว้ยแถลงพิทยาคม  จังหวัดนครราชสีมา
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เป�าหมาย และกรอบอ้างอิงการดําเนนิงาน
บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด(มหาชน)  มุง่เน้นการดําเนินงานตามเป�าหมายหลักของบรษัิท โดย
คํานึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อมของประเทศเป�นสาํคัญ  โดยในป� 2561 ได้ยดึกรอบใน
การดําเนินงานตามกรอบแนวทางการพฒันาอยา่งยั�งยนื  และ ISO 26000  เพื�อสนับสนุนไปสูเ่ป�าหมาย
ในระดับสากล  SDGs

ทางบรษัิทไดคํ้านงึถึงความรบัผดิชอบทางสงัคมในหลากหลายมติิ เพื�อสนบัสนุนใหผู้ม้สีว่นได้สว่นเสยีได้รบัความเป�นธรรม

ตลอดจนผลประโยชน์จากการดาํเนินงานอยา่งยั�งยนื   ในป� 2561  จงึไดใ้ชก้รอบแนวทางการพฒันาอยา่งยั�งยนื  และมาตรฐาน 

ISO 26000 : มาตรฐานแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เป�นกรอบในการดําเนินงานเพื�อใหก้ารดําเนนิงานครบถ้วน

ตามมาตรฐานสากล

1.        กรอบการดําเนินงาน

สงัคม

(Social)

บรรษัทภิบาล

(Governance)

ESG

สิ�งแวดล้อม

(Environment)

Sustainability

มติิทางเศรษฐกิจ (Economic) ที�มุง่มั�นกับการรองรบัการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาคอสงัหารมิทรพัย ์เพื�อเป�นการขยาย

โอกาสในการสรา้งงาน การเพิ�มระดบัความสาํเรจ็ของผลประกอบการอยา่งก้าวกระโดด และรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

คู่ค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

มติิทางสงัคม (Social) ที�คํานึงถึงผลกระทบทางสงัคมต่อชุมชนในพื�นที�พฒันาโครงการพรอ้มกับการพฒันาคณุภาพชวีติที�ดี

ใหเ้กิดเป�นสงัคมคณุภาพในโครงการของอารยีา

มติิทางสิ�งแวดล้อม (Environment) ที�ยดึมั�นปฏิบติัตามขอ้กําหนดแหง่กฎหมายอยา่งเครง่ครดั รวมทั�ง ศึกษาวจิยัเพื�อ

แก้ป�ญหาสิ�งแวดล้อมที�เคยเกิดขึ�น และหาแนวทางป�องกันเพื�อใหโ้ครงการเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อมทั�งในระยะสั�นและระยะยาว
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ISO 26000 สิ่งที่ด ำเนินกำร 
1. ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล อ ง ค์ ก ร  ( Organization 

Governance) คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้
สว่นเสีย สามารถดกูารปฏิบตัิงานขององค์กรได้ เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และ
สามารถชีแ้จงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการ
ปฏิบตัิงานได้ 

 มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นประจ าทกุปี เพื่อแสดงถงึ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 มีผงัองค์กร การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 มีนโยบายการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และการ
ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  

2. สิท ธิม นุษยชน  (Human Rights) เ ป็นสิท ธิขั น้
พื น้ฐานที่พนักงานควรได้ รับ โดยสิทธิดังกล่าว
ครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 
และสทิธิตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 สวสัดิการพนกังานตามกฎหมายแรงงานก าหนดและ
นอกเหนือกฎหมายก าหนด 

 มีการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย  

3. กำรปฏิบัตด้ิำนแรงงำน (Labor Practice) องค์กร
ต้องตระหนกัวา่แรงงานไมใ่ช่สนิค้า ดงันัน้ แรงงานจึง
ไมค่วรถกูปฏิบตัเิสมือนเป็นปัจจยัการผลติ ควรมีสทิธิ
เทา่เทยีมกนั และเป็นแรงงานท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

 

 มีการจ้างงานแรงงานท่ีเป็นธรรมและถกูต้องตาม
กฎหมาย 

 มีมาตรฐานในการดแูลคณุภาพชีวิตแก่แรงงาน  เน้น
เร่ือง สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 จดัให้มีศนูย์การเรียนรู้ส าหรับเดก็ในพืน้ท่ีก่อสร้าง 
4. สิ่งแวดล้อม (Environment) องค์กรจ าเป็นที่จะต้อง

ค านึงถึงหลกัการป้องกันปัญหามลพิษ การบริโภค
อยา่งยัง่ยืน (Sustainable Consumption) และการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินการผลติ
และบริการ 
 

 นโยบายเร่ืองความยัง่ยืนขององค์กร “Sustainable 
Happiness : ความสขุและสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืน”  
ตระหนกัเร่ืองของสิง่แวดล้อมตัง้แตก่ารออกแบบ
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกบัการใช้ชีวิตจริง  ลดภาระ
คา่ใช้จา่ยในสว่นของพลงังานส าหรับลกูบ้านในอนาคต 
ไปจนถึงการสง่เสริมให้รักษาสิง่แวดล้อมและสขุภาพ
เมื่อได้เข้าพกัอาศยัในโครงการ 

 มีคณะกรรมการอ านวยการด้านการพฒันาเพื่อ 
ความยัง่ยืน 

5. กำรปฏิบัติที่ เป็นธรรม (Fair Operating) องค์กร
ต้องมีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้าง ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการลดต้นทุนสินค้า
และบ ริการ  นวัตกรรมการพัฒนาสิน ค้ าห รือ
กระบวนการใหม่ๆ  รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 

 การจดัซือ้จดัจ้างมกีารเปรียบเทยีบราคาจากคูค้่าอยา่ง
เป็นธรรม 

 

6. ประเด็น ผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กร
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลและ

 มีนโยบายด้านงานบริการหลังการขายที่รองรับทัง้
ศูนย์บริการลูกบ้าน(call center)  งานบริหารหมู่บ้าน  
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ISO 26000 สิ่งที่ด ำเนินกำร 
บริการอย่างเหมาะสม  ทัง้ยงัต้องให้ความส าคญักบั
การพฒันาสนิค้าและบริการ ที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน และ
สุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนีเ้มื่อพบว่าสินค้าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์กรจะต้องมีกลไกใน
การเรียกคืนสนิค้า พร้อมทัง้ยงัต้องให้ความส าคญักบั
กฎหมายคุ้ มครองผู้ บริโภค  และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

และงานการ รับประกัน   โดยมีมาตรฐานในการ
ด าเนินงานในทกุสว่นงาน 
 

7. กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน (Community 
Involvement and Development) องค์กรจะต้องให้
ความส าคญักบัชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์กร สร้างการ
เรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
โดยรอบองค์กร เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูบ้าน  และ
สนบัสนนุนโยบาย Sustainable Happiness 

 

1. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
 

บริษัทฯ ในฐานะผู้พฒันางานด้านอสงัหาริมทรัพย์ที่พฒันางานโดยได้ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมนัน้  ในปี 

2561  มี เป้าหมายการด าเนินงานเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับสากล  Sustainable 

Development Goals – SDGs โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในส่วนของความยัง่ยืน 10 ใน 17 เป้าหมาย ครอบคลมุผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี ดงันี ้
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SDGs สิ่งที่ด ำเนินกำร 

 No Poverty :  
ขจดัความยากจน 

 
 
 

 มีสวสัดิการพนกังานตามกฎหมายแรงงานก าหนด
และนอกเหนือกฎหมายก าหนด 

 มีการจ้างงานท่ีเป็นธรรม ถกูต้องตามกฎหมาย 

 ฝีมือแรงงานดีรายได้เพิ่มขึน้ 

 มีมาตรฐานในการสร้างแคมป์พกัพนกังานและ
แรงงาน  เน้นเร่ือง สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 Zero Hunger :  
ขจดัความอดอยาก  
สร้างความมัน่คงทางอาหาร  
 
 

 เปลีย่นสวนสวยภายในโครงการให้เป็นไม้ยืนต้นท่ี
รับประทานยอดหรือผลได้ 

 จดัให้มีแปลงผกัในทกุโครงการเพื่อสง่เสริมให้
ลกูบ้านบริโภคผกัปลอดสารพิษ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนจึงมกีระบวนการให้ลกูบ้านช่วยกนัปลกู 
ช่วยกนัเก็บ และชว่ยกนัดแูล  

 Health and Well-being :  
สง่เสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของทกุคน 

สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี การเข้าถงึหลกัประกนั
สขุภาพถ้วนหน้า สนบัสนนุทนุวิจยั คดิค้นวคัซีน 

 มีมาตรฐานในการสร้างแคมป์พกัพนกังานและ
แรงงาน  เน้นเร่ือง สะดวก สะอาด และปลอดภยั 

 

 Quality Education :  
การสง่เสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
 
 
 

 อบรมพนกังานและแรงงานตามสายที่เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงาน 

 จดัให้มีศนูย์การเรียนรู้ส าหรับเดก็ในพืน้ท่ีก่อสร้าง 
 สง่เสริมให้ลกูคนงานท่ีเป็นตา่งชาติเข้าเรียนใน

โรงเรียนรัฐบาล 

  Industry Innovation and 
Infrastructure :  
สง่เสริมอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืนและนวตักรรม 

 
 

 นวตักรรมการออกแบบที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 นวตักรรมการรูปแบบการบริการหลงัการขาย 

 Decent Jobs and Economic 
Growth : สง่เสริมการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจท่ียัง่ยืน  นโยบายเร่ืองความยัง่ยืนขององค์กร 

“Sustainable Happiness : ความสขุและ
สิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน” 

 นวตักรรมการออกแบบที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 ใช้พลงังานทางเลอืก เช่น พลงังานแสงอาทิตย์  
 

 

 Sustainable Cities and 
Communities:  
สร้างเมืองและการตัง้ถ่ินฐานท่ีปลอดภยั 
 
 

 
 
 
 

Climate Action :  
ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน 
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SDGs สิ่งที่ด ำเนินกำร 
  

 Peace and Justice, Strong 
Institution :  
ส่งเสริมสันตภิำพและกำรเข้ำถงึระบบยุตธิรรม
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 

 มีนโยบายการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และ
การตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร 

 การจดัซือ้จดัจ้างมกีารเปรียบเทยีบราคาจากคูค้่า
อยา่งเป็นธรรม 

 การจดัซือ้ จดัจ้าง และจา่ยคา่งจ้างผา่นระบบเพื่อ
ปอ้งกนัการทจุริต  

 
 
 
 
 
 

Partnership for the Goals :  
สร้ำงควำมร่วมมือระดับสำกลต่อกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน 
 

 ให้ความร่วมมือในงานวจิยังานด้านเดก็ในพืน้ท่ี
ก่อสร้างกบัมลูนิธิเครือขา่ยบ้านเด็กภายใต้การ
ด าเนินงานของ UNICEF  จากการท่ีท าโครงการ 
Child Friendly Space ซึง่ถือเป็นวาระในระดบั
สากล 

 

กำรประเมินประเดน็ที่มีสำระส ำคัญ 

 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
  
 

เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม 
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มุง่สู ่Zero Waste 

Society 

คณุภาพชีวิต
ลกูบ้านและสงัคม 

ลดการปลอ่ย CO2 

การบริหารความเสี่ยง 

นวตักรรมการออกแบบท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บริการหลงัการขาย 

การจดัการแรงงาน 

ผู้ รับเหมา /คูค้่า 

ธรรมาภิบาล 

 

พลงังานทางเลือก 
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ประเด็นด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนที่น าเสนอในรายงาน 
 

ประเด็น หัวข้อที่น ำเสนอในรำยงำน หน้ำ 
การจดัการแรงงาน สขุคนสร้าง : คนงาน 

- การจ้างงานและสวสัดกิารท่ีเป็นธรรม 
- พฒันามาตรฐานแคมป์คนงาน  
- ระบบพฒันาฝีมือแรงงาน  
- พฒันาพืน้ท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก 

34 
35 
36 
37 
37 

 สขุเจ้าบ้าน : พนกังาน   
- การจดัสถานท่ีท างานและการสร้างบรรยากาศ 

ในการท างาน 
- สวสัดิการพนกังาน 
- กิจกรรมและการสร้างแรงจงูใจ  
- อบรมพฒันาศกัยภาพ 

39 
41 
 
42 
42 
44 

บริการหลงัการขาย สขุลกูบ้าน : ผู้บริโภค หรือ ลกูบ้าน   

- Community Service 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่

ยัง่ยืน 

51 
52 
 
53 
 

ลดการปลอ่ย CO2 - แปลงผกัปลอดสารพิษ (Organic vegetable) 
- การจดัการขยะ (Waste) 

63 
65 

พลงังานทางเลอืก - ไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 62 

มุง่สู ่Zero Waste Society - การจดัการขยะ (Waste) 65 
นวตักรรมการออกแบบที่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดล้อม 

- สขุสิง่แวดล้อม : ทกุคนในสงัคม  
- ระบบบ าบดัน า้เสยีเพื่อน าน า้กลบัมาใช้ใหม ่

(Wastewater Treatment System) 
- ไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ (Solar cell) 
- ทางป่ันจกัรยาน (Bicycle Lane) และพืน้ท่ีออก 

ก าลงักายอื่นๆ 
- แปลงผกัปลอดสารพิษ (Organic vegetable) 

60 
62 
 
62 
63 
 
63 

คณุภาพชีวิตลกูบ้านและสงัคม สขุสงัคม : สงัคมและชมุชนใกล้เคียง 58 

ธรรมาภิบาล การก ากบัดแูลกิจการ 77 
การบริหารความเสีย่ง ปัจจยัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้และกระทบที่มีตอ่การด าเนินงาน 83 
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ประเด็น หัวข้อที่น ำเสนอในรำยงำน หน้ำ 
ผู้ รับเหมา /คูค้่า - Construction Site Standards 

- A Subcontract 
- A Supplier Online System 
- Safety 
- Supplier ABC 

56 
56 
56 
56 
57 

 
 
 

กำรปฏิบัติและตอบสนองกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
ประเด็นที่มีสาระส าคญัซึง่สมัพนัธ์กบัผู้ที่มีสว่นได้เสยีและการด าเนินงานซึง่ถือได้วา่มีความส าคญัต่อความส าเร็จใน

การบรรลเุป้าหมายนัน้ ประกอบไปด้วยหลายสว่นที่เก่ียวข้อง จึงได้น ามาพิจารณาคดัเลือกประเด็นหลกัเพื่อด าเนินการในปีที่
ผา่นมา โดยสามารถแบง่กลุม่ได้ดงันี ้

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 

ลกูค้า ผู้ซือ้บ้าน/ห้องชดุ
(ลกูบ้าน) 
 

- เยี่ยมบ้าน 
- ส ารวจข้อมลู 
-  ป ร ะ เ มิ น ค วามพึ ง
พอใจในงานบริการทัง้
แนวราบและแนวสงู 
-  เพิ่มช่องทางสื่อสาร
หลากหลาย เป็นระบบ 

- บ้าน/ห้องชดุดี มีคณุภาพ 
- โครงการสะอาด  
- การรักษาความปลอดภยั
ได้มาตรฐาน 
- งานบริการหลงัการขายที่
รวดเ ร็ว  มีประสิท ธิภาพ  
และได้มาตรฐาน 

-  ระบบ A ควบคุมงาน
ก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานการควบคุม
คณุภาพ 
-  ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
supplier งานรักษาความ
ปลอดภัย งานสวน และ
งานรักษาความสะอาด 
- ควบคุม 100% และน า
ผลประเมินความพงึพอใจ
เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ให้บริการหลงัการขาย 
-  ระบบฐานข้อมูลและ
การให้บริการผ่าน Call 
Center 
- การจดัหาสทิธิประโยชน์
แ ก่ ลู ก บ้ า น ผ่ า น บั ต ร 
Areeya and You Card  

-  เ กิดบ้าน/ ห้องชุดที่
ผ่านการตรวจรับจากผู้
ซือ้แบบ 0 defect 
 - ได้บริษัท รปภ. ที่มี
มาตรฐานการให้บริการ
สงูขึน้ ท าให้ปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดได้ดี 
-  ผ ล ป ร ะ เ มิ น มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
พัฒนางานรักษาความ
ปลอดภยั งานสวน และ
งานรักษาความสะอาด
ให้ดีขึน้ตอ่เนื่อง 
- ผลประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมสงูขึน้
ต่ อ เ นื่ อ ง  และ ไ ด้ ผล
ร ะ ดั บ ดี แ ล ะ ดี ม า ก 
>90% 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 
- จดัท าฐานข้อมลูลกูบ้าน
แ ล ะ ชุ ม ช น  ใ น ร ะ บบ 
Master Plan  

- ดูแลลูกบ้านด้านการ
แจ้งซ่อม/ร้องเรียน และ
ให้ข้อมูลทั่วไปได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  
- มีข้อมลูลกูบ้านและ  ผู้
พักอาศัยที่เป็นปัจจุบนั 
ทราบปัญหาและความ
ต้องการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานหลงั
การขายไ ด้จ ริ ง  และ
น าไปสู่การพัฒนาการ
ออกแบบบ้าน/ห้องชุด 
และพืน้ที่สว่นกลางของ
โครงการได้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้
อยูอ่าศยั 
 

ผู้บริโภคทัว่ไป ส ารวจทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
- promotion จูงใจ ส่งเสริม
ให้มีบ้าน/ห้องชดุได้ง่ายขึน้ 
- มีข้อมลูให้ค้นง่าย รวดเร็ว 

-  พัฒนางานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มต่างๆ ในบริบท
พืน้ที่ที่แตกต่างกัน เป็น
ทางเลอืกที่หลากหลาย 
- ก าหนดราคาขายและ 
promotion ได้สอดคล้อง
กับความต้องการ และ
สร้างแรงจงูใจได้ 
- สร้างพันธมิตรกับกลุ่ม
ธ น า ค า ร เ พื่ อ จั ด ท า
โครงการร่วมในการให้
เงินกู้ที่มีสทิธิประโยชน์ที่ดี 
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่

-  มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น
ทางเลือกที่หลากหลาย
ทั ้ง ใ น แ ง่ ป ร ะ เ ภ ท
โครงการ ราคา และ
ท าเล 
-  ล ด ต้ น ทุ น ซึ่ ง เ ป็ น
คา่ใช้จ่ายทางการตลาด
ผ่ านสื่ อ เดิ ม  เ ป็นสื่ อ
สมยัใหม ่
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 
คูค้่า - บริษัทผู้ รับเหมา 

- Supplier 
-  ประชุมย่อย / ใหญ่  
สม ่าเสมอ เป็นทางการ 
-  คะแนนประเมินผล
จ า ก ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
- ส ารวจความจ าเป็น 
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาระบบงานและ
ระบบฐานข้อมลู 

-  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ง า น ใ น
สญัญาชดัเจน  
-  ก าหนดงวดง านและ
รายละเอียดการช าระเงิน
ชัดเจน เบิกจ่ายได้รวดเร็ว 
ตรงตามข้อตกลง 
-  ลดขัน้ตอนการวางบิล 
การรับเงิน 
- ให้มีระบบติดตามข้อมลู 

- พฒันาระบบปฏิบตัิการ
ใ หม่  โ ด ย ลด ขั ้น ต อน      
ลดเอกสาร และใช้ระบบ
ฐานข้อมูลเ ป็นหลักใน
ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้าง และส่วนอื่นที่
เก่ียวข้อง 
- พฒันาระบบปฏิบตัิการ 
A-Supplier ใ ห้ ร อ ง รั บ
กระบวนการซือ้-รับ-วาง
บิล-เบิกจ่าย on-line 
-  ระบบบริหารแรงงาน
ต่างด้าว ที่ถูกกฎหมาย 
พร้อมระบบการดูแลเด็ก 
ซึง่เป็นผู้ติดตามแรงงาน 

- จ่ายเงินได้ตรงเวลา 
ต า ม ก า ห น ด แ ล ะ
ข้อตกลง 
-  ความพึงพอใจของ
บริษัทผู้ รับ เหมาและ 
Supplier เพิ่มขึน้ ยินดี
รับงานอยา่งตอ่เนื่อง  
-  ลด ปัญหา เอกสาร
ลา่ช้า/สญูหาย ท าให้ไม่
มีผลกระทบต่อบริษัท
ผู้ รับเหมา/Supplier 
-  มี แรงงานต่า ง ด้าว
ป ฏิ บั ติ ง า น แ บบ ถู ก
กฎหมาย ไม่ถูกระงับ
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ห รื อ
ร้องเรียน ลดความเสีย่ง
ต่ อ ก า ร ข า ด แ ค ล น
คนงาน 
- เด็กมีความปลอดภัย
สูงขึ น้  ลดความเสี่ยง 
และลดอัตราบาดเจ็บ/
เสีย ชีวิต  ของ เด็กใน
พืน้ท่ีก่อสร้าง และท าให้
เด็กๆ ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาทักษะตาม
วัย และเรียนรู้การอ่าน
การเขียนเบื อ้งต้นได้  
เด็กบางส่วนสามารถ
เข้าศึกษาในโรงเรียน
รัฐบาล 

- ธนาคาร 
- สถาบนัการเงิน 

- พบผู้ บริหารระดับสูง 
ในระดบันโยบาย 

- บริษัทมีศักยภาพในการ
พัฒนาโครงการให้ส าเร็จ 
แ ล ะ ท า ก า ไ ร ไ ด้ ต า ม

- เป็นภาคีที่ดีสม ่าเสมอ 
- สร้างผลประกอบการท่ีดี
ขึน้ตอ่เนื่อง  

- มีอตัราการเติบโตของ
ธุรกิจสงูขึน้ตอ่เนื่อง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 
- โครงการทวัร์เยี่ยมชม
โครงการจริงระหว่าง
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
โครงการท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

เป้าหมาย ในระยะเวลา
ตามแผนงาน 
- สถานะทางการเงินของ
บ ริ ษั ท มั่ น ค ง  มี ผ ล
ประกอบการท่ีดี 
-  มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ทัง้ระยะสัน้ และ
ระยะยาว 

 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 

ผู้ ถือหุ้น  
นกัลงทนุ 

 - การประชุ มสามัญ           
ผูถ้อืหุน้ 
- ช่องทางการติดตาม
ขา่วสาร on-line 

- ผลประกอบการดี เติบโต
ตอ่เนื่อง 
- จ่ายเงินปันผลสงูขึน้ และ
จ่ายสม ่าเสมอ  
-  มี ศัก ยภาพและส ร้า ง
โอกาสที่จะแข่งขนัได้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

-  จั ด ก า รป ร ะชุ ม และ
น า เ ส น อ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง
โปร่งใส ตรงไปตรงมา 
เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ทราบ
ถึงธุรกิจ ทิศทาง และผล
ประกอบการรายไตรมาส  
- จ่ายเงินปันผลในระดบัที่
น่าพอใจ สอดคล้องกับ
ผลประกอบการ  
- รายงานข้อมูลโครงการ
ที่จะพัฒนาในอนาคตให้
ไ ด้ รั บ ท ร า บ ใ นหล า ย
ช่องทาง 

-  ค ว าม เ ช่ื อมั่น และ
ความพงึพอใจสงูขึน้  
-  นักลงทุน ใ ห้ความ
สนใจเพิ่มขึน้ 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 

ชมุชน 
สงัคม 

- เจ้าของที่ดินเดิม 
- ชมุชนโดยรอบ 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
ตกลงตรงไปตรงมา 
- ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ก ฎหม า ย / ร ะ เ บี ย บ
ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

- ได้รับสิทธ์ิประโยชน์ตาม
ข้อตกลง ในสัญญาโดย
สมบรูณ์ 
-  การพัฒนาโครงการไม่
สง่ผลกระทบต่อชีวิต ความ
เป็นอยู่และทรัพย์สิน แต่

- ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
สญัญาโดยสมบรูณ์ 
- พัฒนาโครงการตัง้แต่
ขั ้น ต อน แ ร ก ขอ ง ง าน
ก่อสร้างจนถึ งขัน้ตอน
สุ ด ท้ า ย  ด้ ว ย ค ว า ม

- ไม่มีการคัดค้านใน
พืน้ท่ีพฒันาโครงการจน
ไ ม่ ส า ม า ร ถ พัฒ น า
โครงการได้ 
- เกิดการสร้างรายได้
ทางอ้อมแก่ชุมชนรอบ
โครงการ ในด้านที่พัก
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 
น ามาซึ่งประโยชน์แก่ชมุชน
โดยรอบ 
 

ระมดัระวงั ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานท่ีก าหนด  
-  เ น้ นกา รท า ง าน เ ชิ ง
ป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ อ า จ
เกิดขึน้  
-  เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ร่ ว ม
ป ร ะ ส า น ง า น ห รื อ
ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น  Call 
Center 
- ก ากบั ติดตาม และแก้ไข
กรณีเกิดปัญหาจากการ
ร้อง เ รียน ใ ห้สิ น้สุดทุก
เร่ือง ไมม่ีการเพิกเฉยหรือ
ละเลย 
-  เพิ่มพันธมิตรคู่ ค้าใน
พืน้ท่ีรอบโครงการ 

อาศัย  ก า ร เ ช่ าที่ ดิ น 
ร้านค้า และการท างาน
ร่วมกนั 
-  ลด ต้นทุน ด้านการ
ขนส่งหรือเวลาในการ
สั่งสินค้าได้ เมื่อเทียบ
กบัการสัง่ข้ามพืน้ท่ี 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร 
พนกังาน 

- คณะกรรมการ
บริหาร 
-  ผู้ บ ริ ห า ร
ระดบัสงู 
- ผู้บริหาร 
- พนกังาน 

-  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร 
-  การประชุมผู้ บริหาร
ระดบัสงู 
- การประชุมปฏิบตัิการ 
(workshop) 
-  ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม
ต้องการจ าเป็น (needs 
assessment) 
- เ ป้ า หมาย  ตัว ชี ว้ัด
ความส าเ ร็จ และการ
ประเมินผล (KPI) 
- การสรรหา อบรม และ
และความก้าวหน้า 

- ผลประกอบการบรรลตุาม
เปา้หมายธุรกิจ 
-  ผลประกอบการดี  ใน
ระดบัที่น่าพอใจ และสงูขึน้
ตอ่เนื่องทกุไตรมาส 
- มีศักยภาพในการแข่งขนั 
พร้อมที่จะเติบโต 
- สร้างโอกาสและต่อยอด
ธุรกิจให้มัน่คง ยัง่ยืน 
-  ผู้ บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนมีศกัยภาพ
ในการท าหน้าที่อย่างเต็มที่ 
รั กที่ จ ะพัฒนางานและ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

-  ป รับ โค ร งส ร้ า งการ
บริหารงานภายใน และ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค น ใ ห้
สมดุลกับงาน  เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการท างาน 
-  กระจายอ านาจการ
บริหารงานและบริหาร
งบประมาณ พร้อมเพิ่ม
กลไกการก ากับติดตาม
เป้าหมายงานและเพิ่ม
คว าม เ ข้ มแข็ ง ในการ
ตรวจสอบภายใน 
- workshop เ พื่ อ ร ะดม
ความเห็นและหาข้อสรุป

- จ านวนปัญหาและ
ระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหางานลดลง เพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ด าเนินงานได้สงูขึน้ 
-  มี ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่
ชัดเจน จากข้อมูลการ
ส ารวจ วิจยั ประเมินผล 
และรายงานเพื่อการ
บริหาร 
-  มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ห รื อ
ขัน้ตอนใหม่ๆ ที่ท าให้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีกำร ควำมคำดหวัง สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ 
- สร้างโอกาสเติบโตให้กับ
พนกังาน และผู้บริหาร เพื่อ
จะท าให้บริษัทเติบโตและ
ขยายงานได้ตามเปา้หมาย 
- สร้างให้ทกุคนคือ Areeya 
DNA 
 

ร่วมกันสม ่าเสมอ ในการ
แ ก้ ปั ญ ห า ห รื อ ห า
แนวทาง/นวัตกรรมใหม่
ในการท างาน 
- น าเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลเข้ามาทดแทน
งานเอกสาร ลดขัน้ตอน 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ จั ด ท า
รายงานเพื่อการบริหารได้
รวดเร็วและถกูต้อง 
- ส ารวจ วิจัย เพื่อสร้าง
โ อก าส ใ นก า รพัฒนา
ธุรกิจตอ่เนื่อง 
- ก าหนดเป้าหมายและ
ตั ว ชี ้วั ด  ด า เ นิ น ก า ร
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
พนักงานและฝ่ายงาน 
โดยใ ห้มีผลต่อการ ใ ห้
รางวัล โบนัส และการ
สร้างแรงจงูใจประจ าปี 
-  เ พิ่ ม ม าต รก า ร และ
วิ ธีการสรรหาผู้ บ ริหาร
และพนักงาน เพื่อให้ได้
คนเก่ ง เ ข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ในทีมงานทกุระดบั 
-  จัดท าหลักสูต รและ
จั ด ก า ร อ บ ร ม ที่
หลากหลายเพื่ อ เ ส ริม
พืน้ฐานและสร้างทกัษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน
รายต าแหนง่แบบตอ่เนื่อง 
(non-stop training) 

เกิดความคล่องตัวใน
การท างาน ท าให้ลด
ระยะเวลาประสานงาน
ในขัน้ตอนต่างๆ  ลด
ปริมาณเอกสาร ปอ้งกนั
ความเสี่ยงเร่ืองเอกสาร
สูญหาย ไ ด้  แ ล ะลด
ความขัดแย้งที่อาจมี  
ท าให้ไม่มีอุปสรรคใน
การท างาน 
- จ่ายโบนสัแก่พนกังาน
และผู้ บริหารได้ตามที่
ก าหนดโดยสอดคล้อง
กบัผลประกอบการ 
- ปี 2561 มีพนกังานท่ีมี
อ า ยุ ง า น ใ น ก ลุ่ ม
มากกวา่ 5 ปี 10 ปี และ 
15 ปี  จ านวน 85 คน 
และมีอตัราการลาออก
ล ด ล ง จ า ก  27.06%
เหลอืเพียง 24.80% 
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บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด (มหาชน)

(“บริษัทฯ” หรือ “ อารียา”) ทะเบียนเลขที�
0107546000431 มีชื�อย่อหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “A”

เริ�มก่อตั�งขึ�นเมื�อป� 2543 ต่อมาในป� 2546
บริษัทได้แปลงสภาพเป�นบริษัทมหาชนและ
ได้นําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในป� 2547 ประกอบธุรกิจหลักประเภท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เกี�ยวกับอารียาพรอพเพอรตี์�

ผู้บริหารบริษัทเชื�อว่า
"กลยุทธ์ดังกล่าว
จะนาํให้บริษัท

บรรลุเป�าหมายใน
การดําเนินธุรกิจ

คือ การเป�นผู้นาํบ้าน
สาํหรับคนรุ่นใหม่ ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 5 ป� "
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" เป�นผู้นาํการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที�มุ่งสร้างความสุขที�ยั �งยืน และสร้าง
ความแตกต่างอย่างโดดเด่นในเรื�องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้างและการบริการ
เพื� อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคมมีความเป�นอยู่ที�ดีและเป�� ยมสุข”

วสิัยทัศน์

พันธกิจ ดําเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เพื� อเป�นผู้นาํในการทําธุรกิจอย่างยั�งยืน
โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ต่อทั�งพนักงาน ลูกค้า และต่อสังคม
โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะที�สาํคัญ 4 ประการ คือ

Aesthetic Design & Premium Quality  งานออกแบบที�เป�นเอกลักษณ์
โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ
Sustainable Happiness ความสุข และสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน
Innovative Living นวัตกรรมที�เสริมความเป�นอยู่ทุกรูปแบบ
Best in Class After Sale Services การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั�งแต่เริ�ม
และหลังการขายอย่างเต็มความสามารถ

กลยุทธ์
ในการดําเนินงาน

โครงการตั�งอยู่ในทําเลที�มีศักยภาพ เช่น อยู่กลางใจเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบ
ขนส่งมวลชนสมัยใหม่ เป�นต้น
ลูกค้าสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ง่าย มีอุปกรณ์ตกแต่งที�คัดสรรอย่างดีให้พร้อมกัน หรือ
สามารถเลือกหาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งที�มีคุณภาพเพิ�มเติมได้
แบบบ้าน รายละเอียดของการก่อสร้าง และสิ�งอํานวยความสะดวก เช่น แบบบ้านที�มีฝ�า
เพดานที�สูงโปร่งสบาย มีการเดินสายโทรศัพท์ให้ทุกห้องภายในบ้าน สาํหรับ
คอนโดมิเนียมราคาหลักล้านต้นๆ มีสระว่ายนํ�า พร้อมระเบียงส่วนตัวหน้าห้องที�ลูกค้า
สามารถลงว่ายนํ�าจากหน้าห้องของตนเอง ผนังห้องนั�งเล่นที�สามารถเป�ดเชื�อมกับ
ห้องนอนได้ ทําให้ห้องดูกว้าง เมื� อต้องการความเป�นส่วนตัวก็เพียงเลื� อนผนังกลับ
เป�นต้น
นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่เข้ามาใช้ในการก่อสร้างร่นระยะเวลา และลดต้นทุน
การก่อสร้างลง
ราคาที�สมเหตุสมผลและสามารถแข่งขันได้ ซึ�งบริษัทจะคํานึงถึงต้นทุน และทําเลที�ตั�ง
เป�นสาํคัญ
พัฒนาโครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบเพื� อเป�นการสอดรับการขยายตัวทางธุรกิจ
และเพื� อรองรับความต้องการของลูกค้า
พัฒนาโครงการพักอาศัยครบวงจร มีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า
หรือคอมมิวนิตี�มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่งและอาคารพาณิชยกรรม เพื� อเป�นการสร้าง
องค์ประกอบการพักอาศัยที�ครบครันเพื� อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที�
ต้องการโครงการที�มีความครบวงจร
โครงการบ้านเดี�ยวและทาวน์เฮ้าส์มีกลุ่มลูกค้าเป�าหมายเป�นผู้ที�ทํางานมาแล้วระยะหนึ�ง
มีตําแหน่งหน้าที�การงานที�ดีหรือเป�นเจ้าของกิจการ หรือทํางานวิชาชีพอิสระ และ
ต้องการที�อยู่อาศัยในเขตเมือง เป�นโครงการที�มีความทันสมัย มีรายได้ระดับปานกลาง
ถึงสูง (Young Executives)

โครงการคอนโดมิเนียมมีกลุ่มลูกค้าเป�าหมายเป�นผู้ที�เริ�มทํางานและผู้ที�ทํางานมาแล้ว
ระยะหนึ�ง ต้องการที�อยู่อาศัยในเขตเมืองและเป�นโครงการที�มีความทันสมัย มีรายได้
ระดับปานกลางถึงสูง
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ธรุกจิคา้ปลกี 

Retail Business 

บจก. อารยีา คอนวเินยีน สโตร ์

Areeya Convenience Co., Ltd. 

บจก.อารยีา ฮอลพทิอลลติี ้

(เดมิชือ่ บจก. อารยีา คอนวเินยีน สโตร)์ 

Areeya Hospitality Co., Ltd. 

(Former; Areeya Convenience Store Co.,Ltd.)  

ธรุกจิรา้นอาหารและบรกิาร 
Restaurant & Service 

 

 

ธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์

Development of real estate 
projects 

ธรุกจิกอ่สรา้ง 
Construction service 

ธรุกจิบรกิารหลังการขาย 
After-sale service for property 

บจก. อารยีา แมนเนจเมน้ต ์
Areeya Management Co., Ltd. 

บจก. คลูสเปซ 
Cool Space Co., Ltd. 

บจก. ไวตล์ฟิว ิง่ 
White Living Co., Ltd. 

บจก. ชลิลส์เปซ 
Chill Space Co., Ltd. 

บจก. วนัอัพ 

One-up Co., Ltd. 

บจก. อารยีา เซอรว์สิ 

Areeya Service Co., Ltd. 

บมจ. อารยีา พรอพเพอรต์ี ้ 

Areeya Property PCL. 

ธรุกจิบรหิารนติบิคุคลอาคารชดุ 
Property management 

บจก. อารยีา แมนเนจเมน้ต ์

Areeya Management Co., Ltd. 

โครงสร้างเงนิลงทุน ของกลุ่มบริษัท 
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”

หรอื “ อารยีา”) ทะเบียนเลขที� 0107546000431
มีชื�อย่อหลักทรพัย์ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ว่า “A” บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์
โดยโครงการต่าง ๆ ดําเนินการภายใต้ชื�อ “อารยีา” 

ในป� 2546  บรษัิทฯ ได้เปลี�ยนเป�นบรษัิทมหาชน และ
บรษัิทฯ ได้นาํหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยในป� 2547 โดยในป�จจุบัน บรษัิทได้
ดําเนินการพัฒนาโครงการพักอาศัยครบทุกรูปแบบ
เพื�อเป�นการสอดรบัการขยายตัวทางธุรกิจของบรษัิท
และเพื�อรองรบัความต้องการของลูกค้า อีกทั�งยัง
เป�นการเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันของบรษัิท และ
บรษัิทยังคงเล็งเห็นถึงความสาํคัญในการพัฒนา
โครงการพักอาศัยที�มีความครบวงจร จึงได้เริ�มมี
การพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า หรอื
คอมมิวนิตี�มอลล์ อาคารค้าปลีกค้าส่ง และอาคาร
พาณิชกรรม  เพื�อเป�นการสรา้งองค์ประกอบการ
พักอาศัยที�ครบครนั เพื�อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บรโิภคที�ต้องการโครงการที�มีความครบวงจร

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
 

บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจ
โดยแบ่งสินค้าออกเป�น 3 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
 

โครงการบ้านเดี�ยว โดยบรษัิทจะขายที�ดินเปล่าซึ�งเป�น
กรรมสิทธิ�ของบรษัิทและรบัจ้างปลูกสรา้งบ้านบนที�ดินใน
โครงการดังกล่าว หรอืขายที�ดินพรอ้มบ้านสรา้งเสรจ็ โดย
ในป�จจุบันนั�น มีอยู่ด้วยกัน 14 โครงการ 12 ทําเล ได้แก่ 

อารยีา บุษบา
อารยีา สวนา 3

อารยีา เมโทร เกษตร
อารยีา โคโม่ บางนา
เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ -ติวานนท์
เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
อารยีา โคโม่ บางนา - วงแหวน ฯ
อารยีา โคโม่ วงแหวน -รามอินทรา
อารยีา ดอนเมือง สรงประภา
อารยีา โคโม่ ลาดกระบัง -สุวรรณภูมิ
อารยีา โคโม่ วงแหวน –ราชพฤกษ์
ดิ เอวา เรสซิเดนซ์
อารยีา บุษบา ลาดพรา้ว-เสรไีทย
อารยีา โคโม่ พรโีม่ บางนา-วงแหวนฯ

อารยีา บุษบา ลาดพรา้ว-เสรไีทย

อารยีา โคโม ่พรโีม ่บางนา-วงแหวนฯ

อารยีา โคโม ่ลาดกระบงั-สวุรรณภมูิ
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โครงการทาวน์เฮ้าส์  บรษัิทได้พัฒนาทาวน์เฮ้าส์
แบ่งเป�น 3 รูปแบบ  ดังนี�

แบบ 2 ชั�น  เป�นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง
5.7 เมตร 2 ชั�น เพื�อรองรบักลุ่มลูกค้าที�มีความต้องการ
ที�อยู่อาศัย สาํหรบักลุ่มครอบครวัขนาดเล็ก และ
ครอบครวัที�เกือบใหม่โดยในป�จจุบันนั�น มีอยู่ด้วยกัน 

8 ทําเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร ์ ติวานนท์  บางนา
รงัสิต  สรงประภา  ราชพฤกษ์  เสรไีทย  และ
วงแหวน - รามอินทรา โดยบรษัิทยังมีแผนในการเพิ�ม
จาํนวนทําเลเพื�อรองรบัความต้องการในรูปแบบ
เดียวกันให้คลอบคลุมพื�นที�ทั�วกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

 

นอกจากนี�บรษัิทยังมีทาวน์เฮาส์ 2 ชั�นแบบใหม่ที�ชื�อ
เดอะ วิลเลจ ซึ�งมีจุดเด่น คือ เป�นทาวน์เฮาส์ที�ให้
บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเดี�ยว และมีบรเิวณสวน
รอบบ้านและหน้าบ้านที�กว้าง ทําให้สามารถจอดรถยนต์
ได้ถึง 2 คัน
 

เดอะ คัลเลอรส์ บางนา กม.10
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม บางนา
เดอะ คัลเลอรส์ เลชเชอร ์บางนา กม.8
เดอะ คัลเลอรส์ เลชเชอร ์บางนา กม.10
เดอะ วิลเลจ บางนา
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม รงัสิต - ลําลูกกา
เดอะ คัลเลอรส์ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1

เดอะ คัลเลอรส์ แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์
เดอะ คัลเลอรส์ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม กาญจนาภิเษก -ราชพฤกษ์
เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์
อารยีา แอทโฮม
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม วงแหวน - รามอินทรา
เดอะ คัลเลอรส์ วงแหวน - รามอินทรา
เดอะ คัลเลอรส์ บางนา – วงแหวนฯ
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม บางนา – วงแหวนฯ
เดอะ วิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม วงแหวน - ราชพฤกษ์
เดอะ คัลเลอรส์ วงแหวน - ราชพฤกษ์
เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2

เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2

เดอะ คัลเลอรส์ รงัสิต - คลอง 4

เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2

เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2

เดอะ คัลเลอรส์ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2

เดอะ คัลเลอรส์ พรเีมี�ยม กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 3

เดอะ คัลเลอรส์ วงแหวน-รามอินทรา 2

เดอะ คัลเลอรส์ มิกซ์ รงัสิต-วงแหวน
เดอะ วิลเลจ รงัสิต – วงแหวน
เดอะ คัลเลอรส์ บางนา – วงแหวนฯ 2

เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา
เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา 2

ชื�อโครงการทาวน์เฮ้าส์ แบบ 2 ชั�น ดังนี�

เดอะ คัลเลอรส์ บางนา – วงแหวนฯ 2

เดอะ วลิเลจ รงัสติ – วงแหวน

เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2
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แบบ 3 ชั�น  เป�นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง
5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 3 ชั�น  เพื�อตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มลูกค้าครอบครวัที�มีขนาดเล็ก
ถึงขนาดปลานกลาง  เพื�อเป�นทางเลือกสาํหรบั
ผู้บรโิภค โดยในป�จจุบันนั�นมีอยู่ด้วยกัน 2 ทําเล 

อันได้แก่ รงัสิต-ลําลูกกา และบางนา

อารยีา ทูบี
เดลี� บาย อารยีา
อารยีา บรกิก์ ดอนเมือง - สรงประภา
อารยีา บรกิก์ รงัสิต – ลําลูกกา
อารยีา บรกิก์ บางนา กม.10
อารยีา บรกิก์ บางนา – วงแหวนฯ
อารยีา บรกิก์ รงัสิต - คลอง 4

ชื�อโครงการทาวน์เฮ้าส์ แบบ 3 ชั�น ดังนี�

อารยีา บรกิก์ รงัสติ - คลอง 4

แบบ 4 ชั�น  เป�นโครงการจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง
5 เมตร และ 5.5 เมตร สูง 4 ชั�น  เพื�อตอบสนอง
กลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ในเกรดพรเีมี�ยมที�ต้องการพื�นที�
ใช้สอยจาํนวนมาก และมีความโดดเด่นในเรื�อง
การออกแบบ เพื�อตอบโจทย์ในเรื�องความต้องการ
ที�แตกต่างของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี�  ในป�จจุบันนั�นมีอยู่
ด้วยกัน 2 โครงการ อันได้แก่ อารยีา แมนดารน่ีา
เอกมัย-รามอินทรา และเดอะ พารที์ เกษตร-นวมินทร์

ชื�อโครงการทาวน์เฮ้าส์ แบบ 4 ชั�น ดังนี�

อารยีา แมนดารนีา สุขุมวิท 77

เดอะ พารที์ เกษตร-นวมินทร์

อารยีา บรกิก์ รงัสติ - คลอง 4

โครงการคอนโดมิเนียม  โดยจุดเด่นของสินค้า
ของบรษัิท คือ จะตั�งอยู่บนที�ดินที�ใกล้ใจกลางเมือง 

ใกล้แหล่งคมนาคม  ห้างสรรพสินค้า  และสถานที�
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ   เพื�อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที� โดยโครงการ
คอนโดมิเนียมนั�นเน้นพัฒนา เป�น 3 รูปแบบ

แบบ 8 ชั�น  เป�นโครงการคอนโดมิเนียม 7-8 ชั�น พื�นที�
แต่ละอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. เป�นโครงการ
คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก โดยในป�จจุบันนั�น มีอยู่ด้วยกัน
5 ทําเล อันได้แก่ เกษตร-นวมินทร ์ อโศก - รชัดา
สุทธิสาร  สุขุมวิท 53  และสุขุมวิท 77 โดยบรษัิทยังมี
แผนในการเพิ�มจาํนวนทําเลเพื�อรองรบัความต้องการใน
รูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื�นที�ทั�วกรุงเทพมหานคร

เอ สเปซ อโศก - รชัดา
เอ สเปซ เกษตร
เอ สเปซ สุขุมวิท 77

เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77

เอ สเปซ เพลย์     
เฉลิมนิจ อารต์ เดอ เมซอง

ชื�อโครงการคอนโดมิเนียม  แบบ 8 ชั�น ดังนี�
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แบบเกิน 8 ชั�น แต่ไม่เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร  

เป�นคอนโดมิเนียมขนาดกลางเน้นความเป�นส่วนตัว
และสาธารณูปโภคอื�นๆ ที�เพิ�มขึ�น โดยในป�จจุบันนั�น 

มีอยู่ด้วยกัน 3 ทําเล อันได้แก่ อโศก-รชัดา  บางนา
และรตันาธิเบศร์

เอ สเปซ ไอดี อโศก
เอ สเปซ มี บางนา  

เอ สเปซ มี รตันาธิเบศร์

ชื�อโครงการคอนโดมิเนียม  แบบเกิน 8 ชั�น แต่ไม่เกิน
30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร ดังนี�

แบบเกิน 8 ชั�น เกิน 30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร  เป�น
โครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เน้นพัฒนาในพื�นที�
CBD เพื�อเน้นการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้ากลุ่มพรเีมี�ยม ประกอบกับจุดขายในส่วน
Private club เพื�อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที�ต้องการ
บรกิารระดับพรเีมี�ยมเกรด โดยในป�จจุบันนั�น มีอยู่
ด้วยกัน 1 ทําเล อันได้แก่  บางนา โดยบรษัิทยังมีแผน
ในการเพิ�มจาํนวนทําเลเพื�อรองรบัความต้องการใน
รูปแบบเดียวกันให้คลอบคลุมพื�นที�ทั�วกรุงเทพมหานคร

เอ สเปซ เมกา
เอ สเปซ เมกา 2

ชื�อโครงการคอนโดมิเนียม  แบบเกิน 8 ชั�น เกิน
30,000 ตร.ม. ต่ออาคาร ดังนี�

ในไตรมาส 3 ป� 2561 บรษัิทเป�ดตัวโครงการ 3 โครงการ
ดังนี�
 

1.    อารยีา บุษบา ลาดพรา้ว-เสรไีทย ที�ตั�งโครงการอยู่ที�
ถ.เสรไีทย (สุขาภิบาล 2) เป�นบ้านเดี�ยว 2 ชั�น สไตล์คอนเท็ม-

โพรารี�ที�ออกแบบทุกพื�นที�อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ พรอ้ม Double

Living Room รองรบัทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ในสังคม
มีระดับและเป�นส่วนตัว พื�นที�ใช้สอยกว่า 290 ตร.ม. 3 ห้อง
นอน 3 ห้องนํ�า ที�จอดรถ 2 คัน เพื�อตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม
ครอบครวัเจ้าของกิจการขนาดใหญ่  มากไปกว่านั�นยังใกล้
วงแหวนกาญจนาภิเษก และรถไฟฟ�าสายสีส้ม
 

2.    เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 ที�ตั�งโครงการถนน
คู่ขนาน-วงแหวนบางนา  เป�นวิลเลจทาวน์แนวคิดใหม่สไตล์
Modern Colonial เป�นส่วนตัวทุกหลัง กับดีไซน์ที�ผนังบ้าน
เป�นอิสระไม่ติดใคร อยู่ใกล้แหล่งShopping ชั�นนําขนาดใหญ่
อย่าง Mega บางนา และ IKEA บางนาเพียง 3 นาที
 

3.    เอ สเปซ เมกา 2 ที�ตั�งโครงการ อยู่ใกล้ Mega city 

คอนโดเดียวที�ให้คุณใช้ชีวิต ไม่เหมือนใคร ใช้ชีวิตติดเทรนด์
สถานที�ช้อปป�� งสาํหรบัทุกไลฟ�สไตล์  รา้นอาหารครบจบ
ในที�เดียว และใกล้แหล่งเที�ยวติดเทรนด์ใหม่ ๆ พรอ้มกับ 

Co-Living Space ให้คุณพักผ่อน แฮงค์เอ้าท์ เล่นเกมส์
ทํางานสรา้งสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ   ในพื�นที�ส่วนกลางกว่า 

300 ตร.ม
 

ในไตรมาส 4 ป� 2561 บรษัิทเป�ดตัวโครงการ 3 โครงการ
ดังนี� คือ เดอะคัลเลอร ์วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2 , อารยีา โคโม่
พรโีม่ บางนา-วงแหวนฯ , อารยีา บรกิก์ รงัสิต-วงแหวนฯ
 

ในไตรมาส 1 ป� 2560 บรษัิทเป�ดโครงการบ้านระดับ
พรเีมี�ยม ชื�อโครงการ The AVA Residence ที�ตั�งโครงการ
อยู่ที�สุขุมวิท 77 เป�นโครงการบ้านเดี�ยว 3 ชั�น ขนาดพื�นที�
ต่อยูนิตตั�งแต่ 350 - 650 ตร.ม. สามารถจอดรถได้ถึง 3 คัน
เพื�อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มครอบครวัเจ้าของกิจการขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ หรอืเป�นพนักงานระดับ executive 

ขึ�นไป ซึ�งต้องการใช้ชีวิตอยู่ในเมือง รกัความสะดวกสบาย
และเดินทางสะดวก  ลูกค้ากลุ่มเป�าหมาย คือ
ผู้ที�อาศัยหรอืทํางานในพื�นที�ย่านสุขุมวิทตอนกลางเกือบ
ตอนปลาย พัฒนาการ ศรนีครนิทร ์สวนหลวง ซึ�ง ณ วันที� 
31 ธันวาคม 2559 คลับเฮ้าส์และบ้านตัวอย่างโครงการได้
สรา้งเสรจ็แล้ว   บรษัิทมีโครงการป�จจุบันที�ดาํเนินงานอยู่ 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561จาํนวน 62 โครงการ มูลค่า
42,902 ล้านบาท  (ไม่รวมโครงการคอมมูนิตี�มอลล์) โดย
รายละเอียดของแต่ละโครงการปรากฏดังตารางต่อไปนี�
 

สาํหรบัโครงการคอมมูนิตี�มอลล์ 2 โครงการนั�น มีชื�อ
โครงการว่า Pickadaily Bangkok ซึ�งโครงการนี�ถูก
ก่อสรา้งเป�นกลุ่มอาคารเก่าแก่สถาป�ตย์สุดคลาสสิกโดย
การจาํลองบรรยากาศของ English old town และอีก
โครงการชื�อ Life Style Club ย่าน เกษตร - นวมินทร์
ในไตรมาส 1 ป� 2561 บรษัิทจะเป�ดโครงการบ้านระดับ
พรเีมี�ยม ชื�อโครงการ เดอะวิลเลจ หทัยราษฎร-์วงแหวน
ที�ตั�งโครงการอยู่ที�หทัยราษฎร-์วงแหวน เป�นบ้านเดี�ยว
สไตล์วินเทจ 2 ชั�น ขนาด 3 ห้องนอน และ 1 ห้อง Muti-

Function บนพื�นที�ความสุขกว้างถึง 140 ตร.ม. จอดรถ
ได้สูงสุดถึง 4 คัน พรอ้มสวนสีเขียวรอบโครงการใกล้
ทางด่วนจตุโชติ เพื�อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มครอบครวั
เจ้าของกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
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2.2 โครงการของบริษัทในปัจจุบัน  

ปีที่เปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ด า 
เนินการ 

 

ชื่อโครงการ ที่ตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุม่iลกูค้า
เป้าหมาย 

จ านวนยนิูตที่
ขายได้/ จ านวน

ยนิูตทัง้
โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขายแล้ว 
(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

บ้านเดี่ยว 

มิ.ย. 
2546 

ARY อารียา บษุบา 
(หวัหมาก) 

ซอยลาดพร้าว 
130 

บ้านเดี่ยว AB 143/143 867 867 100 

ก.ค. 
2547 

ARY อารียา สวนา 3 ถนน เกษตร 
นวมินทร์ 

บ้านเดี่ยว AA 25/48 524 252 100 

ต.ค. 
2547 

ARY อารียา เมทโทร 
(เกษตร) 

ถนนลาดปลาเค้า บ้านเดี่ยว AB 32/35 
 

393 346 90 

ก.ค. 
2555 

ARY .เดอะวิลเลจ แจ้งวฒันะ 
- ติวานนท์ 

ถนนติวานนท์ บ้านเดี่ยว 
/บ้านแฝด 

AC 115/150 601 444 100 

ต.ค. 
2557 

ARY อารียา โคโม ่ 
บางนา 

ถนนคูข่นาน-วง
แหวน 

บ้านเดี่ยว AB,AA 60/61 341 334 100 

พ.ย. 
2557 

ARY  เดอะวิลเลจ คอทเทจ  
กาญจนาภิเษก –  

ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยว AB,AC 48/86 354 182 100 

มี.ค. 
2558 

ARY อารียา โคโม ่บางนา –  
วงแหวนฯ 

บางนา กม.10 บ้านเดี่ยว AB 128/128 625 625 100 

มี.ค. 
2558 

ARY อารียา โคโม ่วงแหวน - 
รามอินทรา 

วงแหวน- 
รามอินทรา 

บ้านเดี่ยว AB 106/124 550 449 100 

ม.ค. 
2559 

ARY อารียา ดอนเมือง สรง
ประภา (บ้านเดี่ยว) 

ถนน รพช. ต าบล
หลกัหก 

บ้านเดี่ยว AB,AA 20/20 141 141 100 

ก.พ. 
2559 

ARY อารียา โคโม ่
ลาดกระบงั -สวุรรณ

ภมิู 

ลาดกระบงั- 
สวุรรณภมิู 

บ้านเดี่ยว AB 24/73 549 146 45 

พ.ค. 
2559 

AMM อารียา โคโม ่ 
วงแหวน – ราชพฤกษ์ 

วงแหวน- 
ราชพฤกษ์ 

บ้านเดี่ยว AC 34/115 453 125 83 

ก.พ. 
2560 

ARY ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ ถนนสขุมุวิท 77 บ้านเดี่ยว AA 4/20 801 104 65 

ก.ย. 
2561 

ARY อารียา บษุบา 
ลาดพร้าว-เสรีไทย 

เสรีไทย บ้านเดี่ยว AA 1/20 310 14 50 
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ปีที่เปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ด า 
เนินการ 

 

ชื่อโครงการ ที่ตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุม่iลกูค้า
เป้าหมาย 

จ านวนยนิูตที่
ขายได้/ จ านวน

ยนิูตทัง้
โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขายแล้ว 
(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

พ.ย. 
2561 

COL อารียา โคโม ่พรีโม ่
บางนา-วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน-วง
แหวน 

บ้านเดี่ยว AA, AB  3/144 1,125 20 25 

รวม 7,634 4,049  

ทาวน์เฮ้าส์ 

ก.พ. 
2550 

ARY อารียา แอทโฮม ถนน เกษตร 
นวมินทร์ 

ทาวน์เฮ้าส์ BA 103/104 247 245 100 

มิ.ย. 
2550 

ARY เดอะคลัเลอร์ส 
แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 

ถนนติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์ BB 186/187 345 342 100 

ต.ค. 
2553 

ARY เดอะคลัเลอร์ส  
พรีเม่ียม บางนา 

ถนนคูข่นาน-  
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BB 179/181 426 418 100 

ม.ค. 
2555 

ARY เดอะคลัเลอร์ส  บางนา 
กม.10 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BB, BA 271/272 584 582 100 

ก.ค. 
2555 

ARY  เดอะวิลเลจ บางนา ถนนคูข่นาน-  
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BA 104/105 313 308 100 

ก.ย. 
2557 

ARY เดอะคลัเลอร์ส เลชเชอร์ 
บางนา กม.8 

 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BA,AC 214/214 570 570 100 

พ.ย. 
2557 

ARY เดอะวิลเลจ  
กาญจนาภิเษก –  

ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ AC,BA 
 

114/133 398 330 100 

พ.ย. 
2557 

WHL เดอะคลัเลอร์ส  
พรีเม่ียม 

กาญจนาภิเษก –  
ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 261/262 513 510 100 

พ.ย. 
2557 

COL เดอะคลัเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก –  

ราชพฤกษ์ 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 262/263 472 470 100 

มี.ค. 
2558 

ARY เดอะคลัเลอร์ส  พรีเม่ียม 
วงแหวน -รามอินทรา 

วงแหวน  
รามอินทรา 

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 267/267 641 641 100 

มี.ค. 
2558 

WHL เดอะคลัเลอร์ส  
วงแหวน – รามอินทรา 

วงแหวน  
รามอินทรา 

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 269/269 592 592 100 
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ปีที่เปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ด า 
เนินการ 

 

ชื่อโครงการ ที่ตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุม่iลกูค้า
เป้าหมาย 

จ านวนยนิูตที่
ขายได้/ จ านวน

ยนิูตทัง้
โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขายแล้ว 
(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

ก.ย. 
2558 

ARY เดอะคลัเลอร์ส  
พรีเม่ียม บางนา -  

วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BB 190/191 555 550 100 

ก.ย. 
2558 

AMM เดอะคลัเลอร์ส 
บางนา - วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BA 177/178 468 463 100 

ม.ค. 
2558 

AMM เดอะวิลเลจ 
บางนา - วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BA 113/113 411 411 100 

เม.ย. 
2559 

ARY .  เดอะ คลัเลอร์ส 
พรีเม่ียม วงแหวน – 

ราชพฤกษ์ 

วงแหวน –  
ราชพฤกษ์ 

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 177/265 574 371 100 

เม.ย. 
2559 

AMM เดอะ คลัเลอร์ส 
วงแหวน - ราชพฤกษ์ 

 

วงแหวน –  
ราชพฤกษ์ 

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 118/225 479 226 100 

พ.ค. 
2559 

ARY เดอะ คลัเลอร์ส พรีเม่ียม 
กาญจนาภิเษก –  
ราชพฤกษ์ 2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BA 113/115 249 243 100 

พ.ค. 
2559 

ARY เดอะ วิลเลจ บางนา –  
วงแหวนฯ 2 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ AC 160/167 685 649 100 

ก.ค. 
2559 

ARY เดอะคลัเลอร์ส รังสิต - 
คลอง 4 

ต าบลลาดสวาย ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA, 
AC 

164/342 831 360 90 

ส.ค. 
2559 

ARY เดอะวิลเลจ  
กาญจนาภิเษก – 
ราชพฤกษ์ 2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 100/128 393 299 95 

ส.ค. 
2559 

ARY เดอะ เพลส  
กาญจนาภิเษก – 
ราชพฤกษ์ 2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 80/117 201 138 100 

ธ.ค. 
2559 

ARY เดอะคลัเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก- 
ราชพฤกษ์2 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 131/215 418 246 100 

มี.ค. 
2560 

AMM เดอะ คลัเลอร์สพรีเม่ียม 
กาญจนาภิเษก- 
ราชพฤกษ์ 3 

ถนนราชพฤกษ์ ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 124/219 460 263 100 

พ.ค. 
2560 

ARY อารียา บริกก์ บางนา 
กม.10 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

อาคาร
พาณิชย์ 

AC 6/6 27 27 100 
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ปีที่เปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ด า 
เนินการ 

 

ชื่อโครงการ ที่ตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุม่iลกูค้า
เป้าหมาย 

จ านวนยนิูตที่
ขายได้/ จ านวน

ยนิูตทัง้
โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขายแล้ว 
(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

พ.ค. 
2560 

AMM อารียา บริกก์ บางนา - 
วงแหวนฯ 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

อาคาร
พาณิชย์ 

AC 1/4 23 6 100 

มิ.ย. 
2560 

WHL เดอะ คลัเลอร์ส 
วงแหวน-รามอินทรา 2 

วงแหวน  
รามอินทรา 

ทาวน์เฮ้าส์ BA 118/179 476 292 100 

พ.ค. 
2560 

WHL เดอะ คลัเลอร์ส มิกซ์ 
รังสิต-วงแหวน 

รังสิตคลอง 5  ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA, 
AC 

91/481 1,071 188 60 

พ.ค. 
2560 

ARY เดอะ วิลเลจ รังสิต – 
วงแหวน 

รังสิตคลอง 5 ทาวน์เฮ้าส์ BA 56/319 1,046 178 64 

ธ.ค. 
2560 

ARY อารียา บริกก์ รังสิต-
คลอง 4 

 

รังสิตคลอง 4 อาคาร
พาณิชย์ 

AC 1/7 32 4 100 

ต.ค. 
2560 

ARY เดอะคลัเลอร์ส บางนา 
วงแหวน 2 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 216/270 684 547 92 

ส.ค. 
2560 

ARY เดอะวิลเลจ  
เอ็กซ์คลซูีฟ บางนา 

ก.ม.10 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 19/19 79 79 100 

ส.ค. 
2560 

ARY เดอะวิลเลจ  
เอ็กซ์คลซูีฟ บางนา 

ก.ม.10-2 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 11/11 62 62 100 

มี.ค. 
2561 

ARY เดอะวิลเลจ  
หทยัราษฎร์-วงแหวน 

 

หทยัราษฎร์- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 17/130 635 73 60 

ก.ค. 
2561 

ARY อารียา บริกก์ รังสิต- 
วงแหวนฯ 

รังสิตคลอง 5 อาคาร
พาณิชย์ 

AC 4/8 32 16 100 

ส.ค. 
2561 

ARY เดอะ วิลเลจ บางนา - 
วงแหวนฯ 2 

 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

ทาวน์เฮ้าส์ AC,AB 32/152 674 139 74 

ต.ค. 
2561 

CHS เดอะคลัเลอร์ วงแหวน-
ราชพฤกษ์ 2 

 

วงแหวน –  
ราชพฤกษ์ 

ทาวน์เฮ้าส์ BB,BA 1/272 573 2 54 

ธ.ค. 
2561 

WHL อารียา บริกก์ รังสิต- 
วงแหวนฯ 2 

 

รังสิตคลอง 5 อาคาร
พาณิชย์ 

AC 0/8 32 - - 

รวม 16,271 10,840  
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ปีที่เปิด
โครงการ 

 
 

ผู้ด า 
เนินการ 

 

ชื่อโครงการ ที่ตัง้โครงการ ประเภท
โครงการ 

กลุม่iลกูค้า
เป้าหมาย 

จ านวนยนิูตที่
ขายได้/ จ านวน

ยนิูตทัง้
โครงการ 

มลูคา่
ขาย 

(ล้าน
บาท) 

ขายแล้ว 
(ล้าน
บาท) 

ความ
คืบหน้า
การ

ก่อสร้าง 
(%) 

คอนโดมิเนียม 

ต.ค. 
2549 

ARY เอ สเปซ เกษตร ถนนเกษตร  
นวมินทร์ 

คอนโด BB 199/205 326 313 100 

พ.ย. 
2549 

ARY เอ สเปซ อโศก-รัชดา ถนนอโศก- 
ดินแดง 

คอนโด BB 2,176/2,178 4,209 4,206 100 

ม.ค. 
2551 

ARY เอ สเปซ เพลย์ ถนนสทุธิสาร
วินิจฉัย 

คอนโด BB 483/485 800 792 100 

มิ.ย. 
2553 

ARY เอ สเปซ สขุมุวิท 77 ถนนสขุมุวิท 77 คอนโด BB,BA 391/443 789 660 100 

มี.ค. 
2555 

ARY เอ สเปซ มี สขุมุวิท 77 ถนนสขุมุวิท 77 คอนโด BB 666/832 1,501 1,165 100 

มี.ค. 
2555 

ARY เอ สเปซ มี  
บางนา 

ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

คอนโด BB 927/960 1,221 1,190 100 

มี.ค. 
2555 

ARY เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-
รัชดา 

ถนนอโศก- 
ดินแดง 

คอนโด AC,AB 448/547 2,433 2,028 100 

ส.ค. 
2556 

ARY เอ สเปซ มี  
รัตนาธิเบศร์ 

ต าบลบางกระสอ 
นนทบรีุ 

คอนโด BB,BA 159/406 885 317 100 

พ.ค. 
2560 

ARY เอ สเปซ เมกา ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

คอนโด BB,BA, 
AC 

1,325/1,366 2,552 2,504 - 

ส.ค. 
2560 

ARY เฉลิมนิจ  
อาร์ต เดอ เมซอง 

สขุมุวิท คอนโด AA 39/124 2,000 557 16 

ก.ค. 
2561 

ARY เอ สเปซ เมกา 2 ถนนคูข่นาน- 
วงแหวน 

คอนโด BB,BA, 
AC 

687/1,003 2,281 1,536 - 

รวม 18,997 15,268  

 

  1บริษัทและบริษัทยอ่ยของอารียา                 2ค าจ ากดัความของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

ARY    หมายถึง  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   AA = โครงการที่มีระดบัราคา 8 ล้านบาทขึน้ไป 
AMM  หมายถึง  อารียา แมนเนจเม้นต์ จ ากดั    AB = โครงการที่มีระดบัราคา 5-8 ล้านบาทขึน้ไป 
COL  หมายถึง  บริษัท คลูสเปซ จ ากดั     AC = โครงการที่มีระดบัราคา 3-5 ล้านบาทขึน้ไป 
CHS หมายถึง บริษัท ชิลล์สเปซ จ ากดั    BA = โครงการที่มีระดบัราคา 2-3 ล้านบาทขึน้ไป 
WHL         หมายถึง บริษัท ไวต์ลิฟวิง จ ากดั    BB = โครงการที่มีระดบัราคา 1-2 ล้านบาทขึน้ไป 
 
  * ยอดขายแล้วที่ระบไุว้ในตาราง หมายรวมถึง ยอดขายให้กบัลกูค้าที่ได้ท าสญัญาซือ้แล้ว ทัง้ที่โอนกรรมสิทธ์ิแล้วและยงัไมไ่ด้โอน 
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สานต่อกระบวนการเดมิและเพิ�มจุดเนน้
เพื�อมุง่สูก่ารพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ตามนโยบาย Sustainable Happiness 

ความสขุ และ สิ�งแวดล้อมที�ยั�งยนื

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี� จาํกัด(มหาชน)

ดําเนินธุรกิจอยู่บนพื� นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น
คุณภาพชีวิตที�ดีซึ�งได้มาจากสังคมคุณภาพที�เกิดจากการอยู่ร่วมกัน
อย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื� อเฟ�� อเผื� อแผ่ ภายใต้สิ�งแวดล้อมที�ดี
สุขภาพที�ดี  จึงเป�นหัวใจสาํคัญของการสร้างความสุขที�ยั �งยืน
“Sustainable Happiness”  โดยดาํเนินการนโยบายนี�นับตั�งแต่
ป� 2559 เป�นต้นมากระทั�งในป� 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั�นพัฒนา
ในทุกกระบวนการทํางาน เพื� อสร้างความรับผิดชอบในสินค้าและ
การบริการ ตลอดจนมีนโยบายรับฟ�งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยได้สานต่อกระบวนการเดิมและเพิ�มจุดเน้นเพื� อมุ่งสู่การพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบาย “Sustainable Happiness” 

ความสุขและสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน แบ่งเป�น 6  สุข ดังนี�

1.   สขุคนสรา้ง : คนงาน หรอื แรงงาน
2.   สขุเจา้บา้น : พนกังาน
3.   สขุลกูบา้น : ผูบ้รโิภค หรอื ลกูบา้น  

4.   สขุเพื�อนบา้น : ผูร้บัเหมา และคู่ค้าวสัดกุ่อสรา้ง
5.   สขุสงัคม : สงัคมและชุมชนใกล้เคียง
6.   สขุสิ�งแวดล้อม : ทกุคนในสงัคม

S T A K E H O L D E R
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สุขคนสร้าง  :
คนงาน  หรือ  แรงงาน

อารียาให้ความสาํคัญในการพัฒนา “คนสร้างบ้าน” ซึ�งได้แก่คนงานและแรงงาน
จึงมีการดูแลแรงงานให้อยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน 
อย่างต่อเนื� อง เพื� อสร้างความสุขอย่างยั�งยืนทั�งกายและใจ สอดคล้องกับ
นโยบาย Sustainable Happiness   ซึ�งเป�นแนวทางการดาํเนินการของ
บริษัทฯ ในการดาํเนินกิจกรรมด้านความยั�งยืน ต่อเนื� องนับตั�งแต่ พ.ศ.2559
และยังเป�นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล โดยเริ�มตั�งแต่
การวิจัยภาคสนาม สาํรวจสภาพชีวิตความเป�นอยู่ภายในที�พักคนงาน และ
พื� นที�ก่อสร้าง สู่การนาํมาปรับปรุงพัฒนาการดาํเนินงาน ที�เกี�ยวข้อง ซึ�ง
เป�นที�มาของโครงการ  “Better Life”  โดยมีมาตรการดังนี�
 
จ้างงานและให้สวัสดิการที�เป�นธรรม
 

ให้คนงานได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์  ทั�งเรื�องของสวัสดิการตาม
กฎหมายกําหนด  และค่าแรงที�ไม่ตํ�ากว่าที�กฎหมายกําหนด  โดยอารียามี
นโยบายให้ทุกบริษัทในเครือ ใช้แรงงานต่างชาติที�ถูกกฎหมายทํางานใน
ทุกโครงการเท่านั�น  มีการจัดตั�งหน่วยงานขึ�นมาดูแลเรื�องแรงงานต่างชาติ
โดยเฉพาะ และให้มีการดูแล ตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอในทุกพื� นที�โครงการ 
ทั�งในการทํางาน  ในที�พักอาศัย ไม่ให้มีการป�ดบัง หลบซ่อน หรือเข้าไป
ทําการใดๆ ในพื� นที�  ซึ�งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในเรื�องการจัดการและ
ควบคุมแรงงานต่างชาติ  ในการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงตาม
ระเบียบการนาํเข้า MOU ของกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้อง เป�นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐต่อรัฐ  จึงเกิดความมั�นคงด้านแรงงาน ป�ญหาต่างๆ ที�พบสามารถ
แก้ไขได้ตรงประเด็นบริหารจัดการได้ง่าย แรงงานมีความสุข เป�นผลให้
คุณภาพงานดีขึ�นตามมา
 
บริษัทฯ คํานึงสิทธิของแรงงานโดยจ่ายค่าแรงไม่น้อยกว่าค่าแรงขั�นตํ�า
ตามที�กําหนด และ อาจสูงกว่าค่าแรงขั�นตํ�าในบางกรณี โดยพิจารณาจาก
ฝ�มือแรงงานและความเชี�ยวชาญ  ซึ�งในกระบวนการจ่ายค่าแรงนั�น บริษัทฯ
ได้พัฒนากระบวนการให้จ่ายค่าแรงตรงตามเวลาที�กําหนดทุกครั�งตามสัญญา
และใช้ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี ให้สามารถเบิกจ่ายผ่านระบบ ATM ได้
เป�นการอํานวยความสะดวกให้คนงานได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้องและ
เป�นธรรม ตรงเวลา และสามารถตรวจสอบได้
 
จัดให้มีสวัสดิการตามที�กฎหมายกําหนด เช่น มีการขึ�นประกันสังคมให้
คนงานไทย และคนงานต่างชาติที�ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิการรักษา
ขั�นพื� นฐาน การตรวจสุขภาพ  นอกจากนี� ยังจัดที�พักอาศัยที�ดี และปลอดภัย
และจัดสิ�งอํานวยความสะดวกอื� นๆ เช่น ร้านค้า สนามกีฬา ให้คนงานได้
ผ่อนคลายภายในแคมป�  รวมทั�ง การส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาของ
บุตรหลานแรงงานในศูนย์การเรียนรู ้สาํหรับเด็กในสถานที�ก่อสร้าง  จนสามารถ
ส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั�นพื� นฐานได้
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พัฒนามาตรฐานแคมป�คนงาน
 

เพื� อดูแลชีวิตความเป�นอยู่ ทั�งในเรื�อง ที�พักอาศัยที�มีสภาพสิ�งแวดล้อมที�ดี
มีระบบจัดการภายในที�ดี  เน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัยพื� นฐาน
 ประกอบไปด้วย
 

มีรั �วรอบแคมป�
อาคารที�พักสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
สถานที�อาบนํ�า และห้องนํ�า แยกหญิงชาย ถูกสุขลักษณะ
สถานที�ล้างจาน มีการวางระบบระบายนํ�าและทําความสะอาดทุกวัน
โรงคัดแยกขยะ พื� นที�คัดแยกขยะประเภทต่างๆ แยกเป�นสัดเป�นส่วน
ระบบสนับสนุนภายในแคมป�คนงาน  บริษัทฯ จัดให้มีตู้ นํ�าดื� มและ
เครื�องซักผ้าหยอดเหรียญให้บริการ
พื� นที�ออกกําลังกาย  เป�นลานอเนกประสงค์ มีอุปกรณ์กีฬาให้คนงาน
ใช้เป�นที�พบปะ ออกกําลังกายร่วมกันหลังเลิกงาน
ระบบสาธารณูปโภค    จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื� นฐานครบครัน
ทั�งในเรื�องของ  ถนน  พื� นทางเดิน ภายในแคมป�คนงาน  ระบบนํ�า-ไฟ
ระบบระบายนํ�า

มีการตรวจมาตรฐานแคมป�คนงานในทุกๆ เดือน เพื� อให้เป�นมาตรฐาน
สมํ�าเสมอ  หากพบจุดบกพร่องจะสามารถแก้ไขได้ทันสถานการณ์ โดย
ผลตรวจ 3 ไตรมาส ในป� 2561 ได้คะแนนเฉลี�ย 95.21 อยู่ในเกรด A คือ
มีมาตรฐานสูงสุด
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และในระยะยาว บริษัทฯได้ดาํเนินการจัดตั�งศูนย์ฝ�กอบรมฝ�มือแรงงาน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื� อรองรับการพัฒนาฝ�มือแรงงานในป� 2562 เป�นการยกระดับ
ขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาว รวมถึงเสริมสร้างให้การฝ�กอบรม
เป�นมาตรฐาน ต่อยอด และขยายผลเป�นหลักสูตรเพิ�มเติมต่อไป
 

ระบบพัฒนาฝ�มือแรงงาน
 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสาํคัญสาํหรับ “คนสร้าง”  จึงได้จัดให้มีการอบรม
และพัฒนาฝ�มือแรงงานต่อเนื� องในทุกๆ ป�  ในป� 2561 บริษัทฯ มีการจัดทํา
หลักสูตรอบรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน  เพื� อเพิ�มทักษะ  และความเชี�ยวชาญ
ในวิชาชีพให้แก่คนงาน  จาํนวน 2 หลักสูตร
 

การใช้
ผลิตภัณฑ์

ปูนกาว ยาแนว
กันซมึ

งานสกิม
(Skim Coat)

พัฒนาพื�นที�ปลอดภัยสาํหรับเด็ก
 

ศูนย์การเรียนรู ้สาํหรับเด็กเกิดขึ�นตั�งแต่ป� 2558 เมื� อ
ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสาํคัญของชีวิตความเป�นอยู่
ของคนงาน โดยได้จัดสถานพักอาศัยซึ�งมีสาธารณูปโภค
ที�พร้อมสาํหรับการดาํรงชีวิตของคนงาน  และยังให้
ความสาํคัญกับผู้ติดตาม คือ ลูกของคนงาน โดยได้
สร้างศูนย์การเรียนรู ้สาํหรับ-เด็กขึ�น เพื� อป�องกันคนงาน
นาํเด็กเข้าไปยังพื� นที�ก่อสร้าง ซึ�งมีความเสี�ยงที�จะเกิด
อุบัติเหตุได้  โดย ศูนย์ฯ เป�ดทําการวันจันทร์-ศุกร์  ซึ�งจะ
มีครูจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
มาประจาํศูนย์ฯ ทําหน้าที� ดูแลเด็กๆ ทํากิจกรรม
เสริมทักษะ  ทั�งด้านการอ่าน การเขียน และอื� นๆ ตาม
ปฏิทินกิจกรรมประจาํวัน
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นับตั�งแต่ป� 2558 มีศูนย์การเรียนรู ้สาํหรับเด็กแล้วทั�งสิ�น 6 แห่ง  ได้แก่  

หทัยราษฎร์  ไทรน้อย  บางบัวทอง  รังสิตคลอง 4  รังสิตคลอง 5  และบางนา  

มีเด็กเข้ามาเรียนรู ้ที�ศูนย์ทั�งสิ�น 152 คน  ซึ�งในป�จจุบันได้ดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  โดยได้ผลักดันเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา
ของรัฐบาล ผ่านโรงเรียนวัดคลองขวาง จาํนวน 17 คน โดยเรียนร่วมกับเด็กไทย
เด็กมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสอบได้ที� 1 และ 2  แยกเป�นระดับชั�น ดังนี�
 

1. ระดับชั�นอนุบาล จาํนวน 7 คน
2. ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที�1 จาํนวน 2 คน
3. ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที�2 จาํนวน 8 คน
 

ความคาดหวังในป�ต่อไป  เรายังคงมุ่งเน้นการสร้างพื� นที�ปลอดภัยสาํหรับเด็ก และ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิตามหลักสากล  โดยเฉพาะอย่างยิ�งเรื�องของการศึกษา 

จะมีการเรียนปรับพื� นฐานที�ศูนย์การเรียนรู ้สาํหรับเด็กฯ และเมื� อเด็กมีความพร้อม
จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐบาล 100%  โดยทางอารียาและ
มูลนิธิฯ จะเป�นสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
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สุขเจ้าบ้าน  :

พนักงาน

PIPCO คือ แนวทางที�ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทุกแผนก ของอารียาฯ
ปฏิบัติร่วมกันเพื� อสร้างวิถี และทิศทางในการทํางานที�สอดคล้อง 

โดยคํานึงถึงการสร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดสิ�งที�ดีที�สุด
ซึ�งเป�นค่านิยมหลัก หรือวัฒนธรรมองค์กร

ที�ถูกปลูกฝ�งจนเป�นหนึ�ง
ใน DNA ของเรา

คุณค่าและค่านิยมองค์กร

อารียาฯ จึงพร้อมที�จะพัฒนาที�อยู่อาศัยให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และพร้อมที�
จะก้าวสู่ความเป�นผู้นาํด้าน Leading Boutique Developer อย่างแท้จริง
 

พนักงาน ถือเป�นกําลังสาํคัญในการขับเคลื� อนธุรกิจ และเป�นทรัพยากรที�มีความสาํคัญเป�นอย่างยิ�ง โดยบริษัทฯ
มีนโยบาย และการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล  เพื� อสนับสนุนการทํางาน สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ 

รวมถึงให้ความสาํคัญต่อการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ  ทั�งนี�ก็เพื� อให้พนักงานทํางานได้อย่างมีความสุข และมี
ประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน
 

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานตั�งแต่ก้าวแรกที�เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯในเรื�องต่างๆ โดยเริ�ม
ตั�งแต่ การปฐมนิเทศสาํหรับพนักงานใหม่ การจัดสถานที�ทํางานและการสร้างบรรยากาศในการทํางาน สวัสดิการ
พนักงาน การสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมพนักงาน การฝ�กอบรมพนักงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเติบโตในสายงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี�
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การปฐมนิเทศสาํหรับพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ (New Employee Orientation) ถือเป�นเรื�องที�บริษัทฯให้ความสาํคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื� อ
เสริมสร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ที�เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังนี�

สร้างความรู้สึกเป�นเจ้าของร่วมกันในองค์กร (Sense of Ownership)  และถือเป�นการต้อนรับ
พนักงานใหม่สู่ครอบครัวอารียา
เสริมสร้างให้พนักงานได้ปรับตัวกับสิ�งแวดล้อมของงานใหม่อย่างมีความสุข   ควบคู่ไปพร้อมกับ       

 การทํางานกับบริษัทฯ
เพื� อให้พนักงานใหม่เข้าใจการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รูปแบบการทํางาน และวัฒนธรรมองค์กร ต่างๆ
เพื� อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบถึงสวัสดิการ และมีการพบปะพูดคุยกับฝ�ายทรัพยากรบุคคลเพื� อตอบ   

 ข้อสงสัย
เพื� อให้พนักงานทราบถึงขอบเขตหน้าที�งานของตนเอง ความเกี�ยวข้องกับฝ�ายงานอื� น และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฐมนิเทศ ได้จัดขึ�นเป�นประจาํ โดยมีกําหนดการเดือนละ 2 ครั�ง ตามรอบวันเริ�มงานของพนักงานใหม่ เพื� อให้
พนักงานใหม่ได้เตรียมความพร้อมตั�งแต่วันแรกที�เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ
 

ทั�งนี�พนักงานใหม่จากทุกฝ�ายงานที�เริ�มงานในช่วงเดียวกัน จะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับประทานอาหารร่วม
กัน เป�นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ�ายงาน อีกทั�งบริษัทฯ ยังเป�ดโอกาสให้พนักงานสามารถแลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน ท่ามกลางบรรยากาศที�เป�นกันเองตลอดการปฐมนิเทศอีกด้วย

การจัดสถานที� ทํางานและการสร้างบรรยากาศในการทํางาน

บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบและจัดสถานที�ทํางานให้มีบรรยากาศที�ดี (Happy Workplace) ทั�งบรรยากาศ
ภายนอก และการตกแต่งภายในสาํนักงาน เพื� อเป�นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุข โดยมี
การตกแต่งพื� นที�ทํางานให้มีบรรยากาศที�เอื� อต่อการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้จัดสรรพื� นที�ส่วนกลางให้พนักงาน
มาใช้ประชุมหรือพูดคุยกันได้ทั�งในแบบทางการ และไม่เป�นทางการ
นอกจากนี�บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันโดยการจัดสรรให้มีพื� นที�สาํหรับกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่
พื� นที�สาํหรับรับประทานอาหารพร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวันในราคาประหยัดสาํหรับพนักงาน  พื� นที�สาํหรับ
เล่นกีฬาป�งปอง ในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน เพื� อให้พนักงานได้รู ้สึกผ่อนคลาย และยังเป�นการกระชับ
ความสัมพันธ์ทั�งในฝ�ายงานเดียวกันและระหว่างฝ�ายงาน
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พนักงานถือเป�นทรัพยากรที�สาํคัญต่อการดาํเนินกิจการและต่อความสาํเร็จของบริษัทฯ ดังนั�นนอกเหนือจากการ
จัดให้มีค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมถึงผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานแล้ว ในแต่ละป� บริษัทฯยังมี
การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการสาํหรับพนักงานเพิ�มเติมเพื� อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
เพื� อให้มีสวัสดิการที�เป�นมาตรฐานเมื� อเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื� อยกระดับความสุขของ
พนักงานอีกด้วย
ทั�งนี� การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯได้คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี�

การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน
งานอุปสมบท
การให้เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี พนักงาน
บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงาน
ถึงแก่กรรม
การจัดชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
การจัดที�พักอาศัยให้พนักงาน
การบริการอาหารกลางวันคุณภาพในราคา
ประหยัด

สวัสดิการที�ช่วยเหลือในเรื� องค่าครองชีพ

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการที�สนับสนุนการออมของลูกจ้าง

การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง
การช่วยค่ารักษาพยาบาล
การรับขวัญคลอดบุตร

สวัสดิการที�พัฒนาสถาบันครอบครัวของ
ลูกจ้าง

สวัสดิการที�ส่งเสริมความมั�นคงในอนาคต
เงินกู้ดอกเบี�ยตํ�า (T-Loan)

สินเชื� อเพื� อที�อยู่อาศัย
Long Service Award สาํหรับพนักงานที�ทํางาน
กับองค์กรมาอย่างยาวนาน

สวัสดิการที�ส่งเสริมสุขอนามัย

ประกันสุขภาพที�คุ้มครองทั�งกรณีผู้ป�วยนอก และ     
 ผู้ป�วยใน
การจัดของเยี�ยมกรณีพนักงานเจ็บป�วย
ตรวจสุขภาพประจาํป�
การให้ความรู ้เรื�องสุขภาพอนามัย
ห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
การจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน

สิทธิการลา

นอกเหนือจากสวัสดิการต่างๆ ที�กล่าวมา บริษัทฯได้
จัดให้พนักงานสามารถลางานได้ตามสิทธิ และ
ความจาํเป�นต่างๆ  ได้แก่  ลาพักร้อน  ลาป�วย  ลากิจ
ลาคลอด  ลาอุปสมบท  ลารับราชการทหาร  ลาทําหมัน 

และลาฝ�กอบรม

สวัสดิการพนักงาน

การสร้างแรงจูงใจ

ในด้านการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที�มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป�าหมายนั�น มีการให้ incentive แก่พนักงานใน
ฝ�ายขาย และงานก่อสร้าง เป�นประจาํทุกไตรมาส รวมถึงมีการให้โบนัสประจาํป�แก่พนักงานทุกคนโดยพิจารณาตาม
ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการประเมินรายฝ�ายงานและรายบุคคล
 

นอกจากนี� บริษัทฯ ยังเห็นคุณค่าและความสาํคัญของพนักงานที�ทุ่มเททํางานให้กับบริษัทฯ เป�นระยะเวลานาน โดย
จะมีรางวัล Long Service Awards เป�นทองคําให้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าวในงานสังสรรค์ช่วงเทศกาลป�ใหม่
ท่ามกลางพนักงานทุกคน เพื� อเป�นเกียรติและส่งเสริมขวัญกําลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงเป�นการสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานคนอื� นด้วย โดยในป� 2559 – 2561  มีพนักงานที�มีอายุงานเข้าเกณฑ์และได้รับรางวัล
ในแต่ละป�ดังนี�
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กิจกรรมพนักงาน (Employee Relation Activity) ถือว่าเป�นสิ�งที�เชื� อมความสัมพันธ์อันดีในบริษัทฯ ส่งเสริม
แรงบันดาลใจ และช่วยให้การทํางานร่วมกันระหว่างฝ�ายงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ซึ�งบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ แก่พนักงานตลอดทั�งป� เช่น

กิจกรรมพนักงาน

กิจกรรมงานป�ใหม่
เป�นงานสังสรรค์ประจาํป� โดยพนักงานทุกระดับจะได้
รับเชิญให้เข้าร่วมงาน ภายในงานพนักงานจะได้พบปะ
กับทีมผู้บริหาร  และพนักงานจากฝ�ายงานอื� น มี
กิจกรรมการแจกรางวัล ผู้บริหารกล่าวคําอวยพร และ
กิจกรรมมอบรางวัลให้กับพนักงานที�มีอายุงาน
ยาวนาน มีการแสดงดนตรีโดยศิลป�นที�พนักงาน
ชื�นชอบ และมีการจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
สังสรรค์กันระหว่างฝ�ายงาน
 

กิจกรรมทําบุญประจาํป�
งานทําบุญประจาํป� เป�นกิจกรรมที�พนักงาน และ
ผู้บริหารจะได้ร่วมกันทําบุญถวายภัตตาหารแด่
พระสงฆ์ และร่วมพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั�งนี�เพื� อให้เกิดสิริมงผล และสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานไปตลอดทั�งป�
 

Inspirational  Talk

กิจกรรม Inspirational Talk จัดขึ�นเพื� อส่งเสริมให้
พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และเข้าใจถึงการทํางาน
ด้วยการสร้างความสุขที�มีตัวตนในความหมายของ
บริษัทฯ โดยได้เชิญบุคคลที�มีชื� อเสียง อาทิ 

แพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ มาพบปะและ
แบ่งป�นประสบการณ์ให้กับพนักงาน นําไปปรับใช้
ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

Town  Hall

ในแต่ละไตรมาส พนักงานจะได้รับฟ�งแนวคิดและ
ข้อมูลจากผู้บริหาร เกี�ยวกับสถานะการดาํเนินธุรกิจ
ในป�จจุบัน และทิศทางการดาํเนินงานในอนาคต 

รวมถึงเหตุการณ์สาํคัญต่างๆที�เกี�ยวกับบริษัทฯ 

เพื� อให้พนักงานรู ้สึกว่าตนเองเป�นส่วนหนึ�งของ
ความสาํเร็จ สร้างความรู ้สึกเป�นเจ้าของ (Sense of

Ownership) ให้กับพนักงานในทุกๆฝ�ายงาน   ทั�งนี�
พนักงานจะมีโอกาสในการสอบถามข้อสงสัย และ
สร้างความรู ้สึกใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ�น
 

Areeyaism  :  The  Journey

เป�นโครงการที�บริษัทฯดาํเนินมาอย่างต่อเนื� อง โดย
กิจกรรมนี�ได้เป�ดโอกาสให้พนักงานทุกฝ�ายงานได้
เยี�ยมชมการดาํเนินงานในโครงการต่างๆไปพร้อมกัน
กับผู้บริหาร ทั�งโครงการแนวสูง และโครงการ
แนวราบ ผ่านการให้ข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื� อให้พนักงานเกิดความรู ้สึก
เป�นเจ้าของ (Sense of Ownership) รวมไปถึง
เกิดความเข้าใจในคุณลักษณะสาํคัญ 4 อย่างของ
โครงการอารียาด้วยการได้สัมผัสประสบการณ์
เยี�ยมชมโครงการจริงด้วยตัวเอง โดยคุณลักษณะ
4 อย่างนี�ได้แก่ Aesthetic Design & Premium

Quality, Sustainable Happiness, Innovative

Living และ Best in Class After Service 

ตลอดจนกระตุ้นค่านิยมหลักขององค์กร  และ
พนักงาน (Areeya 's DNA) ทั�งนี� พนักงานที�
เริ�มงานใหม่ทุกคนจากทุกฝ�ายงานจะได้มีส่วนร่วม
ในการเยี�ยมชมโครงการต่างๆของบริษัทฯ  ผ่าน
Areeyaism : The Journey ด้วยเช่นกัน
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Areeya  Go  Green

กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื�องของสิ�งแวดล้อม โดยยึดหลัก 3R  Reuse  Reduce และ Recycle 

โดยให้เป�นส่วนหนึ�งของลดการเกิดขยะใหม่ภายในองค์กร  โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรม Town Hall  ให้ความรู้ผ่าน
การเล่นเกม  และเชิญชวนให้พนักงานแยกขยะ ด้วยการทําจุด Recycle Drop off ในแต่ละชั�น เพื� อนาํเงินที�ได้
จากการขายขยะไปทําบุญร่วมกัน

ภาพกิจกรรม  Areeyaism  :  The  Journey

อบรมและพัฒนาศักยภาพ
 

          ในป� 2561 ที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู ้และทักษะของพนักงาน โดยนโยบายสาํคัญ คือ
การจัดให้มีการฝ�กอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื� อง  โดยมี Training Roadmap เป�นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานในระยะยาว
          บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ตั�งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ
บริหาร  โดยจัดให้มีหัวข้อฝ�กอบรมเพื� อพัฒนาทักษะต่างๆ  อย่างชัดเจนเพื� อให้พนักงานมีความรู้  ความสามารถ
และมีทักษะในการสอนงาน ถ่ายทอดงาน นําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางานอย่างสูงสุด
          ทั�งนี� การจัดสรรงบประมาณของแต่ละป�เพื� อสนับสนุนเรื�องการฝ�กอบรมพัฒนาบุคลากร  ทั�งในส่วน
การฝ�กอบรมภายใน และการฝ�กอบรมภายนอก เป�นเรื�องที�บริษัทฯ ให้ความสาํคัญเป�นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก
ในป� 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรการฝ�กอบรมพนักงานตลอดทั�งป�จาํนวนทั�งสิ�น 54 หลักสูตร โดยจาํแนกเป�น
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรฝ�กอบรมภายในเกี�ยวกับการปฏิบัติงาน 19 หลักสูตร  กลุ่มหลักสูตรฝ�กอบรมภายใน
เพื� อส่งเสริมการทํางาน 4 หลักสูตร กลุ่มหลักสูตรฝ�กอบรมภายในเพื� อพัฒนาทักษะการบริหาร 6 หลักสูตร และ
หลักสูตรฝ�กอบรมภายนอก 25 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี�
 

หลักสูตรฝ�กอบรมภายในเกี�ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื� อส่งเสริมให้การทํางานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ  หลักสูตรการอบรมจึงมีขึ�น
เพื� อพัฒนาความรู ้และทักษะตามหน้าที�งานให้กับพนักงานในฝ�ายงานต่างๆ  จาํนวน 19 หลักสูตร
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 หลักสูตร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
(คน) 

1 การบ ารุงรักษาสระวา่ยน า้ 30 
2 การสร้างมาตรฐานบริหารงานหลงัการขาย : การแตง่กาย 

บคุลิกภาพและการส่ือสาร 
32 

3 Sales Tool Kits 80 
4 สินเช่ือมือโปร 67 
5 Service Mind 1 ส าหรับบริหารงานหลงัการขายแนวสงู 43 
6 เคล็ดไมล่บัส าหรับนกัขายมืออาชีพ 76 
7 กฎหมายจดัสรรท่ีดนิ 29 
8 ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 35 
9 กฎหมายอาคารชดุ 44 
10 การตรวจสาธารณูปโภค 23 
11 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ส าหรับลกูจ้างทัว่ไป และ ลกูจ้างเข้าท างานใหม่ 
30 

12 เทคนิคการก่อสร้าง 23 
13 เทคนิคการขายทลายเปา้ 68 
14 Dynamics AX2009 Development I-II 4 
15 การจดัการและตดิตามงานก่อสร้าง 16 
16 Service Mind 2 ส าหรับบริหารงานหลงัการขายแนวสงู 43 
17 มาตรฐานงานบริหารงานหลงัการขายแนวสงู 37 
18 Exclusive Training for Construction 12 
19 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดบั หวัหน้างาน 41 

 
 

 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพ่ือสง่เสริมการท างาน  
มีขึน้เพ่ือให้พนกังานทกุฝ่ายงานได้เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อม และสง่เสริมการท างานของตนเองให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ จ านวน 4 หลกัสตูร 
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 หลักสูตร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
(คน) 

1 A-Home (ปฐมนิเทศเพ่ือปรับพืน้ฐานส าหรับพนกังานเข้าใหม)่ 123 
2 เทคนิคการออกจาก Comfort Zone 45 
3 Personal Financial Management 37 
4 Microsoft Office 365 35 

 
 หลกัสตูรฝึกอบรมภายในเพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร  
มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือพฒันาทกัษะการบริหาร ทัง้การบริหารงาน ให้เกิดผลลพัธ์ตามเปา้หมาย และ
บริหารคนให้สามารถท างานได้เตม็ศกัยภาพตามอยา่งมีความสขุ มีจ านวน 6 หลกัสตูร 

 หลักสูตร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
(คน) 

1 Strategic Performance   15 
2 Performance Management 30 
3 Problem Solving & Decision Making 32 
4 Daily Planning & Prioritizing Technique 31 
5 Coaching & Mentoring Technique 22 
6 การก าหนด KPI เพ่ือประเมินผลการปฏิบตังิาน 110 

 
 หลกัสตูรฝึกอบรมภายนอก 

นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในแล้ว เพ่ือให้พนกังานได้รับการแบง่ปันประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึน้จากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯจงึสนบัสนนุให้พนกังานได้เข้าร่วมในหลกัสตูรฝึกอบรมภายนอก (Public 
Training) ซึง่ในปี 2561 มีหลกัสตูรท่ีพนกังานได้เข้าร่วม จ านวน 25 หลกัสตูร ดงันี ้

 หลักสูตร สถำบัน 

1 เทคนิคการออกแบบและใช้ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน(KPIs) 
อยา่งถกูต้องตรงประเดน็และเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องค์กร      

INITIATIV   

2 Digital Transformation 2018     บริษัท ท ูทรี เปอร์สเปกทีฟ จ ากดั 
3 การประมาณราคางานระบบ รุ่น 12      วิศวพฒัน์วิศวกรรมศาสตร์แหง่

ประเทศไทย   
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 หลักสูตร สถำบัน 

4 Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์   

5 Real Tech # 2 By REP Smart City for Life       สมาคมการค้าอสงัหาริมทรัพย์
และพนัธมิตร 

6 CORPORATE LEGAL RISK MANAGEMENT SUMMIT 
2018    

SNP TRAINING 

7 Fintech & Cryptocurrency VS. Law Enforcement    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
8 Unlock Digital Business Transformation   Digital IQ & Marketing Oops  
9 การควบคมุบคุลากร และการบริหารจดัการทรัพย์สิน       สมาคมบริหารทรัพย์สินแหง่

ประเทศไทย   
10 เทคโนโลยี การประกนัภยั และการบญัชีเพ่ือการบริหาร

ทรัพย์สิน      
สมาคมบริหารทรัพย์สินแหง่
ประเทศไทย   

11 กฎหมายและข้อบงัคบัส าหรับการบริหารทรัพย์สิน       สมาคมบริหารทรัพย์สินแหง่
ประเทศไทย   

12 ASP.NET(VB) APPLICATION & SQL SERVER ไอที เอคซะเล้นท์     
13 ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์   
14 มาตรฐานการบญัชี PAEs ท่ีใช้ในปี 61 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์   
15 พืน้ฐานเลขานกุารบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
16 IT Government and IT Risk Management    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์   
17 Refreshment of the role and expectation of a CFO    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์   
18 Service 4.0    สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 
19 หลกัสตูรรวมข้อกฎหมายอสงัหาริมทรัพย์    โรงเรียนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ไทย 
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 หลักสูตร สถำบัน 

20 สมัมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม 

21 การบริหารความเส่ียง   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์   

22 การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์   

23 เร่ืองเลา่ขา่วทจุริตและผิดมาตรฐานบญัชีของบริษัทจด
ทะเบียน รุ่นท่ี 3/61  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์   

24 การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์   

25 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร(Workshop) การท าความเข้าใจ
และทดสอบการควบคมุภายใน  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์   

 
การเก็บรักษา Knowledge & Know-how ท่ีเป็นความรู้เฉพาะของบริษัทฯ  ถือเป็นสิ่งส าคญั  และ 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการจดัท าส่ือความรู้ตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้กบัพนกังาน ทัง้
ในสว่นพนกังานปัจจบุนั และในสว่นพนกังานใหมท่ี่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกบับริษัท ให้สามารถเรียนรู้ ทบทวน และ
รักษาคณุภาพการปฏิบตังิานให้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกนั ผา่นการจดัการองค์ความรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ ได้แก่ 

 จดัท าส่ือการสอน คูมื่อการท างาน เพ่ือสง่ตอ่ความรู้ให้พนกังานท่ีเพิ่งเข้าร่วมงานกบับริษัทฯ และ
เป็นแหลง่ความรู้ส าหรับพนกังานปัจจบุนัในการทบทวนเพิ่มเตมิ 

 สนบัสนนุให้พนกังานอาวโุสท่ีมีทกัษะความสามารถของแตล่ะฝ่ายงาน มาร่วมจดัท าหลกัสตูร และ
เป็นวิทยากร โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะ เชน่ งานขายและงานก่อสร้าง  

 สนบัสนนุให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถ ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น Coaching 
และการอบรมภาคปฏิบตัิ เชน่ ในหลกัสตูรเทคนิคการก่อสร้างได้มีการจดัสอนและให้พนกังานได้ลงมือท า 
ในเร่ืองของการก่ออิฐฉาบปนูให้กบัพนกังานและแรงงาน เพ่ือให้มีทกัษะในการท างานก่อสร้างในแบบท่ี 
บริษัทต้องการ 
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ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน 
 

ในแตล่ะปี บริษัทฯได้ก าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน (Performance Appraisal) โดย
หัวหน้างานจะพิจารณาจากทัง้ในด้านผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะในเชิงพฤติกรรมตามท่ีบริษัทฯ
คาดหวงั ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานและเป็นธรรม ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยพนักงานสามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับเก่ียวกับหัวหน้างานของ
ตนเอง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าท่ีในการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างเหมาะสมเพ่ือใช้ในการก าหนด
แผนพฒันาตอ่ไปในอนาคต 

 
กำรเตบิโตในสำยงำน 
 

การสนบัสนนุพนกังานท่ีมีคณุลกัษณะและผลการปฏิบตัิงานโดดเดน่เป็นท่ียอมรับ เป็นเร่ืองส าคญัท่ี
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายพิจารณาในเร่ืองการเตบิโตในสายงาน (Career Path) ไว้รองรับ โดยในรอบ 
การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี พนกังานในกลุม่นีจ้ะได้รับการเสนอช่ือในการพิจารณาเล่ือนระดบั
ต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ เพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีพนกังานได้ทุ่มเทความสามารถและศกัยภาพท่ีมีให้กบับริษัทฯ และ
เป็นการดงึดดูกลุม่พนกังานท่ีมีความสามารถให้เตบิโตไปพร้อมกบับริษัทฯตอ่ไปในระยะยาว 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนในการพิจารณาปรับต าแหนง่งานอยา่งเป็นธรรม ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้อย่างชดัเจน โดยบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนกังานท่ีได้รับการเสนอช่ือท าการรวบรวมและเสนอ
ผลงานท่ีโดดเดน่ของตนเอง รวมถึงเสนอแนวคดิในการพฒันางานของตนเองหากได้รับการปรับต าแหนง่ ทัง้นี ้
บริษัทฯมีการจดัตัง้คณะกรรมการท่ีประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ายงานตา่งๆ มาร่วมพิจารณา โดยหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณานีไ้ด้ถกูก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 
ส าหรับพนกังานท่ีผา่นการพิจารณา บริษัทฯจะมีการประกาศรายช่ือให้พนกังานทกุคนในได้ทราบโดย

ทัว่กนั เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังานทกุคนในการแสดงความสามารถในการท างาน
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพตอ่ไป  

 
นอกเหนือจากการปรับต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้แล้ว บริษัทฯมีการพิจารณาปรับคา่ตอบแทนให้สงูขึน้โดย

อ้างอิงมาตรฐานตามโครงสร้างเงินเดือนภายใน (Salary Structure) รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบกบัข้อมลูจาก
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แบบส ารวจเงินเดือนภายนอก (Salary Survey) ซึ่งท าให้สามารถก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมรวมถึง
พิจารณาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ทัง้นีใ้นเร่ืองการเตบิโตในสายงาน บริษัทฯ ยงัมีนโยบายรองรับในเร่ืองแผนพฒันา (Development 

Plan) โดยมีการวิเคราะห์จดุแข็งและจดุท่ีควรพฒันาเป็นรายบคุคล เพ่ือให้พนกังานมีความมัน่ใจในความรู้
ความสามารถของตนเองในการท่ีจะเติบโตไปกบับริษัทฯ ตอ่ไป 

 
   จากการด าเนินงานตามนโยบายในการพฒันาศกัยภาพและดแูลพนกังานทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้น  
วตัถุประสงค์ก็เพ่ือให้พนกังานท างานได้อย่างมีความสุข   ดงัจะเห็นได้จากข้อมูลอตัราการลาออก(Turnover 
Rate) เปรียบเทียบปี 2559  ปี 2560 และปี 2561  ข้อมลูได้แสดงให้เห็นว่าอตัราการลาออกของพนกังานลดลง 
จากร้อยละ 31.10 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 27.05 ในปี 2560 และในปี 2561 ท่ีผ่านมาอตัราการลาออกลดลง
เหลือร้อยละ 24.80 
 

ปี จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 
พนักงำนลำออก 

จ ำนวน % 

2559 701 218 31.10 
2560 632 171 27.05 
2561 629 156 24.80 
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ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน นับเป�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�มีความสาํคัญในงานด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  ป�จจุบันงานนวัตกรรมด้านการออกแบบการก่อสร้างที�เป�นมิตรต่อผู้บริโภค
เกิดการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป�นเรื�องความสวยงาม ความทันสมัยผลิตภัณฑ์ กระทั�งเรื�อง
ของทําเลที�ตั�งโครงการ   อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ   ยังมุ่งหวังที�จะคิดค้นและสร้างความแตกต่าง
เพื�อให้เกิดความยั�งยืนในการอยู่อาศัย

งานบริหารชุมชน

เริ�มต้นพัฒนางานตั�งแต่การบรกิารพื�นฐาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด และน่าอยู่ เป�นมาตรฐาน  โดยมีการใช้กรอบ
การดําเนินงานของ ISO หรอื ระบบบรหิารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลเข้ามาปรบัใช้ในการดาํเนินงานบรหิาร-

ชุมชน  โดยมีการพัฒนาระเบียบปฏิบัติ(QP) วิธีปฏิบัติงาน(WI) และเอกสารควบคุมต่างๆ เพื�อให้มีมาตรฐานใน
การดําเนินงาน  โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบการทํางานอย่างสมํ�าเสมอในทุกเดือน เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการบรกิารลูกบ้าน

สุ ข ลู ก บ้ า น
:  ผู้ บ ริ โ ภ ค  ห รื อ  ลู ก บ้ า น

เราได้พยายามสรา้งสรรค์นวัตกรรมความสุขแก่ผู้บรโิภค หรอืลูกบ้าน  โดยเริ�มต้นจากการสรา้งความสุขด้วย
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบการใช้ชีวิตเพื�อการอยู่อาศัยที�มีความสุขอย่างยั�งยืน  โดยคํานึงถึงสิ�งแวดล้อม
คุณภาพชีวิต และการลดภาระค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  มีการดําเนินงานดังนี�

งานบริการซ่อมแซมในระยะประกัน (AFTER SALE SERVICE)

ได้นํา Application Areeya Family มาเป�นช่องทาง
ในการแจ้งซ่อมตั�งแต่ป� 2559  และมีการปรบัปรุง
พัฒนาอยู่เสมอ โดยลูกบ้านสามารถเลือกวันที�สะดวก
และติดตามสถานะใบงานผ่าน  Application  ได้
ด้วยตนเอง  และเพื�อให้มีการควบคุมงานให้เป�นไป
ตามมาตรฐานงานที�กําหนด  โดยได้นาํข้อมูลรวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรบัปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอด
จนทําให้ในป� 2561 ได้รบัคะแนนประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีและดีมาก เฉลี�ยตลอดทั�งป�ที�รอ้ยละ 90.33

COMMUNITY SERVICE
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ศูนย์บริการข้อมูลลูกบ้าน (CALL CENTER)

เป�นศูนย์บรกิารข้อมูลลูกบ้าน  ที�ให้บรกิารข้อมูลครบวงจรเพื�ออํานวยความสะดวกตั�งแต่เป�นลูกค้าจนกระทั�งมาเป�น
ลูกบ้าน ผ่านหลากหลายช่องทาง

จากการดําเนินงานภายใต้เป�าหมายการพัฒนาที�ยั �งยืน (Sustainable

Development Goals–SDGs)  มุ่งหวังให้เกิดความสุข เพื�อสนอง
ความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของกิจกรรมสาํหรบัลูกบ้านนั�น
เราจึงเน้นให้เกิดประโยชน์ใน 3 ส่วน คือ สัมพันธภาพ  สุขภาพ และ
สิ�งแวดล้อม เพื�อสนับสนุนเป�าหมาย SDGs  สู่การพัฒนาไปสู่สังคม
แห่งความยั�งยืน
 

เราได้จึงได้ทํากิจกรรมที�สรา้งความสัมพันธ์มารวมไว้กับกิจกรรมที�
เกี�ยวข้องกับสุขภาพและสิ�งแวดล้อม ดังนี�

โดยจะให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ให้ข้อมูลสินค้า ทําเลที�ตั�ง  การเดินทาง  รบัแจ้งซ่อมแซมบ้านในประกัน  รบัเรื�องรอ้งเรยีน 

พรอ้มมีการติดตามผลการให้บรกิารและตรวจสอบการให้บรกิาร 100%  เพื�อให้มีการควบคุมงานให้เป�นไปตาม
มาตรฐานงานที�กําหนด  และได้มีการสาํรวจความพึงพอใจต่องานบรกิารของ Call Center ตลอดป� 2561 พบว่า
ผู้ใช้บรกิารมีความพึงพอใจมากและพึงพอใจ รอ้ยละ 96.21

โทรศัพท์  1797 และ 02-7989800

Application Areeya Family 

Live Chat ผ่าน website: www.areeya.co.th

งานบริหารกองทุนและการส่งมอบโครงการ

ในส่วนงานบรหิารกองทุนและการส่งมอบโครงการแก่คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคณะกรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุด เน้นการบรหิารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกบ้าน คณะกรรมการนิติบุคคล และต่อบรษัิทฯ
โดยกระบวนงานหนึ�งที�เป�นหัวใจคือการสรา้ง และดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการให้ครบถ้วน และอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พรอ้มใช้งานอยู่เสมอ จึงทําให้ไม่กระทบต่อการอยู่อาศัยของลูกบ้าน และสามารถลดระยะเวลาความล่าช้า
ในการส่งมอบสาธารณูปโภคให้ตรงเวลาเมื�อครบกําหนดการดูแลตามกฎหมาย  เป�นส่วนสาํคัญที�ลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ�มโอกาสให้บรษัิทได้ โดยในป� 2561 สามารถจัดตั�งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและส่งมอบไปแล้ว 

3 โครงการ และมีแผนส่งภายในป� 2561  อีก 2 โครงการ  รวมทั�งสิ�น 5 โครงการ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที�ส่งเสริมการพัฒนาที�ยั�งยืน

สุขภาพ สิ�งแวดล้อม

สัมพันธภาพ

กิจกรรมปลูกผักปลูกรัก
กิจกรรมปลูกผัก ปลูกรกั เกิดขึ�นจากการรว่มมือรว่มใจของลูกบ้าน มารว่มกันปลูกผักปลอดสารพิษลงแปลงส่วนกลาง
ส่งผลให้เกิดเป�นจุดเริ�มต้นของเครอืข่ายลูกบ้าน  ในนาม A Hero  ที�จะมาช่วยกันปลูก และช่วยกันดูแลแปลงผัก-

ส่วนกลาง เกิดเป�นความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านภายในโครงการ  ตลอดจนเป�นการสรา้งสังคมที�มีความเอื�อเฟ�� อเผื�อแผ่
และสมานสามัคคีต่อไปในอนาคต
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กิจกรรม DIY (รณรงค์สร้างจิตสาํนึกในการคัดแยกขยะ)
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูแ้ละสรา้งจิตสาํนึกตามหลักการ 3R 

Reused Reduce Recycle ผ่านกิจกรรม DIY เป�นกิจกรรม
สาํหรบัเตรยีมความพรอ้มไปสู่การคัดแยกขยะจรงิในอนาคต  โดย
ในป� 2561 ดาํเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วทั�งหมด 8 ครั�ง ลูกบ้าน
ให้การตอบรบัเป�นอย่างดี มีผู้เข้ารว่มกิจกรรม 318 คน  จาก 

5 โซน คือ โซนไทรน้อย โซนบางบัวทอง โซนบางนา โซนหทัยราษฎร์
และโซนรงัสิต กิจกรรมที�จัดขึ�นได้แก่

ความสาํเรจ็ของกิจกรรม ตั�งแต่ป� 2560  เป�นต้นมา  มีโครงการทําดาํเนินงานไปแล้วรวม 13 โครงการ  จาก 5 พื�นที� 
ได้แก่  บางนา-วงแหวน , วงแหวน-รามอินทรา , รงัสิต-ลําลูกกา , รงัสิต-วงแหวน  และกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์   มี
สมาชิก A Hero  จาํนวน 119 คน  จากผู้รว่มกิจกรรมทั�งสิ�น 232 คน  คิดเป�นรอ้ยละ 51.29  จากผลตอบรบัของ
ลูกบ้านเป�นอย่างดี  จึงได้มีการต่อยอดกิจกรรมไปสู่ตลาดนัดคนรุน่ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้ชื�อ A Green Market

DIY ตกแต่งกระถางต้นไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน 

DIY นา�ิกาจากสะดึง
DIY ตกแต่งกระเป�าผ้ารกัษ์โลก
DIY โคมไฟรูปสัตว์จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน
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สุ ข เ พื� อ น บ้ า น
:  ผู้ รั บ เ ห ม า  ผู้ จาํ ห น่ า ย สิ น ค้ า แ ล ะ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง

แนวคิดหลักในการดําเนินธุรกิจ  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี� จาํกัด(มหาชน)

มิได้เพียงคํานึงถึงผลกําไร และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ภาคธุรกิจเท่านั�น แต่ยังคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ�งแวดล้อม  เพื�อมุ่งมั�นสู่ความเป�นเลิศด้านงานก่อสร้าง โดยมุ่งหวัง
ให้บ้านเป�นจุดเริ�มต้นของความสุข โดยดําเนินการดังนี�

Construction Site Standards

บรษัิทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป�นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย
โดยมีข้อกําหนดด้านมาตรฐานครอบคลุมตั�งแต่เริ�มเข้าพื�นที�พัฒนาโครงการ ระหว่างงานก่อสรา้ง
และเมื�อป�ดโครงการก่อสรา้ง

A Subcontract

บรษัิทฯ มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมของโครงการให้มีความเป�นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย โดยมีข้อกําหนดด้านาตรฐาน
ครอบคลุมตั�งแต่เริ�มเข้าพื�นที�พัฒนาโครงการ ระหว่างงานก่อสรา้ง และเมื�อป�ดโครงการก่อสรา้งการดําเนินการก่อสรา้ง
โดย ว่าจ้างผู้รบัเหมารายอื�นทั�งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที�มีคุณภาพ และมีความมั�นคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนรว่มใน
การดําเนินธุรกิจการก่อสรา้ง การพัฒนาระบบงานก่อสรา้ง มุ่งเน้นคุณภาพของการก่อสรา้งเพื�อสรา้งความเชื�อมั�น และ
ความไว้วางใจ ในการบรหิารจัดการ และสิ�งที�สาํคัญคือลดความเสี�ยงที�ทําให้โครงการก่อสรา้งล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ 

การพัฒนาระบบ A Subcontract ช่วยสนับสนุนการการทํางานของผู้รบัเหมา กับ บรษัิทฯ ในเรื�องลดเวลาลดขั�นตอน
การทํางาน และลดปรมิาณเอกสาร บันทึกการก่อสรา้ง ในแต่ละงานด้วยระบบ เพื�อสะท้อนคุณภาพการทํางานของผู้รบัเหมา
ในแต่ละราย เป�นข้อมูลในการปรบัราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด วิเคราะห์จัดเกรดผู้รบัเหมา เพื�อสามารถปรบั
อัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รบัเหมาฝ�มือดีที�ได้รบัความไว้วางใจหลังจากที�ได้รว่มงานกันมาระยะหนึ�งแล้ว
 

A Supplier Online System

บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด (มหาชน) และในเครอืทั�งหมด มีการซื�อขายกับ ผู้ขาย(Vendor) โดยมีการสั�งซื�อสินค้าและ
ส่งของ ซึ�งในขั�นตอนการส่งของประกอบด้วยการวางบิล เพื�อเบิกเงินตามรายงานที�จัดส่ง และ ตาม PO แนวคิดการพัฒนา
ระบบ A Supplier Online System จะช่วยอํานวยความสะดวกระหว่างบรษัิทคู่ค้าของอารยีาฯ  ในการส่งของ วางบิล  โดย
ผู้ขายจะควบคุมการส่งสินค้าให้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการส่งของ ลดความผิดพลาดในการส่งของระหว่างผู้ขายกับ
คลังเก็บของที�หน้างานของบรษัิท ลดเวลา ลดเอกสาร ลดขั�นตอนในการวางบิล  และขั�นตอนการตรวจสอบเอกสาร  การใช้
ระบบออนไลน์ทําให้ผู้ขายสามารถวางบิลได้ทุกวัน
 

Safety

A Model for Better Life เป�นหนึ�งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เกิดการดูแลคนงานอย่างครบวงจร โดยมี
เป�าหมายสาํคัญเพื�อแก้ป�ญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝ�มือ ด้วยการสรา้งขวัญกําลังใจให้แก่แรงงานต่างด้าว  การสรา้ง-

สุขภาวะในชีวิตประจาํวันให้มีสุขอนามัยที�ดี สรา้งสภาพแวดล้อมและสิ�งแวดล้อมที�น่าอยู่ และการลดความห่วงกังวลต่อ
บุตรหลานโดยการสรา้งศูนย์การเรยีนรูส้าํหรบัเด็กในพื�นที�ก่อสรา้งให้เป�นพื�นที�ปลอดภัย ซึ�งบรษัิทได้ดําเนินกระบวนการนี�
บนพื�นฐานความคิดว่า เมื�อแรงงานมีสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ไม่มีห่วงกังวล จะมีความพรอ้มในการทํางาน ทําให้งาน
มีประสิทธิภาพ และอยากอยู่กับอารยีาไปนานๆ
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เมื�อแรงงานได้ทํางานแบบเดิมซํ�าๆ จะมีประสบการณ์เพิ�มพูนขึ�น เกิดเป�นความเชี�ยวชาญ เท่ากับมีฝ�มือดีขึ�น จะได้รบั
ค่าตอบแทนมากขึ�นตามระดับฝ�มือ เป�นวงจรที�สรา้งความมั�นคงให้กับแรงงานและครอบครวัทั�งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมครอบครวั ซึ�งส่งผลดีต่อบรษัิทที�จะได้ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบแก่ลูกค้าได้ตรงเวลา ลดป�ญหา
การแก้ไขงานหรอืทําซํ�า จึงเป�นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาที�สูญเปล่า และเป�นการเพิ�มศักยภาพการแข่งขันให้กับบรษัิทได้
 

Supplier ABC

บรษัิทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้รบัเหมารายอื�นทั�งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที�มีคุณภาพ และมีความมั�นคงทางการเงิน เข้ามามี
ส่วนรว่มในการดําเนินธุรกิจการก่อสรา้ง โดยในระยะเวลาที�ผ่านมาทางบรษัิทฯ ก็ได้สั�งสมประสบการณ์และทีมงานที�มี
คุณภาพเพื�อดาํเนินการก่อสรา้งด้วยตนเองเพื�อสรา้งความเชื�อมั�น และความไว้วางใจ ในการบรหิารจัดการ จึงลด
ความเสี�ยงที�ทําให้โครงการก่อสรา้งล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซึ�งบรษัิทฯ จะกําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรง และ
ค่าวัสดุก่อสรา้งให้กับผู้รบัเหมา และจะทําการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการทํางาน และต้นทุนการก่อสรา้ง
ให้เป�นไปตามที�บรษัิทฯ กําหนดไว้
 

เนื�องด้วย ทางบรษัิทฯ ได้ดาํเนินธุรกิจมายาวนานเป�นระยะเวลาพอสมควร ทําให้ทีมงานสั�งสมแรงงาน และผู้รบัเหมา
รายย่อยและรายกลางเป�นจาํนวนพอสมควร แต่ความเป�นจรงิสภาวะเศรษฐกิจนั�น มีทั�งขาขึ�นและขาลง ทางทีมงานจึง
ไม่ประมาทในการรบัมือกับเหตุการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นได้ เพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงของทางบรษัิทฯ กลยุทธ์
ในการรบัมือ คือ ต้องมีการปรบัราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด รวมทั�งจัดเกรดผู้รบัเหมา เพื�อสามารถปรบั
อัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รบัเหมาฝ�มือดีที�ได้รบัความไว้วางใจหลังจากที�ได้รว่มงานกันมาระยะหนึ�งแล้ว และประการสาํคัญ
ต้องใช้ระบบก่อสรา้งกึ�งสาํเรจ็รูปมากขึ�น ทั�งงานโครงสรา้ง งานพื�น งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบเพื�อลดอัตรา พึ�งพา
แรงงานให้น้อยลง เป�นวิธีที�จะช่วยแก้ป�ญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มี
การเพิ�มจาํนวนผู้รบัเหมา และแรงงานฝ�มือเพื�อลดผลกระทบดังกล่าว
 

คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสรา้ง ถือว่าเป�นส่วนสาํคัญที�จะช่วยเสรมิให้บรษัิทฯ ประสบความสาํเรจ็ตามเป�าหมายที�
กําหนดไว้ได้ ดังนั�นบรษัิทฯ จึงเข้มงวดทั�งในเรื�องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสรา้ง ระยะเวลา และต้นทุน ให้เป�นไป
ตามแผนที�กําหนดไว้ โดยทางบรษัิทฯ ได้มีการนําระบบการบรหิารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสรา้ง ซึ�งจะช่วยลด
ความซํ�าซ้อนในการใช้ทรพัยากร เพิ�มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นาํไปสู่ความเป�นสากล อีกทั�งยังมีทีม QC

ส่วนกลาง ที�ทําหน้าที�ตรวจสอบคุณภาพและปรมิาณของงานก่อสรา้งให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสรา้ง
ของบรษัิท อันก่อให้เกิดการทํางานที�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี�ทางบรษัิทฯ ยังได้ตั�งทีมงานหาจุดอ่อน
ของระบบการก่อสรา้งทั�วไป  และนาํมาพัฒนาการก่อสรา้งของทางบรษัิทฯ อีกด้วย  แต่อย่างไรก็ตามเนื�องจาก
การก่อสรา้งและพัฒนาโครงการจะมีป�จจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ�น
ค่าแรงงานขั�นตํ�า การปรบัราคาของวัสดุก่อสรา้ง เป�นต้น ดังนั�น บรษัิทฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื�อลดป�ญหา
ผลกระทบ เช่น การปรบักลยุทธ์เป�น “สรา้งบ้านก่อนขาย” เพื�อสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื�อง
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สุขสังคม :

สิ� ง ที�บริษัทฯ  ดาํ เ นินงานมาตลอด  คือ  การมุ่งมั�นพัฒนาในทุกกระบวนการทํางานบนพื� นฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาโดยตลอด  ใส่ ใจ ในทุกบริการและความต้องการของลูกบ้ านและ ชุมชนโดยรอบ  เพื� อสร้างความสุข
ความสัมพันธ์  และความเข้มแข็ง   นํา ไปสู่การพัฒนาและเ กิดเป�น  “ ชุมชนสุขยั�งยืน”  ตามหลัก  Susta inable
Happiness  มุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจเพื� อสังคมอย่างแท้จริง   โดยมุ่ง เน้นพัฒนา  2  ส่วน

สังคมและชุมชนใกล้เคียง

จากนโยบาย  “Susta inable  Happiness”  รักษ์ โลก  รัก เรา   จึง ได้จัด ทําแนวทางพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยคํา นึงถึงสิ� งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนยั�งยืน เป�นหลัก  ดังนี�

ส่วนของชุมชนในโครงการ

ปรับสวนในพื� น ที� ส่ วนกลาง   ให้ เป�นสวนสวยงามปลอดสารพิษ  ปลูกผักสวนครัวและไม้ยืน ต้น
ที�สามารถนํามารับประทานได้
การเ ลือกใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์ เข้ ามาทดแทนพลังงานไฟฟ�า ในพื� น ที� ส่ วนกลาง
ของโครงการ  เพื� อลดค่า ใช้จ่ ายระยะยาวให้ กับลูกบ้ าน  

การออกแบบระบบจัดการนํ�า ให้สามารถนํา นํ�า ที� ใช้แ ล้วผ่ านกระบวนการคัดกรองบาํบัดนํ�าจนมี
ค่ า ที�ปลอดภัยตามมาตรฐาน  และนาํกลับมาใช้ ในพื� น ที� ส่ วนกลางของโครงการเพื� อลดปริมาณ
การใช้นํ�าประปาและลดค่า ใช้จ่ าย   

รณรงค์ ให้ลูกบ้ านในโครงการร่วมกันดาํ เนินการคัดแยกขยะ   เพื� อลดปริมาณขยะและนําขยะที�
สามารถใช้ ไ ด้สู่กระบวนการรีไซ เ คิล
เพิ�มพื� น ที� เพื� อส่ง เสริมการออกกํา ลังกายภายในโครงการ  เช่น  ทางป�� นจักรยาน  และสนามบาส -

เ ก็ตบอล

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นั�น ชุมชนใกล้ เ คียงโครงการนับว่ ามีความอ่อนไหวค่อนข้ างสูง   ดังนั�น
บริษัทต้องมีความรับผิดชอบและดาํ เนินงานก่อสร้างโดยไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนข้ างเ คียง   ดังนี�

ส่วนของชุมชนใกล้เคียง

ปฏิบั ติตามข้อตกลงในสัญญาโดยสมบูรณ์
พัฒนาโครงการตั�งแต่ขั�นตอนแรกของงานก่อสร้างจนถึงขั�นตอนสุดท้าย  ด้วยความ
ระมัดระวัง  ให้ เป�น ไปตามมาตรฐานงานที� กําหนด
เน้นการทํางานเชิงป�องกันความเสี�ยง  เพื� อลดผลกระทบที�อาจเ กิดขึ� น
เป�ดช่องทางร่วมประสานงานหรือร้องเรียนผ่ าน  Cal l  Center
กํา กับ  ติดตาม  และแก้ ไขกรณี เ กิดป�ญหาจากการร้องเรียน  ให้สิ�นสุดทุก เรื� อง  ไม่มีการเพิก เฉย
หรือละ เลย
เพิ�มพันธมิตรคู่ ค้ า ในพื� น ที� รอบโครงการ

ผลที�เกิดขึ�น

ไม่มีการคัดค้านในพื� น ที�พัฒนาโครงการจนไม่สามารถพัฒนาโครงการได้
เ กิดการสร้างรายได้ทางอ้อมแก่ ชุมชนรอบโครงการ  ในด้านที�พักอาศัย  การเช่า ที�ดิน  ร้านค้า
และการทํางานร่วมกัน
ลดต้นทุนด้ านการขนส่งหรือ เวลาในการสั�งสิน ค้า ไ ด้  เมื� อ เ ทียบกับการสั�งข้ ามพื� น ที�
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สุ ข สิ� ง แ วด ล้ อม  :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นที�จะเป�นส่วนหนึ�งในการลดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
หรือหรือภาวะโลกร้อน  จึงบรรจุให้เป�นหนึ�งในนโยบายหลัก
ในป� 2560 นั�นคือ Sustainable Happiness  ความสุข เเละ
สิ�งเเวดล้อมที�ยั�งยืน  การพัฒนางานด้านสิ�งแวดล้อมนั�น
ดาํเนินงานบนฐานของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกบ้าน  สังคม
ตลอดจนทุกคนที�อยู่บนโลกใบนี�  โดยในป� 2561 ได้ดําเนินการ
ด้านความสุข และสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน 5 เรื�อง ได้แก่

ทุ กคน ในสั งคม

ระบบบาํบัดนํ�าเสียเพื� อนาํนํ�ากลับมาใช้ใหม่ (Wastewater
Treatment System)

ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)
ทางป�� นจักรยาน (Bicycle Lane) และพื� นที�ออกกําลังกายอื� นๆ
แปลงผักปลอดสารพิษ (Organic vegetable)

การจัดการขยะ (Waste)

อ า รีย า
รัก ษ์ โ ล ก

WASTEWATER

TREATMENT

SYSTEM

SOLAR  CELL

B ICYCLE  LANE

ORGAN IC

VEGETABLE

WASTE
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ร ะบบบาํ บั ดนํ�า เ สี ย เพื� อ นํา นํ�า ก ลั บม า ใ ช้ ใ หม่
(WASTEWATER  TREATMENT  SYSTEM )

จากเป�าหมายการพัฒนางานที�คํานึงถึงสิ�งแวดล้อม และลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืนนั�น  ได้มาสู่นวัตกรรมการพัฒนา
โครงการที�ให้มีระบบบาํบัดนํ�าเสียรวม ที�สามารถนาํนํ�าทิ�งในส่วนของ
การซักล้างของแต่ละบ้านรวมทั�งโครงการมาสู่กระบวนการบาํบัด
พิเศษที�แตกต่างจากระบบเดิมเพื� อให้ได้ค่ามาตรฐานจนสามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ได้    โดยมีการติดตั�งระบบให้นาํนํ�าที�บาํบัดแล้ว
ไปรดนํ�าที�สวนและแปลงผักส่วนกลาง นอกจากนั�นยังสามารถใช้
ประโยชน์อื� นๆ ได้อีก  เช่น การล้างถนนทําความสะอาดพื� นที�ส่วนกลาง
เป�นการลดอัตราการใช้นํ�าประปา และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ
โครงการในอนาคตได้อย่างยั�งยืน  จากการคํานวณจากปริมาณ
นํ�าประปาที�ใช้รดนํ�าต้นไม้ที�สวนส่วนกลางทั�งป�  พบว่าสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 21,600 บาท /ป� /โครงการ

การลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั�งยืน นับเป�น
โจทย์สาํคัญต่อการตอบสนองเป�าหมาย SDGs  ในด้านสิ�งแวดล้อม  

นับตั�งแต่ป� 2559 บริษัทได้ผนวกแนวคิดการใช้พลังงานสะอาดไปควบคู่
กับผลประโยชน์ของลูกบ้านในระยะยาว  จึงได้ออกแบบโครงการโดยให้มี
การใช้ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)  สาํหรับเป�นไฟส่องสว่าง
บริเวณถนนส่วนกลาง   และภายในสวนส่วนกลางเป�นมาตรฐาน
ทุกโครงการ
 

การใช้ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) นอกจากจะเป�นการใช้
พลังงานสะอาดเพื� อให้เกิดความยั�งยืนด้านพลังงานแล้ว ยังเป�นการลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนการเดินระบบไฟฟ�าและอุปกรณ์ต่างๆ   รวมไปถึง
ลดค่าไฟฟ�าส่องสว่างสาํหรับนิติบุคคลได้ในระยะยาวอีกด้วย

ไ ฟฟ� าพ ลั งง านแสงอ า ทิตย์  (SOLAR  CELL )
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ทางป�� น จั ก รย าน  (B ICYCLE  LANE )  

แล ะพื� น ที� สาํ ห รั บ ออก กํา ลั งก าย อื� น ๆ

ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในป�จจุบัน  ทุกภาคส่วนต่างตื� นตัว 

ให้ความสาํคัญ และพยายามเป�นส่วนหนึ�งในการบรรเทาป�ญหาดังกล่าว 

อารียาในฐานะผู้พัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์ และงานด้านบริหารชุมชน
ได้มีความตระหนักถึงป�ญหาสิ�งแวดล้อม  จึงออกแบบโครงการ และ
การใช้ชีวิตเพื� อช่วยลดมลพิษ และลดการใช้พลังงาน  โดยจัดให้มี
ทางป�� นจักรยานในส่วนของถนนส่วนกลางและที�จอดจักรยานบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ  เพื� อรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยาน และ
มีส่วนร่วมในการลดมลภาวะของโลก  ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพที�
แข็งแรงจากการออกกําลังกายง่ายๆ ในโครงการ  นอกจากนั�น 

ในบางโครงการยังได้จัดให้มีพื� นที�ออกกําลังกายอื� นๆ ภายในโครงการ เช่น
สนามบาสเก็ตบอล เป�นต้น  โดยได้ดาํเนินการแล้วที� โซนกาญจนาภิเษก –

ราชพฤกษ์  และโซนบางนา

จากแนวคิดของการใส่ใจในสุขภาพที�ดีของลูกบ้าน  อารียาจึงได้พัฒนา
แนวคิดการออกแบบพื� นที�สีเขียวในโครงการให้เกิดประโยชน์และเกิด
ความยั�งยืนสูงสุดแก่ลูกบ้านนับตั�งแต่ป� 2559 เป�นต้นมา  เริ�มต้นจาก
การปรับเปลี�ยนสวนสวยที�แต่เดิมจะเน้นปลูกต้นไม้ใหญ่  และไม้ประดับ
เพื� อความร่มรื�นและสวยงามเพียงอย่างเดียว  มาเป�นปลูกต้นไม้ใหญ่
ที�สามารถรับประทานผล หรือยอดได้  เช่น มะม่วง  ขี�เหล็ก  สะเดา 

ชะมวง  ชมพู่นํ�าดอกไม้ และแคนา เป�นต้น  นอกจากนั�นยังได้มี
การออกแบบแปลงผักปลอดสารพิษที�เป�นมาตรฐานไว้สาํหรับ
ทุกโครงการ  เพื� อให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษที�สดใหม่ และ
ตรงตามความต้องการ  เช่น พริก กะเพรา โหระพา แมงลัก ชะพลู 
เตยหอม สะระแหน่ มะเขือ มะกรูด มะนาว เป�นต้น

แปลงผั กปลอดส า รพิ ษ  “ โ ค รงก า รปลู กผั ก  ปลู ก รั ก”
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แปลงผักปลอดสารพิษนั�นนอกจากลูกบ้านจะสามารถเก็บผักไปรับประทานได้แล้ว  แปลงผักยังสามารถเป�น
จุดศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านได้อีกด้วย  คือ เมื� อลูกบ้านย้ายเข้าอยู่ในโครงการ
ตามจาํนวนที�เหมาะสมแล้ว  จะมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกรัก” โดยเชิญชวน
ลูกบ้านมาพบปะเพื� อสร้างความสัมพันธ์กัน  พร้อมกับสร้างความเป�นเจ้าของของแปลงผักส่วนกลาง โดยการ
ให้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลร่วมกัน เป�นการสร้างสังคมที�มีความเอื� อเฟ�� อเผื� อแผ่ และเกิดเป�นสังคม
แห่งความยั�งยืนตลอดไป
 

ผลจากการดําเนินงาน
นับตั�งแต่ป� 2559  ได้จัดให้มีแปลงผักมาตรฐานในทุกโครงการ  และในป� 2560 จนถึงป�จจุบัน ได้จัดกิจกรรม
ให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูก และดูแลแปลงผักสวนครัวแล้ว  13 โครงการ  ใน 5 โซน  ได้แก่  โซนบางนา  

โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์  รังสิต-ลําลูกกา , รังสิต-วงแหวน   และโซนวงแหวน-รามอินทรา 

 

การต่อยอดกิจกรรม
ต่อเนื� องจากการมีโครงการปลูกผัก ปลูกรัก  ได้มีแนวคิดสร้างการรับรู้ในเรื�องสุขภาพผนวกกับเรื�องสิ�งแวดล้อม
ให้เกิดการรับรู ้เป�นวงกว้าง ผ่านการจัดกิจกรรม A Green Market  เป�นตลาดนัดคนรุ ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ  และ
ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษให้กับลูกบ้าน  โดยภายในงานจาํหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที�เป�นมิตรกับ
สิ�งแวดล้อม  งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร  ลดการใช้ถุงพลาสติก  เพิ�มกิจกรรมที�น่าสนใจเพื� อกระตุ้นการตระหนัก
ถึงการใส่ใจสิ�งแวดล้อม  เช่น การสะสมแสตมป�เพื� อลุ้นรับของรางวัล โดยการงดรับถุงพลาสติกจากร้านค้า 

การนําขยะรีไซเคิลมาเล่นเกมส์รับของรางวัล

ป� 2561 จัดขึ�น 3 ครั�ง  คือ พื� นที�กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ครั�ง 

และบางนา-วงแหวน 1 ครั�ง  โดยจัดครั�งละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วมเฉลี�ย
วันละ 800 - 1,000 คน ได้รับความพึงพอใจเฉลี�ยทั�ง 3 ครั�งในระดับ
ดีมาก  คิดเป�นร้อยละ 95.60  โดยในอนาคตมุ่งหวังให้ครอบคลุม
ทุกพื� นที�  และปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย  เพื� อเป�น
การส่งเสริมให้ลูกบ้านและชุมชนรอบข้าง ตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพ
และสิ�งแวดล้อม เพื� ออนาคตที�ดีแก่สังคมที�ยั�งยืน
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ภาคอสังหาริมทรัพย์ ป�ญหาเรื�องขยะเป�นป�ญหาลําดับต้นๆ ในการบริหารหมู่บ้าน  เรามักประสบป�ญหาเรื�องรถขยะ
ไม่มาเก็บตามรอบ  ขยะเน่าเสียส่งกลิ�นเหม็น  บ่อขยะเต็ม ฯลฯ  ดังนั�นเราจึงมีแนวคิดในการจัดการขยะเกิดขึ�น ซึ�ง
มีเป�าหมายเพื� อลดปริมาณขยะ และนําไปสู่ Zero Waste Society  โดยเริ�มต้นที�การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและ
ปริมาณขอยะของลูกบ้านอารียาในป� 2560  พบว่า ใน 1 หลัง มีปริมาณขยะเป�ยกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70 

ส่วนที�เหลือร้อยละ 30 เป�นขยะทั�วไปและขยะอันตราย  ดังนั�นในช่วงเริ�มต้นนี�เราจึงมุ่งเน้นไปที�การจัดการขยะ
recycle และ ขยะเป�ยกเป�นลําดับแรก โดยมีกระบวนการให้บรรลุเป�าหมาย (ตามภาพ)

การจัดการขยะ  Recycle

 

โครงการขยะจึงเป�นโครงการหนึ�งที�ทางบริษัทฯ เร่งดาํเนินการ โดยมีการส่งเสริมให้ลูกบ้านรู้จักวิธีการคัดแยก
ขยะ ให้ความสาํคัญกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล นําขยะรีไซเคิลไปสร้างสรรค์สิ�งดีๆ เพื� อนํากลับไปเป�นวัตถุดิบ
สาํหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื� อที�ทําจากขวดพลาสติก  ชุดโต๊ะนักเรียนที�ทําจากกล่องนม  เพื� อส่งต่อ
ความสุขไปสู่สังคมต่อไป โดยได้วางขั�นตอนของการนาํไปสู่การแยกขยะ recycle ที�มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้
ความรู ้ผ่านคู่มือการคัดแยกขยะ  การรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และตระหนัก  และการคัดแยกขยะ Recycle

ก า รจั ดก า รขย ะ  (WASTE )

เพื� อให้บริษัทเป�นผู้นาํ ที�พัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการตระหนักและให้ความสาํคัญกับ
ป�ญหาสิ�งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพิ�ม
เพื� อลดปริมาณขยะที�เกิดขึ�นภายในโครงการผลักดันไปสู่ Zero Waste Society

เป�าหมายของกิจกรรม
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จัดทําคู่มือรณรงค์การคัดแยกขยะ บอกเล่าเรื�องราว
วิธีการคัดแยกขยะภายในบ้าน เพื� อนํากลับมาใช้ใหม่ และ
นําไปสร้างสรรค์สิ�งดีๆ ส่งต่อสู่สังคมต่อไป  โดยมี
TIPMSE เป�นที�ปรึกษาทางด้านวิชาการ โดยเผยแพร่
ผ่านทาง  https://www.areeya.co.th/csr_news/

หรือโดยการสแกน QR Code 

 

นอกจากนั�นยังมีช่องทางการให้ความรู ้ และสร้างการรับรู้
เกี�ยวกับเรื�องสิ�งแวดล้อมผ่านทาง Facebook Fanpage

อารียารักษ์โลก
https://www.facebook.com/AreeyaSustainable/

เป�นอีกช่องทางในการสื� อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ภาพกิจกรรม เกร็ดความรู ้ต่างๆ เช่น ภาพกิจกรรม
ปลูกผักปลูกรัก, ภาพกิจกรรม DIY, ภาพกิจกรรม
Recycle day, เกร็ดความรู ้ด้านสิ�งแวดล้อม ฯลฯ 

มีผู้ติดตามกว่า 1,000 คน เป�นการส่งเสริมภาพลักษณ์-

องค์กรที�ดีอีกทางหนึ�ง  ให้บุคคลทั�วไปได้ทราบว่า เราใส่ใจ
สิ�งแวดล้อมอย่างจริงจัง

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะผ่านกิจกรรม  DIY

 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะผ่านกิจกรรม DIY นอกจากลูกบ้านจะได้สิ�งของที�ประดิษฐ์เองจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ไปใช้ประโยชน์แล้ว เรายังสอดแทรกเรื�องราวของการคัดแยกขยะ recycle ไปพร้อมกับกิจกรรมด้วย เพื� อ
กระตุ้นจิตสาํนึกให้ลูกบ้านรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ�น โดยหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ�ง เพื� อนาํเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิล และสร้างสรรค์เป�นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป�นการเตรียมความพร้อมก่อนนาํไปสู่การแยกขยะในโครงการ
Recycling Day  ในป� 2562 เรายังคงเดินหน้ารณรงค์เพื� อสร้างการรับรู้และความตระหนักเรื�องการคัดแยกขยะ
อย่างต่อเนื� อง ให้ครอบคลุมโครงการใหม่ของอารียา และโครงการที�ทางอารียาส่งมอบพื� นที�ให้กับนิติบุคคล
หมู่บ้านดูแลแล้ว ผลักดันให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม Recycling day

คู่ มื อ รณรง ค์ก า ร คั ดแยกขย ะ
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สุ ข สิ� ง แ วด ล้ อม  :  ทุ ก คน ใ นสั ง คม

กิจกรรม Recycling Day  (วันรับซื�อของ Recycle ถึงหน้าบ้านคุณ) เป�นหนึ�งในกระบวนการที�จะนาํไปสู่ Zero
Waste Society  เราเริ�มต้นด้วยการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปริมาณขยะของลูกบ้านอารียาในป� 2560  พบว่า
ใน 1 หลัง มีปริมาณขยะเป�ยกและขยะ recycle  ถึงร้อยละ 70  เราจึงได้วางรูปแบบการจัดการขยะ Recycle 

ที�เหมาะสมและสะดวกต่อลูกบ้านมากที�สุด โดยได้ ร่วมกับ Application Recycle Day เป�นการนัด/เรียกให้ไป
รับซื�อถึงหน้าบ้านผ่าน Application  เริ�มดาํเนินงานครั�งแรกในเดือนพฤษภาคม 2561  นาํร่องโครงการแนวราบ
ที�โซนไทรน้อย บางบัวทองและบางนา  แนวสูงที�คอนโด ID Asoke Ratchada  โดยนัดรับซื�อเดือนละ 1 ครั�ง  

กระทั�งพัฒนาวิธีการจัดเก็บเป�นสัปดาห์ละ 1 ครั�ง  ที�โซนบางนาในช่วงเดือนตุลาคม 2561 เป�นต้นมา  โดยมี
เป�าหมายจัดการขยะ Recycle ระยะนําร่องในป� 2561 ให้ได้ 10,000 Kg. หรือ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้
10,000 KgCO2

ในป� 2561 นี�(ข้อมูล ณ 16 ธ.ค. 61)  จัดกิจกรรมไปทั�งหมด
จาํนวน 21 ครั�ง ได้ปริมาณขยะ Recycle ทั�งหมด 9,111.99 kg.

3 อันดับแรก ได้แก่  ขวดแก้ว  กระดาษ  และพลาสติก  คิดเป�น
40%  16%  และ 16% ตามลําดับ  โดยสามารถลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12,807.46 KgCO2  เทียบเท่ากับ
การปลูกต้นไม้(ต้นมะม่วง) ได้ถึง 963 ต้น  หรือเทียบเท่ากับ
การปลูกต้นไม้ 19.26 ไร่

โ ค รงก า ร  RECYCL ING  DAY
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สุ ข สิ� ง แ วด ล้ อม  :  ทุ ก คน ใ นสั ง คม

ป�ญหาขยะอีกส่วนหนึ�งคือ ขยะเป�ยก (เศษอาหาร,
เปลือกผลไม้) ซึ�งหากไม่ได้รับการจัดการที�เหมาะสม
หรือคัดแยกอย่างถูกวิธี ก็มักจะส่งเกิดการเน่าเสีย 

ส่งกลิ�นรบกวนผู้อยู่อาศัย  ข้อมูลจากการทําวิจัย
ปริมาณขยะและพฤติกรรมของลูกบ้านในการคัดแยก
ขยะในป� 2560 พบว่ามีขยะในส่วนนี�มากถึง 49.67%  

บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที�จะศึกษาและพัฒนาเครื�องกําจัด
ขยะเป�ยกเพื� อลดป�ญหาดังกล่าว  ป�จจุบัน อยู่ในช่วง
ของการศึกษาเพื� อหาทางเลือกที�เหมาะสมในการกําจัด
ขยะเป�ยก

ก า รจั ดก า รขย ะ เ ป� ย ก

นอกจากนั�นขยะอื� นๆ  หรือขยะทั�วไปที�เกิดจากผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ  ทั�งขยะแห้ง  (ถุงขนมขบเคี�ยว 

กล่องโฟม) และขยะอันตราย (ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ)

ทางบริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�เข้ามาดาํเนินการ
จัดเก็บอย่างสมํ�าเสมอ
 

ในส่วนของภาคการก่อสร้าง  ขยะที�เกิดจากงาน-

ก่อสร้าง จัดให้มีถังขยะแบบฝาป�ดมิดชิด ตั�งวางไว้
ตามจุดต่างๆ ของพื� นที�ก่อสร้างเพื� อให้สะดวกต่อ
การใช้งาน และจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะ
ที�เกิดขึ�น โดยแยกประเภทเป�นถังขยะเป�ยก และ
ถังขยะรีไซเคิล  โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีคนงาน
รับผิดชอบในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจาก
พื� นที�  หากยังไม่พร้อมที�จะขนย้ายเศษวัสดุดังกล่าว
จะมีการป�ดคลุมอย่างมิดชิด  ป�องกันไม่ให้เป�น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลง เพื� อรอรถเก็บขยะเข้ามาทํา
การจัดเก็บและนาํไปกําจัดต่อไป

ขยะเป�ยก

สารปรบัปรุงดิน
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FRIEND  GET  FRIEND

จากการพัฒนางานบริการหลังการขาย การสร้างสัมพันธ์ชุมชน และสานสัมพันธ์ลูกบ้าน ดังที�กล่าวมานี� มี
ผลสะท้อนสาํคัญที�เป�นส่วนหนึ�งในความสาํเร็จของบริษัทฯ แม้จะเป�นจุดเริ�มต้นเล็กๆ แต่เป�นจุดเริ�มต้นที�พร้อม
จะเติมโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต นั�นคือ อัตราการบอกต่อของลูกบ้านที�ชักชวนเพื� อนมาซื�อหรือแนะนาํ
โครงการ หรือที�เรียกว่า Friend get Friend (FGF) เพิ�มขึ�นอย่างสมํ�าเสมอตลอดป� โดยในป�นี�มีลูกบ้าน
ลงทะเบียนแนะนําเพื� อนจาํนวน 1,528 คน และผู้ที� ได้รับการแนะนาํได้ซื�อและเข้าร่วมเป�นลูกบ้านอารียา 420 คน
คิดเป�นร้อยละ 27.49  ของยอดลงทะเบียน สามารถสร้างรายรับได้จาํนวน 1,128 ล้านบาท และคิดเป�นร้อยละ
28.66 ของยอดโอน ซึ�งเพิ�มขึ�นจากป� 2560  คิดเป�นร้อยละ 11.41  ซึ�งนับเป�นจุดเล็กๆ ของความเชื� อมั�นที�จะ
ขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไปได้

R EG I S T E R

1 , 5 2 8  p e r s o n s
A v g  1 2 7  /  mo n t h

T RANS F E R

4 2 0  p e r s o n s
( 2 7 . 4 9%  f r o m  r e g i s t e r )

VALUE

1 , 1 2 8  MB
( 2 8 . 6 6%  t o  T o t a l  s a l e

f r o m  t r a n s f e r  3 , 9 3 6  MB . )
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นโยบายความยั�งยืนภายในองค์กร

 

บริษัท  อารียา  พรอพเพอตี�  จาํกัด (มหาชน )   ได้แต่งตั�งคณะกรรมการอํานวยการ  ด้านการพัฒนาเพื� อควายั�งยืน   

ดํา เ นินการขับเคลื� อนตามนโยบายความยั�งยืน  การจัดการพลังงาน  ผลักดันอนุรักษ์และจัดการพลังงานเป�นไป
อย่างต่อเนื� อง  มีประสิทธิภาพ  ทั�งภายในอาคารสาํนักงาน  และพื� นที�ดาํ เนินการของบริษัทฯ  อย่างจริงจังและ
เป�นรูปธรรม  ซึ� งจะส่งผลกระทบด้านบวกทั�งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ�งแวดล้อม   ดังนี�

  1.คุณวิวัฒน์  เลาหพูนรังษี  

           

  2.คุณอาชวัน  เ อี�ยมไพบูลย์พันธ์     
 

  3.คุณสุชาญา  รัตนไชยพันธ์          
 

                                                 

  4.คุณจิรโรจน์  วงศ์เ ลิศธนกิจ       

 

  5.คุณวฤตดา   วรอาคม               

                                                 

 

  6.คุณกนกพร   อภิชิตานนท์         

 

  7.คุณอุสราพร  เจริญสวามิ ภักดิ�   
 

  8.คุณสุ เมธ  จันทร์สมสฤษดิ�        
 

  9.คุณวีรยุทธ  โพธารามิก            

 

10.คุณอํานาจ  จันทร์ทนุพงศ์        

 

11.ดร .ทวีรัก  กลิ�นสุคนธ์              

กรรมการบริหาร
 

กรรมการบรหารและรองกรรมการผู้จัดการ   

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเ งินปฏิบั ติการ
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 

ผู้ อํานวยการอาวุ โส   ฝ� ายสื� อสารการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กร
 

ผู้ อํานวยการอาวุ โส  ฝ� ายทรัพยากรบุคคล
 

ผู้ อํานวยการ   ฝ� ายการตลาดและการขาย
 

ผู้ อํานวยการ   ฝ� ายพัฒนาธุรกิจ
 

ผู้ อํานวยการ   ฝ� ายประสานงานราชการ
 

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ   ฝ� ายสารสนเทศ
 

ผู้ อํานวยการ   ฝ� ายส่งเสริมประสิทธิภาพ -

เพื� อความยั�งยืน         

ประธานกรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการและเลขานุการ  

         

คณะกรรมการประกอบด้วย

เรื� อง   การแต่งตั�ง  คณะกรรมการอํานวยการ  ด้านการพัฒนาเพื� อความยั�งยืน

ประกาศ
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อํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ  ดังนี�

กําหนดนโยบาย  เป� าหมายเพื� อขับเคลื� อนนโยบายสู่การปฏิบั ติ  และวัดผลสาํเร็จไ ด้
 

1.  แต่งตั�งคณะทํางาน  โดยมีองค์ประกอบ  คือ  1. )  กรรมการอํานวยการ  1  คนเป�นประธาน  2. )  ผู้ อํานวยการ
ฝ� ายที� เ กี�ยวข้อง  เป�นกรรมการ  3. )  ผู้จัดการฝ� ายที� เ กี�ยวข้องเป�นคณะทํางาน  4. )พนักงานฝ� ายที� เ กี�ยวข้องเป�น
คณะทํางาน  5. )  ให้ผู้ จัดการที� รับผิดชอบงานเพื� อการพัฒนาอย่างยั�งยืนเป�นเลขานุการ
 

2.  ดํา เ นินการจัดการ  ประสานความร่วมมือ  เพื� อปฏิบั ติตามนโยบายการพัฒนาความยั�งยืน  การอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของบริษัท
 

3.  เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื� อพิจารณากําหนดเป�าหมาย  แผนการพัฒนาความยั�งยืนของบริษัท  วิธีการจัดการ
พลังงาน  แผนการฝ�กอบรม  และกิจกรรมเพื� อสร้างจิตสาํ นึกแก่พนักงานให้เ กิดความตระหนัก
 

4.  ดํา เ นินการตามเป�าหมาย  แผนการพัฒนาความยั�งยืนและการอนุรักษ์พลังงาน  จัดการฝ�กอบรมหรือ
กิจกรรมส่งเสริมแก่พนักงานอย่างต่อเนื� อง  เพื� อสร้างความรู้ความเข้า ใจอันจะนาํ ไปสู่การปฏิบั ติตามนโยบาย
ได้อย่างครบถ้วน
 

5.  ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบและวิ เคราะห์การปฏิบั ติตามเป�าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  รวมทั�ง
ควบคุม  ตรวจ  ติดตามและประเมินการดาํเ นินงาน  รวมถึงการทบทวน  วิ เคราะห์  และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การดาํเ นินงาน  อย่างน้อยป�ละครั�งตามช่วงเวลาที� เหมาะสม
 

6.  ดํา เ นินการสื� อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั�ว ถึง  เ กี�ยวกับเป� าหมาย  แผนการพัฒนาความยั�งยืน  วิธีการ -

จัดการพลังงาน  ผลการดาํเนินงาน  ผลการประชุม  และผลการทบทวน  วิ เคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
 

7.  เสนอแนะเกี�ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการพัฒนาความยั�งยืน  และวิธีการจัดการพลังงาน  ให้
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  พิจารณา  เป�นประจาํทุกป�
 

8.  ดํา เ นินงานอื� นๆ  ตามที� ได้รับมอบหมาย
 

 

 

ทั�งนี� ให้มีผลตั�งแต่วันที�   1  พฤศจิกายน   2559   เป�นต้นไป
 
 
 
 
 
 
 

(  นายวิวัฒน์    เลาหพูนรังษี  )
 
 

กรรมการบริหาร
 

บริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน)
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1.  บริษัทฯ  จะดาํ เนินการและพัฒนาระบบการจัดการอย่างเหมาะสม   โดยกําหนดให้การอนุรักษ์  และ
การจัดการพลังงานเป�นส่วนหนึ� งของการดาํเ นินงานของบริษัทฯ  ที�สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด
อื� นๆ  ที� เ กี�ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั�งยืน
 

2.  บริษัทฯ  จะกําหนดแผนและเป� าหมายการการพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ  ในแต่ละป�  และ
สื� อสารให้พนักงานทุกคนเข้า ใจและปฏิบั ติ ไ ด้อย่างถูกต้อง
 

3.  บริษัทฯ  จะกําหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน  รวมทั�งการทบทวน  วิ เคราะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  อย่างน้อยป�ละครั�งตามช่วงเวลาที� เหมาะสม   เพื� อ ให้มั�น ใจว่า
การปฏิบั ติสอดคล้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกําหนดที� เ กี�ยวข้อง
 

4.  บริษัทฯ  ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป�นหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที�
จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติตามมาตรการที� กําหนด  ติดตามตรวจสอบ  และรายงานต่อคณะทํางาน
ด้านการจัดการพลังงาน
 

5.  บริษัทฯ  จะให้การสนับสนุนทรัพยากรที�จาํ เป�นเพื� อ ให้การดาํ เ นินงานอนุรักษ์และจัดการพลังงานมี
ประสิทธิภาพ  ซึ� งรวมถึงบุคลากร  งบประมาณ  เวลาในการทํางาน  รวมทั�งการฝ�กอบรม  เพื� อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะข้อคิดเห็น
ที� เป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาความยั�งยืนและจัดการพลังงานของบริษัทฯ
 

6.  ผู้บริหารและคณะทํางานด้านการพัฒนาความยั�งยืนจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย  เป� าหมาย  และ
แผนการดําเนินงานด้านพลังงานเป�นประจาํทุกป�

ทั�งนี� ให้มีผลตั�งแต่วันที�   1  พฤศจิกายน   2559   เป�นต้นไป
 
 
 
 
 
 
 

(  นายวิวัฒน์    เลาหพูนรังษี  )
 
 

กรรมการบริหาร
 

บริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน)

เรื� อง   นโยบายการพัฒนาเพื� อความยั�งยืน

ประกาศ
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1.  บริษัทจะดาํ เนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  โดยกําหนดให้การอนุรักษ์
พลังงานเป�นส่วนหนึ� งของการดาํเ นินงานของบริษัทฯ
2.  บริษัทจะดาํ เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื� องและ
เหมาะสมกับธุรกิจ  เทคโนโลยี ที� ใช้  และแนวทางการปฏิบั ติงานที� ดี

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในสาํนักงาน

1.  การผลักดันนโยบาย  และแนวทางการดําเนินงาน
การสื� อสารนโยบายการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน  โดยการให้ความรู้ และสร้างความเข้า ใจในองค์กร
เพื� อ ให้มี เป� าหมายเดียวกัน  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เพื� อ มุ่งสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 

2.  การตั�งเป�าหมายการลดการใช้พลังงานและผลสาํเร็จโครงการ
การดําเนินธุรกิจที� เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม  โดยการบริหารจัดการกระบวนการเพื� อ เพิ�มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมมากขึ� น  สร้างความตระหนักรู้ของ
พนักงานในการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

การกระจายนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานสู่การปฏิบั ติ

บริษัทฯได้มีการแต่งตั�งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน   ตั�งแต่เมื� อป�  2559  โดยป�จจุบัน  มี
ประธานกรรมการผู้จัดการ  เป�นประธาน  มีกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ  ผู้ อํานวยการ  และ
ผู้ อํานวยการสายงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงาน   เป�นคณะกรรมการและเลขานุการ   มีผู้ จัดการจาก
ฝ� ายต่างๆและเจ้าหน้า ที�ฝ� ายจัดการอาคารและบริเวณเป�นคณะทํางาน   โดยเป�นตัวแทนมาจากทุกฝ� ายงาน
มีหน้าที�  จัดทํานโยบายการอนุรักษ์พลังงาน  กําหนดเป�าหมาย  แผนการอนุรักษ์พลังงาน  ดํา เนินการจัดการ
พลังงานให้เป�นไปตามเป�าหมาย

การจัดองค์กร/ ทีมงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

1.  การนาํเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้สาํหรับการประชุมต่างๆ  เพื� อลดปริมาณการพิมพ์และใช้กระดาษโดย
บริษัทฯ  ได้ เริ�ม ใช้แท็ปเล็ตในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  และการประชุมต่างๆ
2.  นําระบบ  Microsoft  Dynamic  AX  (ERP )  มาใช้ ในการบริหารงาน  ทํา ให้ข้อมูลต่างๆของทุกฝ� ายเป�น
ระบบออนไลน์  ซึ� ง ทํา ให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆทําได้สะดวก  แม่นยาํ  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  ทํา ให้ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ าย  พร้อมทั�งส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลด้วยการสแกนข้อมูลในรูปแบบ  soft  f i le  แทน
การจัดเ ก็บเอกสารด้วย  hard  copy  โดยบริษัทฯ  ได้ เริ�ม ใช้การจัดเ ก็บเอกสารต่างๆ  โดยเฉพาะการจัดเ ก็บ
สาํ เนาเอกสารต่างๆ  ของลูกค้า
3.  การส่งเสริมให้มีการสื� อสารทางอิเ ล็คทรอนิคส์ เมล์ทดแทนการใช้กระดาษในการส่งเอกสารภายใน
องค์กร
4.  การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที� คํานึงถึงสิ�งแวดล้อม  โดยการเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที� เป�นมิตร
กับสิ�งแวดล้อม
5.  การรณรงค์ประหยัดไฟฟ�าและการใช้นํ�าภายในสาํนักงาน

การส่งเสริมการดําเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน
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การขับเคลื� อนระบบการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ เครื� องมือ  เข้ ามาช่วย  Key  Performance  Indicators

(KPI )  ในการสื� อสารกลยุทธ์  และทําให้สอดคล้องเป�นหนึ� ง เดียวกันทั�งองค์กร  รวมทั�งการประเมินผลองค์กร
โดยให้เป� าหมายในการประหยัดพลังงานเป�นตัวชี�วัดหนึ� งของความสาํเร็จ  หรือการใช้แผนการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์  ในการเชื� อมโยงผลประโยชน์ให้พนักงานที�มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนภายในให้กับองค์กร
เช่น  ค่า นํ�า  ค่า ไฟ  ค่ากระดาษ  และป�จจัยอื� น  ๆ  ที� ทํา ให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ ายขององค์กรลดลง
 

ให้ข้อมูลแก่พนักงานเพื� อ ให้เ กิดความตระหนักในการประหยัดพลังงานด้วยตนเอง  เช่น  หากต้นทุนการใช้
พลังงานในองค์กรเพิ�มสูงขึ� นผลกําไรย่อมน้อยลงซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อการปรับเ งินเดือนหรือการได้ โบนัส
ประจาํป�  เป�นต้น  เพื� อ ให้บุคลากรควรร่วมมือกันในการเปลี�ยนพฤติกรรมที� เคยชิน  ช่วยกันประหยัดไฟ  ต้องทํา
อย่างจริงจัง  โดยใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ�า เ ท่า ที�จาํ เป�น   ป�ดทุกครั�ง เมื� อ ไม่ ได้ ใช้  และใช้ ให้ เ กิดความคุ้มค่ามากที�สุด

การจูงใจ/สร้างจิตสาํนึก/การทําตัวเองเป�นแบบอย่างให้พนักงาน
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รายนามคณะกรรมการ
ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการบริษัท  มีจาํนวนทั�งสิ�น  8  ท่าน  ประกอบด้วย

  รายชื� อ

นายวิ ศิษฎ์    เลาหพูนรังษี
           

นายวิวัฒน์    เลาหพูนรังษี
 

นางนิภาพัฒน์    โรมรัตนพันธ์
 

นายทัน    เ ทียนสุวรรณ
 

นายอาชวัน    เ อี�ยมไพบูลย์พันธ์
 

นายวันชัย    ตันติกุล
 

นายปรีชา    บุณยกิดา
 

นายสมพล    เ ทียนสุวรรณ  

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการ
 

กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ
 

กรรมการอิสระ
 

กรรมการอิสระ

ลําดับ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8
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ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 

บริษัทฯให้ความสาํคัญและปฏิบั ติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีซึ� งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับนโยบาย
ของตลาดหลัก  ทรัพย์แห่งประเทศไทย  และหลักเกณฑ์  ASEAN  Corporate  Governance  Scorecard

(ASEAN  CG  Scorecard )  โดยมีการจัดการด้านความยั�งยืนขององค์กรที�ชัดเจน
 

 

 

นโยบายต่อต้านคอรัปชั�น
 

คอรัปชั�น .หมายถึง .การกระทําที� ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือกฎหมายซึ� งอาจเกิดขึ� นกับผู้ประกอบการกับ
หน่วยงานของรัฐเพื� อผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ประกอบการ .หรือกับคู่ ค้ าของบริษัท
หรือบุคคลอื� นใดอันเป�นการแสวงหาผล  ประโยชน์ส่วนตัว
 

บริษัทได้มีการแสดงเจตจาํนงคือเข้าร่วม  “ โครงการแนวร่วมปฏิบั ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

ในการต่อต้านคอรัปชั�นแล้วเมื� อวันที�  31  ตุลาคม  พ .ศ .  2559”

 

 

 

นโยบายต่อต้านคอรัปชั�นภายในองค์กร    

 

บริษัทยึดมั�น ในการทําธุรกิจที� โปร่งใส .ซื� อสัตย์  ต่อสังคม  ลูกค้า  คู่ ค้ า  และพนักงานของบริษัท   และไม่มี
ส่วนเกี�ยวข้องกับการคอรัปชั�นทุกรูปแบบ  โดยห้ามกรรมการผู้บริหาร  พนักงาน  ใช้ โอกาสจากการปฏิบั ติหน้า ที�
ตําแหน่งแสวงหาผล  ประโยชน์เพื� อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื� น
 

 

 

นโยบายต่อต้านคอรัปชั�นภายนอกองค์กร
 

จากการที�บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั�นภายในองค์กรแล้ว  บริษัทยังคงมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั�น
ภายนอก    องค์กรด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ�งการต่อต้านคอรัปชั�นที� เ กี�ยวเนื� องกับฝ� ายรัฐหรือเจ้าหน้า ที� ร ัฐ เพื� อ
มิ ให้ เ กิดความเสียหายและส่งผล  เสียให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ .รวมทั�งภาพลักษณ์ของ
ประเทศ  โดยบริษัทไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูป   แบบไม่ว่ าจะเป�นการให้การสนับสนุนคู่ ค้ า  หรือให้สินบน
แก่เจ้าหน้า ที� ร ัฐนอกจากนี�บริษัทจะดาํ เ นินธุรกิจตามกฎระเบียบของ  กฎหมาย .และขั�นตอนที�ถูกต้องเพื� อ ไม่ ให้
เ กิดช่องทาง  อันก่อให้เ กิดการคอรัปชั�น ในทํานองเดียวกันบริษัทพร้อมและยินดี ที�  จะปฏิบั ติตามระเบียบของ
องค์กรของรัฐ . เพื� อร่วมปราบปรามการทุจริตด้วยทั�งนี�บริษัทมีนโยบายฝ�กอบรมสร้างจิตสาํนึกให้กับ  ทุกคน
ในองค์กรเพื� อดาํรงไว้ซึ� งการต่อต้านคอรัปชั�น
 

 

 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญา
 

บริษัทมีนโยบายและระเบียบภายใน  เพื� อป�องกันไม่ ให้มีการละเมิดสิทธิทางป�ญญา  โดยให้พนักงานทุกคน
รับทราบถึงนโยบาย  และระเบียบตั�งแต่วันแรกที� เข้ า ทํางาน  อีกทั�งมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งานของ
เครื� องคอมพิวเตอร์ทุกๆป� เพื� อมิ ให้ เ กิดข้อผิดพลาดเกี�ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญา  รวมทั�งกําหนด
บทลงโทษสาํหรับผู้ ที�กระทําผิดในเรื� องนี� ไว้ด้วย

77



บริษัทได้ดํา เนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ  ซึ� ง เป�นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที�ดี ไว้ชัดเจนแล้วครบทั�ง  5  หมวด  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมี
รายละเ อียดการกํากับดูแลกิจการที�ดี  5  หมวด  ประจาํป�  2561  ดังนี�

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบั ติ ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า เ ทียมกัน  โดยได้ คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
โดยให้ความสาํคัญกับการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง  องค์ประกอบต่างๆ  ของการ
ประชุมเพื� อ ให้เ กิดความเท่าเ ทียมกันในระหว่างผู้ ถือหุ้น  อันได้แก่  การจัดประชุมผู้ ถือหุ้น  โดย
กําหนดวัน  เวลา  และสถานที�ประชุมไม่ เป�นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม  ข้อมูลทั�งหมดที�
เ กี�ยวข้องกับการตัดสินใจในที�ประ ชุมผู้ ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป�นการล่วงหน้า
อย่างเพียงพอและทันเวลา  นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมที�มีวัตถุประสงค์และเหตุผล
ของแต่ละวาระการประชุม  ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอ  

 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย  14  วัน  ตามข้อบังคับของบริษัท   ข้อที�  29  เรื� อง    

 การเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว  บริษัทได้ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัท
(www.areeya.co.th )  ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป�นเวลาไม่ น้อยกว่า  30  วัน   

ประธานในที�ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  เหมาะสม  และดาํ เ นินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  โดยในระหว่างประชุม  ประธานได้ เป�ดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น
และซักถามต่อที�ประชุมในเรื� องที� เ กี�ยวข้องกับบริษัทเต็มที�
ประธานกรรมการ  รวมทั�งกรรมการทุกคน  (ยกเว้นแต่มี เหตุจาํ เป�น )  จะเข้าร่วมประชุม  และ
ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นด้วย
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบั ติ ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า เ ทียมกัน  โดยได้ คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
โดยให้ความสาํคัญกับการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ�งองค์ประกอบต่างๆ  ของการประชุม
เพื� อ ให้เ กิดความเท่าเ ทียมกันในระหว่างผู้ ถือหุ้น  อันได้แก่  การจัดประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยกําหนดวัน
เวลา   และสถานที�ประชุมไม่ เป�นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม  ข้อมูลทั�งหมดที� เ กี�ยวข้องกับ
การตัดสินใจในที�ประ ชุมผู้ ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป�นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
และทันเวลา  นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมที�มีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ -

การประชุม  ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ก่อนการประชุมอย่างน้อย  14  วัน    ตามข้อบังคับของบริษัท    ข้อที�   29   เรื� องการเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นแล้ว  บริษัทได้ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัท
(www.areeya.co.th )  ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป�นเวลาไม่ น้อยกว่า  30  วัน
ประธานในที�ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  เหมาะสม  และดาํ เ นินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  โดยในระหว่างประชุม  ประธานได้ เป�ดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น
และซักถามต่อที�ประชุมในเรื� องที� เ กี�ยวข้องกับบริษัทเต็มที�
ประธานกรรมการ  รวมทั�งกรรมการทุกคน  (ยกเว้นแต่มี เหตุจาํ เป�น )  จะเข้าร่วมประชุม  และ
ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นด้วย

หมวดที�  1  สิทธิของผู้ ถือหุ้น

การกํากับดูแล
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บริษัทมีนโยบายที�จะ ให้ผู้ ถือหุ้นได้มี โอกาสถามคําถามเป�นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ  คือ
Website  และการส่งคําถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  รวมทั�งการเสนอชื� อ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ก่อนการประชุม  ทั�งนี� เป�นการแจ้งล่วงหน้า ก่อนการประชุม  

30  วันหรือ  อย่างน้อยตามที�กฎหมายกําหนด
 

บริษัทได้มีการกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื� อ บุคคลเพื� อ เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการหรือเพิ�ม
วาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  มีคณะกรรมการ -

บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารที� เ กี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  โดยประธานกรรมการ
ของบริษัทหรือบุคคลที� ที�ประ ชุมผู้ ถือหุ้นอนุมั ติ ให้เป�นประธานในที�ประชุมจะดาํ เ นินการให้มีการ -

พิจารณาวาระการประชุมและลงคะแนนเสียง  เป�นไปตามลําดับวาระที� กําหนดในหนังสือนัดประชุม
นอกจากนั�น  บริษัทได้แจ้งคะแนนเสียงที� ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน
ทั�งนี�  เพื� อ ให้เ กิดความโปร่งใสและความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง  นอกจากนี� ไ ด้มีการว่าจ้าง
สาํ นักงานทนายความอิสระมาเป�นผู้ตรวจนับคะแนน  และขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ ถือหุ้น
ร่วมเป�นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน  และอํานวยความสะดวกในการนับคะแนนโดยใช้
เครื� องอ่านแถบข้อมูล  (Bar  code )

 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้มีสาระสาํ คัญครบถ้วน
อันได้แก่  คําชี�แจงที� เป�นสาระสาํ คัญ  คําถาม  ข้อคิดเห็นต่างๆ  รวมทั�งคะแนนเสียงที� ต้องการใน
แต่ละวาระ  นอกจากนั�น  ในส่วนของรายงานการประชุม  บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุม
ให้เสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที�กฎหมายกําหนด  รวมทั�งมีระบบการจัดเ ก็บรายงานการประชุมที� ดี
สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้   ทั�ง นี�  เพื� อ ให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มาก
ยิ�งขึ� น  บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนเสียง  และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ�มเ ติมในรายงาน
การประชุมด้วย
 

กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง  บริษัทยังมีการเพิ�มทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้น  

ให้สามารถเลือกที�จะแต่งตั�งกรรมการอิสระอย่างน้อย  1  ท่านจากกรรมการอิสระทั�งหมดของ
บริษัทเป�นผู้ ร ับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้น  ซึ� ง ที�ผ่ านมาก็ได้มี ท่ านผู้ ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอํานาจ
ให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป�นผู้ลงคะแนนแทนในหลายครั�ง ที�ผ่ านมา  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที�สาํ คัญ

หมวดที�  2  การปฏิบั ติ ต่อผู้ ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

หมวดที�  2  การปฏิบั ติ ต่อผู้ ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

ที�ผ่ านมา  บริษัทให้ความสาํคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่ าจะเป�นกลุ่มพนักงาน  เจ้าหนี�
ลูกค้า  ผู้ ค้ า  ผู้ ถือหุ้น  ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้ประเมินอิสระ  ภาครัฐ  และชุมชนใกล้เ คียงที� โครงการของ
บริษัทตั�งอยู่  เพื� อ ให้สนองตอบต่อนโยบายของบริษัทฯ  “Areeya  admire  You”  เพื� อ ให้ผู้ ที�มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ� ายได้รับรู ้ถึงความตั�ง ใจที� ต้องการให้ทุกฝ� ายเกิดความประทับใจ  นอกจากนี�  บริษัท
ยังให้ความสาํคัญกับนโยบายการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย
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ผู้ ถือหุ้น  :  บริษัทมุ่ง ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที� เหมาะสม  โดยดําเ นินการให้มีผลประกอบการ
ที� ดีอย่างสมํ�า เสมอ   และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื� อง   พร้อมทั�งมีระบบการควบคุมภายใน
ที� เหมาะสม  และเพียงพอที�จะปกป�องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
 

ลูกค้า  :  การดําเนินงานในป�  2561  ที�ผ่ านมา  บริษัทยังคงให้ความสาํคัญในการกํากับดูแลลูกค้า  

ในฐานะ“ลูกบ้าน” ที� เปรียบเสมือนหนึ� ง ในสมาชิกครอบครัวอารียา  โดยมี ทีมงานบริการหลังการขาย
ที�ประกอบไปด้วย  ฝ� ายศูนย์บริการลูกบ้าน  (Call  Center )  ฝ� ายบริการหลังการขาย  (After  Sales

Service:  AS )  ฝ� ายบริหารนิติ บุคคล  (Customer  Management:  CM )  และฝ� ายชุมชนสัมพันธ์
(Customer  Relat ions  Management:  CmRM )  ซึ� งมี เป� าหมายร่วมกันในการให้บริการหลังการ
ขายที�รวดเร็วและได้มาตรฐาน  เพื� อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน
 

เจ้าหนี�และคู่ ค้ า  :  บริษัทดาํ เนินนโยบายคัดเลือกผู้ ร ับเหมา  (คู่ ค้ า )  อย่างยุติธรรม  และโปร่งใส  

โดยปฏิบั ติตามเงื� อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด  และพิจารณาถึงป�ญหาต่างๆที� เ กิดกับผู้ ร ับเหมา
เสมอ  เพื� อร่วมกับแก้ป�ญหาที� เ กิดขึ� น  อาทิเช่น  จัดอบรมเพื� อ เพิ�มความรู้ให้แก่ผู้ ร ับเหมา  จัดหา
แหล่งเ งินกู้ ให้ โดยเจรจากับธนาคารเพื� อผู้ ร ับเหมาสามารถนําใบส่งงานไปคํ�าประกันเ งินกู้  และ
ช่วยในการจัดหาวัสดุกรณี เ กิดการขาดแคลนหรือผู้ ร ับเหมาขาดสภาพคล่อง
 

คู่แข่งทางการค้า  :  บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และ
เป�นธรรมโดยปฏิบั ติตามกติกาการแข่งขันที�ดีและเป�นที�ยอมรับทั�ว ไป  หลีกเลี�ยงวิธีการที� ไม่สุจริต
เพื� อความได้ เปรียบทางการค้า
 

พนักงาน  :  บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที�มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบั ติงาน
โดยมุ่งพัฒนา  และเพิ�มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื� อง  พร้อมทั�งส่งเสริมพนักงาน
ให้มี โอกาสในความก้าวหน้า  และมั�นคงในอาชีพตลอดจนปฏิบั ติ ต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เท่า เ ทียมกัน   โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ   เช่น   กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  

ประกันสุขภาพ  การตรวจสุขภาพประจาํป�  เป�นต้น
 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และสิ�งแวดล้อม  :  บริษัทมีนโยบายในการให้ความสาํคัญกับ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสมํ�า เสมอและต่อเนื� อง  โดยบริษัทนั�น
ยึดมั�น ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  ดูแล  และใส่ ใจต่อชุมชน  สังคมและสิ�งแวดล้อม
รวมทั�งมุ่งปฏิบั ติตามกฎหมายและระเบียบที� เ กี�ยวข้อง

หมวดที�  4  การเป�ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสาํคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา   อันได้แก่  

การส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัท  ผ่านทางสื� อ อิ เ ล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระบบ  SCP  (SET  Community  Portal  หรือ  ELCID )  การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  นอกจากการส่งข่าวสารผ่านสื� อ อิ เ ล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  บริษัทได้ เป�ดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทั�งแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํป�  (แบบ  56 -1 )  งบการเ งิน  และรายงานประจาํป� ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
เว็บไซต์ของบริษัท  (www.areeya.co.th )
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สารสนเทศที�สาํ คัญของบริษัทประกอบด้วย  รายงานทางการเ งิน  และข้อมูลที�มิ ใช่ข้อมูลทางการเ งิน
ต่างๆตามข้อกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อมูล
อื� นๆที� เ กี�ยวข้อง  โดยในส่วนของงบการเ งินที� เป�ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั�น  

ไ ด้ผ่ านการสอบทาน /ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้ ร ับผิดชอบต่องบการเ งิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย  และสารสนเทศทางการเ งินที�ปรากฏในรายงานประจาํป�  งบการเ งิน
ดังกล่าวจัดทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชีที� ร ับรองทั�ว ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที� เหมาะสมและถือปฏิบั ติอย่างสมํ�า เสมอ  และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง  และประมาณการณ์ที� ดี
ที�สุดในการจัดทํา  รวมทั�งมีการเป�ดเผยข้อมูลที�สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเ งิน  นอกจากนี�  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงไว้ซึ� งระบบการควบคุมภายในที�มี
ประสิทธิผล  เพื� อ ให้มั�น ใจได้อย่างมี เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน
และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไว้ซึ� งทรัพย์สินและเพื� อ ให้ทราบจุดอ่อนเพื� อป�องกันไม่ ให้ เ กิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสาํ คัญ  ในการนี�  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ� งประกอบด้วยคณะกรรมการที� ไม่ เป�นผู้บริหารเป�นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี�ยวกับคุณภาพของรายงานการเ งินและระบบควบคุมภายใน  และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื� องนี�ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งแสดง
ไว้ ในรายงานประจาํป�และ  56 -1  แล้ว

หมวดที�  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้ชี�แนะและกําหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบในกลยุทธ์  เป� าหมาย  แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท  ตลอดจนกํากับดูแลให้
ฝ� ายบริหารดาํ เ นินการไปตามที� กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกําหนดอํานาจ
อนุมั ติวงเ งินสาํหรับใช้จ่ ายเพื� อ ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเ งิน
อาทิเช่น  การกู้ยืมเ งิน  หรือการขอสินเชื� อ ใดๆ  จากสถาบันการเ งิน  รวมตลอดถึงการเข้า เป�น
ผู้ คํ�าประกัน
 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีหน้า ที�  และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบั ติงานต่างๆ  โดยมีรายละเ อียดการมอบอํานาจตามขอบเขต  หน้า ที�  
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  โดยการมอบอํานาจดังกล่าว
ต้องไม่มี ลักษณะเป�นการมอบอํานาจ  หรือมอบอํานาจช่วงที� ทํา ให้คณะกรรมการบริหาร  กรรมการ -

ผู้จัดการ  หรือผู้ ร ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมั ติรายการที�ตน  หรือ
บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้ เสีย  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทํา กับบริษัท  (ตามที�
สาํ นักงาน  ก .ล .ต .  ประกาศกําหนด )  ยกเว้นเป�นการอนุมั ติรายการที� เป�นไปตามนโยบาย  แนวทาง
หรือหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมั ติ ไว้  และเป�นการมอบอํานาจในเรื� องเกี�ยวกับ
รายการที� เป�นไปตามการค้าปกติหรือเป�นการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจทั�ว ไปเพื� อป�องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทําอันไม่ เป�นธรรมในด้านต่างๆ  ที�อาจเกิดขึ� น  บริษัทได้
ออกแนวปฏิบั ติ เ กี�ยวกับมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ  จรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและพนักงาน  โดยเน้นถึงความซื� อสัตย์และมีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า  ผู้ขายสินค้า
คู่ ค้ า  และกับบุคคลภายนอกทั�งหลาย  ไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  ปกป�องและใช้ทรัพย์สินของบริษัท
อย่างเหมาะสม  ไม่ เป�ดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื� นโดยไม่ ได้รับอนุญาต  และไม่ ทําการ
ซื� อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในที�ยังไม่ เป�ดเผยหรือรับรู ้ต่อสาธารณะชน
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นอกจากนี�  หากมีกรณี ที�มีรายการระหว่างกัน  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้า ทํา
รายการอย่างรอบคอบทุกครั�ง  และจะปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีการเป�ดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจาํป�และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํป�  (แบบ
56 -1 )

 

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการ  เป�น
บุคคลคนเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม  การทํารายการต่างๆ  ที� ไม่ ใช่การดําเ นินงานตามปกติของบริษัท
จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททุกครั�งซึ� งมีกรรมการที� เป�นอิสระร่วมอยู่ ด้วย  3  ท่าน
ซึ� งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ  จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททั�งสิ�น
รวมถึงการอนุมั ติซื� อ ที�ดินเพื� อพัฒนาโครงการ  เพื� อ ให้แน่ ใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสีย
ไม่ว่ าทางตรงหรือทางอ้อมทั�ง ในด้านการเ งินและการบริหารงานของบริษัท
 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสมํ�า เสมอ  ซึ� ง ในการประชุมแต่ละครั�งทางฝ� ายบริหารได้
จัดเตรียมข้อมูล  และรายละเ อียดเพื� อ ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา  และในระหว่าง
ประชุม  ประธานในที�ประชุมได้ ให้ เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ  อย่างรอบคอบ  

รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที�  และมีการจดบันทึกการประชุมเป�นลายลักษณ์ -

อักษร  รวมทั�งมีการจัดเ ก็บรายงานการประชุมที�ผ่ านการรับรองเพื� อ ให้ผู้ เ กี�ยวข้องตรวจสอบได้
ในป�  2561  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั�งหมดจาํนวน  5  ครั�ง  โดยมีรายละเ อียดการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที�ระ บุ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมํ�า เสมอ  ซึ� ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณา  คัดเ ลือกและเสนอชื� อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ให้ความเห็นใน
งบการเ งินระหว่างกาลและงบการเ งินประจาํป� ที�ผู้สอบบัญชีไ ด้สอบทานหรือตรวจสอบ  พิจารณา
การปฏิบั ติตามมาตรฐานทางบัญชี  และการเป�ดเผยข้อมูลในงบการเ งินก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  สอบทานการเป�ดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที� เ กี�ยวโยงกัน
การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน  และพิจารณารายงาน
การตรวจสอบภายในที� ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆภายในองค์กร  ที� จัดทําโดยฝ� ายตรวจสอบ -

ภายใน  ตลอดจนการให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  เพื� อนาํ เสนอต่อ
ฝ� ายบริหาร  นอกจากนี�คณะกรรมการตรวจสอบได้นาํ เสนอแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย  ใน  ป�  2561  มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทั�งหมดจาํนวน  12  ครั�ง  โดยมีรายละเ อียดการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ตามที�ระ บุ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไม่ ได้มีการจัดตั�งขึ� น  เนื� องจากเห็นว่า  คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวนไม่มาก  และสามารถ
เรียกประชุมเพื� อพิจารณาในเรื� องดังกล่าวได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป�นปกติอยู่แล้ว
นอกจากนี�  กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบั ติตามข้อพึงปฏิบั ติ ที�ดีสาํหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน  (Code  of  Best  Pract ice  of  Listed  Companies )  เช่น  ปฏิบั ติตามกฎหมาย
ที� เ กี�ยวข้องต่าง  ๆ  ปฏิบั ติตามข้อบังคับของบริษัท  มีความซื� อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้น  มีความรู ้ความสามารถ  และมีความตั�ง ใจที�จะ ใช้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื� อง  และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเ งิน  เป�นต้น
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การบริหารความเสี�ยง
บริษัทฯ  ตระหนักถึงความจาํ เป�นในการบริหารความเสี�ยง  ดังนั�นบริษัทฯ  จึงมี เป� าหมายที�จะบริหารความเสี�ยง
ของบริษัทฯ  ให้อยู่ ในขอบเขตที� กําหนด  จากลักษณะของธุรกิจของบริษัท  ป�จจัยความเสี�ยงที�อาจจะเ กิดขึ� นและ
ผลกระทบที�จะมี ต่อการดาํเ นินงานในอนาคตเป�นไปดังนี�

1.  ความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงนโยบาย  ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  ที� เ กี�ยวข้องกับบริษัท

ผลกระทบจากมาตรการการควบคุมสินเชื� อ ที�อ ยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยที�จะมีผลในวันที�  1
เมษายนนี�   เป�นป�จจัยที�ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในภาพรวม   ทางบริษัทมี
การปรับตัวและสื� อสารทําความเข้า ใจกับกลุ่มลูกค้าเพื� อ เตรียมความพร้อมตั�งแต่ปลายป�  2560  อีกทั�งบริษัท
จะมีกลุ่มสัดส่วนลูกค้าบ้านหลังแรกเป�นสัดส่วนประมาณ  80% ซึ� งจะไม่มีผลกระทบโดยตรงจากมาตรการนี�
ผลกระทบจากการเวนคืนที�ดินเพื� อพัฒนาสาธารณูปโภคพื� นฐานของประเทศ   ที�ทางหน่วยงานรัฐยังไม่มี
แนวเขตเวนคืนที�ชัดเจน  มีผลกระทบต่อการวางผังโครงการ   แต่อย่างไรก็ตาม  ทางบริษัทได้ เผื� อระยะร่น
จากแนวเวนคืนออกมา  เพื� อป�องกันป�ญหาการถูกเวนคืนที�ดินกระทบต่อลูกค้าในอนาคต  ซึ� งบริษัทคาดว่า
แนวเขตเวนคืนจะมีความชัดเจนภายในป�  2562

2.  ความเสี�ยงในการจัดซื� อที� ดินเพื� อการพัฒนาโครงการในอนาคต

เ นื� องจากในป� ที�ผ่ านมาราคาที�ดินมีการปรับตัวสูงขึ� นอย่างมีนัยสาํ คัญเนื� องจาการพัฒนาโครงข่ายแนวรถไฟฟ�า
และถนนเป�นจาํนวนมาก  ที�ดินในทําเลต่างๆ  โดยเฉพาะที�มีความต้องการในแหล่งชุมชนจึงมีการปรับตัวขึ� นสูง
ซึ� ง ทํา ให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี ต้นทุนที�สูงขึ� นและราคาตลาดที�อยู่อาศัยก็จะปรับตัวขึ� นสูงตามไปด้วย
ซึ� งอาจไม่ เหมาะสมกับความสามารถกําลังซื� อของกลุ่มลูกค้าทั�ว ไป  บริษัทฯ  จึงได้มี ทีมสาํรวจวิจัยตลาดอย่าง
ต่อเนื� องเพื� อ ให้ได้มาซึ� ง ที�ดินที�มีความคุ้มค่าอย่างสูงสุด

3.  ความเสี�ยงเกี�ยวกับการผลิตในงานก่อสร้าง

3 .1  ความผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้าง  และการปรับเพิ�มค่าแรงขั�นตํ�า
จากความผันผวนของราคาวัสดุ ที� ใช้ ในการก่อสร้าง  ซึ� ง เป�นป�จจัยภายนอกที�บริษัทฯ  ไม่สามารถ
ควบคุมได้  เช่น  ความผันผวนของราคานํ�ามันในตลาดโลก  ทํา ให้มีผลกระทบกับต้นทุนการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างที�สาํ คัญ  อาจทําให้มีการปรับตัวสูงขึ� นหรือลดลงตามที�รัฐบาลประกาศ  จึงเป�นป�จจัยเสี�ยงที�
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน  และส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไร  บริษัทฯ  จึง
บริหารจัดการความเสี�ยงนี�  โดยการศึกษาและวิ เคราะห์แนวโน้มของราคาวัสดุและค่างานก่อสร้างที�มี
ผลจากการเปลี�ยนแปลงของราคานํ�ามันเชื� อ เพลิง  รวมทั�งติดตามข่าวสารเกี�ยวกับสถานการณ์ของ
ราคานํ�ามันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด  โดยการกําหนดยืนราคาวัสดุ ก่อสร้างหลักไว้ ล่วงหน้า กับผู้ ค้ า
วัสดุ ก่อสร้างรายใหญ่ ทั�งหมดทุกโครงการ  เพื� อ ให้ผู้ ร ับเหมาสามารถซื� อวัสดุจากผู้ ค้ าวัสดุ ที�บริษัทฯ  ไ ด้
เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว  ทํา ให้สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้าง  และราคานํ�ามันได้ ใน
ระยะหนึ� ง  จึงสามารถควบคุมต้นทุนที� ใช้ ในการก่อสร้างได้  และเพื� อ เป�นการป�องกันผู้ ค้ าวัสดุรายเดิมขึ� น
ราคา  บริษัทฯ  ได้จัดตั�งคณะทํางานติดตามราคาวัสดุ ก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนจากผู้ผลิต  

รายใหม่  เพื� อ ให้สามารถกําหนดราคารับจ้างก่อสร้างที� ทันต่อสถานการณ์  และในระดับราคาที�แข่งขันได้
ในตลาด  นอกจากนี�  บริษัทฯ  ได้จัดตั�ง ทีมวิจัยและพัฒนา  เพื� อ ศึกษาเกี�ยวกับเทคโนโลยี  และนวัตกรรม
ใหม่  ๆ  ที�สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง  และทําให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น  อาทิเช่น  

ไม้ฝาเฌอร่า ,  ไม้ระแนงคอนวูด  ที�นาํมาใช้ทดแทนวัสดุ ไม้จากธรรมชาติ ,  Aluminum  Formwork

System,  Precast  System,  Bathroom  Pods,  Solar  cel l  System,  Design  Improvement

เป�นต้น  ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านแบบทาวน์โฮม  2 -3  ชั�นสามารถสร้างเสร็จทั�ง โครงการ
ภายใน  8 -12  เดือน  จึงสามารถควบคุมความเสี�ยงเรื� องความผันผวนของราคาวัสดุ  และการขาดแคลน
วัสดุจากธรรมชาติได้ เป�นอย่างดี  ส่วนโครงการคอนโดมิ เนียมขนาดใหญ่ซึ� ง ต้องได้ เวลาก่อสร้าง
2 -3  ป�  บริษัทฯได้ คํานวณความผันผวนดังกล่าวรวมเข้า ไปในต้นทุนการก่อสร้างตามสถานการณ์ ที�
เ กิดขึ� นอยู่แ ล้ว  และหลังจากพัฒนางานก่อสร้างมาได้ซักระยะหนึ� ง  บริษัทฯได้ เอาประสบการณ์ที�ผ่ านมา
เพื� อปรับปรุงในส่วนที�มีผลกระทบต่อต้นทุนมาก  ทํา ให้ค่า ก่อสร้างมีความชัดเจนมากขึ� น
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ส่วนเรื� องค่าแรงขั�นตํ�า ที�มีการปรับเพิ�มทุกป�  อาทิเช่น  1  ม .ค .2560  ปรับค่าแรงขั�นตํ�าจาก  300  บาทต่อวันเป�น
310  บาทต่อวัน   1  เม .ย .  2561  ปรับค่าแรงขั�นตํ�า เป�น  325  บาทต่อวัน   และคาดว่าการปรับค่าจ้างขั�นตํ�า
ประจาํป�  2562  ซึ� งขณะนี�คณะอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละจังหวัดได้ส รุปตัวเลขส่งมาที�คณะอนุกรรมการวิชาการ
และกลั�นกรองแล้ว  และอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบ  การปรับขึ� นอาจไม่มากนักเฉลี�ยอยู่ ที�  
2  -10  บาท  ซึ� งความเสี�ยงในเรื� องนี�ยัง ไม่ส่งผลกระทบกับการจ้างแรงงานมากนัก

3.2  ศักยภาพและประวัติการทํางานของผู้รับเหมา
นับเป�นเวลามานานแล้วที�ทางบริษัทฯ  ได้มีการว่าจ้างผู้ ร ับเหมารายอื� นทั�งขนาดกลางและขนาดใหญ่  ที�
มีคุณภาพ  และมีความมั�นคงทางการเ งิน  เข้ ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจการก่อสร้าง  โดยในระยะ
เวลาที�ผ่ านมาทางบริษัทฯ  ก็ ได้สั�งสมประสบการณ์และทีมงานที�มีคุณภาพเพื� อดาํ เนินการก่อสร้างด้วย
ตนเองเพื� อสร้างความเชื� อมั�น  และความไว้วางใจ  ในการบริหารจัดการ  จึงลดความเสี�ยงที� ทํา ให้
โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ ได้คุณภาพ  ซึ� งบริษัทฯ  จะกําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุ
ก่อสร้างให้กับผู้ ร ับเหมา  และจะทําการควบคุมคุณภาพของงาน  ระยะเวลาการทํางาน  และต้นทุน
การก่อสร้างให้เป�นไปตามที�บริษัทฯ  กําหนดไว้
นอกจากนี�บริษัทยังได้ เริ�มพัฒนาบุคลากรให้ใช้ระบบ  BIM  (Building  Information

Model ing )  เป�นเทคโนโลยี ใหม่ ที�ถูกพัฒนาขึ� นสาํหรับวงการก่อสร้าง  ที�สามารถทํางานครอบคลุม
การก่อสร้างได้ ทั�งหมด  เริ�มตั�งแต่การออกแบบอาคาร  ,การถอดบัญชีปริมาณวัสดุ  (BOQ  :B i l l  of

quanti ty )  ,การเขียน  Shop  drawing  คือแบบที� เขียนขึ� นมาเพื� อ ใช้ ทํางานจริงๆ   ตลอดไปจนถึง
การวางแผนงานก่อสร้าง

3.3  คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง
หัวข้อดังกล่าวนี�  ถือเป�นหัวข้อสาํ คัญ  ที�ทางบริษัทฯ  มุ่ง เน้นมาโดยตลอด  โดยทางบริษัทฯ  ไ ด้ ตั�ง ทีม
งานเพื� อพัฒนาและศึกษาระบบการก่อสร้างรวมถึงการติดตามแก้ไขการก่อสร้างที�ผ่ านมาว่ามีส่วนใด
ที� ต้องพัฒนาเพื� อ ให้บริษัทฯ  ประสบความสาํเร็จตามเป�าหมายที� กําหนดไว้ ได้  ซึ� งป�จ จุบันบริษัทฯได้มี
การจัดฝ�กอบรมพัฒนาความรู ้,  ความสามารถให้กับพนักงาน  ,  ผู้ ร ับเหมา  และ  แรงงาน  เพื� อ ให้เข้ า ใจ
ถึงขั�นตอนการทํางานที�ถูกต้องแม้ เป�นงานที� ทําประจาํอยู่แ ล้ว  บริษัทฯ  เข้มงวดทั�ง ในเรื� องของคุณภาพ
มาตรฐานของงานก่อสร้าง  ระยะเวลา  และต้นทุน  ให้เป�นไปตามแผนที� กําหนดไว้  และเนื� องจากป�จจุบัน
ทางบริษัทได้มีการเป�ดโครงการใหม่ๆ  เพิ�มขึ� น เป�นจาํนวนมาก  ทํา ให้ต้องมีการบริหารจัดการด้าน
จาํนวนคนงาน ,จาํนวนผู้ ร ับเหมา  รวมถึงการปรับและกําหนดรูปแบบการทํางานให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น  จึงได้มีการจัดตั�งทีมงานที� เรียกว่า ทีมงาน  Troop  ขึ� นมา  และปรับเปลี�ยนรูป
แบบการทํางาน  โดยจัดกลุ่มของงานเพื� อลดจาํนวนงานด้านเอกสารลง  ลดจาํนวนสัญญาการว่าจ้าง
ลง  ทั�งนี� ทีมงานจะต้องจัดทําสรุปและติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละงานเพื� อ ให้ รู ้แนวโน้ม
การทํางานว่าสามารถเป�นไปได้ตามแผนงานหรือเร็วกว่า / ล่าช้ากว่าแผนงาน  ซึ� งจะทํา ให้ ง่ ายต่อ
การบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพการทํางานของทีมงานได้ อีกด้วย  อีกทั�งยังมีการจัดสรร
คนงานโดยปรับให้คนงานทํางานเฉพาะด้ านของตนเองเพื� อลดความผิดพลาดในการทํางานลง  ทั�งนี�ทา
งบริษัทฯ  ได้มีการนาํระบบการบริหารคุณภาพ  ISO  เข้ ามาใช้ กับงานก่อสร้าง  ซึ� งจะช่วยลดความ
ซํ�าซ้อนในการใช้ทรัพยากร  เพิ�มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  นาํไปสู่ความเป�นสากล  อีกทั�ง
ยังมี ทีม  QCจาก  ส่วนกลาง  ที� ทําหน้าที�ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้อง
ตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท  อันก่อให้เ กิดการทํางานที�มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  นอกจากนี�ทางบริษัทฯ  ยังได้ ตั�ง ทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างทั�ว ไปและนาํมา
พัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทฯ  อีกด้วย   แต่อย่างไรก็ตามเนื� องจากการก่อสร้าง  และพัฒนา
โครงการจะมีป�จจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก  เช่น  การขาดแคลนแรงงาน  

การขึ� นค่าแรงงานขั�นตํ�า  การปรับราคาของวัสดุ ก่อสร้าง  เป�นต้น  ดังนั�นบริษัทฯจึงใช้กลยุทธ์ ใน
หลากหลายมิ ติ  เพื� อลดป�ญหาผลกระทบ  เช่น  การปรับกลยุทธ์เป�น  “สร้างบ้านก่อนขาย”  เพื� อสามารถ
วางแผนได้อย่างต่อเนื� อง
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3.4  ด้านทรัพยากรบุคคล  และการบริหารจัดการ
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ� ายจัดการของบริษัทฯ  ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที� ให้
ทั�ง โอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ  ถือเป�นแนวคิดหลักที�จะ ทํา ให้พนักงานรู้ถึง
คุณค่าของตนเอง  และมุ่งมั�นที�จะนาํองค์ความรู ้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งยืน
เป�นการปลูกจิตสาํ นึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ� ายที� เ กี�ยวข้อง  (Stakeholder )  รวมทั�งจิตวิญญาณ
แห่งความเป�นเจ้าของ  (Entrepreneur  spir i t )

 

บริษัทฯ  มีการวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบันการศึกษา  ที�ผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตาม
สายงาน  และมีคุณภาพ  เพื� อการค้นหาคนรุ ่น ใหม่ ไฟแรงที�มีความรู้ความสามารถ  มีมุมมองและมี
แนวคิดใหม่ๆ  ในการทํางานกับบริษัทฯ   พร้อมที�จะพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ  โดย
นํามาฝ�กอบรมทั�งทางภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบั ติ  เพื� อ ให้มีความรู ้ มีประสบการณ์  เพื� อ ให้เ ติบโตและ
เก่งได้อย่างที� ต้องการ  อีกทั�งยังมีการดูแลเรื� องอาหารและที�พักให้กับพนักงานเป�นอย่างดี  และ
ป�จ จุบันได้นาํระบบ  Microsoft  Dynamics  AX  (ERP )  มาใช้ ในการบริหารงานทําให้ข้อมูลต่างๆ  

ของทุกฝ� ายงานเป�นระบบออนไลน์  ซึ� ง ทํา ให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ  ทํา ไ ด้ โดยง่าย  สะดวก  แม่นยาํ  และ
รวดเร็ว  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  ทํา ให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ าย  และสามารถลดป�ญหาการจัดเ ก็บเอกสาร
หรือเอกสารสูญหาย  กรณีพนักงานลาออก
 

 3.5  ความเสี�ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
เ นื� องด้วย  ทางบริษัทฯ  ได้ดาํ เ นินธุรกิจมายาวนานเป�นระยะเวลาพอสมควร  ทํา ให้ทีมงานสั�งสมแรงงาน
และผู้ ร ับเหมารายย่อยและรายกลางเป�นจาํนวนพอสมควร  ซึ� งป�จ จุบันจาํนวนผู้ ร ับเหมาที�บริษัทฯจ้าง  มี
เพียงพออยู่สาํหรับรองรับการเป�ดโครงการต่างๆ  โดยเป�นไปในลักษณะของการจ้างเหมา  และ
ป�จ จุบันนี�บริษัทฯได้รับความร่วมมือจากผู้จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆมาดําเ นินการติดตั�งวัสดุ ต่างๆที�
ผู้ผ ลิตจาํหน่ายสินค้านั�นๆ  อาทิเช่น  จ้างเหมาโครงหลังคาพร้อมมุง ,งานเหล็กพร้อมติดตั�ง ,  งาน
Precast  พร้อมติดตั�ง  เป�นต้น  จึงเป�นการผนึกกําลังเพื� อสร้างกําลังการผลิตของบริษัทฯ  แต่ความ -

เป�นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั�น  มี ทั�งขาขึ� นและขาลง  ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์
ที�อาจจะเ กิดขึ� นได้  เพื� อ ไม่ ให้ส่งผลกระทบต่อชื� อ เสียงของทางบริษัทฯ  กลยุทธ์ในการรับมือ  คือ  ต้องมี
การปรับค่าแรงขั�นตํ�า ให้เป�นไปตามกฎหมาย ,  ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอัตราตลาด  รวมทั�ง
จัดเกรดผู้ ร ับเหมา  เพื� อสามารถปรับอัตราจ้างพิ เศษให้แก่ผู้ ร ับเหมาฝ�มือดี ที� ได้รับความไว้วางใจหลัง
จากที� ไ ด้ร่วมงานกันมาระยะหนึ� งแล้ว  และประการสาํคัญต้องใช้ระบบก่อสร้างกึ� งสาํ เร็จรูปมากขึ� น  ทั�ง
งานโครงสร้าง  งานพื� น  งานโครงหลังคา  และงานก่อฉาบ  เพื� อลดอัตรา  พึ� งพาแรงงานฝ�มือให้น้อยลง
เป�นวิธี ที� จ ะช่วยแก้ป�ญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้  แต่ในทางปฏิบั ติ  ทางทีมงานก็มี
การเพิ�มจาํนวนผู้ ร ับเหมา  และแรงงานฝ�มือ  (ดังที� เคยกล่าวมาข้างต้น )  เพื� อลดผลกระทบดังกล่าว
 

อีกป�จจัยที�จะมองข้ามไม่ ได้  คือกลุ่มผู้ประกอบการที�ปรับตัวด้วยการกระจายการลงทุน  โดยเฉพาะ
กลุ่มที�พัฒนาคอนโดมิ เนียม  และหันมาลงทุนโครงการแนวราบ  ที� จะ ต้องประสบป�ญหางานก่อสร้าง
เพราะตอนทําตึกสูงมีผู้ ร ับเหมารายได้หลายรายสร้างให้ไม่มีป�ญหาด้านคุณภาพ  แต่เมื� อ ทําแนวราบ
ผู้ ร ับเหมาเป�นรายย่อย  ควบคุมคุณภาพยาก  แรงงานขาดแคลน  งานก่อสร้างไม่ ทันเวลา  หรือไม่ ไ ด้
คุณภาพ  จึงอาจการมีการแข่งขันสูงในการดึงตัวผู้ ร ับเหมารายย่อยที�มีคุณภาพ

3.6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความเสี�ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานมี
ผลกระทบสาํคัญต่อปริมาณงานก่อสร้างและคุณภาพของโครงการก่อสร้าง  และชื� อ เสียงของบริษัท
เพื� อลดความเสี�ยงดังกล่าว  และพัฒนาจุดเสี�ยงให้เป�นจุดแข็งดังนี�
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จัดสวัสดิการด้านดูแลเด็กให้กับคนงาน  และจะขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเ ด็กซึ� ง เป�นบุตรคนงานก่อสร้าง
มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี�ยวกับที�พักคนงานในด้านต่าง  ๆ  โดยการสร้างจิตสาํ นึกให้คนงาน
ก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณที�พักและสิ�งแวดล้อม
ให้ความรู ้กับคนงานในเรื� องของความปลอดภัยในการทํางาน  และจัดฝ�กอบรมโดยผู้ เชียวชาญที� ไ ด้
รับการรับรองมาตรฐานการฝ�กอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั�งส่งเสริมให้เจ้ าของ
กิจการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ให้ครบถ้วน
จัดให้มีการให้ความรู ้ทางด้านสาธารณสุขกับคนงาน  รวมทั�งจัด รูปแบบการให้บริการสาธารณสุข
สาํหรับประชากรกลุ่มนี� เป�นพิ เศษ  จะมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้า ทํางาน  โดยแพทย์แผนป�จจุบันที� ไ ด้
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที�ผ่ านการอบรมด้านอาชีว -

เวชศาสตร์ หรือที�มีคุณสมบั ติตามที�อธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงแรงงาน  เพื� อจัดให้คน
งานทํางานให้เหมาะสมกับงานที� ทํา เพื� อหลีกเลี�ยงการเสี�ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย   และความ
ปลอดภัย   

มีการตรวจสุขภาพอนามัยคนงานเป�นระยะๆอย่างน้อย  ป�ละ  1  ครั�ง  หลังจากที� ได้ ทํางานไปแล้ว
ทั�งนี�    เพื� อ เป�นการค้นหาโรคแต่เนิ�นๆ  และรักษาได้ ทันท่วงทีเพื� อลดความเสี�ยงต่อสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย

3.7  ความเสี�ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างคอนโดมิเ นียม
การเสนอขายคอนโดมิ เ นียมก่อนเริ�มการก่อสร้าง  ยังคงมีความเสี�ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
เนื� องจากเป�นการตั�งราคาขายก่อนเริ�มการก่อสร้าง  จึงอาจเกิดมีความเสี�ยงที� อัตรากําไรขั�นต้นลดลง
หากต้นทุนการก่อสร้างมีความผันผวน  ดังนั�น  บริษัทจึงลดความเสี�ยงดังกล่าวโดยทําสัญญาจ้างเหมา
แบบเบ็ดเสร็จกับผู้ ร ับเหมาและมีการเจรจาสั�งจองซื� อวัสดุ ที�สาํ คัญล่วงหน้า ก่อนเป�ดการขายเพื� อ
ป�องกันการเปลี�ยนแปลงของราคาวัสดุและลดความเสี�ยงที� อัตรากําไรขั�นต้นจะกระทบจากความ -

ผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้าง  อีกทั�งการเสนอขายคอนโดมิ เ นียมก่อนเริ�มการก่อสร้าง  (Pre -sales )

นอกจากจะช่วยลดความเสี�ยงด้านการตลาดและเพิ�มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี�ยนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ที� เปลี�ยนไปแล้ว  ยังช่วยให้บริษัทได้นาํ เ งินรับค่างวดจากลูกค้า
มาใช้ เป�นเ งินทุนหมุนเวียนได้ อีกด้วย  และด้วยเวลาในการพัฒนาโครงการมามากกว่า  10  ป�  ทํา ให้
การเป�ดโครงการใหม่  มีการพัฒนาสินค้าโดยวางแนวคิดตั�งแต่วิธีการก่อสร้าง  ซึ� ง ทํา ให้บริษัทฯมี
ความแม่นยาํ ในต้นทุนสูง  อย่างไรก็ตาม  บริษัทเริ�ม เป�ดโครงการคอนโดมิ เ นียมตั�งแต่ป�  2549  จนถึง
ป�จจุบัน  ภายใต้ชื� อ  “ เอ  สเปซ”  ทั�งหมด  10  โครงการ  กว่า  10,000  ยู นิต  เป�นสิ�ง ที�ยืนยันได้ ถึง
ความเป�นผู้ประกอบการมืออาชีพในตลาดคอนโดมี เนียม

4.    ความเสี�ยงในด้านการเงิน
ณ  31  ธันวาคม  2561  บริษัทมี เ งินเบิกเ กินบัญชีและเ งินกู้ยืมระยะสั�นจาํนวน  417.2  ล้านบาท  

แบ่งเป�น  เ งินเบิกเ กินบัญชีธนาคาร  จาํนวน  39.1  ล้านบาท  ตั�วสัญญาใช้ เ งินจาํนวน  247.0  ล้านบาท
และตั�วแลกเงิน  จาํนวน  131.1  ล้านบาท  ส่วนเ งินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน  2,442.4  ล้านบาท  จากสถาบัน
การเ งินเพื� อลงทุนในโครงการคอนโดมิ เ นียม ,  ทาวน์ เ ฮ้าส์  และบ้านเดี�ยวของบริษัท  และหุ้นกู้ จาํนวน
6,368.1  ล้านบาท  โดยป�จจุบันบริษัทมี อัตราส่วนหนี�สินธนาคารต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ�มขึ� นจาก  

2.68  เ ท่า  ในป�  2560  เป�น  2.77  เ ท่า  ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2561  และในขณะเดียวกันอัตราส่วนหนี�
สินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ�มขึ� นจากป�  2560  เป�น  3.04  เ ท่า ในป�  2561  เป�น  3.29  เ ท่า  ณ  วันที�  
31  ธันวาคม  2561  บริษัทจึงมีความเสี�ยงในด้านการเ งินเพิ�มขึ� น เมื� อ เปรียบเทียบกับป� ก่อน

4.1  ความเสี�ยงในความผันผวนของอัตราดอกเบี�ย
จากการที�บริษัทต้องมีการกู้ยืมเ งินจากสถาบันการเ งินในประเทศ  เพื� อ ใช้ เป�นเ งินทุนในการพัฒนา
โครงการและดาํ เนินงาน  ดังนั�นอัตราดอกเบี�ย ในตลาดเงินจึงมีผลกระทบที�สาํ คัญต่อต้นทุนทาง
การเ งินของบริษัท   ถึงแม้ว่ าการกู้ยืมเ งินดังกล่าวของบริษัทจะคิดในอัตราดอกเบี�ยลอยตัวก็ตาม  แต่
เป�นการคิดอัตราดอกเบี�ย เ งินกู้ ในระดับอัตราดอกเบี�ย เ งินกู้ยืมขั�นตํ�า  (MLR )  หรือตํ�ากว่านั�น  ด้วยเหตุ
นี�บริษัทได้มีมาตรการลดความเสี�ยงของอัตราดอกเบี�ยที�มีความผันผวน  โดยการออกหุ้นกู้ ร ะยะยาว
ที�มี อัตราดอกเบี�ยคงที�  เพื� อ นําไปชาํระคืนเ งินกู้ยืมเดิมบางส่วนที� คิดเป�นอัตราดอกเบี�ยลอยตัว  และ
มี ต้นทุนดอกเบี�ยที�สูงกว่า  รวมถึงการออกตั�วแลกเงินระยะสั�นที�มี อัตราดอกเบี�ยตํ�า  เพื� อ ให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนอัตราดอกเบี�ยของบริษัทให้อยู่ ในระดับเหมาะสม

86



ทั�ง นี�  ณ  31  ธันวาคม  2561  บริษัทมี เ งินเบิกเ กินบัญชีและเ งินกู้ยืมระยะสั�นจาํนวน   417.2   ล้านบาท
และเ งินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน  2,442.4  ล้านบาท  รวมทั�งสิ�น  2,859.6  ล้านบาท  ที� เป�นภาระหนี�สินที�อาจ
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี�ย  โดยถ้าอัตราดอกเบี�ย เพิ�มขึ� นร้อยละ  1  ต่อป�
บริษัทอาจจะมีภาระดอกเบี�ย เพิ�มขึ� นประมาณ  28.6  ล้านบาทต่อป�
 

สาํหรับความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการซื� อ ที�อ ยู่อาศัยของผู้บริโภคนั�น  มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย
เนื� องจากการกู้ซื� อบ้านเป�นการกู้ยืมระยะยาว  การปรับขึ� นลงของอัตราดอกเบี�ยจึงส่งผลต่อยอดผ่อน
ชาํระรายเดือนไม่มากนัก  อีกทั�งผู้บริโภคได้มีการชาํระเ งินดาวน์ไปแล้วส่วนหนึ� ง  นอกจากนี�  บริษัทก็
สามารถจัดข้อเสนอพิ เศษด้านอัตราดอกเบี�ยร่วมกับธนาคารพาณิชย์  อีกทั�งการมีสินค้าหลายระดับ
ราคาซึ� ง เน้นที� กํา ลังซื� อจริงของผู้อ ยู่อาศัยจริงเป�นหลัก  ก็ เป�นส่วนที�ช่วยลดผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี�ยที�มี ต่อผู้ซื� อด้วย

4.2    ความเสี�ยงจากการที�บริ ษัทต้องดํารงอัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้เป�นไป
ตามหลักเกณฑ์ที� ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ
บริษัทมีหน้าที�ตามข้อกําหนดสิทธิ ที� จะ ต้องดาํรงหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ ไม่ ให้ เ กิน  3:1  เ ท่า
เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�ระ บุ ไว้ ในข้อกําหนดสิทธิข้อ  6.2  หน้า ที� ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบั ติ   ข้อ  6.2.11

เ งื� อนไขทางการเ งิน  สาํหรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี�  ไ ด้แก่

4.1  ความเสี�ยงในความผันผวนของอัตราดอกเบี�ย

1 )  หุ้นกู้ ของ  บริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  2 /2558  ครบกําหนดไถ่ถอนป�
พ .ศ .  2561  ที�ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกําหนดรวมถึงบริษัทมีหน้าที�ตามข้อ
กําหนดสิทธิ ที� จะ ต้องดาํรงหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ ไม่ ให้ เ กิน  3:1  เ ท่า  เป�นไปตามหลัก
เกณฑ์ที�ระ บุ ไว้ ในข้อกําหนดสิทธิข้อ  6.2  หน้า ที� ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบั ติ  ข้อ  6.2.11  เ งื� อนไข
ทางการเ งิน   ระบุ ให้หนี�สินสุทธิ ที�นาํมาคํานวณต้องหักด้วยเ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด
เงินลงทุนชั�วคราว  และเ งินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน  สาํหรับหุ้นกู้  ข้อ  2 )  –  5 )  และ  7 )  -  8 )

ไ ด้แก่
2 )  หุ้นกู้ ของ  บริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  1 /2559  ครบกําหนดไถ่ถอน
ป�  พ .ศ .  2562
3 )  หุ้นกู้ ของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  2 /2559  ครบกําหนดไถ่ถอน
ป�  พ .ศ .  2563  ที�ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกําหนด  

4 )  หุ้นกู้ ของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  3 /2559  ครบกําหนดไถ่ถอน
ป�  พ .ศ .  2562           

5 )  หุ้นกู้ ของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  1 /2560  ครบกําหนดไถ่ถอน
ป�  พ .ศ .  2563           

6 )  หุ้นกู้มีประกันของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  2 /2560  ครบกําหนด
ไถ่ถอนป�  พ .ศ .  2563  ที�ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด
7 )  หุ้นกู้ ของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  3 /2560  ชุดที�  1  ครบกําหนด
ไถ่ถอนป�  พ .ศ .  2564
8 )  หุ้นกู้ ช นิดทยอยชาํระคืนเ งินต้นของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�
3 /2560  ชุดที�  2  ครบกําหนดไถ่ถอนป�  พ .ศ .  2564
9 )  หุ้นกู้ ของบริษัท  อารียา  พรอพเพอร์ตี�  จาํกัด  (มหาชน )  ครั�ง ที�  2 /2561  ครบกําหนดไถ่ถอน
ป�  พ .ศ .  2565

และบริษัทมีหน้ า ที�ตามข้อกําหนดสิทธิ ที� จะ ต้องดํารงหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ ไม่ ให้ เ กิน  3:1

เ ท่า  เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�ระ บุ ไว้ ในข้อกําหนดสิทธิข้อ  7.2  หน้า ที� ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบั ติ  ข้อ  7.2.12

เ งื� อนไขทางการเ งิน  ระบุ ให้หนี�สินสุทธิ ที�นาํมาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด
เงินลงทุนชั�วคราว  และเ งินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน  สาํหรับหุ้นกู้  ข้อ  6 )

 

และบริษัทมีหน้ า ที�ตามข้อกําหนดสิทธิ ที� จะ ต้องดํารงหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไว้ ไม่ ให้ เ กิน  3:1

เ ท่า  เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�ระ บุ ไว้ ในข้อกําหนดสิทธิข้อ  6.2  หน้า ที� ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบั ติ  ข้อ  6.2.12

เ งื� อนไขทางการเ งิน  ระบุ ให้หนี�สินสุทธิ ที�นาํมาคํานวณต้องหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด
เงินลงทุนชั�วคราว  และเ งินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน  สาํหรับหุ้นกู้  ข้อ  9 )
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ณ  วันที�  31  ธันวาคม  พ .ศ .  2561  บริษัทดาํรงอัตราส่วนหนี�สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  เ ท่า กับ  2.77

เ ท่า  (ตามหน้า ที� ในข้อกําหนดสิทธิฯข้อ  6.2.11  สาํหรับหุ้นกู้ ข้อ  1 )  และ  ไ ด้ดาํรงอัตราส่วนหนี�สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  เ ท่า กับ  2.69  เ ท่า  สาํหรับหุ้นกู้  ข้อ  2 )  -  9 )  ตามหน้าที� ในข้อกําหนดสิทธิฯข้อ
6.2.11  ข้อ  6.2.12  และ  ข้อ  7.2.12  ของหุ้นกู้ ในแต่ละรุ ่น
 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ เตรียมมาตรการทางการเ งินรองรับดังนี� คือ  1 )  แผนเพิ�มทุน  2 )  แผนการชาํระ
คืนหนี�สถาบันการเ งินบางส่วน  และ  3 )  แผนการคืนตราสารหนี� ทั�งระยะสั�นและหรือระยะยาวบางส่วน
เพื� อดาํรงอัตราส่วนดังกล่าว  และบริษัทยังมีนโยบายที�จะรักษาสัดส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม
และ  โครงสร้างเ งินทุนให้อยู่ ในระดับที� เหมาะสม

5.  ความเสี�ยงในเรื� องการมี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ป�จจุบันบริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อยู่  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มตระกูลเลาหพูนรังษี  และกลุ่มตระกูล
พรเจริญชัยศิลป� จะถือหุ้นอยู่ ในบริษัทร้อยละ  55.0  และร้อยละ  10.8  ตามลําดับ  ซึ� ง ถ้าหากในอนาคต
กลุ่มผู้ ถือหุ้น ใหญ่ ทั�งสองกลุ่มนี�มีการรวมตัวกันเกิดขึ� นจะสามารถควบคุมเสียงของที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นไ ด้ เ กินครึ�งหนึ� ง  ไม่ว่ าจะเป�นเรื� องการแต่งตั�งกรรมการ  หรือ  การขอมติในเรื� องอื� นที� ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นเรื� องกฎหมายหรือ  ข้อบังคับบริษัท  ที� กําหนดต้องได้รับ
เสียง  3  ใน  4  ของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  ดังนั�น  ผู้ ถือหุ้นรายอื� น  จึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื� อตรวจสอบ  และถ่วงดุลเรื� องที�ผู้ ถือหุ้น ใหญ่ เสนอได้  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปฏิบั ติตามข้อพึง
ปฏิบั ติ ที�ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  โดยมุ่งมั�น ในการดาํเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที�ดี  (Good  Corporate  Governance )มีจริยธรรมในการปฏิบั ติงาน  มีการเป�ดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส  มีหลักการอนุมั ติรายการระหว่างกัน  ซึ� ง บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะไม่สามารถอนุมั ติรายการที� เ กี�ยวกับตนได้  คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการพิจารณากลั�นกรอง
ให้ความเห็นก่อนทํารายงานดังกล่าวเพื� อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  และ /หรือที�ประ ชุมผู้ ถือหุ้น
เพื� อพิจารณาอนุมั ติ ต่อไป
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ข้อสรุปทางการเงิน
การรับรู ้รายได้ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  จะรับรู ้รายได้ ในส่วนของรายได้จากการขายที� ดินและบ้านซึ� ง
สร้างเสร็จสมบูรณ์และมี ไว้พร้อมขาย  บริษัทจะรับรู ้รายได้ เมื� อ ไ ด้รับชาํระค่าที�ดินและบ้านครบถ้วนตามสัญญา
และโอนกรรมสิทธิ� ให้ กับผู้ซื� อแล้ว  ในส่วนของการรับจ้างปลูกสร้างบ้าน  บริษัทจะรับรู ้รายได้ตามสัดส่วนของ
งานที� ทํา เสร็จ  ในส่วนของคอนโดมิ เ นียม  บริษัทจะรับรู ้รายได้ เมื� ออาคารชุดสร้างเสร็จและห้องชุดได้มีการโอน
กรรมสิทธิ� ให้แก่ผู้ซื� อและได้รับชาํระเ งินครบถ้วนตามสัญญา  โดยโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทมาจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์  เช่น  คอนโดมิ เ นียม ,  ทาวน์เ ฮ้าส์  และบ้านเดี�ยว

โครงสร้างรายได้จาํแนกตามสายผลิตภัณฑ์หลักตั�งแต่ป�  2559  -  2561  มีดังต่อไปนี�

หมายเหตุ  :  1.  รายได้จากการขายวัสดุ ก่อสร้างเป�นส่วนน้อยเมื� อ เ ทียบกับรายได้รวมทั�งสิ�น
 

2.  รายได้ อื� นประกอบด้วยรายได้จากการรับบริหารโครงการ  และดอกเบี�ยธนาคาร
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บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์� จาํกัด (มหาชน)

999   ถนนประดิษฐม์นูธรรม   แขวงสะพานสอง
 

เขตวงัทองหลาง   กรุงเทพมหานคร  10310
 

 

โทร.  0  2798  9999
 

 

www.areeya.co.th


