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2 INTRODUCTION

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ปี 2562 เป็นปีที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กลยุทธ์ “ก�ร
พัฒน�องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ: Year of Excellence” 
ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ต�มแผนธุรกิจตั้งแต่ปี 
2560-2562 เพื่อสร้�งสมดุลและบูรณ�ก�รก�ร
ทำ�ง�นภ�ยใต้ภ�วะท่ีธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์เผชิญกับ
ก�รเปลี่ยนแปลงในหล�ยมิติ ทั้งก�รเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร�้งเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ พฤตกิรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงสภ�พก�ร
แข่งขันในตล�ด และม�ตรก�รกำ�กับดูแลสินเช่ือ
ท่ีอยู่อ�ศัย (Loan to Value: LTV) ของธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
อสังห�ริมทรัพย์ ทำ�ให้ภ�พรวมของธุรกิจในปี 2562 
ปรบัตวัลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 15 เมือ่เทียบกบัปี 2561

ท�งด้�นมิติเศรษฐกิจ ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ดังท่ีกล่�ว
ม�ข้�งต้น ก�รนำ�กลยุทธ์สู่คว�มเป็นเลิศ ม�ใช้ใน
ก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�ง Green Enterprise และ 
Green Financial Management นอกจ�กจะทำ�ให้
บริษัทส�ม�รถรักษ�อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรไว้ได้อย่�ง
เหม�ะสมแล้ว ยังส�ม�รถรักษ�ยอดข�ยและขย�ย
ฐ�นลูกค้�ได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ควบคู่ไปกับคว�ม
เป็นเลิศในก�รบริห�รก�รเงินอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ทำ�ให้บริษัทได้รับก�รจัดอันดับเครดิตเรทติ้งโดย 
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำ�กัด ให้อยู่ท่ีระดับ A- ซ่ึง 
แสดงถึงคว�มมั่นคงและคว�มน่�เช่ือถือท�งก�รเงิน 
และก�รกำ�หนดผลตอบแทนและก�รเตบิโตขององคก์ร
อย่�งเหม�ะสม ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ท�งก�รเงินอย่�งมีวินัย รัดกุม 

ในส่วนของมิติท�งด้�นสังคม บริษัทให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์คว�มต้องก�ร
ของลูกค้�และขย�ยฐ�นลูกค้�ไปสู่ตล�ดกล�ง-บนได้
สำ�เร็จ โดยยังคงยึดมั่นในก�รสร้�งโอก�สให้ทุกคนมี
บ้�น และก�รทำ�ก�รตล�ดท่ีเป็นธรรม ต�มแนวท�ง 
Green Marketing Management และมุ่งเน้นก�ร
พัฒน�คุณภ�พก�รบริก�ร ท้ังก�รดูแลและบริห�ร

สารจากประธานกรรมการ
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(อมรศักดิ์  นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

จัดก�รคุณภ�พชีวิตของผู้พักอ�ศัย ด้วยแนวคิด Green Community 
Management และธรุกจิบรกิ�รด�้นท่ีปรกึษ�ก�รพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์
แบบครบวงจร ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถขย�ยฐ�นร�ยได้ของธุรกิจบริก�ร 
ออกไปสู่บริษัทอสังห�ริมทรัพย์อื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รดูแลและบริห�ร
ชุมชนในโครงก�รที่พัฒน�โดยบริษัท 

ในมิติของก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คว�ม
เป็นเลิศในก�รออกแบบและบริห�รจัดก�รโครงก�รทุกโครงก�รท้ังท่ีอยู่
อ�ศัย และ อ�ค�รสำ�นักง�น ด้วยม�ตรฐ�น Green Design Concept 
และ Green Construction Process ให้ครอบคลุมทุกกระบวนก�ร
โดยบริษัทพัฒน�ม�ตรฐ�นดังกล่�วจ�กเกณฑ์ม�ตรฐ�นระดับส�กล  
อย่�ง Leadership in Energy and Environmental Design หรือ LEED 
และเกณฑ์ก�รประเมินคว�มยั่งยืนของ Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability หรอื TREES โดยมกี�รปรบัให้เหม�ะสม
กบับรบิทของประเทศไทย  โดยเฉพ�ะแนวคดิในก�รบรหิ�รจดัก�รก�รใช้
ทรัพย�กร อย่�งเป็นระบบ เพื่อลดปริม�ณขยะและเพื่อก�รนำ�กลับม�ใช้
ใหม่ โดยมีเป้�หม�ยสูก่�รเป็นสว่นหนึง่ของเศรษฐกจิหมนุเวียน (Circular 
Economy) เพื่อคว�มยั่งยืนในอน�คต 

จ�กกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศดังกล่�ว ทำ�ให้ปี 2562 
บริษัทได้รับร�งวัลท่ีสะท้อนถึงคว�มเป็นเลิศในก�รทำ�ง�นขององค์กร 
อ�ทิ ร�งวัล Special Recognition for Building Communities โดย 
Property Guru Property Report ในง�นประก�ศผลร�งวัล “Property 
Guru Thailand Property Awards 2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบ
ก�รด�้นอสงัห�รมิทรพัย์ท่ีดท่ีีสดุในประเทศไทย จ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของ
บรษัิทท่ีมีสว่นรว่มสร�้งสรรคส์งัคมคณุภ�พภ�ยใตก้ลยุทธ ์“ชุมชนน�่อยู”่ 

ในขณะเดยีวกนับรษัิทไดร้บัก�รจดัอนัดบัให้เป็นบรษัิทท่ีมกี�รกำ�กบัดแูล
กิจก�รในระดับดีเลิศ (5 ตร�สัญลักษณ์) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย (IOD) นอกจ�กนี้ บริษัทได้รับก�รจัดลำ�ดับเป็น 1 
ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีก�รดำ�เนินง�นโดดเด่น ด้�นสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรม�ภิบ�ล (ESG 100 : Environmental , Social and 
Governance) ประจำ�ปี 2562 จ�กสถ�บันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อ
กัน และ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบร�งวัลหุ้นย่ังยืน 
(Thailand Sustainability Investment : THSI) ให้กับบริษัทเป็นปีที่ 4 ใน
ง�นประก�ศผลร�งวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET Sustainability 
Awards 2019) และ บริษัทได้รับฉล�กรับรองแบบอ�ค�รผ่�นเกณฑ์

อนุรักษ์พลังง�นในง�น “BEC Awards 2019” จ�กกรมพัฒน�พลังง�น
ทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น กระทรวงพลังง�น

คว�มสำ�เร็จจ�กก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แนวคิด 6 GREEN LPN เป็น
กลยุทธ์ท่ีนำ�ไปปฏิบัติร่วมกับ 10 กระบวนก�รทำ�ง�นท่ีเป็นเลิศ  
นำ�ไปสู่คว�มพึงพอใจและก�รยอมรับในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
จ�กผู้มีส่วนได้เสียท้ัง 8 กลุ่ม อ�ทิ ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� 
ชุมชนและผูอ้ยู่อ�ศยัข้�งเคยีงโครงก�ร ผูอ้ยูอ่�ศยัในโครงก�รของบรษัิท 
แรงง�น และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่�น
ตั้งแต่ ผู้บริห�ร พนักง�น LPN Team และ Lumpini Team ร่วมกับ
หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน ท่ีมีส่วนสนับสนุนให้ก�รดำ�เนินง�นของ
บริษัทเป็นไปต�มแนวนโยบ�ยและเจตน�รมณ์ที่ตั้งไว้ 

ถึงแม้ปี 2562 เป็นปีท่ีเร�เผชิญกับภ�วะย�กลำ�บ�กในก�รดำ�เนินง�น 
ท้ังจ�กภ�วะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และก�รแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้น แต่
ด้วยปณิธ�นในก�รทำ�ง�นเพื่อให้คนไทยทุกคนมีบ้�นท่ีมีคุณภ�พและ
ม�ตรฐ�นในก�รอยู่อ�ศัย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของก�รสร้�งสรรค์สิ่งท่ีดี 
ให้กับสังคมไทย ด้วยก�รส่งมอบท่ีอยู่อ�ศัยและบริก�รหลังก�รส่ง
มอบท่ีมีคุณภ�พและม�ตรฐ�นท่ีเป็นเลิศด้วยคว�มซ่ือสัตย์ รอบคอบ
และกอปรด้วยธรรม�ภิบ�ล โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ในทุกมิติ และตอบสนองต่อเป้�หม�ยของก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน
(Sustainable Development Goals) 

ผมเชื่อมั่นว่�ก�รพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศของบริษัท จะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�
อย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนขององค์กรในอน�คต 
และส่งต่อคว�มมั่นคงและมั่งคั่งไปสู่ทุกภ�คส่วนได้อย่�งยั่งยืน
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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“เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในมิติผลประกอบก�รของก�รดำ�เนินธุรกิจ

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุล 
และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ปี 2563-2565

พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า (LPN Team)

รักษาอัตราผลตอบแทน 
และความเชื่อมั่นในการดำาเนิน
ธุรกิจขององค์กร ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารความเสี่ยง
ภายในสภาวะวิกฤติ

พัฒนาศักยภาพให้เป็น
คนเก่งมือโปร (Proficient) 
พร้อมร่วมมือร่วมใจ
ในการมีส่วนร่วมผลักดัน 
การดำาเนินงานขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมาย

สร้างความภูมิใจใน
การเป็นเจ้าของด้วยการ
ส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
และบริการด้วยกลยุทธ์ 
“น่าอยู่” และ “คุณคือ
คนสำาคัญ”

ร่วมมือร่วมใจใน
การประคับประคอง
การดำาเนินงาน
ในทุกภาคส่วน 
เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ

บ้านข้างเคียง ผู้อยู่อาศัย แรงงาน สิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ เยียวยา 
และดูแลผลกระทบ 
จากการดำาเนินงาน
รวมทั้งสร้างการ
มีส่วนร่วมและสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน

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

ร่วมดูแลคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย และชีวอนามัย
ผ่านการสนับสนุน
การดำาเนินงานของปิยมิตร
และการจัดกิจกรรม

ดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตามแนวทาง 6 GREEN LPN 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

C L A

วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ประกอบด้วยคุณค่� 2 เส�หลัก คือ “ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ  

“ก�รยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบค�่นิยม 7 ประก�ร คือ “C-L-A-S-S-I-C”  

ซ่ึงเป็นแนวท�งบูรณ�ก�รในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีทุกองค�พยพของบริษัทยึดถือและนำ�ไปปฏิบัติ ซ่ึงพัฒน�ไปเป็นค่�นิยมองค์กร 

(Corporate Values) และพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นในทุกภ�คส่วนบรรลุ 

เป�้หม�ย ทัง้เชงิคณุภ�พและเชงิปรมิ�ณ และขบัเคลือ่นองคก์รไปสู ่“ก�รพฒัน�และเตบิโตอย�่งย่ังยืน” (Sustainable Development)

ก�รตระหนักถึ งคว�มสำ �คัญ
ของก�รใช้ทรัพย�กรด้วยคว�ม
ระมัดระวังและรอบคอบ และ
บริห�รง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
โดยมุง่เนน้ลดตน้ทุนท้ังตน้ทุนตรง
และต้นทุนแปร รวมท้ังค่�ใช้จ่�ย 
ส่วนเกินในทุกส่วนง�นอย่�ง 
ต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงคุณภ�พ 
ของง�นเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ

ก�รคดิใหม่ท่ียดืหยุ่นและแตกต�่ง
จ�กเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค 
เพือ่ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง พฒัน� 
และสร้�งสรรค์อย่�งต่อเนื่อง เพื่อ
นำ�ไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดย
มีเป้�หม�ยเพื่อเพิ่มคุณค่�ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ก�รบริก�ร และคว�ม
ก้�วหน้�ขององค์กร

ก�รปฏิบัติต่อมิตรแท้ท�งธุรกิจท่ี
ทำ�ง�นร่วมกันม�ย�วน�น ด้วย
คว�มไว้ว�งใจและเ ป็นธรรม 
ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ
พัฒน�ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน 
เพื่อบรรลุคว�มสำ�เร็จร่วมกัน

Cost with Quality

บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

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

Corporate Values
ค่านิยมองค์กร

Lateral Thinking

คิดนอกกรอบ

Alliance

ปิยมิตร

Continuous Development

Cost Leadership Dynamic LPN Team
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C-L-A-S-S-I-C
สมรรถนะหลักองค�กร (Core Competency)

CORPORATE VALUES
ค�านิยมองค�กร

S S I C
ก�รมุ่ง ม่ันพัฒน�กระบวนก�ร
ทำ � ง�นและก�รแก้ ไข ปัญห� 
ด้วยก�รคิดเร็ว ทำ�เร็ว ใส่ใจใน 
ร�ยละเอียด เพือ่ให้ง�นมีคณุภ�พ
และเสร็จก่อนกำ�หนดหรือเร็วกว่�
เดิมจนลำ้�หน้�ผู้อื่นตลอดเวล�

ก�รดูแลเอ�ใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุม่ตลอดเวล� ดว้ยก�รคดิใน 
มุมมองของเข�และแสดงออก
อย�่งกระตอืรอืรน้ ใหบ้รกิ�รอย�่ง
ครบวงจร ดว้ยคว�มเตม็ใจและเกนิ 
คว�มค�ดหม�ย เพื่อเพ่ิมคุณค่�
ก�รบริก�รและคว�มประทับใจ

ก�รปฏิ บั ติตนต่อองค์กรและ 
ทำ � ธุ รกิ จกั บผู้ เ กี่ ย ว ข้องด้ วย 
คว�มซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส 
ไม่เอ�เปรียบและมีศีลธรรม

ก�รรวมพลงัเป็นหนึง่เดยีวกนั โดย
ก�รร่วมมือร่วมใจทำ�ง�น ร่วมกัน
รับผิดชอบและช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันในง�นหรือกิจกรรมของ
บริษัท ด้วยจิตอ�ส�และจิตสำ�นึก
ก�รแบ่งปันและเอ้ืออ�ทร เพื่อ 
มุ่งสู่เป้�หม�ยเดียวกัน

ONE LPNCorporate GovernanceHuman Centric

Speed with Quality

รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

Service Minded

ใจบริการ

Integrity

จริยธรรม

Collaboration

ร่วมมือร่วมใจ

Respect to Stakeholders
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เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของทุกภ�คส่วนในองค์กรมีทิศท�ง 

ท่ีมุ่งสู่ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน บริษัทได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้

เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจม�กว่� 16 ปี โดยได้เพ่ิม 

คว�มเข้มข้นและเป้�หม�ยก�รเติบโตท่ีเหม�ะสมในแต่ละรอบ 

วิสัยทัศน์ เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�และขับเคลื่อนองค์กร รวม

ท้ังได้กำ�หนดแผนธุรกิจขององค์กร (ฺBusiness Plan) หรือ 

เป้�หม�ยระยะสัน้ในแตล่ะปี ท้ังในเชิงคณุค�่และเชิงเศรษฐกจิ  

ให้สอดคล้องกับพันธกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้�ง 

สมดุลของผลตอบแทน ส่งมอบคุณค่�จ�กก�รดำ�เนินง�น 

และรับผิดชอบต่อผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำ�หรับปี 2562 นี้ บริษัทได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่องจ�กวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจ 2560-2562 เช่นเดียวกับสองปีท่ีผ่�นม� โดย

ได้เช่ือมโยงนโยบ�ยของปี 2560 Year of Shift ปีแห่ง

ก�รปรับเปลี่ยน และปี 2561 Year of Change ปีแห่งก�ร

เปลีย่นแปลง เข้�ดว้ยกนัเพือ่มุง่สูก่�รเป็นผูพ้ฒัน�ท่ีพกัอ�ศยั 

คุณภ�พแบบบูรณ�ก�ร และก้�วสู่ก�รเป็นองค์กรแห่ง 

คว�มยั่งยืน โดยกำ�หนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งคว�มเป็นเลิศ 

หรือ Year of Excellence ทั้งในด้�นผลิตภัณฑ์ บริก�ร และ

ก�รสร้�งบุคล�กรภ�ยในองค์กร เพ่ือสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง

เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่�งเป็น 

รูปธรรมม�กข้ึน ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน  

ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals SDGS)  

ท้ัง 17 หัวข้อท่ีองคก์�รสหประช�ช�ตไิดก้ำ�หนดไว ้โดยบรษัิท 

เล็งเห็นว่� บริษัทส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อน 

ประเด็นต่�งๆ ดังนี้

เป้าหมายเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน
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แบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยก�รสนับสนุน
ก�รดำ�เนินง�นของ 
“วิส�หกิจเพื่อสังคม”
เพ่ือสร้�งง�น คุณภ�พ
ชีวิต และศักดิ์ศรี
ของสตรีด้อยโอก�ส

ต่อยอดคว�มร่วมมือ
ด้�นสุขภ�วะกับ 
สสส. และกำ�หนดให้
สุขภ�วะเป็นว�ระ
สำ�คัญขององค์กร

ดูแลสุขภ�วะและ
คว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�นของ
พนักง�น 

ออกแบบโดย
คำ�นึงถึงสุขภ�วะ
ของผู้อยู่อ�ศัย 

พัฒน�โครงก�รโดย
มีแนวคิดปกป้องและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
ที่เกี่ยวข้องกับนำ้� 

ออกแบบโดย
คำ�นึงถึงก�รใช้นำ้�
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สนับสนุน
คว�มเสมอภ�ค
ท�งเพศในองค์กร 

ปฏิบัติแก่ลูกจ้�งอย่�ง
เป็นธรรมและเท่�เทียม 

จัดให้มีก�รฝึกอบรม
อ�ชีพแก่สตรีด้อย
โอก�สที่ทำ�ง�นใน
องค์กร  

สนับสนุนให้มี
ก�รเรียนก�รสอนแก่
เด็กด้อยโอก�ส
ภ�ยในบ้�นพัก
คนง�นก่อสร้�ง

ดูแลสุขภ�วะและ
คว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�นของ
แรงง�นก่อสร้�ง

รับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อ�จ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม

ดูแลคุณภ�พชีวิตและ
คว�มปลอดภัยของ
ผู้อยู่อ�ศัยในทุกช่วง
อ�ยุ 

กระจ�ยร�ยได้และ
ก�รจ้�งง�นสู่สังคม 

กระจ�ยร�ยได้และ
ก�รจ้�งง�นสู่สังคม 

Green
Enterprise

Green
Design

Concept

Green
Financial

Management

Green
Marketing

Management

Green
Construction

Process

Green
Community

Management

จัดให้มีก�รบำ�บัด
นำ�้เสียจ�กก�รก่อสร้�ง
จนได้คุณภ�พ ก่อน
ปล่อยออกสู่ส�ธ�รณะ 

สนับสนุนก�รนำ�
นำ้�ทิ้งที่ได้รับก�รบำ�บัด
แล้วกลับม�ใช้ใหม่ 

สนับสนุนให้มี
ก�รบำ�บัดนำ้�เสีย
ภ�ยในชุมชนให้มี
คุณภ�พก่อน
ปล่อยนำ้�ทิ้งออก
สู่ส�ธ�รณะ

นำ�นำ้�ทิ้งที่ได้รับ
ก�รบำ�บัดแล้วม�ใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

SDGs
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Green
Enterprise

Green
Design

Concept

Green
Financial

Management

Green
Marketing

Management

Green
Construction

Process

Green
Community

Management

ออกแแบบอ�ค�รให้มี
ระบบก�รใช้พลังง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สร้�งง�น สร้�งร�ยได้ 
และสร้�งกำ�ไรเชิง
เศรษฐกิจจ�กก�ร
ดำ�เนินง�น 

ส่งเสริมก�รเจริญ
เติบโตท�งเศรษฐกิจ
ท่ีย่ังยืน 

สนับสนุนให้มีก�รวิจัย 
แบบบูรณ�ก�รเพ่ือ 
ส่งเสริมก�รปรับตัว
เป็นองค์กรย่ังยืน
ในอุตส�หกรรม
ก�รพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์ 

สนับสนุนก�รวิจัย 
เชิงผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่�งเท่�เทียม
 
เค�รพสิทธิมนุษยชน 
และให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รให้โอก�สท่ี
เท่�เทียมแก่ผู้พิก�ร

พัฒน�โครงก�ร
เพ่ือให้ประช�กร
เข้�ถึงท่ีอยู่อ�ศัย
ท่ีปลอดภัยและ
เหม�ะสม

เลือกพัฒน�
โครงก�รบนพื้นที่
หน�แน่น เพ่ือรองรับ
ก�รเพิ่มขึ้นของ
ประช�กรในพื้นที่

พัฒน�โครงก�ร
โดยคำ�นึงถึงพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่
ส�ธ�รณะที่ทุกคน
ส�ม�รถเข้�ถึงได้ 

สร้�งชุมชนน่�อยู่
สำ�หรับทุกวัย 
ที่ปลอดภัยและ
เหม�ะสม
เพื่อสนับสนุน
ก�รสร้�งสังคม
ในลักษณะมีส่วนร่วม
อย่�งยั่งยืน 

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่�งเท่�เทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่�งเท่�เทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่�งเท่�เทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่�งเท่�เทียม

ปฏิบัติกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่�งเท่�เทียม

สนับสนุนก�รวิจัย
เพ่ือปรับปรุง
กระบวนก�รก่อสร้�ง

กำ�หนดผลตอบแทน
และก�รเติบโตของ
กำ�ไรของทุกบริษัท
ในเครืออย่�งเหม�ะสม

ส่งเสริมก�รเติบโด
ท�งเศรษฐกิจของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่�งต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 

มีนโยบ�ยส่งเสริม
ให้มีก�รจ้�งง�นเต็ม
รูปแบบและมี
ประสิทธิภ�พ และ
ก�รทำ�ง�นท่ีเหม�ะสม
สำ�หรับผู้หญิงและ
ผู้ช�ยทุกคน

มีแผนก�รบริห�ร
จัดก�รก�รใช้พลังง�น
ในโครงก�ร 

จัดกิจกรรมเพ่ือลดก�ร
ใช้พลังง�นในชุมชน
อย่�งต่อเน่ือง 

SDGs
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ออกแบบโดยคำ�นึงถึง
ประสิทธิภ�พก�ร
ใช้พลังง�นรวม 
และอัตร�ก�รใช้นำ้�
ของโครงก�ร  

ให้คว�มสำ�คัญกับ
สิ่งแวดล้อมในทุก
กระบวนก�รทำ�ง�น

ว�งแผนก�รใช้
ทรัพย�กรอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

ส่งเสริมให้มีก�ร
รีไซเคิลและลดขยะ
ภ�ยในองค์กร

ออกแบบโครงก�ร
ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมต�ม
ม�ตรฐ�น 
LPN Green Design 
Concept  

ดำ�เนินก�รก่อสร้�งโดย
หลีกเล่ียงและป้องกัน
ผลกระทบท�งลบท่ีอ�จ
เกิดข้ึนกับระบบนิเวศ
ของบริเวณโครงก�ร 

รักษ�และดูแล
ระบบนิเวศภ�ยใน
โครงก�รให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 

สร้�งคว�มตระหนักรู้
และบูรณ�ก�ร
ม�ตร�ก�รก�รจัดก�ร
ด้�นผลกระทบของ
ก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พอ�ก�ศ เข้�ไป
ในนโยบ�ยและกลยุทธ์
ขององค์กร

พัฒน�โครงก�รโดย
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม 

พัฒน�กระบวนก�ร
ก่อสร้�งท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ควบคุมผลกระทบ
ท�งลบท่ีเกิดจ�ก
กระบวนก�รก่อสร้�ง
ต�มม�ตรฐ�น LPN 
Green Construction 
Process Standard 

ออกแบบโครงก�รโดย
ใช้แนวคิด Universal 
Design เพ่ือให้ทุกคน
ส�ม�รถใช้พ้ืนท่ีภ�ยใน
โครงก�รได้โดยไม่มี
ก�รแบ่งแยก 

ดูแลและให้บริก�ร
อย่�งเป็นม�ตรฐ�น
และยุติธรรม  

กำ�หนดเป้�หม�ยของ
องค์กรโดยอ้�งอิง
ต�มเป้�หม�ยส�กล 

ร่วมกับองค์กรต่�งๆ 
ในก�รพัฒน�เทคโนโลยี
และคว�มรู้ด้�นต่�งๆ 

มีก�รจัดก�รก�รใช้
ทรัพย�กรธรรมช�ติ
ในก�รก่อสร้�งร่วมกัน
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

มีนโยบ�ยก�รกำ�จัด
ขยะที่เกิดจ�กก�ร
ก่อสร้�งที่เป็นพิษ
และมลพิษโดยเฉพ�ะ

ส่งเสริมให้มี
ก�รรีไซเคิลและ
ลดขยะมูลฝอยจ�ก
กระบวนก�รก่อสร้�ง

ว�งแผนก�รใช้
ทรัพย�กรธรรมช�ติ
ในชุมชนร่วมกัน
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ส่งเสริมให้มี
ก�รรีไซเคิลและ
ลดขยะมูลฝอยจ�ก
ก�รอยู่อ�ศัย

Green
Enterprise

Green
Design

Concept

Green
Financial

Management

Green
Marketing

Management

Green
Construction

Process

Green
Community

Management
SDGs



รายได้รวม

เปิดขายโครงการ
ทั้งสิ้น

ส่งมอบโครงการ
ทั้งสิ้น

ดูแล
บริหารอาคาร

บริหารชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

กำาไรสุทธิ ปันผลให้ผู้ถือหุ้น

NPS

10,040.40
ล้านบาท

4
โครงการ

7
โครงการ

166
โครงการ

146,000
ครอบครัว

1,484
คน

1,256.04
ล้านบาท

0.60*
บาท

83%

รวมพื้นที่ที่ดูแล 8,400,000 ตร.ม. กว่า 290,000 คน

พนักงานได้รับการอบรม
เรื่องการต่อต้านการทุจริต

ขององค์กร ในปี 2562

41%

สร้างงานแก่สตรีด้อยโอกาส
รวมทั้งสิ้น

รออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

12 INTRODUCTION

ผลงานที่ภาคภูมิใจปี 2562



ร�งวัล
ด้�นผลก�รดำ�เนินง�น

ร�งวัล
ด้�นคว�มยั่งยืน

ร�งวัล
ด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ร�งวัล
ด้�นบรรษัทภิบ�ล

บริษัทได้รับก�รจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ 
“A-” จ�กบริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด สะท้อนถึง 
ก�รเป็นองค์กรที่มีคว�มมั่นคง ภ�ยใต้ผลก�ร
ดำ�เนินง�นที่โดดเด่น มีคว�มชัดเจนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง  
มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รต้นทุนก�รก่อสร้�ง 
ตลอดจนก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินอย่�งรัดกุม 
มีเสถียรภ�พ และมีสภ�พคล่องท�งก�รเงิน
ที่เพียงพอ 

บริษัทได้รับร�งวัล Special Recognition for 
Building Communities โดย Property Guru 
Property Report ในง�นประก�ศผลร�งวัล 
“Property Guru Thailand Property Awards 
2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบก�รด้�น
อสังห�ริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จ�กก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่มีส่วนร่วมสร้�งสรรค์
สังคมคุณภ�พภ�ยใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่�อยู่” 

บริษัทได้รับก�รจัดลำ�ดับเป็น 1 ใน 100 บริษัท
จดทะเบียนที่มีก�รดำ�เนินง�นโดดเด่น ด้�น 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรม�ภิบ�ล (ESG 100 : 
Environmental, Social and Governance) 
ประจำ�ปี 2562 จ�กสถ�บันไทยพัฒน์ เป็นปีท่ี 5  
ติดต่อกัน

บริษัทได้รับร�งวัลหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 (Thailand  

Sustainability Investment : THSI) ในง�น

ประก�ศผลร�งวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน 

(SET Sustainability Awards 2019) จ�ก

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับฉล�กรับรองแบบอ�ค�รผ่�นเกณฑ์
อนุรักษ์พลังง�นในง�น “BEC Awards 2019” 
จ�กกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์
พลังง�น กระทรวงพลังง�น

บริษัทได้รับก�รจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในระดับดีเลิศ (5 ตร�
สัญลักษณ์) จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับก�รพิจ�รณ�รับรองในระดับ 4 
(Certified) เป็นรอบที่ 2 จ�กก�รยื่นขอรับรอง
ใหม่ (Re-Certification) จ�กโครงก�รแนวร่วม
ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC)
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงหลักก�ร
พัฒน�อย่�งยั่งยืนที่ให้คว�มสำ�คัญกับ 3 มิติ อันได้แก่ เศรษฐกิจ (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยเฉพ�ะในมิติสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ มีหล�ยกระบวนก�รที่อ�จสร้�งผลกระทบในวงกว้�ง เช่น กระบวนก�รออกแบบ และกระบวนก�รก่อสร้�ง

บริษัทได้นำ�หลักก�รของก�รออกแบบอ�ค�รเขียวของส�กล ม�ปรับใช้กับก�รออกแบบและพัฒน�โครงก�ร และพัฒน�จนเป็นม�ตรฐ�น LPN 
Green Design Concept และ LPN Green Construction Process ท่ีให้คว�มสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แนวคิดก�รออกแบบ นอกจ�กนั้น  
หนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญ ท่ีถือเป็นจุดแข็งของ LPN คือ ก�รออกแบบให้ลงตัว ไม่มีเศษวัสดุเหลือท้ิง นับเป็น 2 กลยุทธ์หลักในยุคแรกเร่ิมของ 
ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท ก่อนจะพัฒน�ม�ตรฐ�นในกระบวนก�รอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน 
ในกระบวนก�รหลัก จนเป็นกลยุทธ์เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และแนวปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรมภ�ยใต้แนวคิด 6 GREEN LPN

ปี 2562 เป็นปีแห่งก�รพัฒน�ปรับปรุงกระบวนก�รต่�งๆ เพื่อมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ ในด้�นก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม บริษัทตั้งเป้�หม�ยในก�รมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรท่ีบริห�รจัดก�รขยะในพื้นท่ีก่อสร้�งและในชุมชนท่ีเร�ดูแลบริห�รจัดก�รคุณภ�พชีวิตให้ 
เป็นศนูย์ (Zero Waste Management) ซ่ึงก�รดำ�เนนิก�รเรือ่งดงักล�่ว ตอ้งอ�ศยัก�รศกึษ�และปรบัปรงุกระบวนก�รใหม่ท้ังระบบ โดยบรษัิทหวงัเป็น 
อย่�งยิ่งว่�จะเริ่มดำ�เนินก�รได้อย่�งเต็มรูปแบบในปี 2565 
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LPN’S GREEN JOURNEY
เส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ LPN

First LPN Signature
Green Project

6 GREEN LPN

Green Design Concept 
and Green Construction 
Process Standard

First LEED Certified Project

Dream House Project
โครงการบ้านสานฝัน

Livable Community Model 
ชุมชนต้นแบบ

The Seeds:
Idea Suggestion
โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์

2556 2557 2558
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Green Design Concept
and Green Construction 
Process Standard 
for Housing

The Seeds:
Idea Suggestion #2

Construction Camp Site 
- Quality Improvement 
Project
 
100% BIM 
Implementation

LPN Signature Course

ISO 14001 
and ISO 9001
Kick-off year

Product 
Development Center

Green Enterprise 
Standard

Green Marketing 
Management Standard

Green Financial 
Management Standard

Lumpini Property 
Management Co.,Ltd 
achieves ISO9001: 2015

LPC Social 
Enterprise Co.,Ltd 
achieves ISO9001: 2015

Lumpini Project  
Management Service 
Co.,Ltd 
achieves ISO9001: 2015 
and ISO14001: 2015

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

TREES Certification 
Anticipated 

Green Community 
Management Standard

Service 
Development Center

LPN Zero Waste 
Management Project 
2022 Kick off

2559 2560 2561 2562

Year of Shift

Year of Change
Year of 
Excellence
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YEAR OF  
EXCELLENCE
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ  

ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมม�

ตลอดระยะเวล� 30 ปี ในปี 2562 นี้ บริษัทกำ�หนดแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นคว�ม 

เป็นเลิศในด้�นต่�งๆ ภ�ยใต้กลยุทธ์ “Year of Excellence” อันประกอบด้วย 

Product Excellence, Service Excellence, People Excellence และ CESR 

Project ซ่ึงเป็นก�รเน้นยำ้�และเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รทำ�ง�นต�มกลยุทธ์ 

ก�รดำ�เนินง�นเพื่อคว�มย่ังยืน 6 GREEN LPN เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยด้�น

คว�มยั่งยืนขององค์กรและต�มเป้�หม�ยเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals - SDGs) ของสหประช�ช�ติ  

Year of Excellence

Product

Excellence

Service

Excellence

People

Excellence

CESR Project

LPN Zero Waste
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หม�ยเหตุ : 1. บริษัทแบ่งก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็น 3 ปะเภท คือ CESR In Process, CESR Out Process  
  (After Process) และ CESR As Process 
 2. สำ�หรับเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นเพื่อคว�มยั่งยืนของบริษัท ส�ม�รถอ่�นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อเป้�หม�ยเพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน 

Zero Waste Project 

6 GREEN LPN 

-  Green Enterprise 

-  Green Design 
 Concept 

-  Green Financial   
   Management 

-  Green Marketing  
   Management 

-  Green Construction    
   Process  

-  Green Community  
   Management 

ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน 

- Blood Donation   
 Project 
-  สร้�งคว�มสัมพันธ์กับ 
   หน่วยง�นภ�ยนอก 
-  บริจ�คเงินและสิ่งของ 

LPC 
สถ�บันแอล.พี.เอ็น. 

- หลักสูตรอบรมพนักง�น 
-  ก�รเยี่ยมชมง�น 
-  แบ่งปันองค์คว�มรู้
 สู่ภ�ยนอก 

Project 2562 

In Process 

Out Process 
(After Process) 

As Process 

GRI 
103, 306-2 

GRI 

102 - 7 

102 - 12 

102 - 17 

102 - 29 

102 - 35 

103  

203 - 1

205 - 2 

301 - 2   

302 - 4  

303 - 2  

306 - 2 

308 - 2

401 - 3

403 - 3

403 - 9

404 - 2

412 - 3

414 - 2  

103

413 - 1

103

403 - 5

102 - 10

102 - 13

102 - 18

102 - 31 

102 - 41

201 - 1

203 - 2

205 - 3

302 - 1

302 - 5

303 - 3

306 - 4

401 - 1

403 - 1

403 - 5

403 - 10

405 - 1

413 - 1

416 - 1

203 - 1

413 - 2

404 - 1

102 - 11

102 - 16

102 - 20

102 - 34 

102 - 45

202 - 1

205 - 2

301 - 1

302 - 2

303 - 1

306 - 1

307 - 1

401 - 2

403 - 2

403 - 7

404 - 1

405 - 2

413 - 2

417 - 1

203 - 2

404 - 2

GRI 

GRI 

SDGs

SDGs

SDGs

SDGs

Topic GRI Standard Sustainable Development Goals (SDGs) CESR 

ต�ร�งแสดงคว�มสัมพันธ์ของกลยุทธ์องค์กรที่มีต่อก�รร�ยง�นข้อมูลต�มม�ตรฐ�น GRI Standard และ SDGs



18 INTRODUCTION

PRODUCT  
EXCELLENCE

Excellence in Design

“บ้�น”
ตลอด 30 ปีของก�รพัฒน�ท่ีอยู่อ�ศัยภ�ยใต้แบรนด์ “ลุมพินี” บริษัทมีปณิธ�นในก�รสร้�ง “บ้�น” คุณภ�พท่ีคุ้มค่�ในร�ค�ท่ีจับต้องได้ เพ่ือให้

คนไทยทุกคนได้มีโอก�สเป็นเจ้�ของบ้�นของตนเอง พร้อมกับได้มีก�รออกแบบก�รดูแลและบริห�รจัดก�รโครงก�รภ�ยใต้แนวคิด “ชุมชนน่�อยู่” 

สำ�หรบักลุม่เป้�หม�ยทุกกลุม่ โดยนำ�เอ�แนวคดิก�รออกแบบโครงก�รภ�ยใตป้รชัญ�ก�รออกแบบ “คว�มพอดี ท่ีดกีว�่” ซ่ึงเป็นปรชัญ�สำ�คญัท่ี LPN  

นำ�ม�เป็นองค์ประกอบในก�รทำ�ง�นทุกกระบวนก�ร เพื่อให้ “บ้�น” ของเร� เป็น “บ้�น” ที่พอดีที่สุดกับก�รอยู่อ�ศัยในชีวิตจริง

ภ�ยใต้ปรัชญ� “คว�มพอดี ท่ีดีกว่�” บริษัทพัฒน�ก�รออกแบบท่ีอยู่อ�ศัยภ�ยใต้กรอบก�ร

ทำ�ง�นของ LPN Green Design Concept Standard ซ่ึงเป็นม�ตรฐ�นก�รออกแบบผลติภณัฑ์

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของ LPN (Product Development Center: PDC) ได้พัฒน�

ม�จ�กม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รยอมรับระดับน�น�ช�ติให้เหม�ะกับบริบทของประเทศไทย โดย

มีจุดประสงค์เพื่อให้ “บ้�น” ที่ส่งมอบส่งเสริมสภ�วะน่�สบ�ยและคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัย 

ประหยดัและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมในระยะย�วไดอ้ย�่งเป็นรปูธรรมและยัง่ยืน 

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของ LPN ทำ�ง�นโดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อศึกษ� ค้นคว้� และ

ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มพอดี

ของคนในปัจจุบันได้อย่�งตรงจุด ภ�ยใน PDC ประกอบด้วยหอ้งทดลองพัฒน�และวิจัยแบบ

จำ�ลอง หรือ “Mock up Center” ซึ่งเป็นส่วนที่จัดทำ�แบบจำ�ลองขน�ดเท่�จริง โดยจัดทำ�ทั้ง 

ในส่วนของห้องชุดและ Detail Design เพื่อให้ผู้ออกแบบส�ม�รถทดลองปรับแต่งส่วนต่�งๆ  

ได้ต�มคว�มต้องก�รและเห็นผลทันที ไม่ว่�จะเป็นก�รปรับคว�มกว้�งคว�มย�วของห้องชุด  

ก�รปรับคว�มสูงของเพด�นท่ีเหม�ะสม ก�รจัดว�งเฟอร์นิเจอร์ภ�ยในพื้นท่ี ไปจนถึง 

ร�ยละเอียดของร�วบันไดและก�รเข้�มุมวัสดุต่�งๆ เพ่ือให้แน่ใจว่�ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ 

ก�รออกแบบนั้น มีคว�มสวยง�มและมีประสิทธิภ�พก�รใช้สอยม�กที่สุด

มากกว่าแบบจำาลองห้องชุด
Mock up 
การทำา Mock up ช่วยลดการเกิด
ปัญหาระหว่างก่อสร้างที่หน้างานจริง 
เนื่องจากการสร้างแบบจำาลองขนาด 1:1  
จะทำาให้ผู้ออกแบบทราบถึงข้อจำากัด
ของการออกแบบ ข้อควรระวังในการ
ก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งไม่
สามารถรู้ ได้จากการออกแบบแบบ 2 มิติ
ทั่วไป ทำาให้ลดความเสี่ยงในการทุบ รื้อ 
หรือสร้างใหม่ ถือเป็นการลดการสูญเสีย
ในทุกขบวนการ (LPN Zero Waste) 
ทั้งด้านเวลาและทรัพยากรในการ
ก่อสร้าง ทำาให้ LPN ดำาเนินงาน 
ด้านงานก่อสร้างได้ตามตารางเวลาที่
กำาหนด เราจึงสามารถส่งมอบห้องชุด
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ตามกำาหนด
เวลาส่ง ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง



196 GREEN LPN : SD REPORT 2019

Excellence in Building Performance 

นอกเหนือไปจ�กม�ตรฐ�นก�รออกแบบ LPN Green Design Standard แล้ว บริษัทยังได้

ออกแบบโครงก�รให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นอ�ค�รประหยัดพลังง�น Building Energy 

Code (BEC) เพ่ือให้ผู้พักอ�ศัยได้พักผ่อนในห้องท่ีมีค่�ก�รใช้พลังง�นท่ีประหยัดกว่�

ม�ตรฐ�นของกระทรวงพลังง�น (พพ.) และยังส�ม�รถประหยัดค่�ไฟต่อปีได้สูงสุดกว่� 70% 

เมื่อเทียบกับอ�ค�รที่ไม่ได้ออกแบบต�มม�ตรฐ�น BEC 

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีอ�ค�รที่เข้�รับก�รประเมินและผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�น

ก�รประหยัดพลงัง�นจ�ก พพ. แลว้เกอืบ 140 อ�ค�ร จ�กจำ�นวนกว�่ 700 อ�ค�รท่ีหนว่ยง�น 

ต�่งๆ สง่เข�้รว่มและผ�่นเกณฑก์�รประเมนิ ซ่ึงถอืเป็นสว่นหนึง่ในก�รแสดงคว�มมสีว่นรว่ม

ในก�รดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของ LPN

“โครงก�รลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี จตุจักร” ถูกออกแบบม�เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กอ�ค�ร สิ่งก่อสร้�ง ทั้งต่อคน สุขภ�พ และต่อธรรมช�ติ

โดยใช้พลงัง�น น้ำ� และ ทรพัย�กรอ่ืนๆ อย�่งมปีระสทิธภิ�พสงู โดย LPN มีคว�มตัง้ใจในก�รออกแบบและกอ่สร�้งต�มขอ้กำ�หนดของก�รประเมิน

อ�ค�รเขียว Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability หรอื TREES ท่ีคำ�นงึถงึก�รอนรุกัษ์พลงัง�นและสิง่แวดลอ้ม มกี�รสง่เสรมิ 

ประสิทธิภ�พและสุขภ�วะท่ีดีของผู้ใช้ง�นอ�ค�ร ผ่�นก�รออกแบบ ก�รเลือกใช้วัสดุท่ีมีมลพิษต่ำ� และก�รก่อสร้�งท่ีมีม�ตรฐ�น ช่วยลดอัตร� 

ก�รเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจ�กมลพิษและฝุ่นละอองภ�ยในอ�ค�ร เพิ่มคว�มปลอดภัย ประสิทธิภ�พ และคว�มสุขสบ�ยในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้แนวคิด 

“Green Inspired 24/7” 

เกณฑ์ Building Energy 
Code ของไทยคืออะไร 
BEC คือ เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นตำ่าในอาคารที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างหรือดัดแปลง ซึ่งได้รับการบรรจุ
ในกฎกระทรวง กำาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลัก
เกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 
กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วยการ
ออกแบบระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์
ผลิตนำ้าร้อน การใช้พลังงานโดยรวม
ของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในระบบต่างๆ ของอาคาร

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่าน
ผนังอาคาร หรือ Overall 
Thermal Transfer Value 
(OTTV) และค่าการถ่ายเทความ
ร้อนรวมผ่านหลังคา หรือ Roof 
Thermal Transfer Value 
(RTTV) เป็นตัวแสดงประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงานของกรอบ
อาคาร

ค่ากำาลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่าง
ต่อตารางเมตร หรือ Lighting 
Power Density (LPD) 
เป็นตัวแสดงประสิทธิภาพ
ในการส่องสว่าง

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ หรือ 
Coefficient of Performance 
(COP) เป็นตัวแสดงประสิทธิภาพ 
ของระบบปรับอากาศ

•

•

•

Product Hi-Light
“โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี จตุจักร”
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• รายละเอียดโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี จตุจักร

Tower A อ�ค�รสำ�นักง�น 22 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยรวม 24,068 ตร.ม. 
Tower B อ�ค�รสำ�นักง�น + อ�ค�รจอดรถ 18 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยรวม 17,415 ตร.ม. 
 -  มีพื้นที่สีเขียวถึง 15% ของพื้นที่โครงก�รทั้งหมด 
 - อัตร�ก�รใช้พลังง�นตำ่�กว่�อ�ค�รทั่วไปถึง 40%  
  อ�ค�ร A 420,784.77 กิโลวัตต์/ชม./ปี อ�ค�ร B = 388,281.08 กิโลวัตต์/ชม./ปี ประเมินแบบอ�ค�รต�มข้อกำ�หนดของกฎกระทรวงกำ�หนด 
  ประเภทหรือขน�ดของอ�ค�รและม�ตรฐ�นหลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รออกแบบอ�ค�รเพื่อก�รอนุรักษ์พลังง�น พ.ศ. 2552 ซึ่งออกต�ม 
  คว�มในม�ตร� 6 วรรค 2 และม�ตร� 19 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
 - ประเมินผ่�นกรมพลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น กระทรวงพลังง�น เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2562 
 - เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำ�้ภ�ยในโครงก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดนำ�้ได้ม�กกว่�อ�ค�รท่ัวไปโดยเฉล่ียถึง 37% (ประสิทธิภ�พก�รประหยัดนำ�้  
  Tower A 36.62% และ Tower B 38.14%) อ้�งอิงก�รคำ�นวนจ�กม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียวไทย (TREES-CS)
 - เลือกใช้ระบบปรับอ�ก�ศประสิทธิภ�พสูง 
 - 30% ของวัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�งเป็นวัสดุภ�ยในประเทศ 
 - ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของผู้ใช้อ�ค�ร
 - เลือกใช้วัสดุที่มีส�รประกอบอินทรีย์ระเหยง่�ยตำ่� 

เกณฑ์ TREES ของไทยคืออะไร 
TREES เป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่กำาหนดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำาหรับรับรองอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในเมืองไทยที่มี
ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้มาตรฐานดังกล่าวเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอย่าง LEED โดยในปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน
ชั้นนำาของเมืองไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนและผลักดันให้มาตรฐานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เกณฑ์ประเมิน TRESS ทั้งหมด 8 หมวด มีคะแนนเต็ม 85 คะแนน อาคารใดประเมินได้ 61 คะแนนขึ้นไป จะได้รางวัล Platinum, 46-60 คะแนน ได้ 
Gold, 38-45 คะแนน ได้ Silver และ 30-37 คะแนน ได้ Certified 

การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 
ก�รเตรียมคว�มพร้อมเป็นอ�ค�รเขียว ก�รประช�สัมพันธ์สู่สังคม 

มีคู่มือและก�รฝึกอบรมแนะนำ�ก�รใช้ง�นและบำ�รุงรักษ�อ�ค�ร 

รวมถึงมีก�รติดต�มประเมินผลขณะออกแบบก่อสร้�ง จนถึงเมื่อ

อ�ค�รเสร็จแล้ว

ที่ตั้งอาคาร (Site & Landscape) 
เป็นก�รประเมินที่ตั้งของอ�ค�รที่ต้องก�รสร้�งนั้นว่�มีผลเสียต่อ

ระบบนิเวศน์อย่�งไร และบริเวณโดยรอบมีระบบก�รคมน�คมขนส่ง 

รวมทั้งมีระบบขนส่งมวลชนที่เหม�ะสมรองรับหรือไม่

การอนุรักษ์นำ้า (Water Conservation) 
เลือกใช้ระบบก�รใช้นำ้�ภ�ยในโครงก�รให้มีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ใช้นำ้�

น้อยลง อ�จมีระบบเพื่อนำ�นำ้�ที่ใช้แล้วกลับม�ใช้ใหม ่

การใช้พลังงานและบรรยากาศ (Energy & Atmosphere) 
เลือกใช้ระบบประกอบอ�ค�รที่มีประสิทธิภ�พเพื่อประหยัดก�รใช้ 

พลังง�นโดยรวมของอ�ค�ร มีแผนก�รตรวจสอบและทดสอบ

ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น เลือกใช้ส�รทำ�คว�มเย็นในระบบ 

ปรับอ�ก�ศที่ไม่ทำ�ล�ยชั้นบรรย�ก�ศ

การใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 
(Materials & Resources) 
เลือกใช้วัสดุที่มีผลต่อก�รประหยัดพลังง�น ลดก�รใช้วัสดุต้นท�ง 

ส่งเสริมก�รใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดก�รขนส่งน้อยสุด 

คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality) 
ต้องมีแสงสว่�งเพียงพอกับคว�มต้องก�รของผู้อยู่อ�ศัยในอ�ค�ร 

ไม่มีฝุ่น เชื้อโรค องค์ประกอบในก�รก่อสร้�งต้องไม่ปล่อยส�รพิษ

ออกม� เช่น พรม หรือ สีต้องไม่มีส�รระเหยที่เป็นอันตร�ย เป็นต้น

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Protection) 
ก�รก่อสร้�งอ�ค�รต้องมีแผนและดำ�เนินก�รป้องกันมลพิษและ 

สิ่งรบกวนจ�กก�รก่อสร้�ง ก�รบริห�รจัดก�รขยะก็มีก�รเตรียม

พื้นที่แยกขยะ 

นวัตกรรม (Green Innovation) 
เทคโนโลยีที่เหม�ะสมต่อก�รลดโลกร้อน ใช้แล้วประหยัดพลังง�น

•

•

•

•

•

•

•

•
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SERVICE  
EXCELLENCE

จุดมุ่งหม�ยของ Services Excellence คือ ก�รสร้�งประสบก�รณ์ท่ีดีท่ีสุดในก�รอยู่อ�ศัยให้ 

กับลูกค้� ด้วยบริก�รเหนือคว�มค�ดหม�ย อย่�งต่อเนื่องและสมำ่�เสมอ คว�มค�ดหม�ยของ

ลูกค้�แต่ละกลุ่มมีคว�มหล�กหล�ย ก�รจะไปถึงคำ�ว่� “เหนือคว�มค�ดหม�ย” และ “สมำ่�เสมอ” 

จำ�เป็นต้องใช้ประสบก�รณ์ และคว�มใส่ใจในทุกข้อมูลของลูกค้� ซึ่ง 2 สิ่งนี้เป็นจุดแข็งของบริษัท 

ตลอดม� ข้อมูลปริม�ณม�กถูกนำ�ม�วิเคร�ะห์ บริห�รและจัดสรรง�นบริก�รท่ีตรงใจให้แต่ละกลุ่ม

ลูกค้� และจัดทำ�เป็นม�ตรฐ�นก�รบริก�ร เพื่อให้ผู้ให้บริก�รมีแนวท�งและรักษ�คุณภ�พของง�น

บรกิ�รเอ�ไวไ้ดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง นอกจ�กนัน้ บรษัิทยงัไดพ้ฒัน�เครือ่งมอืท่ีช่วยให้ลกูค�้ สะดวกสบ�ย 

ง่�ย ตอบโจทย์ก�รอยู่อ�ศัย เข้�ถึงได้ 24 ชม. เพื่อดูแลให้ลูกค้�ของ LPN อุ่นใจในก�รให้บริก�ร

ของเร� และไว้ว�งใจให้เร�ดูแล

Service Development Center

ก�รสร้�งคว�มเป็นเลิศอย่�งย่ังยืน จะเกิดข้ึนได้ ต้องมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง มีคว�ม

ร่วมสมัย มีเสถียรภ�พ ในเชิงคุณภ�พ ทั้งด้�นผลิตภัณฑ์และง�นบริก�ร ก�รต�มติดข้อมูล 

วิเคร�ะห์คว�มเคลื่อนไหวของข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะใช้ในก�รขับเคลื่อน  บริษัทเล็งเห็น

คว�มสำ�คัญในเรื่องประโยชน์มห�ศ�ลจ�ก Big Data จึงตั้งหน่วยง�นภ�ยในสังกัด บริษัท  

ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำ�กัด ทำ�หน้�ท่ีพัฒน�ด้�นง�นบริก�รคือ Service  

Development Center เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้�นพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละมิติ และ

วิเคร�ะห์แนวโน้มคว�มเป็นไปได้ของง�นบริก�รท่ีเหม�ะสม เพื่อก�รพัฒน�ธุรกิจบริก�ร 

รูปแบบใหม่เพื่อเข้�ไปสู่ตล�ดที่หล�กหล�ยยิ่งขึ้น



22 INTRODUCTION

PEOPLE  
EXCELLENCE
บุคล�กรเป็นหนึ่งหัวใจสำ�คัญท่ีจะนำ�พ�องค์กรไปสู่คว�มเป็นเลิศ บริษัทจึงได้เพิ่มคว�มเข้ม

ข้นในก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มเป็นเลิศในก�รทำ�ง�น เพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์

และบริก�รของ LPN ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�และทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มไว้ว�งใจ

อย่�งต่อเนื่อง ก�รพัฒน�บุคล�กรสู่คว�มเป็นเลิศเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกับโครงก�ร Make It 

Simple จะช่วยให้พนักง�นทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยกระบวนก�รคิดที่ออกแบบให้ 

ทุกกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นเรือ่งท่ีทำ�ไดง้�่ยไม่ซับซ้อน เพือ่ประโยชน์ในก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ

ก�รทำ�ง�นในองค์กรและตอบโจทย์ในก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พให้กับลูกค้�

ก�รพัฒน�บุคคล�กรสู่คว�มเป็นเลิศ ในปี 2562 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคล�กรให้

เป็นผู้ให้บริก�รท่ีให้ “ม�กกว่�บริก�ร” จ�กแนวคิดดังกล่�วส่งต่อม�สู่ก�รพัฒน�บุคล�กรสู่ 

ก�รเป็น “คนเก่งมือโปร” ท่ีพร้อมให้บริก�รในทุก “Touch Point” ด้วยใจท่ีพร้อมให้บริก�ร  

ผ่�นหลักสูตรท่ีสถ�บันแอล.พี.เอ็น. จัดให้ตอบโจทย์ท้ังด้�น Product Excellence และ  

Service Excellence ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐ�นของ Green Marketing Management 1 ใน  

6 GREEN LPN ที่บริษัทปฏิบัติอย่�งต่อเนื่องในทุกปี

Living Intelligence 
โครงการ Living Intelligence จัดทำาขึ้น 
เพื่อยกระดับการสื่อสารด้าน “คุณค่า
ผลิตภัณฑ์” ของ LPN ออกสู่ภายนอก
อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ทำางานให้กับที่ปรึกษาด้านการอยู่อาศัย
ของลูกค้า ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทใน 
ทุกกระบวนการตั้งแต่ระหว่างการพัฒนา
โครงการ การก่อสร้าง รวมถึงการ
บริหารชุมชนหลังการเข้าอยู่อาศัย 
โดยพัฒนาให้ที่ปรึกษาด้านการอยู่อาศัย
มีทักษะในการสื่อสารให้ตรงประเด็น 
ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้
การส่งมอบความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
ในทุกมิติ
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CESR
PROJECT

LPN Zero Waste Project

บริษัทมีเป้�หม�ยในก�รมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวท�ง

ในก�รดำ�เนินง�นเพื่อลดก�รเกิดขยะในทุกกระบวนก�รทำ�ง�น รวม

ถึงก�รสร้�งคว�มรู้และกระบวนก�รจัดขยะท่ีครอบคลุมทุกด้�น โดยมี 

ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นในปี 2562 ดังนี้

1. การคัดแยกขยะในหน่วยงานก่อสร้าง 4. ปรับปรุงรูปแบบถังขยะ

2. การลดพลาสติกในสำานักงานขาย 

5. โครงการ “วน” 

3. การให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะ

6. สื่อรณรงค์ให้ความรู้ 

บริษัทร่วมกับ LPN Team จัดอบรมให้คว�มรู้เรื่องก�รคัดแยกขยะกับ 

เจ้�หน้�ท่ีและคนง�นก่อสร้�งแล้ว จำ�นวน 5 โครงก�ร คือ โครงก�ร 

ลุมพินี เพลส รัชด�-ส�ธุ โครงก�รลุมพินี ซีเลคเต็ด สุทธิส�ร-

สะพ�นคว�ย โครงก�รลุมพินี พ�ร์ค พหล 32 โครงก�รลุมพินี วิลล์ 

สขุสวัสดิ-์พระร�ม 2 และโครงก�รลมุพนิ ีพ�รค์ วภิ�วด-ีจตจุกัร มผีูเ้ข�้ 

อบรมทั้งหมด 1,750 คน

บริษัทได้ทำ�ก�รออกแบบถังขยะแยกประเภทแบบใหม่ พร้อมทั้งติดตั้ง

ในสำ�นักง�นใหญ่ และสถ�บันแอล.พี.เอ็น. จำ�นวน 10 ชุด โดยถังขยะ  

1 ชุด แบ่งช่องทิ้งขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป กระป๋อง และ

พล�สติก มีช่องสำ�หรับเทนำ้�ก่อนท้ิง และจุดควำ่�แก้ว หลังจ�กตั้ง 

ถงัขยะแยกประเภท ไดส้ือ่ส�รเรือ่งถงัขยะแยกประเภทรปูแบบใหม่ และ

วิธีก�รแยกขยะที่ถูกต้อง ผ่�นสื่อต่�งๆ ภ�ยในองค์กร เช่น เสียงต�ม

ส�ย Line@ และ Make it Simple เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักง�น

แยกขยะและทิ้งให้ถูกต้อง

บริษัทได้ยกเลิกก�รใช้แก้วนำ้�พล�สติกสำ�เร็จรูปสำ�หรับใส่นำ้�ให้ลูกค้� 

ท่ีเข้�ม�ใช้บรกิ�รภ�ยในสำ�นกัง�นข�ย และไดอ้อกแบบและผลติแกว้นำ�้ 

ท่ีมีฝ�ครอบ แทนภ�ชนะแบบเดิม เพ่ือลดก�รใช้พล�สติกแบบใช้ 

ครั้งเดียว (Single Use) โดยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภ�คม 2562
บริษัทได้เข้�ร่วมโครงก�ร “วน” ของ บริษัท ทีพีบีไอ จำ�กัด (มห�ชน)  

(ผู้ริเริ่มโครงก�ร) โดยโครงก�ร “วน” จะรับถุงและเศษพล�สติกสะอ�ด

จ�กองค์กร และหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร เพื่อนำ�กลับม�

รีไซเคิลเป็นเม็ดพล�สติกรีไซเคิล (Recycle Resin) และนำ�ไปผลิตเป็น

ถงุช้อปป้ิงพล�สตกิ หรอืถงุใสข่ยะ ทำ�ให้พล�สตกิหมนุเวยีนในระบบและ

ลดปัญห�ขยะพล�สติกที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบรษัิทจดัให้มกี�รอบรมให้คว�มรูแ้กพ่นกัง�นและพนกัง�นบรกิ�รชุมชน 

ท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกบัก�รท้ิงและก�รเกบ็ขยะ เพือ่ลดก�รใช้และเพิม่ก�ร

คดัแยกขยะ พรอ้มกบับรรจเุพิม่เตมิในหลกัสตูรปฐมนเิทศพนกัง�นใหม่ 

เพ่ือให้ผูอ้บรมเข้�ใจและมีสว่นรว่มในก�รจดัก�รขยะภ�ยในองคก์ร และ

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ด้วย บรษัิทจดัทำ�สือ่รณรงค์ให้คว�มรูเ้รือ่งก�รลดและก�รคดัแยกขยะ (ภ�ยใต้

โครงก�ร “LPN Zero Waste”) เพือ่สือ่ส�รให้ผูพ้กัอ�ศยัในชุมชนลมุพนิ ี 

มีคว�มเข้�ใจ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ และมีส่วนร่วมในก�รลดและ 

คดัแยกขยะในชมุชนอย่�งถกูตอ้ง โดยจะสือ่ส�รอย่�งตอ่เนือ่ง (เดอืนละ 

1 เรือ่ง) เพือ่สร�้งก�รจดจำ� ยำ�้เตอืน และเกดิก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  
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หลักคิดในด้�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนได้ถูกรวบรวมและกล่ันกรองเป็นองค์คว�มรู้ภ�ยในองค์กร รวมท้ัง

เป็นแนวท�งท่ีทุกภ�คส่วนปฏิบัติอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงแนวคิดต่�งๆ เหล่�น้ีจะเป็นพ้ืนฐ�นท่ีสำ�คัญและม่ันคง 

เพ่ือให้เกิดก�รขับเคล่ือนองค์กรในก�รกำ�หนดกลยุทธ์ปฏิบัติก�ร

นโยบายความยั่งยืน

นโยบายองค์กร

ระดับกลยุทธ์

ระดับปฏิบัติการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

LPN PLATFORM 3-6-8-10

แนวทางและผลการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
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คว
าม

รู้

 

                 คณุ
ธรรม

ความมีเหตุผล
2

3
ความรอบคอบ

ความพอประมาณ
1

สังคม
Social

วัฒนธรรม
Cultural

เศรษฐกิจ
Economic
Performance

สิ่งแวดล้อม
Environmental

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

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบเป็นธรรม โดยก�รสร้�งสมดุลระหว่�ง 

ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รดำ�เนินง�นภ�ยใน 

เพ่ือให้องค์กรมีคว�มแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�บุคล�กร ภ�ยหลังจ�กก�รเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจปี 2540 บริษัทมุ่งเน้นก�รพัฒน�โครงก�รท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสภ�วะ

เศรษฐกิจโดยรวม ท้ังยังรักษ�ก�รเติบโตให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ ยังได้นำ�เอ�หลัก 

ปรชัญ� “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศรมห�ภมิูพลอดลุยเดชมห�ร�ช 

บรมน�ถบพิตร ม�ปรับใช้เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ

กำ�หนดให้เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้และแบ่งปันองค์คว�มรู้ คว�ม
เช่ียวช�ญต่�งๆ รวมท้ังเน้นก�รเช่ือมโยงศ�สตร์ต่�งๆเพื่อนำ�ไปสู่ 
ก�รปฏิบัติง�นให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด โดยมีสถ�บันแอล.พี.เอ็น. 
เป็นแกนกล�งในก�รขับเคลื่อน

กำ�หนดให้ “คุณธรรม” และ “คว�มซื่อสัตย์สุจริต” เป็นหนึ่งในค่�นิยม
องค์กร (Corporate Value) เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเป็นบรรษัทภิบ�ล ซึ่งเป็น
พื้นฐ�นท่ีสำ�คัญท่ีสุดของก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงก�รปฏิบัติต�มหลัก
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

ก�รดำ�เนินธุรกิจในทุกขั้นตอนจะต้องคำ�นึงถึงผลกระทบพร้อมทั้งสร้�งสมดุลให้กับทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย 

  เศรษฐกิจ - สร้�งร�ยได้และกำ�ไรที่พอประม�ณ ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบจนก่อให้เกิดผลกระทบท�งลบในมิติอื่นๆ

  สังคม - สร้�งเสริมคว�มสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคมในวงกว้�ง เป็นประช�กรโลกที่มีคุณภ�พ เค�รพผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ

  สิ่งแวดล้อม - ใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� ให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  วัฒนธรรม - เป็นส่วนหนึ่งของก�รอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีง�ม เค�รพในคว�มหล�กหล�ย ดำ�เนินธุรกิจบนหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีง�ม

“เพราะเราเชื่อว่า ความพอเพียง พอประมาณ จะนำาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน”

ทางสายกลางบน 3 ห่วง ประกอบด้วย

การดำาเนินทางสายกลางบน 2 เงื่อนไข

ความสมดุลและยั่งยืน 4 มิติ

  มีก�รประเมินศักยภ�พของบริษัทและ 
 ประเมนิคว�มเสีย่งอย่�งสมำ�่เสมอ เพือ่นำ� 
 ไปสูก่�รกำ�หนดอัตร�ก�รเติบโตท่ีเหม�ะสม
  แสวงห�ผลกำ�ไรที่พอประม�ณ ไม่เอ�รดั 

 เอ�เปรยีบ ดำ�เนนิธรุกจิโดยไม่เบียดเบียน 
 ลูกค้�และสังคม
  ใช้ทรัพย�กรโลกอย่�งรู้คุณค่�
  นำ�ผลผลิตและผลกำ�ไรที่ได้คืนสู่สังคม

1. ความพอประมาณ

1. ความรู้ 2. คุณธรรม 

  มีก�รวิเคร�ะห์สภ�พเศรษฐกิจและปัจจัย 
 ต�่งๆ กอ่นท่ีจะกำ�หนดกลุม่เป้�หม�ยลกูค�้ 
 และโครงก�ร 
  คำ�นึงถึงคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยอย่�ง 

 รอบด้�นท้ังผลิตภัณฑ์และบริก�รด้วย 
 แนวคิด “ชุมชนน่�อยู่”
  สร้�งคว�มสมดุลของผลตอบแทนของ 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  คำ�นงึถงึผลกระทบจ�กกระบวนก�รดำ�เนนิ 

 ธุรกิจทุกมิติ

2. ความมีเหตุผล

  ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
  เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติต่�งๆ  
 ที่จะเข้�ม�
  ดำ�เนินธุรกิจบนคว�มไม่ประม�ท โดย 

 กำ�หนดกลยุทธ์ท่ีเหม�ะสมกับสภ�วะ 
 เศรษฐกิจ
  มีก�รพัฒน�นวัตกรรม เครื่ อง มือ  

 กระบวนก�ร ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�ง 
 ต่อเน่ือง
  ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคล�กร 

 ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของก�รขับเคลือ่นธรุกจิ
  มีก�รประเมินผลกระทบและคว�มเสี่ยง 

 ท่ีจะเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอด 
 กระบวนก�ร

3. ความรอบคอบ
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PROFIT
เศรษฐกิจ

GREEN ENTERPRISE

PROJECT LOCATION

Process 1 Process 2 Process 3

การเลือกทำเล

การบร�หารจัดการ
เพ�่อความยั่งยืนและทุนมนุษย�

GREEN CONSTRUCTION PROCESS

การบร�หารโครงการ

GREEN DESIGN CONCEPT

การออกแบบโครงการ

CUSTOMER EXPERIENCE

Process 6

Process 7

การบร�หารประสบการณ�ลูกค�า

LAND PURCHASE
การซื้อที่ดิน

HAND OVER

Process 8

การส�งมอบห�องชุด

Process 9

MOVE IN
การเตร�ยมความพร�อม

ก�อนพักอาศัย

PEOPLE
สังคม

PLANET
สิ�งแวดล�อม

Process 4

GREEN FINANCIAL MANAGEMENT

การบร�หารจัดการทางการเง�น

Process 5

GREEN MARKETING MANAGEMENT

การบร�หารการตลาดและการขาย

GREEN COMMUNITY MANAGEMENT

การบร�หารชุมชน

Process 10
ผู�อ
ยู�อ
าศัย

สิ�งแ
วดล
�อม

ลูก
ค�า

คู�ค
�า

แรง
งาน

บ�าน
ข�าง
เคีย
ง

ผู�ถ
ือห
ุ�น

พน
ักงา
น

ตลอดระยะเวล�กว�่ 30 ปี ของก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่�งจริงจังในทุกกระบวนก�ร บริษัทได้ยึดแนวคิด 
“3 Bottom Line” ที่สะท้อนมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันเป็นหลักสำ�คัญต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ม�เป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�อย่�ง
ย่ังยืนขององค์กร อันประกอบด้วย แนวคิด 6 GREEN LPN เพ่ือเป็นแนวท�งบริห�รจัดก�รผลกระทบท่ีมีต่อ 8 Stakeholders เพ่ือระบุผู้มีส่วนได้เสีย 
และ 10 Processes เพื่อกำ�หนดกระบวนก�รหลักของก�รดำ�เนินง�น หรือเรียกโดยย่อว่� LPN Platform 3-6-8-10

LPN กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6 GREEN LPN 8 ผู้มีส่วนได้เสีย 10 กระบวนก�รเป็นแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบที่มีต่อ จ�ก



296 GREEN LPN : SD REPORT 2019

TRIPLE 
BOTTOM LINE

PROFIT
ECONOMIC 

PEOPLE
SOCIETY

PLANET
ENVIRONMENT

บริษัทนำ�หลักก�รพัฒน�อย่�งยั่ งยืน  

(Triple Bottom Line) ที่ให้คว�มสำ�คัญ

กับ 3 องค์ประกอบสุดท้�ย ด้�นเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวท�งใน 

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น  

ภ�ยใต้กลยุทธ์  6 GREEN LPN ที่  

รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกร ะทบที่ เ กิ ด ขึ้ น 

กับผู้มีส่วนได้ เสียทั้ ง 8 กลุ่ม ใน 10 

กระบวนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

เ พ่ือรักษ�สมดุลและสร้�งก�รเติบโต 

ท่ีม่ันคง โดยกำ�หนดเป้�หม�ยสุดท้�ย 

ของก�รดำ�เนินธุรกิจท้ัง 3 องค์ประกอบ 

ดังน้ี

เป้�หม�ยในเชิงเศรษฐกิจที่สำ�คัญของ
บริษัท คือก�รสร�้งสมดุลของผลตอบแทน
หรือกำ�ไรในก�รดำ�เนินง�นที่พอประม�ณ
และต่อเนื่อง บนพื้นฐ�นของก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบในก�ร
ประกอบกิจก�รด้วยคว�มโปร่งใสและ
เปิดเผย บริห�รคว�มเสี่ยงในระดับ
ท่ีเหม�ะสม รวมถึงคำ�นึงถึงก�รแบ่งปัน
ผลตอบแทนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในฐ�นะผู้ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์
ท่ีมีบทบ�ทและสร้�งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ในหล�ยมิติ บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญต่อ
ก�รรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยก�ร
ลดผลกระทบจ�กก�รพัฒน�โครงก�ร
ในกระบวนก�ร (In Process) ตั้งแต่
กระบวนก�รออกแบบและกระบวนก�ร
ก่อสร้�ง รวมทั ้งดูแลสิ่งแวดล้อมและ
คุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยในชุมชน 
และชุมชนข้�งเคียงภ�ยหลังก�รส่งมอบ

บริษัทคำ�นึงอยู่เสมอว่� ธุรกิจนั้นจะเติบโต
ได้ด้วยพื้นฐ�นของสังคมที่ดี มีคุณภ�พ 
มีคว�มปลอดภัย ก�รรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทจึงไม่ได้จำ�กัดอยู่เฉพ�ะบุคล�กร
ภ�ยในเท่�น้ัน แต่ยังคำ�นึงถึงสังคมภ�ยนอก 
คู่ค้� ลูกค้� และผู้พักอ�ศัยในโครงก�ร 
รวมถึงชุมชนข้�งเคียง (เพ่ือนบ้�น) แรงง�น
ก่อสร้�ง ตลอดจนสภ�พสังคมโดยรวมของ
ประเทศ

3P
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ตลอดระยะเวล�กว่� 30 ปีของก�รดำ�เนิน

ธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

และสังคมอย่�งจริงจังในทุกกระบวนก�ร  

ก่อให้เกิดก�รพัฒน�แนวคิด 6 GREEN LPN 

ท่ีกล่ันกรองจ�กประสบก�รณ์ก�รพัฒน� 

อสังห�ริมทรัพย์และก�รบริห�รชุมชน เพ่ือ

เป็นหลักปฏิบัติในก�รสร้�งสมดุลอย่�ง

ย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปัจจุบัน

แนวคิด 6 GREEN LPN ครอบคลุม 

คว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

ท้ังหมด 6 ประก�ร ได้แก่
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GREEN MARKETING 
MANAGEMENT

GREEN FINANCIAL 
MANAGEMENT

GREEN CONSTRUCTION 
PROCESS

GREEN DESIGN 
CONCEPT

GREEN COMMUNITY 
MANAGEMENT

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รบริห�รจัดก�รและทุนมนุษย์

ก�รกำ�หนดผลตอบแทนและก�รเติบโต
ขององค์กรให้เหม�ะสม

ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ภ�ยใต้
คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ก�รตล�ดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
และคู่แข่ง

ก�รดูแลและบริห�รจัดก�รคุณภ�พชีวิต
ของผู้พักอ�ศัยในโครงก�รหลังส่งมอบ

ก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนก�รก่อสร้�ง

6 GREEN LPN
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บริษัทส�ม�รถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก (First Tier) ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นในกระบวนก�รต่�งๆ โดยพิจ�รณ�จ�กก�รประเมินระดับ 
คว�มเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้�นคว�มสำ�คัญและก�รดำ�เนินง�นที่มีผลต่อบริษัท รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัท  
เพื่อให้ส�ม�รถระบุคว�มสำ�คัญ ว�งกลยุทธ์ในก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม และกำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินง�นเพื่อลดผลกระทบท่ีมีคว�มสำ�คัญแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร แบ่งเป็น 8 กลุ่มดังนี้

SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

NEIGHBORS
บ้�นข้�งเคียง

STAFF
พนักง�น

RESIDENTS
ผู้อยู่อ�ศัย

CUSTOMERS
ลูกค้�

LABORS
แรงง�น

SUPPLY CHAIN
คู่ค้�

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

หม�ยถึง ผู้ถือหุ้นบริษัททั้งใน
ฐ�นะบริษัท กองทุนและบุคคล 
ที่ได้รับผลตอบแทนจ�กก�ร
ดำ�เนินง�น ซึ่งให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�ม
หลักธรรม�ภิบ�ล และคว�ม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

หม�ยถึง ผู้ที่อยู่อ�ศัยในพื้นที่
ติดหรือใกล้กับโครงก�รที่กำ�ลัง
ดำ�เนินง�นก่อสร้�งของบริษัท 
ซึ่งได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่ม
พัฒน�โครงก�ร จนถึงผลกระทบ 
จ�กก�รอยู่อ�ศัยภ�ยหลัง 
ก�รส่งมอบโครงก�ร

หม�ยถึง ผู้ที่ทำ�ง�นให้แก่
บริษัท ช่วยขับเคลื่อนให้
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
ก้�วไปข้�งหน้�อย่�งยั่งยืน 
โดยหม�ยรวมถึงพนักง�นใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติก�ร
จนถึงระดับผู้บริห�ร

หม�ยถึง ผู้ที่อยู่อ�ศัยใน
โครงก�รที่ได้ส่งมอบแล้วของ
บริษัท ไม่ว่�จะในฐ�นะลูกค้�
ที่ซื้อห้องชุดในโครงก�ร หรือ
ผู้ที่เช่�พักอ�ศัย ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของชุมชนที่บริษัท
ให้ก�รดูแล

หม�ยถึง ผู้ที่ให้คว�มสนใจ 
ห้องชุดของบริษัทและได้
ดำ�เนินก�รจองซื้อและชำ�ระเงิน
ค่�ผ่อนด�วน์ ซึ่งในอน�คต
เมื่อโครงก�รพัฒน�เสร็จ
สมบูรณ์ ลูกค้�จะพัฒน�ไป
สู่ก�รเป็นผู้อยู่อ�ศัย และผู้ที่
ให้คว�มสนใจเช่�อ�ศัยใน 
ห้องชุดของบริษัทท่ีดำ�เนินก�ร 
ทำ�สัญญ�เช่�และชำ�ระค่�เช่�  
ซ่ึงในอน�คตลูกค้�อ�จจะพัฒน� 
ไปสู่ก�รเป็นผู้ซื้อและผู้อยู่อ�ศัย

หม�ยถึง แรงง�นของ LPN 
Team (ปิยมิตร) ที่รับจ้�ง
ทำ�ง�นก่อสร้�งโครงก�รให้
บริษัท ทั้งแรงง�นที่มีสัญช�ติ
ไทยและแรงง�นต่�งด้�ว

หม�ยถึง คู่ค้�หรือปิยมิตร
ผู้เข้�ม�มีส่วนร่วมใน
กระบวนก�รออกแบบ  
ว�งผังโครงก�ร และก่อสร้�ง
ของบริษัท เสมือนหนึ่งเป็น
พนักง�น In-House ของ
บริษัท เพื่อให้ก�รบริห�ร
โครงก�รเป็นไปต�มเป้�หม�ย
ที่ได้ว�งไว้ และผู้ร่วมทุน 
ในก�รพัฒน�โครงก�ร ทั้งใน
รูปแบบบุคคลและบริษัท

หม�ยถึง องค์ประกอบของ
คว�มยั่งยืนที่เป็นพื้นฐ�นในก�ร
ประกอบกิจก�ร ซึ่งธุรกิจพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์ส่งผลกระทบ 
โดยตรง บริษัทจึงมุ่งเน้นก�รดูแล 
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยรอบบริเวณโครงก�รเป็นสำ�คัญ
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32 SUSTAINABLE POLICY

พัฒน�โครงก�รบนพื้นที่คุณภ�พ 
ที่ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รขย�ยของ
ตัวเมืองและคว�มต้องก�รที่อยู่อ�ศัยของ
ประช�กร โดยต้องเป็นทำ�เลที่ส�ม�รถ
เข้�ถึงแหล่งคมน�คมและแหล่งอำ�นวย
คว�มสะดวกพื้นฐ�นได้โดยง่�ย เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในก�รสร้�งสังคมเมืองที่น่�อยู่
และยั่งยืนต่อไป

พัฒน�และกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รบริก�ร
ลูกค้�ในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) 
ของทุกกระบวนก�รเพื่อให้ลูกค้�ได้รับ
ประสบก�รณ์ในก�รใช้บริก�รที่ดีที่สุด 
รวมถึงเปิดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�ร 
เพื่อให้ลูกค้�มีส่วนร่วมในก�รสะท้อน
คว�มคิดเห็นเพื่อนำ�ม�พัฒน� 
ง�นบริก�รต่อไปในอน�คตด้วย

เลือกที่ดินโดยพิจ�รณ�ถึงศักยภ�พและ
คว�มเป็นไปได้ในก�รพัฒน�โครงก�ร 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ของ
ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� และฝ่�ยก�รตล�ด
ที่ศึกษ�อุปสงค์ อุปท�น และคว�มเป็น
ไปได้ในก�รพัฒน�โครงก�ร (Feasibility 
Study) เพื่อให้ได้ที่ดินที่ดีที่สุดสำ�หรับ
ก�รพัฒน�โครงก�รสำ�หรับลูกค้�

บริห�รก�รก่อสร้�งและพัฒน�โครงก�ร
โดยก�รคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดล้อมรอบข้�งในทุกมิติ 
รวมถึงมีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
ที่อ�จะเกิดขึ้นระหว่�งก�รก่อสร้�งด้วย
ก�รร่วมมือกับพันธมิตรและดำ�เนินก�ร
ต�มม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งสีเขียวของ 
LPN หรือ Green Construction Process 
Standard อย่�งเคร่งครัด

ก�รเลือกทำ�เล

ก�รบริห�ร
ประสบก�รณ์ลูกค้�

ก�รซื้อที่ดิน

ก�รบริห�ร
โครงก�ร

PROCESS 1

PROCESS 6

PROCESS 2

PROCESS 7

ไม่เพียงแต่ตั้งปณิธ�นในก�รเป็น “องค์กร
คุณค่�” ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�ร
จัดก�รและทุนมนุษย์ บริษัทยังคำ�นึง
ถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มในทุกกระบวนก�รดำ�เนินง�น ซ่ึง
โดยท่ัวไปคว�มรับผิดชอบของบริษัท
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์มักจะส้ินสุดท่ีก�ร
ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือห้องชุดแก่ลูกค้� 
แต่ในท�งกลับกัน บริษัทเล็งเห็นถึง
คว�มสำ�คัญของก�รดูแลคุณภ�พชีวิต
ของผู้พักอ�ศัยในโครงก�ร ซึ่งไว้ว�งใจ
ในก�รเลือกซื้อห้องชุด ภ�ยใต้แบรนด์  
“ลุมพินี” จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของก�รพัฒน�
แนวคิดก�รบริก�รหลังก�รข�ย “ชุมชน
น่�อยู่” ที่ต่อยอดก�รบริห�รอ�ค�รสู่
ก�รบริห�รชุมชนม�เกือบ 30 ปี ทำ�ให้
คว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่ วนได้ เสีย 
ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในกระบวนก�ร
ดำ�เนินธุรกิจน้ัน เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบ�ย
ในก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กรไป
จนถึง 10 กระบวนก�รหลักในก�รพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่

10 PROCESSES
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนอง 
คว�มต้องก�รที่ “พอดี” กับทุกมิติของ
ก�รอยู่อ�ศัย ด้วยม�ตรฐ�นก�รออกแบบ
อ�ค�ร LPN Green Design Concept 
Standard ซึ่ง LPN ได้พัฒน�ขึ้น 
ให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียว 
LEED (Leadership in Energy and  
Environmental Design) ของ
สหรัฐอเมริก� และม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียว 
TREES (Thai’s Rating of Energy and 
Environmental Sustainability) ของ
ประเทศไทย

ก�รออกแบบ
โครงก�ร

ก�รส่งมอบ
ห้องชุด

ก�รบริห�ร
จัดก�รท�งก�รเงิน

ก�รเตรียม
คว�มพร้อมก่อนพักอ�ศัย

ก�รบริห�ร
ก�รตล�ดและก�รข�ย

ก�รบริห�ร
ชุมชน

PROCESS 3

PROCESS 8

PROCESS 4

PROCESS 9

PROCESS 5

PROCESS 10

มีม�ตรฐ�นก�รตรวจคุณภ�พของห้องชุด
และพื้นที่ส่วนกล�งให้สมบูรณ์ก่อน 
ก�รส่งมอบอย่�งเคร่งครัด ลูกค้�ส�ม�รถ
มั่นใจได้ว่�จะได้รับผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พ  
ได้ม�ตรฐ�น และสมบูรณ์แบบที่สุด 
ต�มแบบฉบับของ LPN   

กำ�หนดเป้�หม�ยก�รทำ�ธุรกิจที่มุ่งสู่ 
ก�รเติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พและยั่งยืน  
มีผลก�รดำ�เนินง�นที่มีกำ�ไรเติบโตอย่�ง 
ต่อเน่ืองและเหม�ะสม และนำ�ผลตอบแทนน้ัน 
ไปกระจ�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ในทุกกระบวนก�รพัฒน�โครงก�รอย่�ง
สมดุล โดยก�รบริห�รจัดก�รอัตร�ส่วน
ท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยของบริษัทและ
บริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหม�ะสมต�ม 
เป้�หม�ยร�ยได้และแผนธุรกิจขององค์กร

สื่อส�รและทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 
นโยบ�ย “ชุมชนน่�อยู่เพื่อทุกวัย” 
และกฏระเบียบก�รอยู่อ�ศัยร่วมกันกับ 
ผู้พักอ�ศัยก่อนก�รเข้�อยู่อ�ศัยจริง  
เพื่อให้เกิดก�รยอมรับและอยู่อ�ศัยร่วมกัน
อย่�งมีคว�มสุขต่อไป 

ยึดหลัก Human Centric หรือก�รให้
คว�มสำ�คัญกับลูกค้� ดำ�เนินนโยบ�ย
ก�รตล�ดด้วยคว�มจริงใจ โปร่งใส  
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคทั้งก่อนและ 
หลังก�รส่งมอบ เค�รพสิทธิของ 
ผู้บริโภค ดำ�เนินง�นต�มที่ได้ให ้
สัญญ�ไว้กับลูกค้� รวมไปถึงปฏิบัต ิ
ต่อคู่แข่งอย่�งเป็นธรรม

บริห�รจัดก�รชุมชนและดูแลคุณภ�พ
ชีวิตของผู้พักอ�ศัยภ�ยใต้กลยุทธ์ 
“ชุมชนน่�อยู่เพื่อทุกวัย” เพื่อสร้�ง
ชุมชนน่�อยู่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสังคม
ที่มีคว�มสุข มีจิตสำ�นึกของก�รห่วงใย
และแบ่งปันกัน (Togetherness Care  
& Share) อันเป็นวัฒนธรรมก�รอยู่อ�ศัย
แบบฉบับของชุมชนลุมพินีอย่�งยั่งยืน  
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในกระบวนการ
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IN PROCESS บริษัทให้คว�มสำ�คัญและมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในทุกกระบวนก�ร ทุกข้ันตอนของก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบท่ี 

อ�จเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมท้ังดูแลผู้มีส่วนได้เสียท้ัง 8 กลุ่มอย่�ง 

เหม�ะสม ต�มแนวท�ง 6 GREEN LPN ซ่ึงจะนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน โดย

มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยระดับองค์ก�ร (Corporate Policy) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ก�รบริห�รจัดก�รเพื่อคว�มยั่งยืน (Sustainability Management)

2. ก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

1. การเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒน�แนวท�งและแผนกลยุทธ์ก�รบริห�รด้วยก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รเติบโต
และก�รสร้�งผลกำ�ไรอย่�งเหม�ะสม ให้ผลตอบแทนท่ีต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

2. บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้
ด้วยก�รยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้คว�มใส่ใจกับสังคม นำ�ม�สู่นโยบ�ย
ของก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีต้องก�รสร้�งท่ีอยู่อ�ศัยท่ี “พอดี” กับก�รอยู่อ�ศัย 
ควบคู่ไปกับก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยให้ดีขึ้นในทุกมิติ 

3. ดูแลคุณภาพชีวิตภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ดีร่วมกัน
นอกเหนือจ�กก�รพัฒน�อ�ค�รชุดพักอ�ศัยและบ้�นพักอ�ศัย บริษัทยังใส่ใจก�รดูแล
คณุภ�พชีวติให้กบัทุกครอบครวัต�มกลยุทธ ์“ชุมชนน�่อยู่สำ�หรบัคนทุกวยั” ผ�่นสิง่อำ�นวย
คว�มสะดวกภ�ยในโครงก�ร ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย รวมไปถึงก�รสร้�งจิตสำ�นึกของ
ก�รอยู่อ�ศัยท่ีดีร่วมกัน ภ�ยใต้วัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ผ�่นกิจกรรมต่�งๆ 
ภ�ยในโครงก�ร 

4. การสร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมองก�รเติบโตอย่�งระยะย�วเป็นสำ�คัญภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลและหลักคว�ม

ยั่งยืน จึงดำ�เนินนโยบ�ยในก�รสร้�งผลตอบแทนในรูปแบบต่�งๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งหมดอย่�งสมดุลและเหม�ะสม

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
(Sustainability Management)

การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์
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5. การบริหารความเสี่ยงและการดำาเนินงาน
    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ในทุกมิติ กำ�หนด
กรอบของก�รตอบแทนต�มสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันและผลประกอบก�ร  
ลดคว�มเสี่ยงด้วยก�รสำ�รองเงินทุนเพื่อรักษ�สภ�พคล่องของบริษัท 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นคว�มรับผิดชอบในก�รประกอบธุรกิจ ที่นำ�ม�สู่
หลักก�รปฏิบัติเพื่อคว�มยั่งยืน คำ�นึงถึงคุณธรรม คว�มโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบหรือคำ�นึงถึงแต่ผลกำ�ไรบริษัท

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บรษิทัตอ่ต�้นก�รทจุรติในทกุรปูแบบ ไมว่�่จะเปน็ภ�ยในหรอืภ�ยนอก
องคก์ร ไดแ้ก ่ก�รกำ�หนดแนวท�งปฏบัิตงิ�นท่ีรดักมุเพือ่ลดคว�มเสีย่ง 
ก�รสื่อส�รให้บุคล�กรเห็นคว�มสำ�คัญ ก�รกำ�หนดให้คุณธรรมเป็น 
ค่�นิยมขององค์กร ก�รประก�ศเจตน�รมณ์ในก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน 
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและก�รชำ�ระภ�ษีอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน

7. จิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินง�นตลอด
กระบวนก�ร ดว้ยกลยทุธ ์6 GREEN LPN และม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�น 
ในทุกส�ยง�น รวมถึงส่งเสริมก�รเสริมสร้�งจิตสำ�นึก และสนับสนุน 
ก�รมีส่วนร่วมผ่�นก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของพนักง�นทุกคนในองคกร

8. การแบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยก�รดำ�เนินก�รผ่�นบริษัทแอล พี ซี วิส�หกิจเพ่ือสังคม จำ�กัด บริษัท 
ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ทำ�ให้บริษัทร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งในก�รสร้�งสังคมที่ดีด้วยก�รแบ่งปันโอก�สในก�รทำ�ง�น
ให้กับสตรีด้อยโอก�สท�งสังคมให้มีอ�ชีพก�รง�นที่มั่นคง ห�ร�ยได้ 
เกื้อหนุนคุณภ�พชีวิตครอบครัว และพัฒน�คุณภ�พชีวิตตนเองให้
ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมก�รแบ่งปันองค์คว�มรู้ที่กลั่นกรองจ�ก
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น เพื่อเป็นวิทย�ท�นแก่สังคมต่อไปอีกด้วย 

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
1. กำาหนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value) 
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งบุคล�กรเพื่อต่อยอดคว�มสำ�เร็จของธุรกิจ วิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way จึงได้รับก�รพัฒน�ขึ้นจ�กสมรรถนะ

หลักของบุคล�กร หรือ Core Competency เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติท่ีจะส่งเสริมและก่อให้เกิดคว�มย่ังยืนในก�รบริห�รจัดก�รบุคล�กรแบบบูรณ�ก�ร 

เพ่ือสร้�งเอกลักษณ์ขององค์กรและเป็นบรรทัดฐ�นในก�รทำ�ง�น ซ่ึงวิถีแอล.พี.เอ็น. น้ี ประกอบด้วยคุณค่� 2 เส�หลัก คือ “ก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง” 

และ “ก�รยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีองค์ประกอบค่�นิยม 7 ประก�ร ที่บริษัทให้นิย�มว่� “C-L-A-S-S-I-C” อันได้แก่

2. สร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่ (Livable Organization)
หลักคิดพื้นฐ�นของก�รจัดก�รทุนมนุษย์ของบริษัท คือ ก�รสร้�งคว�มสุขผ่�น 6 ปัจจัยที่นำ�ไปสู่คว�มสุขที่แท้จริงของก�รทำ�ง�น (Real Pleasure 

of Working) โดยเน้นก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีคุณภ�พอย่�งต่อเน่ือง ส่งเสริมบรรย�ก�ศในก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และคว�มรู้ เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเป็น

องค์กรแห่งก�รเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังวิธีก�รทำ�ง�นภ�ยใต้วัฒนธรรมและวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ต�มแนวท�งก�รสร้�ง “องค์กรน่�อยู่”

C SL IA C
Cost 

with Quality

บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

Service
Minded

ใจรักบริการ

S
Speed with 

Quality

รวดเร็ว
พร้อมคุณภาพ

Lateral 
Thinking

คิดนอกกรอบ

Alliance

ปิยมิตร

Collaboration

ร่วมมือร่วมใจ

Integrity

คุณธรรม

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย
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3. พัฒนาบุคลากรด้วย A-S-K 
    (Learning & Growth)
ด้วยคว�มมุ่งม่ันพัฒน�องค์กรไปสู่คว�มย่ังยืน บริษัทจึงได้จัดต้ังสถ�บัน

แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Academy เพ่ือทำ�หน้�ท่ีในก�รพัฒน�คว�มรู้  

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้กับบุคล�กร

ในองค์กรให้เติบโตทันต่อก�รขย�ยตัวของธุรกิจ ถ�่ยทอดคุณค่�และ

วัฒนธรรมองค์กรต�มวิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way ผ่�นก�รอบรม

และหลักสูตรต�่งๆ โดยมีเป้�หม�ยที่จะถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สู่ภ�ยนอก

ในอน�คต

4. สร้างความสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต  
    (Work-Life Balance)
บริษัทดูแลคุณภ�พชีวิตและก�รทำ�ง�นของพนักง�น ส่งเสริมให้รู้จัก

ก�รแบ่งเวล�ให้กับตนเองและครอบครัว ไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับก�ร

ทำ�ง�นม�กจนเกินควร โดยกำ�หนดเวล�ทำ�ง�นต่อสัปด�ห์ให้เหม�ะสม 

และกำ�หนดให้พนักง�นทุกส่วนง�นต้องหยุดพักร้อนประจำ�ปีต�มท่ีได้

รับสิทธิ์

2.1

2.4

รักษ�และพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง 
สร้�งคว�มสุขในท่ีทำ�ง�น ด้วยก�รจัด
กิจกรรมภ�ยใน เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดี
รว่มกนั ตัง้แตร่ะดบับรหิ�รไปจนถงึบุคล�กร
ในทุกส่วน และสนับสนุนให้เกิดก�รมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ ทั้งกิจกรรมทั่วไป
ในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมภ�ยนอกองค์กร

กำ�หนดผลตอบแทนท่ีสอดคล้องไปกับ
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของก�รทำ�ง�น 
และจัดห�สวัสดิก�รให้ต�มคว�มเหม�ะสม 
อย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียม ส่งเสริม
คุณภ�พชีวิตของบุคล�กร โดยสนับสนุนให้
มคีว�มสมดลุท้ังในชีวติและง�น (Work-Life 
Balance)

ส่งเสริมก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเน่ือง 
เพ่ือเสริมประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร
ทำ�ง�น และผลักดันก�รคิดนอกกรอบของ
บุคล�กร เพือ่พฒัน�ไปสูก่�รสร�้งนวตักรรม
เชิงกระบวนก�ร 

ให้โอก�สในคว�มก้�วหน้�และกำ�หนด 
เส้นท�งก�ร เติบ โตใ ห้แก่ บุคล�กรใน 
ทุกระดับ ด้วยคว�มเท่�เทียมและเป็นธรรม 
ไม่ว่�จะเป็นช�ยหรือหญิง รวมท้ังส่งเสริม
คว�มส�ม�รถด้วยก�รอบรมและฝึกฝน
อย่�งต่อเนื่อง

ดูแลสถ�นท่ีทำ�ง�นให้เหม�ะสมกับก�รทำ�ง�น 
ท้ังสภ�พแวดล้อมและบรรย�ก�ศในก�ร
ทำ�ง�น มีสุขอน�มัยท่ีดี มีคว�มปลอดภัย
ให้แก่บุคล�กร

สร้�งช่ือเสียงของบริษัทด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล 
เค�รพสิทธิมนุษยชน และดำ�เนินง�นอย่�ง
โปร่งใส ใหเ้ปน็ทีป่ระจักษส์ู่สังคม เพื่อคว�ม
ภ�คภูมิใจแก่บุคล�กรท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งใน
องค์กร

บุคลากร

ผลตอบแทน

งาน

โอกาสในหน้าที่การงาน

ที่ทำางาน

ความภูมิใจในองค์กร

2.3

2.6

2.2

2.5

6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่
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ธรรมาภิบาลและโครงสร้างการบริหารจัดการ

ก�รมีโครงสร้�งก�รบริห�รท่ีดี มีก�รแบ่งขอบเขตคว�มรับผิดชอบและก�รบริห�รจัดก�รท่ีชัดเจน เอ้ือต่อคว�มส�ม�รถในก�รตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลอำ�น�จระหว่�งกันได้นั้น เป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและมีธรรม�ภิบ�ล

ด้วยตระหนักดีว่� ก�รมีโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รเพื่อเอื้อต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีนั้น ส�ม�รถเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ 

ด้วยก�รบริก�รจัดก�รพ้ืนฐ�นของคว�มซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม อันนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

อย่�งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้นำ�ม�ซ่ึงประสทิธภิ�พและประสทิธผิลท่ีเพิม่ม�กขึน้ เป็นองคก์รท่ีมรี�กฐ�นธรุกจิท่ีม่ันคงและเตบิโตอย�่งยัง่ยืน ลดคว�ม

เสี่ยงในก�รบริห�รจัดก�ร ส�ม�รถเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจและคว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงให้เห็นถึงก�รมีส่วนร่วมรับ

ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

คณะกรรมก�รบริษัท จึงได้กำ�หนดหลักก�รท่ีเป็นแนวท�งสำ�คัญสำ�หรับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยู่ม�กกว่�

ร้อยละ 90 ดังนี้

 • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม

 • มุ่งมั่น ทุ่มเทในก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

 • กำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจของคณะกรรมก�รบริษัทและพนักง�น เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับหลักก�ร 

   กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ในปี 2562 บริษัทมีโครงสร้�งคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�รทั้งหมดจำ�นวน 6 คณะ ภ�ยใต้โครงสร้�งองค์กร ร�ยละเอียดดังนี้

โครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำานักส่งเสริมจริยธรรมสำานักตรวจสอบ

สำานักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจสถาบันแอล.พี.เอ็น.

สายงานบริหารการเงิน

การเงิน สื่อสารองค์กร บริหารงานขาย 1 สำานักกรรมการ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บัญชี บริหารประสบการณ์ลูกค้า บริหารงานขาย 2 สำานักกฎหมาย

พัฒนาแบรนด์ บริหารงานขาย 3 สำานักสารสนเทศ

ธุรการ

สายงานบริหารแบรนด์ สายงานบริหารการขาย สายงานสนับสนุน

สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
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คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การกำากับดูแลกิจการ

คณะอนกุรรมก�รชดุนี้ไดร้บัก�รจดัตัง้ขึน้เพือ่ทำ�หน�้ท่ีในก�รกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทและบรษัิทย่อยด�้นคว�มรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม

และสังคม โดยมุ่งเน้นก�รพิจ�รณ�ผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นที่อ�จเกิดขึ้นและส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

คณะกรรมก�รบริษัทมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรผ่�นคณะอนุกรรมก�รชุดนี้ โดยจะเป็น

ผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคว�มเหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอนุกรรมก�รฯ และประธ�นอนุกรรมก�รจะมีอำ�น�จและหน้�ท่ีในก�รคัดเลือก

อนุกรรมก�รจ�กทุกส่วนง�นของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม โดย ณ สิ้นปี 2562 คณะอนุกรรมก�รชุดนี้มีประธ�น

และคณะอนุกรรมก�รและอนุกรรมก�รรวม 36 คน

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมก�รชุดนี้ เป็นก�รมีส่วนร่วมเพื่อคว�มย่ังยืนอย่�งแท้จริง โดยเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งผู้บริห�รระดับสูงสุดของ

องคก์ร บรษัิทย่อยและคูค่�้ ท้ังนี ้เพือ่ให้เกดิก�รพจิ�รณ�คว�มเสีย่งและผลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม และธรรม�ภบิ�ลอย�่งรอบด�้น 

จ�กเสยีงสะท้อนของผูม้สีว่นไดเ้สยีท่ีมนียัสำ�คญัและมผีลตอ่ก�รตดัสนิใจองคก์ร (ร�ยละเอียดร�ยช่ือและจำ�นวนครัง้ท่ีประชุมของคณะอนกุรรมก�รฯ 

ส�ม�รถศึกษ�เพิ่มเติมได้ที่ร�ยง�นประจำ�ปี 2562)

บริษัทได้ประก�ศนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีขององค์กรเอ�ไว้อย่�งเปิดเผย ง่�ยต่อก�รเข้�ถึงจ�กผู้มีส่วนได้เสียและส�ธ�รณชน โดยได้เปิดเผยไว้ 

บนเว็บไซต์ www.lpn.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี” สำ�หรับคณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะท่ีเป็นผู้นำ�สูงสุด

ขององค์กรให้ปฏิบัติต�ม ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในประเด็นคว�มย่ังยืนท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีผู้บริห�รระดับสูงสุดขององค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในก�รขับเคล่ือนเช่นกัน  

โดยบริษัทได้กำ�หนดหลักปฏิบัติภ�ยใต้นโยบ�ยดังกล่�วไว้ ดังน้ี

 • ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้นำ�องค์กรที่สร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน

 • กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน

 • เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล

 • สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและก�รบริห�รบุคล�กร

 • ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ

 • ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม

 • รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูล

 • สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น
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ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรเพ่ือคว�มย่ังยืน เป็นปรัชญ�หลักของบริษัท และถือเป็นหัวใจหลักของ 6 GREEN LPN ซ่ึงแฝงอยู่ในก�รดำ�เนินทุกด้�นของ

องค์กร ไม่ว่�จะเป็น Green Financial Management, Green Design Concept, Green Marketing Management, Green Construction Process, 

หรือ Green Community Management โดยก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือคว�มย่ังยืนภ�ยใต้แนวคิด Green Enterprise นี้ ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�น 

ในเชิงโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รขององค์กรที่มีหลักธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�ร

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ในก�รดำ�เนินธุรกิจย่อมมีท้ังโอก�สและคว�มเส่ียงควบคู่กันไปเสมอ บริษัทจึงมีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือกับคว�มเส่ียงท่ีอ�จเกิดข้ึนด้วย 

ข้ันตอนและม�ตรฐ�นก�รดำ�เนนิก�รท่ีรดักมุในก�รประเมินและระวงัคว�มเสีย่งในมิตติ�่งๆ ท่ีอ�จเกดิข้ึน ท้ังคว�มเสีย่งในลกัษณะก�รประกอบกจิก�ร 

คว�มเสีย่งตอ่ก�รเกดิก�รทุจรติคอรร์ปัชัน คว�มเสีย่งตอ่คว�มย่ังยืนองคก์ร ซ่ึงห�กคว�มเสีย่งเหล�่นีเ้กดิข้ึน อ�จนำ�ม�สูค่ว�มเสยีห�ยตอ่องคก์รได้

การบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
บริษัทมีคว�มตระหนักดีว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หล�ยฝ่�ย ไม่ว่�จะเป็นต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้�ง ซึ่งบริษัทถือว่�เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติคว�มยั่งยืนโดยตรง LPN จึงให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
กับก�รรักษ�ม�ตรฐ�น Green Construction Process เพื่อลดคว�มเสี่ยงท่ีอ�จเกิดข้ึนกับท้ังลูกจ้�งของพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ
โครงก�ร ด้วยก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ�กม�ตรฐ�นก�รป้องกันมลภ�วะที่เกิดจ�กก�รก่อสร้�งในม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียวระดับน�น�ช�ติ
ม�พัฒน�ควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P เพื่อนำ�ม�สู่ก�รลดข้อเรียกร้องจ�กก�รก่อสร้�งของชุมชนโดยรอบ รวมไป
ถึงคว�มปลอดภัยให้กับคนง�นท่ีทำ�ง�นในไซต์ก่อสร้�ง อีกท้ังยังเป็นก�รลดผลกระทบเชิงลบท่ีอ�จเกิดข้ึนกับช่ือเสียงองค์กร ซ่ึงถือเรื่องสำ�คัญใน 
ก�รรักษ�คว�มยั่งยืนของบริษัท

ซึง่นอกจ�กคว�มยัง่ยนืในก�รก่อสร้�งแล้ว บริษทัยงัให้คว�มสำ�คญักับคว�มยัง่ยนืในก�รอยูอ่�ศัยของเจ้�ของร่วม โดยถือเป็นคว�มยัง่ยนืท�งธุรกิจ
ที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รพัฒน�ก�รบริห�รโครงก�รและก�รให้บริก�รแก่ลูกค้� ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่�อยู่ หรือ Livable Community” 
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�มคว�มสุขและสังคมท่ีดี รวมท้ังสร้�งจิตสำ�นึกของก�รใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจังและสมำ่�เสมอ ต�มแนวท�ง  
F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษ�และพัฒน�จ�กประสบก�รณ์ก�รบริห�รชุมชนม�เป็นระยะเวล�น�น

การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทเป็นไปต�มหลักก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน โดยได้มีก�รสอบท�นนโยบ�ยก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล�และสภ�พก�รณ์ในปัจจุบันท่ีมีปัจจัยเกี่ยวข้องหล�ก
หล�ยและเกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วทั้งจ�กปัจจัยภ�ยนอกและปัจจัยภ�ยในเพื่อลดโอก�สที่จะเกิดผลกระทบ โดยบริห�รให้คว�มเสี่ยงอยู่ใน 
ระดับตำ่�ซึ่งส�ม�รถยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบที่เป็นอิสระจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร ซึ่งคณะกรรมก�รอิสระนี้มีหน้�ที่เสนอแนวท�ง 
ให้คำ�แนะนำ�กับคณะกรรมก�รบริห�รในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมไปถึงตรวจสอบก�รบริห�ร สอบท�นก�รควบคุมภ�ยในร่วมกับผู้สอบบัญชี 
เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส โดยพิจ�รณ�เรื่องก�รดำ�เนินง�น ก�รใช้ทรัพย�กรและทรัพย์สินเพื่อป้องกันคว�มผิดพล�ด คว�มเสียห�ย และก�รทุจริต 
คว�มน่�เช่ือถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มข้อกฎหม�ย เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นภ�ยในข้องบริษัทมีคว�มร�บรื่น โปร่งใสต�ม 
หลักธรรม�ภิบ�ล บรรษัทภิบ�ล และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร



จ�กต�ร�งแสดงถึงประเด็นก�รทุจริต
ท่ีเกิดข้ึนภ�ยในองค์กร ซ่ึงบริษัทได้
มีม�ตรก�รลงโทษท่ีเป็นไปต�มกฎ
ระเบียบของบริ ษัท โดยโทษแต่ละ
ประเภทมีคว�มรุนแรงในก�รลงโทษ
แตกต่�งกัน บริษัทมีคว�มพย�ย�มท่ี
จะไม่ให้เกิดเหตุก�รณ์ทุจริตในองค์กร 
รวมไปถึงมีวิธีก�รแจ้งเหตุทุจริต วิธีก�ร 
พิจ�รณ�โทษ กระบวนก�รร้องเรียน 
รวมถึงก�รให้พนักง�นท่ีได้รับก�ร
กล่�วโทษมีสิทธิอุทธรณ์ตนเอง เพ่ือให้
เกิดคว�มยุติธรรมสูงสุดท้ังกับองค์กร 
พนักง�น และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
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•  การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บรษัิทมีนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกมิตแิละอยู่ในขอบเขตของกฎหม�ยอย�่งเครง่ครดัตอ่เนือ่ง อีกท้ังยังสง่เสรมิให้พนกัง�นมีสว่นรว่ม 

ในก�รสอดส่องดูแลร่วมกัน โดยกำ�หนดให้เรื่อง “คุณธรรม” เป็นจรรณย�บรรณหลักท่ีสำ�คัญของบริษัทท่ีพนักง�นและผู้บริห�รต้องปฏิบัติต�ม 

อย่�งเคร่งครัด ในก�รสนับสนุนและปลูกฝังค่�นิยมให้พนักง�น LPN เป็นคนที่ “เก่งและดี” โดยมีแนวท�งในก�รปฏิบัติดังนี้

ด้วยก�รส่งข้อคว�มท�งอีเมล์ถึงพนักง�นเป็นประจำ�ทุกไตรม�สเพื่อกระตุ้นให้พนักง�นตระหนักและเกิดคว�มต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ยังมีก�ร 

ปลูกฝังแนวคิดให้เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับพนักง�นใหม่ซ่ึงจะมีเนื้อห�สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรก�รปฐมนิเทศท่ีพนักง�นใหม่ทุกคนจำ�เป็นต้องได้ 

รับก�รอบรม

•  กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
•  ทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสมำ่าเสมอ
•  จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำาทุจริตด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

o แจ้งต่อประธ�นกรรมก�รบริห�รหรือผู้บังคับบัญช�โดยตรง

o แจ้งผ่�น Whatsapp ไปยังประธ�นกรรมก�รบริห�รหรือผู้บังคับบัญช�

o แจ้งด้วยก�รส่งไปรษณีย์

o กล่องแสดงคว�มคิดเห็นในสำ�นักง�น

o แบบประเมินคว�มผูกพันธ์องค์กร

o แจ้งต่อฝ่�ยพัฒน�องค์กร สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

ก�รทุจริตในองค์กร ในปี 2562 มีเหตุก�รณ์ทุจริตในองค์กรเกิดขึ้นทั้งหมด 21 เรื่อง โดยมีร�ยละเอียดดังต�ร�งต่อไปนี้

• ตาราง : เหตุการณ์ทุจริตในองค์กร ปี 2562

ประเด็นทุจริต บทลงโทษจำ�นวนพนักง�น
ท่ีทำ�ทุจริต

ดื่มสุร�ในสถ�นที่ทำ�ง�น

ทุจริตต่อน�ยจ้�ง 

ฝ่�ฝืนข้อบังคับในก�รทำ�ง�น 

บันทึกเวล�แทนกัน 

ร�ยง�นเท็จต่อผู้บังคับบัญช�

กระทำ�ผิดจ�รีตประเพณี ศีลธรรมอันดี

ตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร

ให้ออก

ให้ออก

ให้ออก

ให้ออก

ตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร

3

7

6

2

2

1
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การดูแลพนักงาน

การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและความหลากหลายของพนักงาน

บริษัทมีนโยบ�ยในก�รดูแลพนักง�นทุกคนอย่�งเท่�เทียมกันทุกระดับและครอบคลุมถึงทุกคนท่ีอยู่ในเครือของบริษัทและ LPN Team โดยให้ 

คว�มสำ�คัญกับเร่ืองต่�งๆ ให้มีคว�มครอบคลุม ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองสวัสดิก�รค่�ตอบแทนท่ีเหม�ะสม สุขภ�พอน�มัยและคว�มปลอดภัยของทุกคน  

รวมไปถึงเร่ืองคว�มเป็นอยู่และครอบครัวของพนักง�น โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปน้ี

บริษัทมีระบบก�รสรรห�พนักง�นด้วยกระบวนก�รท่ีมีประสิทธิภ�พและมีคว�มยุติธรรมในก�รสรรห�จ้�งง�นเพ่ือให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมกับ

ง�นม�กท่ีสุด ในก�รสรรห�พนักง�นต้องผ่�นก�รทดสอบคว�มรู้เฉพ�ะท�งและก�รสัมภ�ษณ์เพ่ือให้ได้บุคคล�กรท่ีมีท้ังคว�มเก่งและดี ต�มแนวท�ง

ก�รทำ�ง�นของ LPN โดยในปี 2562 มีพนักง�นเข้�ทำ�ง�นใหม่ จำ�นวน 317 คน และพนักง�นล�ออก จำ�นวน 294 คน

สำ�หรับก�รให้โอก�สในก�รทำ�ง�นกับผู้พิก�ร บริษัทมีเป้�หม�ยในก�รสรรห�ว่�จ้�งผู้พิก�ร จำ�นวน 44 คน (ซ่ึงม�กกว่�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด) โดยใน

ปัจจุบันมีก�รว่�จ้�งผู้พิก�รเข้�ทำ�ง�นแล้ว จำ�นวน 39 คน 

ปี 2562 เป็นปีท่ี LPN มีก�รเปล่ียนแปลงแบรนด์ใหม่และเพ่ือให้ 

เกิดก�รเปล่ียนแปลงไปสู่ก�รพัฒน�ภ�พลักษณ์องค์กร บริษัท  

มีนโยบ�ยปรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งก�ยพนักง�น ท้ังเคร่ืองแบบของ

พนักง�นช�ยและหญิง รวมท้ังบริษัทในเครือซ่ึงครอบคลุมไปถึง 

กลุ่มสตรีด้อยโอก�สท�งสังคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของก�รเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี โดยพนักง�นทุกคนได้รับเคร่ืองแบบใหม่สำ�หรับ

ใส่ในก�รปฏิบัติง�นท้ังพนักง�นเก่�และพนักง�นใหม่ รวมไปถึง 

ก�รจัดให้มีก�รรณรงค์ก�รแต่งก�ยท่ีถูกต้องและเหม�ะสมไปยัง

พนักง�นทุกคน โดยทุกคนมีสิทธ์ิเข้�ร่วมโครงก�รน้ีและได้รับของ

ร�งวัลอย่�งเท่�เทียมกัน

1. เครื่องแบบพนักงาน

พนักงานชาย ทั ้งหมด

903 คน

พนักงานหญิง ทั ้งหมด

3,012 คน

พนักงานผู�พ�การ ทั ้งหมด

2,785 คน

พนักงาน ทั ้งหมด

3,915 คน

พนักงานผู�พ�การ ทั ้งหมด

39 คน

สัดส�วนเพศ
ของพนักงาน

23% 77%
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บริษัทมีนโยบ�ยสนับสนุนให้พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี โดยเฉพ�ะ

ด้�นครอบครัวซ่ึงถือเป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีส่งเสริมให้พนักง�นทำ�ง�น

ได้อย่�งมีคว�มสุขและมีประสิทธิภ�พ โดยบริษัทเห็นคว�มสำ�คัญ 

ในก�รให้สิทธ์ิพนักง�นล�คลอดได้เต็มจำ�นวนต�มกฎหม�ยกำ�หนด

โดยท่ียังถือว่�พนักง�นอยู่ในช่วงของก�รว่�จ้�งเต็มจำ�นวน โดย

ในปี 2562 มีพนักง�นล�คลอดและอยู่ในระหว่�งล�คลอด จำ�นวน  

28 คน โดยแบ่งเป็นพนักง�นท่ีอยู่ระหว่�งล�คลอด จำ�นวน 5 คน 

และพนักง�นท่ีกลับเข้�ทำ�ง�นแล้ว จำ�นวน 23 คน 

ไม่มีข้อร้องเรียน 0%

ระหว่�งเพศช�ยกับเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนเท่�กับ 1.19 ต่อ 1.21 

2. การลาคลอดและอยู่ระหว่างลาคลอด 

3. ผลกระทบและการร้องเรียนเรื่องปฏิบัติต่อแรงงาน
    อย่างไม่เป็นธรรม ปี 2562 

4. อัตราส่วนของค่าจ้างมาตรฐานเปรียบเทียบ
    กับค่าแรงขั้นตำ่า 

บริษัทมีนโยบ�ยให้พนักง�นส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รออกนโยบ�ย

ท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิก�รของตนเอง เพ่ือรักษ�ผลประโยชน์พนักง�น

และให้เกิดคว�มเป็นธรรม อีกท้ังยังเป็นก�รรับฟังเสียงคว�มต้องก�ร

จ�กพนักง�นเพ่ือให้บริษัทส�ม�รถจัดสรรสวัสดิก�รพนักง�นได้ตรง

ต�มคว�มต้องก�รและท่ัวถึงเพ่ือให้พนักง�นทุกคนได้รับประโยชน์

สูงสุด ในปี 2562 ได้มีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รสวัสดิก�รชุดใหม่

ท่ีได้ม�จ�กก�รเลือกต้ัง โดยมีคณะกรรมก�รท้ังหมดท่ีได้จ�กก�ร

เลือกต้ังจำ�นวน 28 คน คิดเป็น 0.77% ของพนักง�นท้ังหมด และ

มีก�รจัดประชุมของคณะกรรมก�รแล้ว 2 คร้ัง โดยว�ระก�รประชุม

ประกอบด้วย
 -  ก�รตรวจสขุภ�พของพนกัง�นบรกิ�รชมุชนและสทิธิต์รวจฟร ี
  ประกันสังคม
 -  วงเงินแผนประกันสุขภ�พในปัจจุบัน OPD ไม่เพียงพอต่อ 
  ก�รรักษ�ในสภ�พปัจจุบัน 
 -  ปรับปรุงโรงอ�ห�รชั้น 11
 -  แผนค่�รักษ�พย�บ�ลที่เหม�ะสมกับสภ�พก�รทำ�ง�น 
 -  พื้นที่สำ�หรับบุตรพนักง�นที่เป็นสัดส่วน
 -  สวัสดิก�รแบบ Flexible
 -  ที่จอดรถสำ�หรับพนักง�นที่ปฏิบัติง�นประจำ�สำ�นักง�นใหญ่
 -  สวัสดิก�รด้�นกีฬ� 
 -  ก�รตรวจสขุภ�พสำ�หรบัพนกัง�น Outsource เช่น พนกัง�น 
  รับส่งเอกส�ร 
 -  เพิ่มสิทธิ์วันหยุดล�คลอดสำ�หรับพนักง�นช�ย
 -  เงินช่วยเหลือกรณีญ�ติพนักง�นเสียชีวิต และพนักง�น 
  เสียชีวิต

 -  สิทธิ์วันล�ในวันคล้�ยวันเกิด โดยได้รับค่�จ้�งต�มปกติ

5. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

ในปี 2562 มีพนักง�นได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น จำ�นวน 21 คน 

และไม่มีผู้เสียชีวิตจ�กก�รทำ�ง�น

6. อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานและขาดงานต่อเนื่อง 

• ตาราง : ข้อมูลการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตจากการทำางาน 
               และหยุดงานต่อเนื่อง ปี 2562

ไตรม�ส
ท่ี ได้รับบ�ดเจ็บ เสียชีวิต หยุดง�นต่อเน่ือง

จำ�นวนพนักง�น (คน)

1

2

3

4

รวม
ทั้งสิ้น

0

0

0

0

0

3

1

9

8

21

3

1

9

8

21

ปี 2562 พบว่� อ�ยุตำ�่กว่� 30 ปี จำ�นวน 1,003 คน อ�ยุ 30 - 50 ปี 

จำ�นวน 2,280 คน และอ�ยุม�กกว่� 50 ปี จำ�นวน 632 คน 

7. อัตรากำาลังขององค์กรแบ่งตามเพศ อายุ 
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เรื่องสิทธิมนุษยชน 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นผู้พิก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทและจัดให้มีก�รอบรมหลักสูตรเร่ืองสิทธิมนุษยชนสำ�หรับพนักง�นและพนักง�น

บริก�รชุมชน โดยมีก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (กลุ่มพนักง�นผู้พิก�ร) ท้ังหมด 6 ด้�น ดังน้ี

ได้แก่ ก�รแบ่งปันคว�มรู้ในง�นให้เพ่ือนร่วมง�น และก�รมอบหม�ย

ภ�รกิจสำ�คัญขององค์กรท่ีสอดคล้องกับทักษะ

ได้แก่ กิจกรรมจิตอ�ส�ต่�งๆ

ได้แก่ ก�รฝึกอบรมพัฒน�คว�มรู้และทักษะในง�นร่วมกับพนักง�น

ในองค์กรโดยผ่�นล่�มภ�ษ�มือ และก�รฝึกอบรมพัฒน�คว�มรู้และ

ทักษะในง�นภ�ยนอกองค์กร

ได้แก่ ก�รประชุมกลุ่มพนักง�นผู้พิก�รเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส 

ก�รสังสรรค์รับประท�นอ�ห�รฉลองคว�มสำ�เร็จของพนักง�น 

ในกลุ่ม และกิจกรรมพักผ่อนร่วมกับพนักง�นในส�ยง�น

ได้แก่ ก�รเข้�พบแพทย์ เพ่ือปรึกษ�เร่ืองดูแลสุขภ�พ

ได้แก่ ก�รสนับสนุนก�รเข้�แข่งขันกีฬ� 3 ประเภท คือ ประเภท 

ลอนโบว์ ส่งแข่งขัน 5 คร้ัง ประเภทโบว์ล่ิง ส่งแข่งขัน 1 และประเภท

แบดมินตัน ส่งแข่งขัน 1 คร้ัง 

ไม่มีข้อร้องเรียน 

1. สนับสนุนส่งเสริมด้านการปฏิบัติงาน 

4. สนับสนุนส่งเสริมด้านจิตอาสาช่วยเหลือ 

2. สนับสนุนส่งเสริมด้านการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ 

5. สนับสนุนส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพ 

6. สนับสนุนส่งเสริมด้านโอกาสและคุณภาพชีวิต

7. การร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 2562 

Green Enterprise Standard Checklists 
ของสำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ มีจำ�นวน 32 ข้อ ดำ�เนินก�รแล้ว จำ�นวน 25 ข้อ และอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร จำ�นวน 7 ข้อ

บริษัทมั่นใจเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รที่บริษัทมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้� ไม่เพียงแต่จะทำ�ให้ก�รทำ�ธุรกิจร่วมกันน้ันมีคว�มร�บร่ืนจนส�ม�รถสร้�ง 
คว�มสำ�เร็จร่วมกันได้เท่�น้ัน แต่ในย�มท่ีเกิดวิกฤตก็จะส�ม�รถจับมือเพ่ือผนึกเป็นกำ�ลังท่ีแข็งแกร่งจนฟันฝ่�วิกฤตน้ันไปได้ ซ่ึงก�รท่ีองค์กรและ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ซ่ึงในท่ีนีห้ม�ยถงึคูค่�้ ยังคงส�ม�รถดำ�เนนิธรุกจิในสงัคมไดอ้ย่�งตอ่เนือ่งนั้น เป็นเรื่องที่บ่งชี้ว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กรส�ม�รถ
สร้�งคว�มยั่งยืนในสงัคมไดอ้ย�่งแท้จรงิอนัจะเห็นไดจ้�กก�รท่ีบรษัิทได้เผชิญวกิฤตทิ�งเศรษฐกจิในปี 2540 และส�ม�รถผ�่นพน้สถ�นก�รณม์�ได้

เหตุก�รณ์วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้น นอกจ�กตัวตนและค่�นิยมขององค์กรอันแข็งแกร่งของ LPN ควบคู่ไปกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�ง 
รัดกุมแล้ว ก�รมีคู่ค้�ที่ดีได้รับคว�มร่วมมือร่วมใจและเกื้อกูลกันในย�มที่ประสบปัญห� ยังเป็นจุดพลิกผันสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฝ่�ฟันวิกฤต 
ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้จนทุกวันนี้

กว�่ 20 ปีท่ี “คูค่�้” ของบรษัิทไดถ้กูพฒัน�ม�เป็น “พนัธมิตร” หลงัจ�กนัน้ไดก้ล�ยม�เป็น “ปิยมิตร” และปัจจุบันกำ�หนดให้เป็น “LPN Team” เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงก�รพฒัน�ธรุกจิและเติบโตร่วมกัน มีระบบก�รทำ�ง�นที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ทำ�ให้ทุกกระบวนก�รทำ�ง�น
ตลอดแนวห่วงโซ่อุปท�นของบริษัท เกิดคว�มร่วมมือร่วมใจระหว่�งกัน เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยสูงสุดในก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นขององค์กร 

บริษัทตระหนักดีว่�ธุรกิจท่ีมีลักษณะห่วงโซ่อุปท�นเช่นนี้จะต้องสร้�งคุณค่�ร่วมกัน ประสบคว�มสำ�เร็จร่วมกัน ผลประกอบก�รจ�กก�รดำ�เนิน
ธุรกิจมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่�ธุรกิจจะอยู่รอดได้ห�กเกิดวิกฤตก�รณ์ข้ึนอีก แต่คว�มรับผิดชอบและก�รสร้�งคว�มผูกพันร่วมกันอย่�งเหนียวแน่น  
เพื่อทำ�ให้ “ปิยมิตร” ดำ�เนินธุรกิจได้ จะเป็นเครื่องชี้วัดว่�บริษัทก็ส�ม�รถดำ�รงก�รดำ�เนินธุรกิจอยู่ได้ เพื่อคว�มเติบโตไปพร้อมกันอย่�งยั่งยืน
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บริษัทมีก�รสื่อส�รและร�ยง�นข้อมูลผ่�นระหว่�งบุคล�กร

ของบริษัทและบุคล�กรของ LPN Team ตลอดกระบวนก�ร

ทำ�ง�นในลักษณะของก�รสื่อส�รแบบสองท�ง (Two-Way 

Communication) ผ่�นช่องท�ง WhatsApp อย่�งสมำ่�เสมอ 

ส่งผลให้ทุกหน่วยง�นหรือทุกองค์กรท่ีมีส่วนร่วมส�ม�รถ

แสดงคว�มเห็นร่วมกัน ทันต่อเหตุก�รณ์ เกิดก�รเรียนรู้ ส่งผล

ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รทำ�ง�น

กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ASSESS

ENGAGE

IM
PLEMENT

M
EA

SU
RE

COMMIT

COMM
UNICATE

COMMU
NI

CA
TE

ENGAGE

IMPLEMENT

MEASURE

COMMIT

ASSESS

ระดับคว�มเสี่ยงต่อโอก�สก�รเกิดทุจริต (ตำ่� - สูง)

LPN จัดทำ�แผนธุรกิจของบริษัท

LPN และ LPN Team ประชุมเพ่ือ

• รับทร�บแผนง�นและกำ�หนดเป้�หม�ยร่วมกัน

• รับฟังคว�มคิดเห็นและคว�มค�ดหวังของกันและกัน

• ระบุและพิจ�รณ�ผลกระทบท่ีอ�จเกิดระหว่�งก�รทำ�ง�นร่วมกัน

• ว�งแผนป้องกันคว�มเส่ียงท่ีอ�จเกิดข้ึน

ก�รมีส่วนร่วมของ LPN และ LPN Team ในก�รพัฒน�แต่ละโครงก�ร

LPN และ LPN Team ปฏิบัติต�มแผนง�นท่ีกำ�หนดไว้

LPN และ LPN Team จัดให้มีก�รประชุมร�ยเดือน

• ติดต�มง�น ประเมินผล และวิเคร�ะห์ปัญห�ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น หรือปรับแผนก�รดำ�เนินง�น 

 ต�มคว�มเหม�ะสมและสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ท่ีอ�จเปล่ียนแปลงไป อันจะนำ�ไปสู่ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นตลอด 

 ห่วงโซ่อุปท�น



Accountability Financial Statement

คอื ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รทำ�ธรุกจิท่ีมุง่สูก่�รเตบิโตอย่�งมีเสถยีรภ�พและย่ังยนื มีผลก�รดำ�เนนิง�น 
ท่ีมีกำ�ไรเตบิโตอย่�งตอ่เนือ่งและเหม�ะสม และนำ�ผลตอบแทนนัน้ไปกระจ�ยตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่
ในทุกกระบวนก�รพฒัน�โครงก�รอย่�งสมดลุ โดยก�รบรหิ�รจดัก�รอัตร�สว่นท�งก�รเงนิและค�่ใช้จ�่ย
ของบรษัิทและบรษัิทย่อยในสดัสว่นท่ีเหม�ะสมต�มเป้�หม�ยร�ยไดแ้ละแผนธรุกจิขององคก์ร นบัตัง้แต่
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยปันผลกำ�ไรสทุธิในอตัร�สว่นไม่นอ้ยกว�่รอ้ยละ 50 แกผู่ถ้อืหุ้น ก�รให้ผลตอบแทน
ท่ีเหม�ะสมกบัผูบ้รหิ�รและพนกัง�น ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยห้องชุดในร�ค�ท่ีเหม�ะสมเพือ่คนืกำ�ไรให้กบั
ลูกค้� รวมทั้งก�รกำ�หนดงบประม�ณสำ�หรับก�รดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนก�รก่อสร้�ง
ให้เป็นไปต�มสัดส่วนของงบประม�ณโครงก�ร 

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รจัดก�รทำ�งบก�รเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำ�เอกส�รเพื่อสื่อส�ร 
ผลประกอบก�รไปยังผู้ถือหุ้นทุกไตรม�ส เพื่อสร้�งคว�มเช่ือมั่น และให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีวินัย
ท�งก�รเงินและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน

บรษัิทตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัในคว�มถกูตอ้งและโปรง่ใสของงบก�รเงนิ จงึจดัให้มีระบบควบคมุภ�ยใน
ท่ีเหม�ะสมและมปีระสทิธภิ�พ จดัให้มกี�รเปิดเผยขอ้มลูท่ีสำ�คญัอย่�งเพยีงพอ ในหม�ยเหตปุระกอบ
งบก�รเงิน พร้อมท้ังคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ เพื่อให้คว�มม่ันใจว่�ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมี 
คว�มถกูตอ้งครบถว้น เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุนในก�รใชง้บก�รเงนิ ต�มหลกัก�ร
ของ Accountability Financial Statement อันได้แก่

2. การตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ (Auditability)

คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพ่ือกำ�กับดูแลและตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น รวมถึง 
สอบท�นแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี และแผนก�รตรวจสอบระยะย�ว โดยเนน้ให้สุม่สอบท�นเกีย่วกบั
ร�ยก�รในงบก�รเงนิ โดยมกี�รพจิ�รณ�ผลก�รสอบท�นทุกฉบับเป็นร�ยไตรม�ส และให้ตดิต�มแกไ้ข
ในประเด็นที่สำ�คัญโดยเร็ว คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน
ท่ีเพยีงพอ เหม�ะสม และมปีระสทิธิผล รวมท้ังสนบัสนนุให้มีก�รพฒัน�คณุภ�พง�นตรวจสอบในด�้น
บุคล�กร และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งต่อเนื่อง

1. ความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทมีนโยบ�ยก�รจัดก�รด้�นก�รเงินอย่�งโปร่งใสภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี โดยจัดให้มีระบบ
ควบคมุภ�ยในท่ีเหม�ะสมและมีประสทิธภิ�พ โดยคณะกรรมก�รบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 ท่�น โดยมีกรรมก�รตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่�น ท่ีมีคว�มรู้
และประสบก�รณ์ในด้�นบัญชี-ก�รเงิน ทำ�หน้�ท่ีสอบท�นนโยบ�ยก�รบัญชีและตรวจสอบคุณภ�พ
ของร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมท้ังระบบก�รควบคุมภ�ยใน ซ่ึงคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
จะปร�กฏในแบบร�ยง�น 56-1 และร�ยง�นประจำ�ปี
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การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม
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5. มีวินัย (Discipline)

ก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินของบริษัท เป็นไปอย่�งมีวินัยและได้รับ 
ก�รตรวจสอบตลอดเวล� มีก�รควบคุมก�รลงทุน ไม่นำ�เงินทุนของ
บรษัิทไปลงทุนในธรุกจิท่ีไมม่คีว�มถนดั ไมน่ำ�เงนิไปลงทุนในกจิกรรม
ท่ีมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของบริษัท และก�รรักษ�ระดับ
ทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อก�รจ่�ยเงินตอบแทนก�รทำ�ง�น
ให้แก่พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

6. ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management)

บริษัททำ�ก�รลงทุนหรือดำ�เนินง�นท�งก�รเงินโดยมองคว�มเสี่ยง 
เป็นสำ�คญั ไม่ลงทุนโดยก�รกูยื้มจนเกนิกำ�ลงั แตล่งทุนดว้ยทรพัย�กร
ท่ีมีและองค์คว�มรู้เป็นหลัก รักษ�ระดับสัดส่วนหนี้ต่อทุนไม่เกิน 1:1 
ซ่ึงเป็นสดัสว่นท่ีเหม�ะสมตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิ และมีก�รตรวจสอบจ�ก

คณะกรรมก�รคว�มเสี่ยงอย่�งสมำ่�เสมอ

3. การเปิดเผย (Disclosure)  ไม่มีวาระซ่อนเร้น 
    (Hidden Agenda)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลท่ีสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบ 
งบก�รเงิน พร้อมท้ังคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ เพื่อให้คว�มมั่นใจ
ว่�ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในก�รใช้งบก�รเงินโดยเฉพ�ะ
ก�รเปิดเผยและร�ยง�นร�ค�ท่ีดินทุกแปลงท่ีได้ทำ�ก�รซ้ือข�ยแก่
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สอบวัดได้ (Measurable)

เพื่อก�รสร้�งม�ตรฐ�นของก�รตรวจสอบให้เกิดคว�มโปร่งใสและ
เปิดเผย ท่ีจะเป็นผลต่อคว�มยั่งยืนของบริษัท ก�รร�ยง�นท�งก�ร
เงนิของบรษัิท จะเป็นไปต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นก�รเงนิภ�ยใตพ้ระร�ช
บัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงร�ยก�รต�มประก�ศกรม
พัฒน�ธุรกิจก�รค้�โดยกระทรวงพ�ณิชย์ ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2554 
เรื่องกำ�หนดร�ยก�รย่อที่ต้องมีในงบก�รเงิน พ.ศ. 2554 และต�มข้อ
กำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ว�่ดว้ย
ก�รจดัทำ�และนำ�เสนอร�ยง�นท�งก�รเงนิภ�ยใตพ้ระร�ชบัญญัตหิลกั
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจ�กหลักก�ร Accountability Financial Statement แล้ว บริษัทยังได้พัฒน�ร�ยก�รก�รตรวจสอบ (Checklist) สำ�หรับม�ตรฐ�นก�รจัดก�รท�ง 
ก�รเงินสีเขียว หรือ Green Financial Management ขององค์กรเอง ซ่ึง Checklist ดังกล่�วได้รับก�รพัฒน�ข้ึนโดยส�ยง�นบริห�รก�รเงินในปี 2561  
เพ่ือใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รบริห�รจัดก�ร ต้ังแต่ระดับนโยบ�ยไปจนถึงระดับปฏิบัติก�ร โดยมุ่งเน้นคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบควบคุมภ�ยใน 
ท่ีดีมีประสิทธิภ�พ พร้อมท้ังมีก�รจัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเป็นธรรมและเหม�ะสม เพร�ะเป้�หม�ยท่ีสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ คือ 
ผลตอบแทนและผลกำ�ไรท่ีเติบโตอย่�งต่อเน่ือง ดังน้ันจึงต้องว�งแผนและกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รบริห�รก�รเงินให้เหม�ะสมและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่�งย่ังยืน
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มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 4  

• ด้�นเป้�หม�ย กำ�หนดผลตอบแทนและก�รเติบโตขององค์กร 
  อย่�งเหม�ะสม

• ก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน  
 มีก�รควบคุมก�รบริห�รภ�ยในท่ีมีประสิทธิภ�พ และมี 
 ธรรม�ภิบ�ล

• คว�มสมดุลของผลตอบแทน สร้�งสมดุลของผลตอบแทน หรือ  
 กำ�ไรในก�รดำ�เนนิง�นท่ีพอประม�ณ และตอ่เนือ่งบนพืน้ฐ�นของ 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี รวมถึงก�รแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ 
 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• ด�้นงบก�รเงนิ และก�รเปิดเผยข้อมลูบรหิ�รงบก�รเงนิ และภ�ษี 
 ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส ตรวจสอบได้

จำ�นวน 3 ข้อ

จำ�นวน 3 ข้อ

จำ�นวน 4 ข้อ

จำ�นวน 3 ข้อ

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

Green Financial Management Standard Checklist ของ LPN



การแบ่งปันผลประโยชน์และความมั่งคั่งกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยใต้กรอบของก�รทำ�ง�นต�มหลักก�รของ Green Financial Management บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รแบ่งปันผลประโยชน์และคว�มม่ังคั่ง 

(Balancing Wealth) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในสัดส่วนท่ีเหม�ะสมเพื่อให้เกิดมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ ประกอบด้วย

 1. ก�รให้คว�มสำ�คญักบัก�รให้ผลตอบแทนท่ีเหม�ะสมกบัคูค่�้และพันธมติรท�งธรุกจิในสว่นของก�รดำ�เนนิธรุกจิท้ังในกระบวนก�รลงทุนและ 

  ก�รก่อสร้�ง

 2. ก�รให้ผลตอบแทนและสวัสดิก�รที่เหม�ะสมกับพนักง�นและทีมง�น ให้มีคุณภ�พชีวิตและสวัสดิก�รที่ดี  

 3. ก�รจ่�ยปันผลที่เหม�ะสมกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

 4. ทำ�ธุรกิจอย่�งโปร่งใสและจ่�ยเงินภ�ษีให้กับรัฐ เพื่อนำ�ไปพัฒน�ประเทศ

 5. จัดสรรงบประม�ณที่เหม�ะสมเพื่อก�รลงทุนในชุมชน เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคม

ผลการดำาเนินงาน
GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT
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• ผลการดำาเนินงานด้านการกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

ร�ยก�ร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

% ของ
ร�ยได้รวม

% ของ
ร�ยได้รวม

% ของ
ร�ยได้รวม

% ของ
ร�ยได้รวม

รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร
ร�ยได้จ�กก�รลงทุนท�งก�รเงิน
ร�ยได้จ�กยอดข�ยสินทรัพย์
ร�ยได้อื่นๆ 

ค่�ดำ�เนินง�น
ค่�จ้�งและสวัสดิก�รพนักง�น
เงินที่ชำ�ระแก่เจ้�ของเงินทุน
เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ
ก�รลงทุนในชุมชน

มูลค่�ท�งเศรษฐกิจท่ีสร้�งข้ึน

มูลค่�ท�งเศรษฐกิจท่ีแจกจ่�ย

รวมร�ยได้

รวมร�ยจ่�ยและเงินปันผล

มูลค่�ท�งเศรษฐกิจสะสม

 14,601.52
6.93
2.21

39.98

14,650.64 

99.66%
0.05%
0.02%
0.27%

100.00%

73.37%
4.50%

10.04%
7.00%
0.24%

95.15%

4.85%

 10,749.54
658.61

1,471.18
1,025.79

34.66

13,939.79

710.85

 9,612.85
7.39
5.21

29.67

9,655.13

 11,252.25
7.62

11.77
30.25

11,301.89

  9,954.12   
7.33

  9.34 
69.61 

10,040.40

99.14%
0.07%
0.09%
0.69%

100.00%

99.56%
0.08%
0.05%
0.31%

100.00%

99.56%
0.07%
0.10%
0.27%

100.00%

76.71%
5.90%

13.51%
6.18%
0.21%

102.52%

-2.52%

75.18%
6.09%
9.17%
6.34%
0.22%

97.00%

3.00%

74.24%
6.88%

11.12%
6.25%
0.09%

98.58%

1.42%

 7,406.78 
569.18

1,304.82
597.06
20.29

9,898.13

-242.99

  8,496.75
688.27 

 1,036.88
 716.52
 24.48

10,962.91

338.98

  7,453.88 
691.18

  1,116.38 
627.17  

8.96  

9,897.57

 142.83

1

2

1 2-
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สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงินเพื่อคว�มยั่งยืน บริษัทได้ดำ�เนิน

ก�รบริห�รก�รเงินอย่�งจริงจัง ท้ังเรื่องคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ก�รร�ยง�นและเปิดเผยงบก�รเงนิตอ่ส�ธ�รณะอย่�งตอ่เนือ่งกอ่นรอบ

เวล�ท่ีกำ�หนดในฐ�นะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและได้กำ�หนดกรอบของก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินท่ี

ให้คว�มสำ�คัญกับวินัยท�งก�รเงิน โดยมีตัวชี้วัด หรือ Indicator เพื่อ

ให้ทร�บสถ�นะและติดต�มผลก�รดำ�เนินกิจก�รให้เป็นไปต�มคว�ม

เหม�ะสม บริห�รคว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน เพื่อก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

และม่ันคง และสร้�งผลกำ�ไรจ�กระบบง�นท่ีมีประสิทธิภ�พ โดยได้

เปิดเผยผลก�รดำ�เนินง�นท้ังหมดอย่�งละเอียดไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

ของบริษัท ซ่ึงรวมไปถึงตัวช้ีวัดหลักท่ีมีส่วนสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

ด้�นคว�มยั่งยืน 

6.88%
ค�าจ�างและ

สวัสดิการพนักงาน

74.24%
ค�าดำเนินงาน

11.12%เง�นที่ชำระแก�
เจ�าของเง�นทุน

6.25%เง�นที่ชำระแก�รัฐ

0.09%การลงทุนในชุมชน

1.42%มูลค�าทาง
เศรษฐกิจสะสม

การกระจาย
มูลค�า

ทางเศรษฐกิจ

• มูลค่าเศรษฐกิจสะสม ปี 2559-2562 (%)

ปี

2562 1.42%

2561 3%

2560 -2.52%

2559 4.85%
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ตัวชี้วัดที่บริษัทกำาหนด (Indicators)

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 (Debt to Equity Ratio)
คือ อัตร�ส่วนท่ีนำ�หน้ีสินรวม ห�รด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น อัตร�ส่วนน้ีจะแสดง
โครงสร�้งเงนิทุนของกจิก�รว�่สนิทรพัย์ของกจิก�รม�จ�กก�รกู้ยืม หรือ
ม�จ�กทุนของกิจก�ร ถ้�อัตร�ส่วนน้ีสูงมีโอก�สท่ีกิจก�รจะไม่ส�ม�รถ
ชำ�ระดอกเบ้ียได้สูงต�มไปด้วย เนื่องจ�กหนี้สินท่ีม�กทำ�ให้กิจก�ร
มีภ�ระผูกพันท่ีต้องชำ�ระดอกเบ้ียทุกงวดไม่ว่�กิจก�รนั้นจะมีกำ�ไร
หรือข�ดทุน แต่ห�กอัตร�ส่วนน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีตำ่�ก็จะแสดงให้เห็นถึง 
ก�รใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือทุนในก�รลงทุนม�กกว่�ก�รกู้ยืม ซ่ึงจะ 
ส่งผลดีต่อก�รเติบโตและก�รแข่งขันในอุตส�หกรรม

บริษัทไดก้ำ�หนดอตัร�สว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้นไว้ในอัตร� 1 ตอ่ 1  
ถือเป็นเพด�นในก�รบริห�รก�รเติบโตและก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
ก�รเติบโตจะเกดิจ�กก�รกูใ้นปรมิ�ณท่ีส�ม�รถชำ�ระดอกเบ้ียและเงนิตน้ 
คืนได้ แม้จะอยู่ในสถ�นก�รณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ซ่ึงจ�กนโยบ�ยและ 
ก�รปฏิบัติในข้อนี้ อ�จทำ�ให้บริษัทดูเติบโตอย่�งไม่หวือหว� แต่เป็น
ดัชนีท่ีบ่งช้ีถึงคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงินของบริษัท และสร้�งคว�ม
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียถึงคว�มยั่งยืนและมั่นคงของกิจก�ร

2. กำาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
คอื สดัสว่นของกำ�ไรข้ันต้นกบัยอดข�ยสทุธขิองกจิก�ร อนัเป็นตวับ่งชี ้
ถึงประสิทธิภ�พของก�รประกอบกิจก�รในด้�นก�รสร้�งผลกำ�ไรและ
ก�รบริห�รต้นทุน โดยกิจก�รท่ีมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นท่ีดีจะแสดงถึง 
คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งยอดข�ยท่ีม�กท่ีสุดเมื่อเทียบกับต้นทุนท่ี 
ใช้ไปในก�รข�ย อย่�งไรกต็�ม อัตร�กำ�ไรขัน้ตน้ไมค่วรสงูเกนิไป เพร�ะ
อ�จหม�ยถงึก�รเอ�เปรยีบลกูค�้ พนกัง�น คูค่�้ รวมถงึก�รไม่รบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงขัดต่อนโยบ�ยก�รสร้�งสมดุลของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่บริษัทได้กำ�หนดไว้

บริษัทได้กำ�หนดกรอบและเป้�หม�ยของอัตร�กำ�ไรข้ันต้นท่ีเหม�ะ
สมต่อก�รดำ�เนินง�น โดยกำ�หนดให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่�คู่แข่ง
ในอุตส�หกรรมโดยเปรียบเทียบกับอัตร�กำ�ไรข้ันต้นของคู่แข่งใน
อุตส�หกรรม เพื่อใช้เป็นตัววัดประสิทธิภ�พของก�รประกอบกิจก�ร
ของบริษัท

3. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 
 (Dividend per Net Profit Ratio)
คอื สดัสว่นของกำ�ไรสทุธจิ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบรษัิทในแตล่ะปี เพือ่
ท่ีจะนำ�ไปจ�่ยปันผลให้แกผู่ถ้อืหุ้น ซ่ึงแสดงถงึผลกำ�ไรท่ีเกดิข้ึนกบัก�ร
ลงทุนในบริษัท โดยบริษัทจะเสนอต่อท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 
เพื่อขออนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลต่อไป โดยดัชนีช้ีวัดในเรื่องนี้แสดงถึง
ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งแท้จริง

บรษัิทไดก้ำ�หนดเป้�หม�ยของกำ�ไรสทุธติอ่หุ้นและก�รปันผลในจำ�นวน
และอัตร�ส่วนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อก�รลงทุนและ 
ขย�ยตัวของธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถใน 
ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมท้ังยังสร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึง 

ก�รสร�้งผลตอบแทนท่ีดีอย่�งต่อเนือ่ง เพือ่ก�รเติบโตอย�่งย่ังยืนสบืไป

เป้าหมายในการรักษาผลตอบแทน
และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รรักษ�ผลตอบแทนและก�รเติบโตขององค์กร 
เป็นส่วนหน่ึงของก�รกำ�หนดทิศท�งก�รทำ�ธุรกิจขององค์กรเพ่ือให้
ส�ม�รถรักษ�ผลตอบแทนและก�รเติบโตได้อย่�งย่ังยืน ผ่�นตัวช้ีวัด

ท�งก�รเงิน ดังต่อไปน้ี  

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 (Debt to Equity Ratio)
บริษัทคงนโยบ�ยในก�รกำ�หนดอัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้
ในอัตร� 1 ต่อ 1 เป็นก�รสร้�งวินัยและคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงินให้กับ
องค์กร ลดคว�มเส่ียงท่ีจะเกิดภ�ระหน้ีเกินตัว ในขณะเดียวกันยังคงรักษ�

ก�รเติบโตได้ในอัตร�ท่ีเหม�ะสม

2. กำาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
บริษัทกำ�หนดกรอบและเป้�หม�ยของอัตร�กำ�ไรข้ันต้นท่ีเหม�ะสม
ต่อก�รดำ�เนินง�นและไม่น้อยกว่�อัตร�กำ�ไรข้ันต้นของคู่แข่งท่ีมีอยู่ 
ในอุตส�หกรรม โดยมีก�รเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตส�หกรรมเพ่ือใช้ 

เป็นตัววัดประสิทธิภ�พของก�รประกอบกิจก�ร

3. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ 
 (Dividend per Net Profit Ratio)
บริษัทกำ�หนดเป้�หม�ยของอัตร�ส่วนเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ ในสัดส่วน
ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหม�ะสม และ
ในขณะเดียวกันบริษัทยังรักษ�เงินลงทุนเพ่ือก�รขย�ยตัวของธุรกิจอย่�ง
ต่อเน่ือง โดยคำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมเพ่ือก�ร
เติบโตอย่�งย่ังยืนสืบไป



Green Design Concept คือ ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รท่ี “พอดี” กับทุกมิติของก�ร 

อยู่อ�ศัย ต้ังแตแ่นวคิดก�รออกแบบและว�งผงัโครงก�รเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ก�รออกแบบพื้นท่ีอยู่อ�ศัยให้มีคว�มพอดีในก�รใช้ง�น ไปจนถึงก�รคัดเลือกวัสดุ

ก่อสร้�งที่ไม่ส่งผลต่อสุขภ�พของผู้อยู่อ�ศัยในโครงก�ร 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

GREEN DESIGN 
CONCEPT

1. Strategic Location
เลือกพัฒน�โครงก�รบนพื้นท่ีคุณภ�พ ใกล้แหล่งชุมชน ศูนย์กล�งก�รคมน�คมและ

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รท่ีอยู่อ�ศัยของกลุ่มลูกค้�

และก�รขย�ยของตัวเมือง อีกท้ังยังเป็นก�รลดผลกระทบจ�กก�รพัฒน�โครงก�รใน 

ทุกมิติอีกท�งหนึ่ง 

2. Green Design Concept Standard 
อ�ค�รของ LPN ออกแบบด้วยจุดมุ่งหม�ยเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภ�พแบบองค์รวม 

พร้อมไปกับก�รสร้�งพื้นที่ที่น่�ไว้ว�งใจ ปลอดภัย สะดวกสบ�ย และตอบสนองต่อ

คว�มต้องก�รของผู้อยู่อ�ศัยอย่�งแท้จริง โดยใช้ม�ตรฐ�นก�รออกแบบอ�ค�ร LPN 

Green Design Concept Standard ซึ่ง LPN ได้พัฒน�ขึ้นให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น

อ�ค�รเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ

สหรัฐอเมริก� และม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and 

Environmental Sustainability) ของประเทศไทย โดยคำ�นึงถึงก�รประหยัดพลังง�น 

รักษ�สิ่งแวดล้อม และก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�สูงสุด ดังนี้

SDGs
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พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 
(Sustainable Site Development) 

เลือกพัฒน�โครงก�รในพ้ืนท่ีพัฒน�แล้ว เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

อันเน่ืองม�กจ�กก�รพัฒน�และก่อสร้�งโครงก�ร อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

และระบบนิเวศของพ้ืนท่ีด้ังเดิมไว้ไม่ให้ถูกทำ�ล�ย 

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย (Indoor Environmental Quality)

เพ่ือสุขภ�วะในก�รอยู่อ�ศัยและคุณภ�พชีวิตท่ีดีในทุกมิติ LPN ให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบสำ�หรับคนทุกวัย หรือ Universal Design  

เพ่ือให้ทุกคนท่ีอยู่ในชุมชนส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กพ้ืนท่ีได้อย่�งเต็มท่ี 

และเท่�เทียมกัน รวมถึงก�รเสริมสร้�งวินัยและวัฒนธรรมในก�รอยู่อ�ศัย

ร่วมกัน ภ�ยใต้แนวคิด “ชุมชนน่�อยู่เพ่ือทุกวัย” อย่�งแท้จริง

การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency) 

LPN เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้�ภ�ยในโครงก�รต�มม�ตรฐ�น  

“ฉล�กเขียว” และนำ�นำ้�เสียท่ีได้รับก�รบำ�บัดแล้วม�ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 

ภ�ยในโครงก�ร ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นก�รลดก�รใช้นำ�้โดยตรงแล้วยังเป็น 

ก�รลดก�รระบ�ยนำ�้จ�กโครงก�รลงสู่ระบบระบ�ยนำ�้ส�ธ�รณะอีกด้วย  

วัสดุและทรัพยากร 
(Material and Resources) 

เพ่ือลดก�รใช้ทรัพย�กรต้นท�ง LPN ออกแบบโดยใช้แนวคิด Modular 

System เพ่ือลดเศษวัสดุเหลือท้ิง นอกจ�กน้ียังมีก�รส่งเสริมก�รใช้วัสดุ 

ท่ีมีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล เพ่ือลดก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ และ

นโยบ�ยส่งเสริมก�รใช้สินค้�ท่ีผลิตในประเทศ ตลอดจนก�รเลือกใช้วัสดุ

ท่ีมีคุณภ�พไม่มีก�รปล่อยส�รเคมีท่ีเป็นอันตร�ย

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) 

อ�ค�รของ LPN ได้รับก�รออกแบบโดยคำ�นึงถึงประสิทธิภ�พก�รใช้

พลังง�นของอ�ค�ร  มีช่องท�งให้แสงสว่�งจ�กธรรมช�ติส�ม�รถส่องผ่�น

เข้�ม�ยังพ้ืนท่ีภ�ยใน รวมไปถึงมีก�รใช้แผ่นฉนวนกันคว�มร้อน กระจก

ตัดแสง เพ่ือช่วยลดคว�มร้อนจ�กภ�ยนอกได้อย่�งดี ซ่ึงจะช่วยประหยัด

พลังง�นภ�ยในตัวบ้�นได้ม�ก เพร�ะเคร่ืองปรับอ�ก�ศในห้องจะทำ�ง�น 

ไม่หนักจนเกินไป อีกท้ังยังช่วยลดเสียงรบกวนจ�กภ�ยนอกด้วย

2.1

2.2 2.4

2.3 2.5



3. Real Pleasure of Living  
ด้วยคว�มตั้งใจส่งมอบ “คว�มสุขที่แท้จริงของก�รอยู่อ�ศัย” ทุกต�ร�งนิ้วในภ�ยในโครงก�รของ 

LPN จึงได้รับก�รออกแบบจ�กข้อมูลท่ีได้รับก�รวิจัยและพัฒน�เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริก�รตอบสนอง 

ต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ยท้ังในแง่ของก�รอยู่อ�ศัยและก�รใช้ชีวิตได้ดีท่ีสุด อีกท้ังยังให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รเพ่ิมคุณค่�ในก�รอยู่อ�ศัยโดยพัฒน�พ้ืนท่ีส่วนกล�งและพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นพ้ืนท่ี 

ส่งเสริมกิจกรรมภ�ยในชุมชน ต�มแนวคิด “ชุมชนน่�อยู่เพ่ือทุกวัย” อย่�งแท้จริง
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN DESIGN 
CONCEPT

IN PROCESSDESIGN CONCEPT54

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
เปลี่ยนชีวิตให้สมบูรณ์แบบกว่าที่เคย 
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ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม 
โครงก�รอยู่ในทำ�เลคุณภ�พ ด้วยระยะท�งที่ไม่ไกลจ�กย่�น CBD ชั้นในอย่�ง ย่�นสีลม ส�ทร 

สย�ม เพลินจิต ทำ�ให้โครงก�ร ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี มีท�งเลือกในก�รเดินท�ง 

ที่หล�กหล�ย ทั้งก�รใช้ขนส่งส�ธ�รณะหรือก�รใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยส�ม�รถใช้เส้นท�งหลัก

ได้ทั้งสองเส้นท�ง คือ ถนนสุขุมวิท และถนนศรีนครินทร์ หรือเลือกใช้รถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวเข้ม

เพื่อเข้�ถึงย่�น CBD ได้โดยใช้ระยะเวล�เดินท�งเพียง 20 น�ทีเท่�นั้น  

Co-Living & Co-Working Space 
โครงก�ร ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี ถูกออกแบบให้มีพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อรองรับ 

กิจกรรมได้หล�กหล�ย โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถปรับเปล่ียนอิริย�บถได้ต�มคว�มต้องก�ร ไม่ว่�จะเป็น 

ก�รทำ�ง�น ก�รพักผ่อนหย่อนใจ ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยในโครงก�ร 

แล้วยังเป็นก�รสร้�งบรรย�ก�ศท่ีดีของก�รอยู่ร่วมกันต�มแนวคิด “ชุมชนน่�อยู่เพ่ือทุกวัย” อีกด้วย

การประหยัดนำ้า
เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีได้รับม�ตรฐ�น “ฉล�กเขียว” ภ�ยในโครงก�ร 

โดยโถสุขภัณฑ์ท่ีท�งโครงก�รเลือกใช้มีอัตร�ก�รใช้นำ�้ไม่เกิน 4.8 ลิตรต่อก�ร

กดชักโครก 1 คร้ัง ซ่ึงส�ม�รถประหยัดก�รใช้นำ�้ได้ม�กกว่�ก�รใช้โถสุขภัณฑ์

แบบท่ัวไปถึง 35% 

การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ก�รออกแบบเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รออกแบบอ�ค�ร BEC (Building 

Energy Code) โดยมีคว�มต้ังใจให้อ�ค�รมีก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ต้ังแต่แรกเร่ิมต�มเป้�หม�ยของกฎกระทรวง BEC คือ ต้องส�ม�รถประหยัด

พลังง�นได้ข้ันตำ�่ 10% 

 • ระบบเปลือกอ�ค�รท่ีมีค่�ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนของผนังและหลังค�สูง  

   และเลือกใช้วัสดุท่ีมีคว�มต้�นท�นคว�มร้อนสูง มีฉนวนใต้หลังค� 

   เพ่ือป้องกันคว�มร้อนเข้�สู่ตัวอ�ค�ร 

 • เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภ�พสูงภ�ยในโครงก�ร 

 • ระบบปรับอ�ก�ศประสิทธิภ�พสูง



กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place)

บริษัทได้มีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ก�รตล�ดให้สอดคล้องกับปณิธ�นในก�รสร้�งบ้�นหลังแรกท่ี “พอดี” 

กับก�รอยู่อ�ศัย และเป็น“บ้�น” ท่ีมีคุณภ�พ คุ้มค่�ในร�ค�ท่ีจับต้องได้ เพื่อสนองต่อคว�มต้องก�ร 

มีบ้�น และเพ่ือสร้�งคุณภ�พชีวิตและสังคมท่ีดีต่อไป LPN ดำ�เนินนโยบ�ยก�รตล�ดด้วยคว�มรับผิดชอบ 

ต่อผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังก�รส่งมอบ เค�รพสิทธิของผู้บริโภค ทำ�ต�มคำ�สัญญ�ที่ได้ให้ไว้กับลูกค้� 

รวมไปถึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่�งเป็นธรรม โดยกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด 6 ประก�รของ LPN มีดังนี้ 

ส่งมอบคุณค่�ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่�งจ�กคู่แข่ง ท้ังห้องชุดและพ้ืนท่ีส่วนกล�ง โดยทำ�ก�รวิจัย

และพัฒน�รูปแบบจ�กองค์คว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รพัฒน�โครงก�รผ่�นศูนย์ออกแบบและพัฒน�

ผลิตภัณฑ์โดยเฉพ�ะ 

ด้วยก�รบริห�รต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยในทุกกระบวนก�ร ต�มกลยุทธ์ ทำ�ให้บริษัทมีคว�มส�ม�รถใน 

ก�รแข่งขันด้�นร�ค� อีกท้ังยังมีก�รกำ�หนดเง่ือนไขก�รข�ยให้เหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ย พร้อมท้ังจัดห�

บริก�รท�งก�รเงิน เพ่ือช่วยเหลือให้ลูกค้�มีคว�มสะดวกในก�รขอสินเช่ือและสร้�งโอก�สก�รมีท่ีอยู่อ�ศัย

ได้ง่�ยข้ึนอีกด้วย 

กำ�หนดทำ�เลท่ีต้ังของสำ�นักง�นข�ยให้อยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีพัฒน�โครงก�ร เพ่ือคว�มสะดวกในก�ร

ประช�สัมพันธ์ ให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและร�ยละเอียดได้ชัดเจน 

การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

GREEN MARKETING
MANAGEMENT

SDGs
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1P

2P

3P



กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)

กลยุทธ์ด้านขั้นตอนและกระบวนการ (Process)

บริษัทจัดทำ�ก�รส่งเสริมก�รข�ยโดยก�รคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของท้ังสองฝ่�ย มีเง่ือนไขก�รข�ยท่ีคำ�นึงถึง 

คว�มส�ม�รถท�งด้�นก�รเงินของผู้บริโภค โฆษณ�ประช�สัมพันธ์ในท�งสร้�งสรรค์ ชัดเจน และไม่มี

ว�ระซ่อนเร้น ไม่โจมตีหรือเอ�เปรียบในก�รแข่งขัน 

ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นโดยคำ�นึงถึงคว�มสะดวกสบ�ยของลูกค้�เป็นสำ�คัญ ตั้งแต่ก�รจอง

และทำ�สัญญ� ไปจนถึงช่องท�งก�รชำ�ระเงินซ่ึงคำ�นึงถึงปัญห�และคว�มจำ�เป็นของลูกค้�เป็นหลัก  

มีก�รสื่อส�รท่ีชัดเจนเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ ทุกขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นมีม�ตรฐ�นและก�รตรวจสอบ

อย่�งรอบคอบ

การตลาดที่เป็นธรรม
กับผู้บริโภคและคู่แข่ง 
ให้สอดคล้องกับปณิธาน
ในการสร้างบ้านหลังแรก
ที่มีคุณภาพ ในราคาที่
สามารถเป็นเจ้าของได้
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4P

6P

กลยุทธ์ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (People)
บริษัทมีก�รบริห�รประสบก�รณ์ลูกค้�ผ่�นจุดสัมผัส หรือ Touch Point และก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น 

ก�รอบรมก�รบริก�รของพนักง�น ต�ม LPN Service Culture (S-E-R-V-I-C-E) เพื่อสร้�ง

ประสบก�รณ์เชิงบวกให้กับลูกค้� โดยมีระดับก�รเป็นผู้สนับสนุนองค์กร NPS (Net Promoter Score) 

เป็นก�รประเมินหลังก�รข�ย รวมท้ังมีช่องท�งในก�รรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน เพื่อนำ�ม�

ปรับปรุงก�รให้บริก�ร 

5P
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บริษัทได้กำ�หนดให้มีม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รตล�ดสีเขียว หรือ Green Marketing Management Standard เพื่อให้เป็นม�ตรฐ�น 

ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รสื่อส�รก�รตล�ดอย่�งเป็นธรรมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ Green Marketing Management ขององค์กร โดยม�ตรฐ�น 

ดังกล่�วนับเป็นจรรย�บรรณในเชิงสมัครใจขององค์กรท่ีได้กำ�หนดข้ึนเองเพื่อใช้เป็นม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นภ�ยใน เพื่อคว�มเป็นธรรมในก�รทำ�

กิจกรรมหรือสื่อส�รก�รตล�ดแก่ลูกค้� และเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับก�รรับผิดชอบต่อสังคมไปในเวล�เดียวกัน 

ม�ตรฐ�นดังกล่�วได้นำ�เอ�หลักกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด 6P ม�พัฒน�เป็นข้อกำ�หนดในแต่ละร�ยก�ร เพื่อให้เกิดกระบวนก�รด้�นก�รตล�ดที่ยั่งยืน 

โดยม�ตรฐ�นที่พัฒน�ขึ้นส�ม�รถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

สถานที่ (Place) 

บุคคล (People)

ราคา (Price) 

โปรโมชั่น (Promotion) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Physical Evidence) 

กระบวนการดำาเนินงาน (Process) 

• ก�รส่งมอบคุณค่�ผลิตภัณฑ์ตรงต�มที่สื่อส�รไว้ 

• ก�รตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้�ทุกครั้ง 

• ก�รรับประกันและให้ก�รดูแลหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์

• สำ�นักง�นข�ยพร้อมให้บริก�รกับลูกค้�ต�มข้อกำ�หนด

•  ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รต�มท่ีกำ�หนด (Human Touch Point) 

•  อบรมและให้คว�มรู้แก่พนักง�นรวมถึงจรรย�บรรณ

•  กำ�หนดม�ตรฐ�นในก�รสื่อส�รของพนักง�นข�ย ต่อลูกค้� 

 ด้วยคว�มชัดเจนถูกต้อง

•  ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

• ร�ค�และเงื่อนไขก�รชำ�ระเงินเหม�ะสมตรงต�มกลุ่มเป้�หม�ย 

• กำ�ไรที่เหม�ะสมตรงต�มกลุ่มเป้�หม�ย

• โฆษณ� ส่งเสริมก�รข�ยชัดเจน โปร่งใส ไม่มีว�ระซ่อนเร้น และ 

  ไม่โจมตีคู่แข่งขัน 

• ส่งเสริมให้คนมีบ้�น ด้วยโครงก�ร “บ้�นส�นฝัน”

•  ส่งมอบ “ชุมชนน่�อยู่” ให้เป็นไปต�มข้อมูลที่ให้ไว้ เช่น มี  

  Co-Dining, Co-Living

•  กำ�หนดร�ยละเอียดเงื่อนไขก�รซื้อข�ยให้เป็นไปต�ม 

 ข้อกำ�หนดของ สคบ. 

•  เอกส�รประกอบก�รข�ยทุกประเภทต้องชัดเจนโปร่งใส  

 ไม่คลุมเครือ ไม่มีว�ระซ้อนเร้น ตรวจสอบได้ 

• อบรมพนักง�นข�ย ให้เป็นท่ีปรึกษ�ด้�นผลิตภัณฑ์และก�รเงิน 

• ให้คว�มเป็นธรรมแก่ลูกค้�กรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ หรือมี 

 คว�มจำ�เป็นบ�งประก�รในก�รยกเลิกก�รซ้ือ จะมีก�รพิจ�รณ� 

 คืนเงินให้ 

• มีช่องท�งให้ลูกค้�ในก�รแจ้งข่�วส�รหรือร้องเรียน เมื่อเกิด 

 ปัญห�ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร 

Green Marketing Management Standard Checklist ของ LPN

1P 5P

6P

7P

2P

3P

4P



ก�รบริห�รประสบก�รณ์ลูกค้�ผ่�นจุดสัมผัส หรือ Touch Point ผ่�นระยะของก�รให้บริก�ร 3 ช่วงเวล� ได้แก่ 1. ก่อนซื้อ 2. ระหว่�งซื้อ และ 

3. หลังซ้ือ แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญที่ LPN ได้มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญที่สุดขององค์กร นั่นคือ “ลูกค้�” เพื่อสร้�งประสบก�รณ์ท่ีดี 

(Customer Experience) วิเคร�ะห์และพัฒน�ก�รบริก�รลูกค้�ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รในแต่ละช่วงอ�ยุของลูกค้� (Customer Life Cycle) และ

สร้�งคว�มพึงพอใจในก�รให้บริก�ร เพ่ิมคว�มภักดี (Brand Loyalty) ของลูกค้�ท่ีมีต่อองค์กร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเป้�หม�ยด้�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน

การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่าน Touch Point

   ระหว่างซื้อ

ลูกค้�ต้องได้รับก�รส่ือส�รข้อมูลคว�มคืบหน้� 

โครงก�รและกระบวนก�รในก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัท เพื่อสร้�งคว�มม่ันใจในคุณค่�

ผลติภณัฑแ์ละบรกิ�ร และเตรยีมคว�มพรอ้ม

ในก�รเข�้อยู่อ�ศยั รวมท้ังคณุค�่ท่ีลกูค�้จะได้

รับเมื่อเข้�พักอ�ศัย

   หลังซื้อ

เริ่มตั้งแต่รับมอบผลิตภัณฑ์และเข้�อยู่อ�ศัย

ลกูค�้จะไดร้บัก�รดแูลคณุภ�พชีวติและคว�ม

ปลอดภยั ผ�่นก�รบรหิ�รชุมชน ต�มแนวคดิ 

“ชุมชนน่�อยู่”

   ก่อนซื้อ

ต้ังแต่เร่ิมสนใจโครงก�ร ลูกค้�ต้องได้รบัข้อมูล

ที่ถูกต้องตรงคว�มต้องก�ร ไม่บิดเบือน  

เพื่อก�รตัดสินใจ ก�รได้รับข้อมูลข่�วส�ร

จ�กช่องท�งที่สะดวกและได้รับบริก�รท่ี

ประทับใจ
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN MARKETING
MANAGEMENT

34. แจ�วคอนโด

35. พนักงานขับรถตู�

33. เจ�าหน�าที่ธุรกิจนายหน�า

32. เจ�าหน�าที่ซ�อมหลังโอน

31.  รปภ.สัมพันธ�

30.  แม�บ�านนิติฯ

29.  รปภ. นิติฯ

28.  ช�างอาคาร

27. เจ�าหน�าที่ธุรการนิติฯ

26. ผู�จัดการชุมชน

24. ทรัพย�ส�วนกลาง

23. สิ�งอำนวยความสะดวก

25. ห�องชุด

22. เจ�าหน�าที่ธนาคาร

21. เจ�าหน�าที่ป�ยมิตร

19. เจ�าหน�าที่บร�หารประสบการณ�ลูกค�า

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

16. เจ�าหน�าที่โอนฯ

15. Mobile App.

14. ระบบติดตามค�างวด

13. LPN Payment Card

12. สำนักงานนิติฯ

11. สำนักงานโอนฯ

10. กิจกรรมงานรับมอบห�องชุด

9. รปภ. สำนักงานขาย

8. แม�บ�านสำนักงานขาย

7. เจ�าหน�าที่ขาย

6. Call Center

5. กิจกรรมงานขาย

4. ห�องตัวอย�าง

3. www.lpn.co.th

2. สำนักงานขาย

1. ที่จอดรถ

20. เจ�าหน�าที่ก�อสร�าง

Touch Point
Wheel

Non-Human

Human

ลูกค�าผู�สนใจโครงการ
(Prospect)

เจ�าของร�วม
/ผู�พักอาศัย
(Resident

/Co-owner)

ลูกค�า
ผ�อนดาวน�

(Customer)

ประสบการณ�ระหว�าง
ซื้อ

   
  ป
ระ
สบ
กา
รณ
�ระ
หว
�าง
กา

รพ
กัอ
าศยั

    ประสบการณ
�ก�อนการซื้อ

ช่องทางการสร้างประสบการณ์ลูกค้า
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บริษัทเปิดโอก�สให้ลูกค้�แสดงคว�มคิดเห็น เพ่ือนำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีช่องท�งสำ�หรับก�รรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือแก้ปัญห�ให้กับ

ลูกค้�ด้วยกระบวนก�รบริห�รจัดก�รเร่ืองร้องเรียน ผ่�นช่องท�งก�รรับเร่ืองร้องเรียน 3 ช่องท�ง คือ 

ช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า

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

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

แอพลิเคชัน
บนมือถือ LPN Care 

• ชมเชย 147 129 370
*ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 1 กรณี

 (ดำ�เนินก�รแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

• เสนอแนะ • ร้องเรียนกรณี กรณี กรณี

• จำานวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า ปี 2562

57.27%ร�องเร�ยน

22.75%
147 ครั้ง

129 ครั้ง

370 ครั้ง

ชมเชย

19.96%เสนอแนะ

เสียงสะท�อน
จากลูกค�า
ป� 2562

646 ครั้ง
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แอพลิเคชัน
บนมือถือ LPN Care 

เสยีงสะท้อนลกูค�้จ�กช่องท�งต�่งๆ บรษัิทยงัให้คว�มสำ�คญัม�โดยตลอด จะไดร้บัก�รตดิตอ่จ�กลกูค้�เพ่ือให้สะท้อนข้อมลูให้บรษัิทไดพ้ฒัน�ปรบัปรงุ

อย่�งต่อเนื่อง กว่� 5 ปีย้อนหลัง สัดส่วนของข้อร้องเรียนลดลง แม้ในปี 62 จำ�นวนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจ�กเดิม 360 ครั้ง เป็น 370 ครั้งใน 

ปี 2562 หรือคิดเป็นอัตร�ที่เพิ่มขึ้น 2% แต่เมื่อเทียบสัดส่วนยังคงลดลงม�อยู่ที่ 57% จ�ก 67% ในปี 61 ในส่วนของคำ�ชมเชยนั้น สัดส่วนเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยอยู่ที่ 11%

ในปทีีผ่�่นจะเหน็ไดว้�่ ขอ้เสนอแนะสูงขึน้อย�่งมนียัยะจ�กเดมิ 45 เรื่องเป็น 129 เรื่อง คิดเปน็ 186% 

โดยหัวขอ้ท่ีตอ้งก�รเสนอแนะให้ท�งบรษัิทพฒัน�ก�รให้บรกิ�ร จ�กพฤตกิรรมก�รอยูอ่�ศยัท่ีเปลีย่นไป 

ของผู้บริโภค

คว�มสำ�เรจ็จ�กก�รดำ�เนนิกลยุทธ ์6 GREEN LPN โดยเฉพ�ะในเรือ่ง Green Marketing Management 

ของบริษัท ทั้งนี้ เร�จะดำ�เนินง�นเพื่อร่วมสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้� นำ�เสียงสะท้อนในด้�นลบ

ม�ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดข้ึนอีกในอน�คต ในขณะเดียวกันก็จะยังคงรักษ�คุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รท่ีได้รับฟังจ�กคำ�ชมเชยให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป สร้�งคว�มสุขให้แก่ผู้อยู่อ�ศัยเป็น 

“ชุมชนน่�อยู่” ของแอล.พี.เอ็น.อย่�งยั่งยืน

• ตารางเทียบความเปลี่ยนแปลงของเสียงสะท้อนจากลูกค้า

ชมเชย

เสนอแนะ

ร้องเรียน

รวม

ประเภท

ปี ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562 อัตร�
คว�มเปลี่ยนแปลง (%)

ปี 2558 ปี 2560

คร้ัง คร้ัง คร้ังคร้ัง คร้ัง

134

133

603

870

132

45

360

537

147

129

370

646

111

284

806

1,201

110

69

461

640

15.40%

15.29%

69.31%

100.00%

24.58%

8.38%

67.04%

100.00%

22.75%

19.96%

57.27%

100.00%

11.00%

186%

2%

-16.09%

32%

-54%

-54%

-38.91%

9.24%

23.65%

67.11%

100.00%

17.19%

10.78%

72.03%

100.00%

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน ปีท่ี
ผ่�นม�

5 ปี
ย้อนหลัง

สัดส่วน สัดส่วน

• จำานวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า ปี 2557-2562 (ครั้ง)

ชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน อ่ืนๆ รวม

1,250

938

625

313

0 ปี

ครั้ง

38

291
48

502

879

134 134
0

603

870

0
110 69

461

640

0
132

45

360
537

0

147
129

370

646

111
284

0

806

1,201

สัดส่วนของข้อร้องเรียนลดลง
จาก 360 ครั้งเป็น 370 ครั้ง

และคำาชมเชย

เพิ่มขึ้น 11%

2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปี

2562 370 ครั้ง

2561 360 ครั้ง

เพิ่มขึ้น 2%
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บริษัทรวบรวมและจัดกลุ่มข้อร้องเรียนต่�งๆ ที่ได้รับ เพื่อใช้ในก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น โดยเฉพ�ะกระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับก�ร 

ส่งมอบคุณค�่ผลิตภัณฑ์และบริก�ร ท้ังนี้ บริษัทได้แบ่งกลุ่มข้อร้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคุณค่�ผลิตภัณฑ์ (Product Value) และ 

กลุ่มคุณค่�บริก�ร (Service Value) และมีกระบวนก�รจัดก�รเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจ�กลูกค้�ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

กระบวนการบริหารจัดการเสียงสะท้อนจากลูกค้า

• กระบวนการบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนของบริษัท มีดังนี้

กระบวนก�ร ฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง ลูกค้�/
ผู้อยู่อ�ศัย

ผู้บริห�รฝ่�ยบริห�รประสบก�รณ์
ลูกค้� (CEM)

เริ่มต้น

รับเรื่องร้องเรียน

ร�ยง�นผลก�รแก้ไข

ร�ยง�นเร่ืองร้องเรียน

สอบถ�มผล
ก�รแก้ไขปัญห�

ร�ยง�นผลก�รแก้ไข

รับร�ยง�น
เรื่องร้องเรียน

สอบถ�ม
ปัญห�

อธิบ�ยก�ร
แก้ปัญห�

ดำ�เนินก�รแก้ไข

สำ�เน�ร�ยง�น
เรื่องร้องเรียน

ร�ยง�นเรื่องร้องเรียน 
และบันทึกในระบบ

จัดเก็บร�ยง�น

1

2

4

5

7

8

6

3

รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
- LPN Care, Website, Call Center, Line
- ส�ยตรงถึงพนักง�น
- เว็บไซต์ภ�ยนอก เช่น pantip.com
- ผู้บริห�ร

ส่งต่อเรื่องร้องเรียน
หรือโทรแจ้งฝ่�ยท่ีเก่ียวข้องภ�ยใน 1 วัน 
และบันทึกในระบบร้องเรียน

ดำาเนินการแก้ ไข และบันทึก
ผลก�รแก้ไขในระบบและโทรแจ้ง
แนวท�งก�รแก้ปัญห�กับลูกค้�

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการแก้ ไข
กับฝ่�ยบริห�รประสบก�รณ์ลูกค้� 
และผู้บริห�ร

สรุปรายงานประจำาเดือน
ส่งผู้บริห�รและฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง

จัดเก็บรายงาน 
พร้อมนำ�กรณีท่ีน่�สนใจ แบ่งปันและศึกษ� 
เพ่ือเป็นองค์คว�มรู้ (Knowledge Sharing)

ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถาม
ผลการแก้ ไขปัญหา

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องเรียน
เพ่ือติดต่อลูกค้�ภ�ยใน 1 วัน หลังจ�ก
รับเร่ืองร้องเรียน

จบการทำางาน



   ขั้นตอน 02

นำ�ข้อร้องเรียนซำ้�ม�จัดทำ�เป็นคว�มรู้ และ  

Q&A เพื่อสื่อส�รล่วงหน้�

   ขั้นตอน 03

บริห�รข้อร้องเรียนต�มลำ�ดับคว�มรุนแรง

และผลกระทบต่อลูกค้�

  ขั้นตอน 01

ก�รตอบสนองข้อร้องเรียน จ�กภ�ยใน 1 ชม.
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ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ (Customer Satifaction) และก�รแนะนำ�บอกต่อสินค้�และบริก�รของบริษัท (Net Performance Score (NPS))  

ซึ่งเป็นก�รประเมินที่องค์กรได้จัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ในปีนี้ได้มีก�รนำ�ระบบ Service Evaluation ซึ่งเป็นระบบประเมินผลที่บริษัทพัฒน�ขึ้น 

เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้�ในปัจจุบัน และได้นำ�ม�ใช้ประเมินก�รบริก�รในทุกส่วนง�น

ภ�พรวมคะแนนคว�มพึงพอใจในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลม�จ�กก�รปรับวิธีก�รประเมินให้เข้�ถึงลูกค้�และตรงจุดบริก�รม�กขึ้น รวมทั้งจำ�นวน 

ผู้ประเมินม�กขึ้นด้วย ทำ�ให้บริษัทห�จุดบกพร่องสำ�หรับปรับปรุงให้ม�ตรฐ�นอย่�งตรงจุดและตอบสนองได้ทันที ส่งผลในทิศท�งที่ดีขึ้นในระยะย�ว 

ในปี 2563

นอกจ�กก�รบริห�รจัดก�รข้อร้องเรียนหรือเสียงสะท้อนจ�กลูกค้�ท่ีเกิดข้ึนแล้ว บริษัทยังมีวิธีก�รบริห�รจัดก�รเพื่อห�แนวท�งป้องกันไม่ให้ 

ข้อร้องเรียนเดิมๆ เกิดข้ึนอีกเพ่ือคว�มพึงพอใจและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้� โดยหลักประก�รหนึ่งในก�รนำ�ข้อร้องเรียนม�เป็นกรณีตัวอย่�ง 

ให้พนักง�นที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ โดยมีหลักก�รต่อเนื่องจ�กก�รบริห�รจัดก�รข้อร้องเรียน ดังนี้

การประเมินและความพึงพอใจของลูกค้า

แนวทางป้องบริหารข้อร้องเรียนเพื่อความยั่งยืน

• ความพึงพอใจการให้บริการ • ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
 (Net Promoter Score: NPS) 

ปี ปี

1
Hour

2562 94% 2562 84%

2561 91% 2561 51%

2560 85% 2560 36%

2559 93% 2559 43%

2558 93% 2558 44%
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เพ่ือสะท้อนคว�มมุ่งม่ันในก�รสร้�งบ้�นท่ีตอบโจทย์ 

ก�รอยู่อ�ศัย LPN จึงได้ออกแคมเปญโฆษณ� 

แบรนด์ด้ิงเป็นคร้ังแรกในรอบ 10 ปี ผ่�นหนังโฆษณ� 

“Dream Home” ภ�ยใต้คอนเซปต์ “คว�มพอดี  

ท่ีดีกว่�” เพ่ือบอกเล่�เร่ืองร�วก�รนำ�ปรัชญ�ของ

คว�มพอดีท้ัง 3 องค์ประกอบท่ีบริษัทได้แทรกไว้

อย่�งลงตัวในก�รพัฒน�ทุกโครงก�รของ LPN ได้แก่

ความพอดีที่ดีกว่า 

การสื่อสารแบรนด์
ผ่านแคมเปญ 

“ความพอดีที่ดีกว่า” 
ในวาระครบรอบ 30 ปี LPN
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คว�มเป็นส่วนตัวที่ยังเชื่อมต่อกับทุกคว�มสัมพันธ์ได้อย่�งลงตัว เพร�ะเร�

พอดีในก�รออกแบบทุกร�ยละเอียด ไม่ม�กหรือน้อยไป ให้สมดุลระหว่�ง

คว�มสวยง�มและประโยชน์ใช้สอย เพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รของคนทุก

เพศทุกวัย ท่ีต้องก�รคว�มเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังมองห�พื้นท่ีกว้�งเพื่อสร้�ง

มิตรภ�พที่ยังส�ม�รถเค�รพพื้นที่ของกันและกันได้

เพร�ะเร�ไม่หยุดนิ่งกับก�รนำ�เทคโนโลยีท่ีเสถียรแล้วในตล�ด ม�พัฒน�

ผลิตภัณฑ์และบริก�รให้ชีวิตในแต่ละวันมีคว�มปลอดภัย และคว�มสะดวก

สบ�ย เพื่อคว�มเป็นอยู่ที่ดีกว่�

เพื่อส่งมอบคว�มสุขในก�รบริก�รให้กับลูกค้� ช่วยให้ชีวิตแต่ละวันไปต่อได้

ไม่สะดุด กับทุกบริก�รที่ต้องก�รในก�รอยู่อ�ศัยและก�รลงทุน นอกจ�กนั้น 

LPN ยังเป็นองค์กรแรกๆ ในประเทศที่ก่อตั้ง Social Enterprise (ธุรกิจเพื่อ

สังคม) เพื่อสร้�งคุณภ�พชีวิตให้กับพนักง�นกลุ่มสตรีด้อยโอก�ส

พอดีกับการออกแบบ

พอดีกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายปลอดภัย
มากกว่าที่เคย

พอดีกับบริการที่ลงตัวในทุกความใส่ใจ 
ด้วยการใช้ “ใจ” ดูแลพนักงาน

LPN
SCOOP

บ้�นท่ีแม้ภ�ยนอกอ�จดูเรียบง่�ย ไม่โดดเด่น แบบท่ีคนส่วนใหญ่ฝันถึง  

แต่กลับให้คว�มรู้สึกท่ีดี เพร�ะออกแบบให้พอดีกับผู้อยู่อ�ศัย อันเป็น 

คว�มใส่ใจบวกกับก�รนำ�คว�มเช่ียวช�ญและประสบก�รณ์ท่ีบริษัทสั่งสมม� 

บ่มเพ�ะเอ� “คว�มพอดี ที่ดีกว่�” ม�ถ่�ยทอดเป็นคุณค่�ของทั้งผลิตภัณฑ์

และบริก�รในทุกโครงก�ร เพื่อให้ทุกพื้นท่ีของ “ลุมพินี” ส�ม�รถสร้�ง  

“คว�มสขุท่ีแท้จรงิของก�รอยู่อ�ศยั” ให้กบัคนทุกเพศ ทุกวัย ไดอ้ย่�งย่ังยืน”
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ในฐ�นะของผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถึงผลกระทบด้�นลบจ�กกระบวนก่อสร้�งท่ีอ�จ 

เกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบโครงก�รท่ีพัฒน� บริษัทจึงมีคว�มต้ังใจท่ีจะพัฒน�กระบวนก�ร

ก่อสร้�งสีเขียวโดยเฉพ�ะสำ�หรับ LPN ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือลดผลกระทบด้�นลบจ�กก�รก่อสร้�ง

ด้วยก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ�กม�ตรฐ�นก�รป้องกันมลภ�วะท่ีเกิดจ�กก�รก่อสร้�งใน

ม�ตรฐ�นอ�ค�รเขียวระดับน�น�ช�ติม�พัฒน�ควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P  

ท่ีเป็นแนวท�งด้ังเดิมในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รของบริษัทให้เหม�ะสมกับก�รปฏิบัติง�นของ LPN จน

เกิดข้ึนเป็นม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard 

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่�ทุกโครงก�รท่ีพัฒน�โดย LPN จะส่งผลกระทบท�งลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด

เท่�ท่ีจะเป็นไปได้  

การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง

GREEN 
CONSTRUCTION
PROCESS

SDGs

Quality of Product

Cost Control and Management

Speed of Delivery

บริห�รและดำ�เนินก�รก่อสร้�งโดยคำ�นึงถึงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนกล�งและห้องชุด 

เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้�   

ควบคุมและบริห�รต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีประเมินไว้ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม เพ่ือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นและปิยมิตรทุกฝ่�ย  

ควบคุมคว�มเร็วในก�รก่อสร้�งและกระบวนก�รทำ�ง�นให้เป็นไปต�มท่ีกำ�หนด ป้องกันและหลีกเล่ียง 

ข้อผิดพล�ดที่อ�จทำ�ให้โครงก�รเกิดคว�มล่�ช้�ได้  

Q

C

S
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Environmental Responsibility

Safety of Workers and Participants

People Management

ดำ�เนินก�รโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบในระหว่�งก�รก่อสร้�งทั้งใน

บริเวณก่อสร้�งและพื้นที่ข้�งเคียง ปฏิบัติต�มแนวท�งก�รลดผลกระทบในร�ยง�นผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และตรวจสอบอย่�งเข้มข้น

ดูแลคว�มปลอดภัยและสวัสดิก�รของผู้เกี่ยวข้องในระหว่�งก�รดำ�เนินง�นก่อสร้�ง มีม�ตรฐ�น 

ก�รอบรมและม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นท่ีเข้มงวดด้�นคว�มปลอดภัย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอ�จจะเกดิข้ึน  

รวมถึงให้คว�มสำ�คัญท�งด้�นอ�ชีวอน�มัยและคุณภ�พชีวิตของแรงง�น  

บริห�รจัดก�รผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รก่อสร้�งในทุกมิติ ได้แก่ 

ให้คว�มเป็นธรรมด�้นสทิธแิรงง�นและคณุภ�พชีวติของแรงง�นกอ่สร�้ง ก�รดแูลรบัผดิชอบผลกระทบ 

กับเพื่อนบ้�นข้�งเคียง ก�รพัฒน�และเติบโตร่วมกันกับปิยมิตรหรือคู่ค้�ของบริษัท และร่วมพัฒน�

ชุมชนและสภ�พแวดล้อมโดยรอบของโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง    

E

S

+P
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN CONSTRUCTION 
PROCESS

Green Construction Process Standard Checklist ของ LPN (71 ข้อ)

หมวดที่ 1

หมวดที่ 4

หมวดที่ 7

หมวดที่ 2

หมวดที่ 5

หมวดที่ 3

หมวดที่ 6

• เตรียมง�นก่อสร้�ง

• ง�นสถ�ปัตยกรรมภ�ยใน

• คว�มปลอดภัยและสวัสดิก�รภ�ยใน

  บริเวณบ้�นพักคนง�น

• ง�นเข็มและฐ�นร�ก

• เตรียมส่งมอบและเปิดใช้อ�ค�ร

• ง�นสถ�ปัตยกรรมหลัก

• คว�มปลอดภัยและสวัสดิก�รภ�ยใน

  พื้นที่ก่อสร้�ง

8 ข้อ

4 ข้อ

11 ข้อ

23 ข้อ

4 ข้อ

9 ข้อ

12 ข้อ

หมวดที่ 1 เตรียมงานก่อสร้าง (8 ข้อ)

1.  มีก�รจัดทำ�รั้วกันฝุ่นสูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงก�ร

2.  มีก�รควบคุมคว�มเร็วของย�นพ�หนะ ห้�มติดเครื่องทิ้งไว้

3.  จำ�กัดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น

4.  ติดตั้งสัญญ�ณไฟกระพริบเตือนเขตอันตร�ยบริเวณหน้�โครงก�ร

5.  มีก�รรดนำ้�เพื่อลดฝุ่นจ�กก�รก่อสร้�ง

6.  ล้�งล้อและตัวรถก่อนออกนอกโครงก�ร

7.  ขุดร�งระบ�ยนำ้�รอบโครงก�ร

8.  ดูแลผลกระทบของก�รก่อสร้�งในพื้นที่ข้�งเคียง

ม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard ถูกพัฒน�ข้ึนอย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2559 ด้วยก�รร่วมมือ

กับปิยมิตรในก�รก่อสร้�งท่ีมีจุดมุ่งหม�ยเดียวกัน ท้ังก�รเพ่ิมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และลดผลกระทบจ�กกิจกรรมก�รก่อสร้�ง โดยม�ตรฐ�นน้ี

แบ่งออกเป็น 7 หมวดต�มข้ันตอนก�รพัฒน�โครงก�ร เพ่ือให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นและตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รได้ในทุกระยะ โดยมีร�ยละเอียดหัวข้อ

ก�รปฎิบัติง�นท้ังหมด 71 ข้อ ดังน้ี  

หมวดที่ 2 งานเข็มและฐานราก (23 ข้อ)

1.  จัดทำ�ผังพื้นที่ภ�ยในโครงก�ร

2.  ติดป้�ยเทศบัญญัติวิศวกรและสถ�ปนิกควบคุมง�นบริเวณหน้�โครงก�ร

3.  ติดตั้งกล่องเพื่อรับเรื่องร�วร้องทุกข์จ�กผลกระทบจ�กก�รก่อสร้�ง

4.  ติดป้�ยกฏระเบียบในพื้นที่ก่อสร้�ง

5.  ติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งไฟฟ้�ส่องสว่�งที่แนวรั้วของโครงก�ร

6.  จัดทำ�ท�งสัญจรภ�ยในโครงก�ร

7.  แขนเครนไม่รุกลำ้�บริเวณข้�งเคียง

8.  จัดให้มีถังสำ�รองนำ้�ใช้ทั่วไป

9.  จัดทำ�ระบบป้องกันดินพัง

10. ใช้ส�ยย�งสเปรย์นำ้�เป็นม�ตรฐ�นในก�รตัดเส�เข็ม

11. ตรวจสอบคุณภ�พนำ้�ที่บ่อพัก ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น

12. มีม�ตรก�รป้องกันฝุ่นจ�กก�รขนย้�ย

13. มีก�รควบคุมขยะอันตร�ยและกำ�จัดอย่�งถูกวิธี

14. มีจุดทิ้งขยะทั่วไปอย่�งเหม�ะสมและพอเพียง
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15. มีก�รจัดเก็บขยะที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้

16. จัดก�รนำ้�เสียจ�กก�รก่อสร้�ง

17. มีก�รตรวจสอบเศษขยะบริเวณจุดดักตะกอน

18. มีก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ดพื้นที่ก่อสร้�ง

19. วัดปริม�ณฝุ่นละอองภ�ยในอ�ก�ศไม่ให้เกินค่�ม�ตรฐ�น

20. ควบคุมคว�มดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ไม่เกิน 70 dB

 และค่�คว�มดังเสียงสูงสุดต้องไม่เกิน 115 dB

21. ควบคุมแรงสั่นสะเทือนภ�ยในโครงก�รก่อสร้�ง

22. จัดพื้นที่สำ�หรับโรงเหล็กแยกออกจ�กวัสดุอื่นๆ

23. บำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นอยู่เสมอ

หมวดที่ 3 งานสถาปัตยกรรมหลัก (9 ข้อ)

หมวดที่ 4 งานสถาปัตยกรรมภายใน (4 ข้อ)

หมวดที่ 5 เตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร (4 ข้อ)

1. จัดทำ�ผ้�ใบกันฝุ่นคลุมอ�ค�รให้เท่�กับคว�มสูงของอ�ค�ร

2. มีก�รจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บอุปกรณ์ก่อสร้�งอย่�งเหม�ะสม

3. จัดให้มีห้องเก็บวัสดุ และมีก�รดูแลอย่�งเป็นระบบ

4.  มีพื้นที่จัดเก็บส�รเคมีหล�กหล�ยชนิด

5. มีพื้นที่สำ�หรับผสมและล้�งส�รเคมี

1. มีห้องตัดกระเบื้องและวัสดุต่�งๆ พร้อมเครื่องมือป้องกันเสียง

2. จัดเก็บฉนวนให้ถูกวิธี

1. ระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในห้องชุดและส่วนกล�งก่อนส่งมอบ

2. ตรวจสอบวัสดุปูพื้น, ฝ้�เพด�น, ผนังให้มีคว�มเรียบร้อยสมบูรณ์

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้�ภ�ยในห้องชุดให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น

6. ทำ�คว�มสะอ�ดพื้นที่ภ�ยในอ�ค�ร

7. ทำ�ผ้�ใบกันฝุ่นรอบเครื่องส่งปูน

8. ทำ�ผ้�ใบกันฝุ่นรอบไซโลปูน

9. มีก�รจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ง�นระบบอย่�งเหม�ะสม

3. หุ้มท่อลมปรับอ�ก�ศ

4. หุ้มเครื่องปรับอ�ก�ศและคอมเพรสเซอร์แอร์

4. ตรวจสอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนำ้�ให้อยู่ใน

 สภ�พพร้อมใช้ง�น

หมวดที่ 6 ความปลอดภัยและสวัสดิการภายในพื้นที่ก่อสร้าง (12 ข้อ)

1. จัดเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

2. จัดอบรมคว�มปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติง�น

3. มีจุดปฐมพย�บ�ลภ�ยในโครงก�รก่อสร้�ง

4. ผู้ปฏิบัติง�นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตร�ยก่อนเข้�ภ�ยใน

 พื้นที่ก่อสร้�ง

5. จัดเตรียมส�ยนิรภัยสำ�หรับก�รทำ�ง�นในพื้นที่สูง

6. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำ�หรับง�นก่อสร้�ง

7. มีผังแสดงก�รติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงต่�งๆ ชัดเจน

8. มีป้�ยเตือนอันตร�ยและป้�ยบังคับต�มจุดต่�งๆ 

 ให้เห็นชัดเจน

9. มีก�รเตรียมพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้อยู่เสมอ

10. มีเจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยดูแลพื้นที่ก่อสร้�ง

11. ห้�มผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้�ภ�ยในพื้นที่ก่อสร้�ง

12. จัดทำ�ที่แขวนสัมภ�ระให้กับผู้ปฏิบัติง�น



IN PROCESSCONSTRUCTION  MANAGEMENT70

ในปี 2562 มีก�รตรวจวัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อมด้�นต่�งๆ จำ�นวน 12 โครงก�ร จ�กผลก�รตรวจพบว่� ทุกโครงก�รมีผลก�รตรวจวัดไม่เกิน 

ค่�ม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนด  

หมวดที่ 7 ความปลอดภัยและสวัสดิการภายในบริเวณบ้านพักคนงาน (11 ข้อ)

1. ติดป้�ยกฏระเบียบ และจัดระเบียบภ�ยในพื้นที่บ้�นพักคนง�นก่อสร้�ง

2. จัดเก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติง�นที่เป็นคนต่�งช�ติ

3. ห้�มให้มีก�รใช้ส�รเสพติดภ�ยในโครงก�รโดยเด็ดข�ด

4. ดูแลสภ�พแวดล้อมและสุขอน�มัยของบ้�นพักคนง�น

5. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ได้ม�ตรฐ�น และตรวจสอบก�รใช้ไฟฟ้�

 ของแต่ละห้องพัก

6. บริห�รจัดก�รคุณภ�พชีวิตของลูกคนง�นและเด็กในบ้�นพัก

7. มีก�รสำ�รองนำ้�ไว้ใช้ในบ้�นพักคนง�น

8. มีห้องนำ้�ที่ถูกสุขอน�มัย

9. จัดให้มีถังบำ�บัดนำ้�เสียจ�กห้องนำ้�คนง�น

10. มีก�รฝึกซ้อมหนีไฟ และก�รใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่�งๆ

11. สร้�งโรงครัวแยกออกจ�กบริเวณที่พักอ�ศัย

ก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนก�รก่อสร้�งของ LPN นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนก�รก่อสร้�ง จนถึงเวล�ที่ก�รก่อสร้�ง

เสร็จสิน้ โดยระหว่�งกระบวนก�รจะมกี�รดแูลตรวจประเมนิผลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้มต�มกจิกรรมก�รกอ่สร�้งท่ีเกดิข้ึนต�มม�ตรก�รป้องกนัมลภ�วะ

ของโครงก�รนั้นๆ โดย LPN จะมีก�รตรวจวัดคุณภ�พสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 ด้�น ดังนี้  

Construction Pollution Prevention  
การป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง  

คุณภาพอากาศ 
พ�ร�มิเตอร์ท่ีตรวจวัดคือ ปริม�ณ 

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended  

Particulate: TSP) ปริม�ณฝุ่น

ละอองขน�ดเล็ก (PM-10) ก๊�ซ

ซัลเฟอร์ ไดออกไซต์ (SO2) 

ก๊ �ซไนโตร เจนไดออกไซต์ 

(NO2) ค�ร์บอนมอนอกไซต์ 

(CO) และก๊�ซไฮโดรค�ร์บอน

รวม (THC) 

1

ระดับเสียง 
พ�ร�มิเตอร์ท่ีตรวจวัดคือ ระดับ

เสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 

hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

และเสียงรบกวน 

2

ความสั่นสะเทือน
ตรวจวัดระดับคว�มส่ันสะเทือน

ต�มแนวต้ัง (Vertical) แนวขว�ง 

(Transverse) และแนวนอน 

(Longitudinal) 

3

คุณภาพนำ้าเสียที่ผ่าน 
การบำาบัดแล้ว 
พ�ร�มิเตอร์ท่ีตรวจวัดคือ กรด 

- ด่�ง (pH) ของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Sol ids: SS) 

ของแข็งท้ังหมดท่ีละล�ยนำ้ � 

(Total Dissolved Solids: TDS) 

ค่�คว�มสกปรกในรูปส�รอินทรีย์  

(Biochemical Oxygen Demand: 

BOD) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 

(Total Suspended Solids: TSS) 

นำ�้มันและไขมัน (Oil & Grease 

: O&G) ไนโตรเจนท้ังหมด 

(Total Kjeldahl Nitrogen: TKN)  

ค่�ซัลไฟด์ และปริม�ณแบคทีเรีย 

กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 

Coliform Bacteria: FCB)

4

ในปี 2562 โครงก�รก่อสร้�งของ LPN ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ต�มม�ตรฐ�น Green Construction Process Standard ได้ท้ังหมด ทุกโครงก�ร
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แนวทางการดูแลบ้านข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
นอกจ�กก�รดูแลผลกระทบจ�กก�รก่อสร้�ง บริษัทมีนโยบ�ยในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับชุมชนข้�งเคียงด้วยก�รประส�นง�นกับผู้นำ�ชุมชนเพื่อเข้�
สำ�รวจพื้นที่ส่วนกล�งของชุมชน และหน่วยง�นต่�งๆ ที่อยู่รอบๆ โครงก�ร ตั้งแต่ก่อนดำ�เนินก�รก่อสร้�งในพื้นที่ และให้คว�มสำ�คัญเป็นพิเศษ
โดยเฉพ�ะพื้นที่ที่อยู่ติดกับโครงก�รหรือพื้นที่ที่อ�จจะได้รับผลกระทบม�กเป็นพิเศษ (พื้นที่อ่อนไหว) เพื่อสอบถ�มคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับปัญห�
ด้�นสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รก่อสร้�ง คว�มกังวลใจเกี่ยวกับก�รก่อสร้�ง กิจกรรมด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องก�ร
ก�รสนับสนุน โดยบริษัทจะเข้�ประส�นง�นดำ�เนินก�รให้กับชุมชนเพ่ือเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�งกัน และช่วยลดข้อร้องเรียนท่ีอ�จเกดิข้ึน
ภ�ยหลัง

ก่อนเริ่มง�น

เส�เข็ม

ก่อนเริ่มง�น

เส�เข็มและ

ทุกสัปด�ห์

พบปัญห�

ไม่พบ
ปัญห�

ก่อนเริ่มง�น

เส�เข็ม

ภ�ยใน 1 วัน

ทุกเดือน

ข้ันตอนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล� ผู้รับเหม�ฝ่�ยก่อสร้�ง

เริ่มต้น

สำ�รวจสภ�พแวดล้อม

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

สร้�งคว�มสัมพันธ์

กับบ้�นข้�งเคียง

กำ�หนดม�ตรก�ร

ป้องกันมลภ�วะ

สรุปประเมินผล

ตรวจสอบ
สภ�พแวดล้อม
บ้�นข้�งเคียง

ดำ�เนินก�ร

ต�มม�ตรก�ร

ดำ�เนินก�รแก้ไข

รวบรวมข้อมูล

1

2

3

4

6

7

5

สำารวจสภาพแวดล้อมรอบโครงการ
ก่อนเร่ิมก่อสร้�ง สำ�รวจสภ�พแวดล้อมโดยรอบโครงก�ร 

จัดทำ�แผนผังบ้�นข้�งเคียง ระบุบ้�นเลขท่ี ช่ือเจ้�ของบ้�น 

เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเข้�แนะนำ�ตัว

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบ้านข้างเคียง
เข้�พบบ้�นข้�งเคียง เพ่ือสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดี

และรับฟังคว�มคิดเห็น สอบถ�มผลกระทบ

กำาหนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากโครงการ 
ขึงผ้�ใบกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง ก�รกว�ดขยะ

ก�รสร้�งบ้�นพักคนง�น ฯลฯ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และติดตามความคืบหน้า 
ตรวจสอบสภ�พแวดล้อมโดยรอบโครงก�รอย่�งสมำ�่เสมอ  

ห�กพบปัญห�หรือได้รับข้อร้องเรียนท่ีก่อให้เกิด

คว�มเดือดร้อนกับบ้�นข้�งเคียง ให้รีบดำ�เนินก�รแก้ไข

รวบรวมข้อมูล
6.1 คว�มรู้สึกของบ้�นข้�งเคียง

6.2 ปัญห�และแนวท�งก�รแก้ปัญห�

6.3 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงและผลท่ีเกิดข้ึนหลังจ�กก�รปรับปรุง

สรุปประเมินผล

ดำาเนินการแก้ ไขปัญหา
เม่ือมีคว�มเดือดร้อนและคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนจ�กโครงก�ร 

จะต้องห�ท�งดำ�เนินก�รแก้ไขให้คล่ีคล�ยโดยทันที

จบการทำางาน



IN PROCESSCONSTRUCTION  MANAGEMENT72

ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่�นม�หล�ยพื้นที่ในเขตกรุงเทพมห�นครพบปริม�ณฝุ่น 

PM 2.5 สงูเกนิค�่ม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด (50 ไมโครกรมัตอ่ลกูบ�ศกเ์มตร) อกีท้ัง

จ�กก�รร�ยง�นของกรมควบคมุมลพษิ กรมอตุนุยิมวิทย� รวมถงึนกัวชิ�ก�ร

หล�ยฝ่�ย ค�ดก�รณ์ไปในทิศท�งเดียวกันว่�ค่�ฝุ่นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี 

ห�กยงัไมมี่ม�ตรก�รก�รแกปั้ญห�อย่�งเป็นระบบ โดยจ�กผลวิจยัของสถ�บัน

โลกรอ้นศกึษ�ประเทศไทย มูลนธิินภ�มิตร (TGWA) ระบวุ�่ 9 เปอรเ์ซ็นตข์อง

ส�เหตุของเกิดฝุ่น PM 2.5 นั้นม�จ�กก�รก่อสร้�ง  

ในฐ�นะของผูพ้ฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์ท่ีเป็นผูเ้กีย่วข้องโดยตรงกบัก�รกอ่สร�้ง 

บริษัทได้พัฒน�ม�ตรก�รก�รปฏิบัติง�นเพื่อลดก�รเกิดฝุ่นในกระบวนก�ร

ก่อสร้�งม�ตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มตั้งแต่ก�รเลือกใช้ระบบกึ่งสำ�เร็จรูป  

(Prefabrication System) ควบคู่ไปกับก�รออกแบบด้วยแนวคิดไม่เหลือเศษ 

(Modular System) ซ่ึงเป็นก�รผลิตช้ินส่วนม�จ�กโรงง�นและนำ�ม�ติดตั้งท่ี

โครงก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถลดกระบวนก�รตัด เจียร ที่หน้�โครงก�ร ซึ่งล้วนแต่

เป็นขั้นตอนที่ทำ�ให้เกิดฝุ่นละอองเข้�ไปปะปนในสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 

นอกจ�กนี้ บริษัทยังมีคว�มเข้มงวดในก�รควบคุมฝุ่นละอองภ�ยในพ้ืนท่ี

ก่อสร้�ง โดยได้ระบุถึงวิธีปฏิบัติและวิธีป้องกันมลภ�วะท่ีเกิดจ�กฝุ่นละออง

ไว้ในม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�งของ LPN (LPN Green Construction Process 

Standard) ไม่ว่�จะเป็นก�รพรมนำ้�ลดฝุ่น ก�รคลุมผ้�ใบรถบรรทุก ก�รล้�ง

ทำ�คว�มสะอ�ดล้อและตัวรถก่อนออกจ�กพื้นท่ีก่อสร้�ง เพื่อลดปริม�ณฝุ่น

ละอองขน�ดใหญ่ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกิจกรรมดังกล่�ว รวมไปถึงนโยบ�ยไม่ติด

เครื่องรถยนต์ท้ิงไว้ในขณะขนถ่�ยวัสดุ ซ่ึงก�รสันด�ปหรือก�รเผ�ไหม้ของ

เครื่องยนต์ถือเป็นอีกส�เหตุของก�รเกิด PM 2.5  

บริษัทตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของผู้ประกอบก�รธุรกิจ

อสังห�ริมทรัพย์ท่ีควรมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเสมอม� ตลอด 30 ปีของ

ก�รดำ�เนินง�น บริษัทจึงได้ให้คว�มสำ�คัญและถือเป็นคว�มรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมในกระบวนก�รทำ�ง�นของบริษัท และมีคว�มตั้งใจจริงท่ีจะ 

ปรับปรุงกระบวนก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นให้ได้อย่�งดีที่สุด 

 

PM 2.5 กับการก่อสร้างของ LPN 
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นอกเหนือไปจ�กก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�รก่อสร้�งเพ่ือส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์คุณภ�พให้แก่ลูกค้�แล้ว บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแล

และส่งเสริมสวัสดิก�รของคนง�นก่อสร้�งท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนก�ร

ก่อสร้�งให้สมบูรณ์อีกด้วย เพร�ะเร�เชื่อว่�คนง�นก่อสร้�งควรได้รับ

คณุภ�พชีวติท่ีดเีช่นเดยีวกนักบัพนกัง�นท่ีทำ�ง�นในสว่นอ่ืนๆ ขององคก์ร    

บริษัทพัฒน�ม�ตรฐ�นบ้�นพักคนง�นสีเขียว LPN Green Construction 

Camp ม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อใช้ดูแลคว�มเป็นอยู่และสวัสดิก�รของ 

คนง�นในบ้�นพัก ให้บ้�นพักมีสภ�พแวดล้อมท่ีเหม�ะสม ปลอดภัยกับ 

ก�รพกัอ�ศยัและก�รดำ�รงชีวติ เพือ่เป็นสว่นหนึง่ในก�รสร�้งคณุภ�พชีวติ

ที่ดีของคนง�นก่อสร้�งที่ทำ�ง�นภ�ยในโครงก�รของเร�  

ก�รดูแลคุณภ�พชีวิตของคนง�นก่อสร้�งของ LPN เริ่มตั้งแต่ดูแลสุข

อน�มัยส่วนบุคคล จัดเตรียมบ้�นพักคนง�นก่อสร้�งท่ีได้ม�ตรฐ�น 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำ�โครงก�รต่�งๆ เพื่อส่งเสริม 

สุขอน�มัยท่ีดีให้กับคนง�น ท้ังก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี จัดอบรมคว�ม

รู้เรื่องก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น และก�รใช้ย�ส�มัญประจำ�บ้�นที่ถูกต้อง  

ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บ�ดทะยัก และหัดเยอรมัน ก�รสุ่มตรวจ

ส�รเสพตดิ จนถงึก�รจดักจิกรรมอืน่ๆ สร�้งเสรมิขวญักำ�ลงัใจในก�รทำ�ง�น  

นอกจ�กนั้น บริษัทยังได้จัดสร้�งศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเปน็พื้นที่คว�มปลอดภัย

เฉพ�ะเด็กท่ีพ่อและแม่ของเด็กส�ม�รถนำ�ลูกม�ฝ�กเลี้ยงในขณะท่ีไป

ทำ�ง�น โดยจะมคีนดูแลและสอนหนงัสอืให้กบัเดก็ในช่วงเวล�ดังกล�่วดว้ย  

Quality of Life of Construction Workers  
คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง 

Green Construction Camp บ้านพักคนงานสีเขียว

อบรมหลักสูตร
ปฐมพยาบาล

และการใช้ยาสามัญ
ประจำาบ้าน

อบรมหลักสูตร
การป้องกันโรคติดต่อ

ในบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง  

ส่งเสริมความรู้
ด้านการแยกขยะ
ในบ้านพักคนงาน  

จัดทำาศูนย์เด็กเล็กขึ้น
ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน  

จัดสร้างลานกิจกรรม 
ลานออกกำาลังกายขึ้น

ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน  
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Waste Management  

อุตส�หกรรมก�รก่อสร้�งเป็นหนึ่งในปัญห�ท่ีส่งผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังมลภ�วะท�งอ�ก�ศ มล

ภ�วะท�งนำ้� และโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงมลภ�วะจ�ก

เศษวัสดุท่ีเหลือจ�กก�รก่อสร้�ง ถึงแม้ว่�โครงก�ร

ของ LPN จะได้รับก�รออกแบบโดยมีแนวคิดเพื่อลด

ก�รสูญเสียของวัสดุต�มปัจจัยด้�นก�ยภ�พตั้งแต่ 

ต้นกระบวนก�ร แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงให้ไม่

เกิดเศษวัสดุได้ บริษัทจึงมีกระบวนก�รเฉพ�ะเพื่อ

จดัก�รเศษวัสด ุโดยเริม่ตัง้แตก่�รคดัแยกเศษวสัดเุป็น 

หมวดหมู่ ควบคุมจุดท้ิงเศษวัสดุภ�ยในโครงก�ร 

ม�ตรก�รขนถ�่ยวสัดอุอกจ�กหน�้โครงก�ร ไปจนถงึ

ก�รกำ�จัดเศษวัสดุและก�รนำ�กลับไปใช้ใหม่  

ก�รจัดก�รขยะในพื้นที่ก่อสร้�งส�ม�รถแบ่งขยะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ขยะที่เกิดจ�กก�รก่อสร้�ง และขยะที่เกิดขึ้นจ�กชีวิตประจำ�วัน 

ของคนง�น โดยบริษัทตั้งเป้�หม�ยในก�รลดปริม�ณขยะที่ต้องนำ�ไปกำ�จัด ด้วยก�รนำ�วัสดุจ�กก�รก่อสร�้งบ�งส่วนกลับม�ใช้ใหม่ในโครงก�ร 

ถัดไป หรือนำ�ม�ทำ�สิ่งของเครื่องใช้ภ�ยในบ้�นพักคนง�น  

โดยปริม�ณรวมของวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ในก�รพัฒน�โครงก�รของบริษัทในปี 2562 จำ�นวน 12 โครงก�ร ส�ม�รถจำ�แนกชนิดและคว�มส�ม�รถใน

ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้ ดังต�ร�งนี้ 

หม�ยเหตุ :  *  ส�ม�รถขนย้�ยดินไปยังโครงก�รอื่นได้ 
 ** ส�ม�รถนำ�วัสดุที่เหลือไปใช้ได้อีกประม�ณ 2-3 โครงก�ร

ส�ม�รถ
นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้

(Renewable)

ไม่ส�ม�รถ
นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้
(Non-renewable)

ง�นขนย้�ยดิน

ไม้แบบ

เหล็กเสริมคอนกรีต

บ้�นพักคนง�น

รั้วผ้�ใบโครงเหล็ก
รอบโครงก�ร คว�มสูง 6.00 ม.

คอนกรีต

ทร�ยถม

ลบ.ม.

ตร.ม.

ตัน

ห้อง

ม.

ลบ.ม.

ลบ.ม.

30,499

 685,370 
 

16,112,098 

          5,030 

          4,061 

        
126,567 

         16,111 

30,498.85 

   20,561.09 

 805,604.90 

        352.10 

    2,030.26 

100% 

3% 

5% 

7% 

50% 

0 

+2% 

0 

+2% 

+10% 

ชนิดของวัสดุ ร�ยก�รวัสดุ หน่วย ปริม�ณรวม
สัดส่วน

ก�รนำ�กลับ
ม�ใช้ใหม่

ปริม�ณวัสดุ
ท่ีนำ�กลับม�

ใช้ใหม่  

ปริม�ณวัสดุ
ท่ีนำ�กลับม�ใช้ใหม่

เปรียบเทียบกับปี 2561 
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จะเห็นได้ว่� ในปี 2562 นี้ จ�กนโยบ�ยก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ บริษัทส�ม�รถลดก�รใช้ไม้แบบประกอบก�รก่อสร้�ง บ้�นพักคนง�น และรั้วผ้�ใบ

โครงเหล็กรอบโครงก�รได้โดยเฉลี่ย 3%, 7% และ 10% ต�มลำ�ดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561  

นอกจ�ก LPN จะมีคว�มมุง่มัน่ท่ีจะลดปรมิ�ณขยะท่ีเกดิข้ึนจ�กก�รกอ่สร�้งดว้ยก�รหมนุเวียนและนำ�กลบัม�ใช้ใหม่แลว้ ยังอยู่ในช่วงพฒัน�โครงก�ร

เพือ่ศกึษ�วิจยัและพฒัน�เพือ่ใช้ประโยชนเ์ศษวสัดจุ�กก�รกอ่สร�้ง โดยมเีป้�หม�ยเพือ่สร�้งกระบวนก�รกอ่สร�้งแบบไรข้ยะ Zero Waste 2023 ตอ่ไป

การจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้

ก�รจัดก�รขยะในพื้นที่ก่อสร้�งส�ม�รถแบ่งขยะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ขยะที่เกิดจ�กก�รก่อสร้�ง และขยะที่เกิดจ�กคนง�น โดยบริษัท 

ตั้งเป้�หม�ยในก�รลดปริม�ณขยะท่ีต้องนำ�ไปกำ�จัด ด้วยก�รนำ�วัสดุจ�กก�รก่อสร้�งบ�งส่วนกลับม�ใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ หรือนำ�ม�

ทำ�สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องออกกำ�ลังก�ยในบ้�นพักคนง�นก่อสร้�ง

• แผนผังการจัดการขยะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

• ปริมาณวัสดุที่นำากลับมาใช้ใหม่

นำกลับมาใช�จำหน�าย ถมที่ฝ�งกลบ

ประเภทขยะและการจัดการ

ขยะที่เกิดจากการก�อสร�าง ขยะที่เกิดจากคนงาน

รวบรวมส�งหน�วยงานภาครัฐ

นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

เศษไม� /

เศษเหล็ก /

เศษอลูมิเนียม

วัสดุร�ไซเคิลได� วัสดุร�ไซเคิลไม�ได�

เศษปูน /

เศษยิปซั่ม

ขนย�ายดิน

30,498.85 ลบ.ม. 20,561.09 ตร.ม.

ไม�แบบ

805,604.90 ตัน 

เหล็กเสร�มคอนกร�ต

352.10 ห�อง

บ�านพักคนงาน

2,030.26 ม.

รั้วผ�าใบโครงการเหล็ก
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ในปี 2562 ได้มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดข้ึนในระหว่�ง 

ก�รกอ่สร�้ง เป็นเหตใุห้มผีูไ้ดร้บับ�ดเจบ็และเสยีชวีติ 

โดยเหตุก�รณ์เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 23 มกร�คม 2562  

เป็นเหตุเครนล้มในโครงก�รลุมพีนี เพลส พระร�ม 3 

-ริเวอร์ไรน์ ซ่ึงอยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง ทำ�ให้มี 

ผู้เสียชีวิต 5 ร�ยและมีผู้ได้รับบ�ดเจ็บจำ�นวน 3 

ร�ย จ�กคว�มเสียห�ยท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตของคนง�น 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)  

เจ้�ของโครงก�ร ได้ร่วมกับพันธมิตรซ่ึงเป็นบริษัท 

ผู้ดำ�เนินก�รรับเหม�ก่อสร้�งโครงก�รดังกล่�ว 

บริษัท ส�มพร จำ�กัด ช่วยกันเยียวย�ผู้เสียชีวิต 

และผู้บ�ดเจ็บจ�กเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยบริษัทมี

ม�ตรก�รดังต่อไปนี้ 

อุบัติเหตุเครนถล่ม
ในโครงการก่อสร้าง 

Emergency
Management
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LPN
SCOOP

บริษัทประส�นง�นไปยังสถ�บันท่ีมีคว�มชำ�น�ญก�รพิเศษเพื่อดำ�เนินก�ร

ตรวจสอบห�ส�เหตุ และร่วมกันว�งม�ตรก�รป้องกันให้เกิดคว�มปลอดภัย

กับบุคล�กรท่ีทำ�ง�นอยู่ในโครงก�รม�กท่ีสุด เพิ่มเติมจ�กม�ตรก�รรักษ�

คว�มปลอดภัยเดิม ดังนี้

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

1

2

3

4

5

จัดทำาคู่มือการติดตั้ง และการรื้อทาวเวอร์เครนในแต่ละรุ่น
ให้ผู้จัดก�รโครงก�รดูแลเพ่ือคว�มปลอดภัยในโครงก�ร

จัดให้มีการอบรมทีมงาน
อบรมทีมง�นท่ีดูแลรับผิดชอบก�รติดต้ัง-ร้ือถอนท�วเวอร์เครน 

จัดให้มีวิศวกรเครื่องกล ดูแล ตรวจสอบ
รับผิดชอบง�น ง�นติดต้ัง ต่อคว�มสูง และก�รร้ือถอนท�วเวอร์

เครน ท่ีหน่วยง�นทุกคร้ัง

ต้องได้รับหนังสืออนุญาต
ก�รติดต้ังท�วเวอร์เครนทุกคร้ัง ต้องได้รับก�รยืนยันจ�กผู้จัดก�ร

โครงก�ร ว่�ได้รับหนังสืออนุญ�ตในก�รติดต้ังท�วเวอร์เครนจ�ก

สำ�นักง�นเขตแต่ละพ้ืนท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

วางมาตรฐานการตรวจสอบและซ่อมบำารุง
ว�งม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบซ่อมบำ�รุงท�วเวอร์เครนทุกตัวใน

หน่วยง�นเป็นประจำ�ทุกเดือนอย่�งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

บรษัิทไดม้อบเงนิช่วยเหลอืครอบครวัผู้เสยีชีวติร�ยละ 1 ล�้นบ�ท รวมท้ังสิน้  

5 ล้�นบ�ท ไม่รวมสิทธิประโยชน์ และค่�ประกันต่�งๆ ในท�งกฎหม�ย 

ท่ีผู้เสียชีวิตได้รับ นอกจ�กนี้ บริษัทได้เข้�ไปดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิต 

ทุกร�ย ครอบครัวของผู้ท่ีได้รับบ�ดเจ็บและอยู่ระหว่�งก�รรักษ� โดยออก 

ค่�รักษ�พย�บ�ลท้ังหมด รวมถึงเงินชดเชย และห�กพบว่�คู่สมรสยัง

ไม่มีง�นทำ� บริษัทจะจัดห�ง�นท่ีเหม�ะสมเพ่ือสร้�งร�ยได้ต่อเนื่องให้

กับครอบครัวผู้บ�ดเจ็บและผู้เสียชีวิตจ�กเหตุก�รณ์นี้ พร้อมกับมอบทุน 

ก�รศึกษ�ให้กับบุตรจนเรียนจบชั้นปริญญ�ตรี 

มาตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
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การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย
ในโครงการหลังส่งมอบ 

GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT 

SDGs

Facility Management

Budgeting Management

การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลส่วนกลางให้คงประสิทธิภาพพร้อมและปลอดภัยสำาหรับ 
การใช้งาน ท้ังส่วนท่ีเป็นงานสถาปัตยกรรม สิ่งอำานวยความสะดวก และงานระบบอาคารต่างๆ เช่น 
ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

การบริหารจัดการงบประมาณการเงินของนิติบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับการอนุมัติจาก 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัเจา้ของรว่ม และบรหิารเงนิกองทุนและทรพัย์สว่นกลางให้มเีสถยีรภาพและรายได ้
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของชุมชน ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

F

B

ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรส้ินสุดเพียงแค่การส่งมอบ “ท่ีอยู่อาศัย” ให้แก่ลูกค้า 
แต่ควรเข้ามาบริหารจัดการอาคาร (Building Management) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นถึงความสำาคัญที่มากกว่านั้น จึงได้พัฒนาแนวคิดจากการบริหาร
อาคารสู่การบริหารชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี สังคม ที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข

ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษัทสร้างสรรค์และส่งมอบ “บ้าน” ให้กับสมาชิก “ครอบครัวลุมพินี” กว่า  
120,000 ครอบครัว รวมท้ังดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้กบัผูอ้ยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบ 
โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” หรือ “Livable  
Community” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัย
ในการใช้งานเท่าน้ัน แต่ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขและสังคมทีดี่ มีความอบอุ่น ปลอดภัย 
รวมทั้งสร้างจิตสำานึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ ตามแนวทาง F-B-L-E-S+P 
ท่ีได้ศึกษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาสู่ “ชุมชนน่าอยู่ 
เพื่อทุกวัย” เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชนลุมพินี 
ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแนวทาง F-B-L-E-S+P ประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
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Life Quality Management

Environment Management

Security & Safety Management

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอาคารชุด  
และบ้านพักอาศัย อำานวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย เพ่ือการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข  
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและพัฒนาชุมชนระหว่างสมาชิก “ลุมพินี”  

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยยึดหลัก Green Clean Lean 

เป็นสำาคัญ อาทิ การดูแลรักษาปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นท่ีสีเขียวชุมชนโดยรวม การคัดแยกขยะและ 

นำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล การบำาบัดนำ้าเสียก่อนออกสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ และการนำานำ้ากลับมาใช้

ใหม่ในโครงการ การป้องกันมลภาวะทางอากาศ รวมถึงการประหยัดพลังงานในโครงการ 

การบรหิารจดัการความปลอดภยั ตัง้แตก่ารออกแบบผงัโครงการ การตรวจสอบและรกัษามาตรฐานของ
ระบบอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงพัฒนา
อบรมบุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในชุมชน  

L

E

S

People Management
การบรหิารจดัการผูเ้กีย่วข้องในงานบรหิารชมุชน ไม่วา่จะเป็นฝา่ยจดัการ คณะกรรมการนติบุิคคล และ
ผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจ และบริหารจัดการปัญหาข้อขัดแย้งของ 
ผู้พักอาศัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นไปท่ีทัศนคติและทักษะของบุคลากร กำาหนด
แนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารชุมชนแก่คณะกรรมการนิติฯ โดยเฉพาะ 
ประธานกรรมการนติฯิ เพือ่ให้การบรหิารจดัการชมุชนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การสรา้งชุมชนท่ีย่ังยนื 
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 • บุคลากรภายใน
 • ผู้อยู่อาศัย 
 • คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

+P
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บุคลากรภายใน

ผู้อยู่อาศัย
คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
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บุคลากรภายใน

ผู้อยู่อาศัย

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการชุมชน และทีมงานฝ่ายจัดการนิติฯ ท่ีมีบทบาทต่อการจัดการให้ชุมชนมี 
ความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ให้บริการเพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ ตามกลยุทธ์การสร้างชุมชนน่าอยู่ 

ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ ทั้งเจ้าของร่วมและผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้กำาหนดแนวทางและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้
ชุมชนมีความน่าอยู่และยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายจัดการฯ เพื่อ
การใช้ชีวิตที่เหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสังคมที่ดีและสร้างชุมชนน่าอยู่ 

เป็นตวัแทนของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยในโครงการ และขับเคลือ่นกระบวนการของการสรา้งชุมชนนา่อยู ่
โดยการเสริมความรู้ให้แก่ประธานและกรรมการนิติฯ ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ 

PEOPLE 
MANAGEMENT
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ผลการดำาเนินงาน
GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT

การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ Green Community Management เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ของบริษัท และการร่วมกัน 

รับผิดชอบต่อลูกค้าในฐานะ “ผู้อยู่อาศัย” และชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสองกลุ่มน้ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญของเรา โดยใช้หลักการ 

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

Sercurity Management และ People Management โดยในปี 2562 มีผลการดำาเนินงาน ดังน้ี 

จำานวนนิติบุคคล
อาคารชุด  
บ้านพักอาศัย 
385 อาคาร

124 
16

108
16
31

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  
ชุมชนต้นแบบ   

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

6,087,000 
382,000

117,000
2,300

204,000 
6,800

23,000 
300

146,000 
2,400

4,900 
150

จำานวนชุมชน

จำานวนเด็กและเยาวชน

จำานวนพื้นที่

จำานวนวัยทำางาน

จำานวนครอบครัว

จำานวนผู้สูงอายุจำานวนปริมาณคนเฉลี่ย

%

ผลการดำาเนินงาน  LPN Green Community Management Standard 

ระดับ ระดับเกณฑ์คะแนน จำานวนนิติบุคคล
GOLD

SILVER

CERTIFIED

GOLD

SILVER

CERTIFIED

ไม่ผ่านหัวข้อบังคับ

คะแนนตำ่ากว่า 85%

96 - 100%

90 - 95%

85 - 89%

8

56

31

19

8

บริษัทได้ทำาการตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริหาร

ชุมชนสีเขียวหรือ LPN Green Community Standard โดยมี

เกณฑ์การรับรองชุมชนสีเขียวตามระดับคะแนน ดังน้ี

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทได้เข้าตรวจสอบการทำางานของนิติบุคคล 

ตามมาตรฐานการบริหารชุมชนสีเขียวท้ังหมดจำานวน 122 นิติบุคคล โดย

ผลการประเมินเป็นดังน้ี 
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ปี 2562 บริษัทดำาเนินโครงการ “LPN Zero Waste” อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท 

ใช้ครั้งเดียวท้ิงหรือ Single-use Plastic และมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อลดการเกิดขยะ 

ในทุกกระบวนการทำางาน รวมถึงการสร้างความรู้และกระบวนการจัดการขยะที่ครอบคลุมทุกด้าน  

โครงการ “LPN Zero Waste” เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินีที่เกิดขึ้นจากความต้องการตอบสนองต่อประเด็น 

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ ณ ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้พักอาศัย 

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

     2. สร้างแรงจูงใจผ่านเกมและกิจกรรม 

     3. สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการลงมือทำา

นอกจากนั้น บริษัทมีแผนดำาเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำาถุงผ้ามา

ใส่ของ แก้วนำ้ามาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำาหรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้านมี

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วม

โครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟต์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 

 

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

ทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเป็นภัยคุกคามผู้คนท่ัวโลก ท้ังกระทบต่อการดำาเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ 

รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อเนื่องและมากข้ึน รวมท้ังการคำานึงถึง 

ผลกระทบจากปัญหามลพิษต่างๆ อาทิ PM 2.5 จึงกำาหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ท้ังด้าน 

การจัดการขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนำ้า ดังนี้  

LPN Zero Waste 
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การจัดการขยะในชุมชนลุมพินี 
ชุมชนลุมพินีมีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหารและขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยใน 

ปี 2562 มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ย 1,180 ตันต่อเดือน สูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 0.12% อย่างไรก็ตามเมื่อติดตามในรายละเอียดข้อมูลเฉลี่ย/วัน 

แล้วพบว่า จากการส่งเสริมการแยกขยะในชุมชนท่ีผ่านมา ปริมาณขยะท่ีสามารถนำาไปรีไซเคิลได้นั้นมีสัดส่วนท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมา โดยแบ่ง

ออกเป็น ขยะเศษอาหารและขยะท่ัวไป 94.97% (เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท่ีขยะเศษอาหารและขยะท่ัวไปมีปริมาณ 94.88%) ขยะรีไซเคิล 4.96%  

(ลดลงจากปี 2561 ที่ปริมาณขยะรีไซเคิล 5.06%) และขยะอันตราย 0.07% (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณขยะอันตราย 0.06%)

บริษัทได้ศึกษาองค์ประกอบขยะในอาคารชุด เพ่ือรวบรวมข้อมูลปริมาณและชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด รวมท้ังระบบการจัดการขยะท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบัน เพ่ือนำาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการ

ขยะอย่างยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชิงเป็นรูปธรรม (Circular Economy) ด้วยการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซำ้า (Reuse) 

หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) และการผลติใหม ่(Re-material) เพือ่เป็นการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ และลดมลภาวะท่ีจะเกดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ปร�มาณขยะ

ในชุมชน94%

ขยะทั่วไป

รวมขยะทั่วไป 37,420 กก./วัน

5%ขยะร�ไซเคิล

รวมขยะร�ไซเคิล 1,940 กก./วัน

แม�บ�านคัดแยกได� 390 กก./วัน

1%ขยะอันตราย

รวมขยะอันตราย 30 กก./วัน

1

ถังคัดแยกได� 1,550 กก./วัน2

ค�าเฉลี่ยปร�มาณขยะ

ขยะรวม 39,390 กก./วัน (~1,180 ตัน/เดือน)
คิดเป�น 1 วัน 1 คนทิ�งขยะ ประมาณ 180 กรัม

• ระบบการจัดการขยะภายในโครงการ 

ถังขยะประจำ�ช้ัน
- ขยะเศษอาหาร
- ขยะท่ัวไป
- จัดเก็บวันละ 2 คร้ัง
(10.00 น., 16.00 น.)

แม่บ้าน
•	 คัดแยกประเภทขยะขั้นต้น

•		ขนย้ายไปห้องพักขยะ

เจ้าของร่วม

ผู้พักอาศัย

พื้นที่ส่วนกลาง

แม่บ้าน
•	 คัดแยกประเภท	ครั้งที่	2

•	 รวบรวมไว้ในห้องพักขยะรวม

รวบรวมขยะรีไซเคิล
ไว้ในห้องพักขยะแห้ง

รถจัดเก็บขยะ	กทม.
เข้าขนย้ายทุก	1-2	วัน

ขายขยะรีไซเคิล
2-4	ครั้งต่อเดือน

โรงกำาจัด
ขยะอันตราย

โรงกำาจัดขยะมูลฝอย

รถจัดเก็บขยะ	กทม.
เข้าขนย้ายทุก	1-2	วัน

ถังขยะ
ประจำาชั้น

ถังขยะ
รีไซเคิล

ถังขยะ
อันตราย

ขยะจาก
ห้องพัก
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การบริหารจัดการไฟฟ้า 
• ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในชุมชนลุมพินี 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องชุดพักอาศัย มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 70% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดในชุมชน ส่วน 30% ที่เหลือเป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้

สำาหรับพื้นที่ส่วนกลางและงานระบบ ประกอบด้วย ระบบลิฟต์ ระบบปั๊มนำ้าดี ระบบบำาบัดนำ้าเสีย ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าหลัก สระว่ายนำ้าและ

เครื่องออกกำาลังกาย และระบบเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ในปี 2562 มีการใช้ไฟฟ้างานระบบและพื้นที่ส่วนกลาง (คิดจากโครงการทั้งหมด จำานวน 

137 โครงการ) เฉลี่ยเท่ากับ 5,065,700 หน่วย (kWh) ต่อเดือน หรือ 60,788,400 หน่วย (kWh) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.7% คิดเป็น 

ค่าไฟ 224 ล้านบาทต่อปี 

ระบบลิฟต�

ระบบป��มน้ำดี

ระบบบำบัดนํ้าเสีย

ระบบแสงสว�าง

ระบบไฟฟ�าหลัก

สระว�ายน้ำและ

เคร�่องออกกำลังกาย

เคร�่องปรับอากาศและอื่นๆ

ปร�มาณ

การใช�พลังงาน

ในพ�้นที่ส�วนกลาง

ของนิติบุคคล
สัดส�วนปร�มาณ

การใช�ไฟฟ�า

ในชุมชนลุมพ�นี

30%70%
ห�องชุด พ�้นที่

ส�วนกลาง

และงานระบบ

20%

20%

20%

10%
5%

15%

10%

การใช�ไฟฟ�าพ�้นที่ส�วนกลางและงานระบบ

60,788,400 หน�วย (kWh) ต�อป�
คิดเป�นค�าไฟ 224 ล�านบาท ต�อป�

• ตารางการเปรียบเทียบการใช้ ไฟฟ้าเฉลี่ยสะสมในพื้นที่ส่วนกลางปี 2562 

2561

2562

2561

2562

ปี

ปี

จำานวน
โครงการ

จำานวน
โครงการ

Final

Final

kWh

= 114,860 kWH

= 66,850 kWH

Q1

Q1

Q2

Q2

Q3

Q3

Q4

Q4

ค่าไฟฟ้าส่วนกลางเฉล่ียสะสม (ทุกโครงการ)

% การลดใช้พลังงาน (อาคารอายุ 3-8 ปี)

133

137

60

70

4,847,654

4,946,345

-7.54%

-5.16%

4,986,298

5,037,678

-4.90%

-3.50%

5,078,299

5,086,136

-4.02%

-3.18%

5,087,726

5,065,700

-3.90%

-2.01%

5,087,726

5,065,700

-3.90%

-2.01%
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โครงการอายุ	3-8	ปี	ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยลดพลังงาน	66,850	หน่วย/เดือน

(คิดเป็น	-2.01%)	ประหยัด	247,350	บาท/เดือน

= ประหยัด	2.6	ล้านบาท/ปี
ปี	61	=	3,371,900	หน่วย/เดือน

ปี	62	=	3,257,400	หน่วย/เดือน

• การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ในปี 2562 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมท่ีช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรแสงสว่างส่วนกลางบางจุดเป็นเวลา  

1 ชั่วโมงทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3, 4 ของเดือน มีจำานวนโครงการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 137 โครงการ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 66,850 หน่วยต่อเดือน 

หรือคิดเป็นเงิน 247,350 บาท 

อุปกรณแ์ละระบบง�นไฟฟ้� บรษัิทไดด้ำาเนนิการตดิตัง้เครือ่งมือควบคมุ

การใช้ไฟฟ้า และเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า ได้แก่ ติดตั้งชุดควบคุมการทำางานให้ประหยัดพลังงานและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เข้ากับระบบปั๊มนำ้าทำาความเย็น (VSD - Variable 

Speed Drive) เปลี่ยนหลอด LED แล้ว จำานวนรวม 142,000 หลอด 

เป็นต้น โดยแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่ส่ง 

ผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้พักอาศัย 

ก�รใช้พลังง�นทดแทนในชุมชนลุมพินี มีการติดตั้ง Solar Rooftop 

ในบางโครงการเพื่อทดแทนการนำาเข้าพลังงานจากภายนอก อาทิ 

โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา หลังทดสอบเปิดใช้งาน

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4,800 หน่วย/เดือนและ 

คิดเป็นค่าไฟฟ้าลดลง 17,700 บาท/เดือน

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมก�รประหยัดพลังง�น เพื่อให้ผู้พักอาศัย 

มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองจักร

แสงสว่างส่วนกลางบางจุดเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงทุกวันเสาร์สัปดาห์ 

ที่ 3, 4 ของเดือน และการเลือกเปิด-ปิดแสงสว่างเป็นช่วงเวลา และปิด

เครือ่งปรบัอากาศช่วงพัก, กอ่นเลกิงาน มีชมุชนลมุพินเีข้ารว่มกจิกรรม

จำานวน 137 โครงการ 

ก�รลดก�รใช้ ไฟฟ้�ภ�ยในโครงก�รจ�กก�รบำ� บัดนำ้ �ของ 

กรุงเทพมห�นคร บริษัทได้ทำาการยกเลิกป๊ัมนำ้าท่ีเป็นระบบบำาบัด

ภายในโครงการ โดยนำานำ้าเสียเข้าระบบบำาบัดกลาง กทม.และเขต

เทศบาล รวม 39 โครงการ ทำาให้ประหยัดพลงังานไฟฟา้ท่ีใช้กบัระบบ

ปั๊มนำ้าภายในโครงการได้ 

66,850
kWh

ป�ดไฟ 1 ชั่วโมง
ประหยัดไฟ

137 โครงการ
เข�าร�วม

247,350
บาท

คิดเป�นเง�น

#LPNCHANGE
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การบริหารจัดการนำ้า 
แหล่งนำ้าที่ใช้ในชุมชนลุมพินีมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค โดยในปี 2562 มีปริมาณการใช้นำ้าเฉลี่ยเท่ากับ 

689,620 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (ข้อมูลเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2562) นำ้าที่ผ่านการใช้แล้วหรือนำ้าเสียที่ปล่อยออกมามีปริมาณ

เฉลี่ย 551,700 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน คิดเป็น 80% ของปริมาณนำ้าทั้งหมดในชุมชน ส่วนปริมาณนำ้าที่เหลือบางส่วนระเหยไปตามธรรมชาติ และ

บางส่วนถูกกักเก็บไว้ใช้ มีปริมาณเฉลี่ย 137,920 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน คิดเป็น 20% ของปริมาณนำ้าทั้งหมดในชุมชน 

โดยนำา้ท่ีผา่นการใช้แลว้หรอืนำา้เสยีท้ังหมดจะผา่นการบำาบัดกอ่นปลอ่ยออกสูแ่หลง่นำา้สาธารณะ ซ่ึงการบำาบัดนำา้เสยีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การ

บำาบัดด้วยระบบบำาบัดนำ้าเสียของชุมชนลุมพินี จำานวน 112 แห่ง การบำาบัดโดยระบบบำาบัดกลางของกรุงเทพมหานคร/ท้องถิ่น มีจำานวน 39 แห่ง  

ทั้งนี้ นำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดนำ้าเสียของชุมชน 50 ชุมชน ประมาณ 3.5% ของนำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้ว จะนำากลับมาใช้ภายในชุมชน เช่น นำาไป 

รดนำ้าต้นไม้ ล้างพื้นถนน และฉีดทำาความสะอาดบ่อบำาบัดนำ้าเสีย ส่วนนำ้าเสียท่ีผ่านการบำาบัดแล้วประมาณ 96.5% ท่ีเหลือจะถูกปล่อยออก 

สู่แหล่งนำ้าสาธารณะ 

แหล่งนำ้าที่ใช้	:	การประปานครหลวง	/	การประปาส่วนภูมิภาค

ปริมาณการใช้นำ้าประปา	689,620	ลบ.ม./เดือน	(100%)

นำ้าเสียที่เข้าสู่ระบบบำาบัดนำ้าเสีย	(80%)

551.700	ลบ.ม./เดือน

อุปโภค	บริโภค	และระเหยตามธรรมชาติ	(20%)

137,920	ลบ.ม./เดือน

ระบบบำาบัดภายในชุมชนลุมพินี

ทั้ง	112	นิติฯ

ส่งบำาบัดภายนอก

39	นิติฯ

การบริหารจัดการนำ้า

ผ่านเกณฑ์	108	ชุมชน ส่งบำาบัด	กทม	32	นิติฯ

ส่งบำาบัดราชการ

ส่วนที่ตั้ง	7	นิติฯ

ไม่ผ่านเกณฑ์	4	ชุมชน

50 ชุมชน
นำไปใช�ประโยชน�เฉลี่ย

คิดเป�นสะสม = 3.5%

ผ�านการบำบัด

ปล�อยออกสู�สาธารณะ

คิดเป�น

96.50%

สะสม 248,700 ลบ.ม/ป�
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บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณฝุ่นละออง	 

PM	2.5	โดยการติดตั้งเครื่องสเปรย์ละอองนำ้าบนดาดฟ้า

อาคารชุด	ทั้ง	150	 โครงการทั่วกรุงเทพมหานคร	 โดยใช้

วิธีฉีดพ่นละอองนำ้าแบบสเปรย์จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร

โครงการเพื่อลดค่าฝุ่นละออง	PM	2.5	โดยได้ดำาเนินการ

ทุกวันในช่วงเวลาที่มีภาวะฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน	 

3	เวลา	คือ	เวลา	08.00	น.	12.00	น.	และ	17.00	น.	(ช่วงละ	 

30	นาที)	 ตั้งแต่วันที่	 15	มกราคม	 -	 15	 เมษายน	2562	

โดย	 LPN	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 ซึ่งประกอบด้วย	 

ค่าไฟฟ้า	ค่านำ้า	และค่าติดตั้งอุปกรณ	์

LPN รวมพลังลดมลภาวะ
และฝุ่นละออง PM 2.5  
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ช่วงเดอืนกนัยายน 2562 ปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) มปีรมิาณสงู

เกินค่ามาตรฐาน บริษัทจึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการและนิติบุคคล

อาคารชุด ในการสเปรย์ละอองนำา้บนช้ันดาดฟา้ของอาคารทุกวนั ในช่วงท่ีมี

คา่ฝุน่ละอองเกนิมาตรฐาน ซ่ึงนติบุิคคลอาคารชุดเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใช้จา่ย 

เมื่อคำานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนำ้าประปาต่อ 1 โครงการ ได้ดังนี้ 

สำาหรบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง มีการตรวจวดัฝุน่ละอองเพ่ือไม่ให้ 

เกินค่ามาตรฐาน ติดตั้งระบบสเปรย์นำ้ารอบพื้นท่ีโครงการ ทำาความสะอาด 

พืน้ถนนภายในโครงการ และมกีารแจกหนา้กากอนามยัให้กบัคนงานกอ่สรา้ง 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและสอบถามสุขภาพของคนในชุมชนข้างเคียง 

พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยด้วย

• ค่าไฟฟ้าจากชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน   = 210 บาท/เดือน
• ค่านำ้าประปาที่ใช้ฉีดพ่น   = 810 บาท/เดือน

รวมโครงการเข้าร่วม 1 5 0  โครงการ

**เฉลี่ยรวมค่าไฟฟ้าและนำ้าประปา    = 1,000 บาท/เดือน
     /โครงการ 

LPN
SCOOP
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกกระบวนการ

บร
ิษัท

 แอ
ล.

พี.
เอ

็น.
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ลอ
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มน

ท์ 
จำา

กัด
 (ม
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)
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กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
นอกกระบวนการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำางาน (CSR-in-Process) อย่างกระบวนการ
ก่อสร้างสีเขียว (Green Construction Process) เป็นกลยุทธ์สำาคัญในการลดผลกระทบ
เชิงลบที่บริษัทมีต่อชุมชนอย่างยั่นยืน อย่างไรก็ตาม การอยู่ร่วมกันเป็น “ชุมชนลุมพินี” 
ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน
โครงการกระชับสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัย การสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ การทำาสิ่งดีๆ คืนสู่ 
สังคมร่วมกัน ย่อมจะทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้อยู่อาศัยแน่นแฟ้นและ 
มีความผูกพันร่วมมากยิ่งขึ้น

บริษัทจึงตั้งใจที่จะขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสู่สังคมภายนอก 
โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากร ลูกค้า ปิยมิตร  
ดังคำาที่ว่า “สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน เมื่อเราพร้อมจึงขยาย
ออกไปสู่ชุมชนที่เราพัฒนาและบริหาร และสุดท้ายจึงขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง” (From 
Corporate ESR to Community ESR)

ดงันัน้ในป ี2562 จงึมกีจิกรรมและโครงการตา่งๆ เกดิขึน้มากมายซึง่เปน็ความรว่มมอืระหวา่ง
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการบริหารจัดการชุมชนที่
บริษัทมุ่งพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “ชุมชนน่าอยู่” และเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทจัดอย่างต่อเนื่อง
มาทุกปี

SDGs
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Blood Donation Project
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งมอบโลหิตสำารองให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ลุมพินี ร่วมใจบริจาคโลหิต” จากหน่วยรับบริจาคในชุมชน
ลุมพินีมีทั้งหมด 10 หน่วย ดังนี้ 
 1) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
 2) กลุ่มโครงการลุมพินี สุขุมวิท 77
 3) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์
 4) กลุ่มโครงการลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่
 5) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง
 6) โครงการพี.เอส.ที ซิตี้โฮม
 7) โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
 8) โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
 9) โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา
 10) โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

ปี 2562 ตัง้เป้าหมายในการจดัหาปรมิาณโลหิตสำารองให้ได ้จำานวน 1,300,000 ซี.ซี. จากหนว่ย
รับบริจาคท้ัง 10 หน่วย โดยใช้การ “เพ่ิมผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ และรักษาจำานวนผู้บริจาค
โลหิตรายเก่า” ด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้บริจาคโลหิตก่อนถึงวันจัดกิจกรรมทางโทรศัพท์
มือถือ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมบริจาคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
แจกใบปลิวในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา ซึ่งเป็นหน่วยรับบริจาค
ใหม่ โดยปี 2562 ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น 1,343,650 ซี.ซี. คิดเป็น 103.36% ของ
เป้าหมายที่กำาหนด

โดยปี 2562
ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น 

1,343,650 ซี.ซี. 
คิดเป็น 

103.36% 
ของเป้าหมายที่กำาหนด
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ปริมาณโลหิต	(ซี.ซี.)

เป้าที่ตั้ง

ทำาได้

สูง/ตำ่ากว่าเป้า

325,000
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-14,200

325,000

328,300
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325,000

361,200

36,200

325,000

343,350

18,350
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43,650

ไตรมาสที่	1 ไตรมาสที่	2 ไตรมาสที่	3 ไตรมาสที่	4 รวม
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การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 

การสรา้งความสมัพนัธก์บัหนว่ยงานภายนอก แบ่งการดำาเนนิงานเป็น 2 รปูแบบ คือ การพฒันา
ชุมชนและหน่วยงานราชการบริเวณโดยรอบโครงการ และการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยปี 2562 ปรบัปรงุและพฒันาพืน้ท่ี จำานวน 4 แห่ง คอื สถานตีำารวจนครบาลท่าข้าม สำานกังาน
เขตห้วยขวาง โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว และสำานักงานเขตพระโขนง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 844,832 บาท

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมพัฒนาและ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนี้

ปี 2562 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
หน่วยงานภายนอก 4 แห่ง รวม
มูลค่า

844,832 บาท

ปี 2562 บริษัทสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม รวมมูลค่า

102,700 บาท

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว  

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา      

นิตยสารผู้พิทักษ์สันติราษฎร์       

มูลนิธิอยู่วิทยา

วัดอมราวาส

วัดทองบน

สำานักงานเขตยานนาวา

บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) (DMG)

การศึกษานอกโรงเรียน อำาเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

วัดดอนไฟ

6,000

10,000

6,000

10,000

15,000

15,000

19,800

5,900

10,000

5,000

จำานวนเงิน (บาท)หน่วยงานท่ีบริษัทสนับสนุน

รวม 102,700

ตาราง : การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
อิงกระบวนการ
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กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
อิงกระบวนการ
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ กล่าวคือ เป็นกิจการท่ี
มีลักษณะการดำาเนินงานให้เป็นไปเพื่อด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะหรือ CESR-as- 
Process ของ LPN นี ้โดยท่ีผา่นมาได้ดำาเนนิงานภายใตช่ื้อ บรษัิท ลมุพนิ ีพรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์สิ 
แอนด์ แคร์ จำากัด (LPC) เพ่ือเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตสำาหรับสตรี
ด้อยโอกาสทางสังคมในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และในปีที่ผ่านมา  
ตอ้งถอืเป็นความภาคภมูิใจของบรษัิทท่ีหนึง่ในหนว่ยงานท่ีเรามุง่หวงัให้เป็นกจิการเพือ่สงัคม
นีเ้อง ไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์อย่างเป็นทางการ 
ให้เป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย โดยได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท 
แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด ภายหลังได้รับการรับรอง

นอกจากการดำานินงานในลักษณะของกิจการเพื่อสังคมแล้ว บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบัน 
แอล.พ.ีเอ็น. (LPN Academy) ข้ึนมาเพือ่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรเป็นการเฉพาะอีกดว้ย
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LPC Social Enterprise
ด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ LPN มีธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวข้อง

มากมายหลายส่วน หนึ่งในงานบริการที่สำาคัญ คือ ธุรกิจบริการความ

สะอาด ซ่ึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยพนักงานหญิง

เป็นส่วนใหญ่ และโดยมากจะเป็นสตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระต้องเลี้ยง

ดคูรอบครวั และมกีารศกึษาในระดบัท่ีตำา่กวา่ประถมศกึษา บรษัิทจงึให้

ความสำาคญัตอ่การดแูลกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่นี ้ตัง้แตก่ารจดัตัง้บรษัิท 

ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ ขึ้นมาดูแลพนักงานกลุ่มนี้ 

จนได้กลายมาเป็น บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด เพื่อให้

โอกาสสตรีผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน 

LPC Social Enterprise เป็นบริษัทที่ถูกออกแบบมาให้เป็นหน่วยงาน

ในการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตสำาหรับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมใน

รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตั้งแต่ปี 2554 โดย

มแีนวคดิท่ีเปดิโอกาสให้ ”สตรดีอ้ยโอก�สท�งสงัคม” ไดมี้โอกาสในการ

ทำางานและสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยบริษัทได้ให้คำา

นิยามของคำาว่า “สตรีด้อยโอก�สท�งสังคม” ไว้ดังต่อไปนี้

1. มีการศึกษาน้อย (ไม่รู้หนังสือ-ระดับประถมศึกษา) 
2. มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำาพัง
3. ถูกนายจ้างเก่าเอารัดเอาเปรียบในการทำางาน
4. ผู้สูงอายุ (เกษียณอายุ)
5. ผู้พิการ (มีบัตรผู้พิการ) 

นบัต้ังแตเ่ริม่กอ่ตัง้ LPC มีเป้าหมายเพือ่สรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบัสตรี

ในกลุม่นี้ใหส้ามารถหารายไดท้ีเ่หมาะสมกับการดำารงชพีไดด้้วยตนเอง 

ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษา การให้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าค่าแรงขั้น

ตำ่าในอัตราร้อยละ 10 ฝึกทักษะอาชีพในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม

ในการยังชีพ รวมไปถึงการเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ของพนักงานกับเจ้าหนี้ โดยบริษัทมีการพิจารณาเงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย

และส่งเสริมวินัยการออม ให้กับพนักงานในกลุ่มนี้ เพ่ือให้พนักงานใน

กลุ่มนี้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงเพียงพอต่อการดำารงชีพ
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ในปี 2562 LPC มีพนักงานบริการชุมชนท่ีเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อยโอกาสทางสังคมท่ีบริษัทกำาหนด จำานวน 1,484 คน คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 67 และผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ (ไม่ด้อยโอกาสทางสังคม) จำานวน 727 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 สำาหรับพนักงานผู้พิการและพนักงาน

ผู้สูงอายุ มีการจัดสรรงาน ด้านบริการชุมชนลุมพินีและช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

อย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาใน 5 ด้านหลักกล่าวคือ

1

LPC ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความรู้
และทักษะการทำางานท่ีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ให้กับพนักงานเพ่ือช่วยผลักดันให้พนักงาน
บริการชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดย
บริษัทมีโครงการอบรมให้ความรู้ รวมถึงช่วย 
แบ่งเบาภาระให้กับพนักงานด้วยการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานโดยแบ่งทุน 
การศึกษาออกเป็น

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
(กศน.) มีผู้เข้าร่วมจำานวน 41 คน  
(ลดลงจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดยีวกนั  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13) เนื่องจากมี
ผู้ลาออก ย้ายหน่วยงาน และบางส่วน
จบการศึกษาในระดับนี้แล้ว

การศึกษาระดับ ปวส. ปี 2562 เป็น
โครงการใหม่ท่ีบริ ษัทให้พนักงาน
บริการชุมชนจำานวน 18 คนเข้าศึกษา
ในระดับ ปวส. สาขางานแม่บ้าน 
วิทยาลัยเอี่ยมละออ โดยบริษัทเป็น 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การส่งเสริมการศึกษาบุตรพนักงาน ปี 
2562 บริษัทมอบทุนให้บุตรพนักงาน
ท่ีมีอายุงาน 1 ปีข้ึนไป จำานวน 533 ทุน 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22

1.1

1.2

1.3

เพ่ือพัฒนาอาขีพเสริมให้กับพนักงาน LPC  
ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมวิชาชีพในปี 2562 
ในหลักสูตร นวดแผนไทย โดยมีผู้สนใจสมัคร
และเข้าร่วมจำานวน 47 คน โดยบริษัทเป็น 
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ท้ังหมด

LPC สนับสนุนและช่ืนชมพนักงานบริการ
ชุมชนท่ีทำาความดีจากการเก็บทรัพย์สิน 
พร้อมท้ังส่งคืนผู้รับ และการช่วยเหลือ 
ผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี มีพนักงาน 
บริการชุมชนทำาความดี จำานวน 433 คร้ัง 
ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 
(ข้อมูลสะสมต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2562)

การส่งเสริม
ด้านการศึกษา

การส่งเสริม
วิชาชีพ

การส่งเสริม
พนักงานทำาความดี

3

2

มีการจัดแบ่งพนักงานบริการชุมชนออก
เป็นกลุ่มโครงการ เพ่ือทำาความสะอาดพ้ืนท่ี
สาธารณะต่างๆ ได้แก่ วัด ชุมชน สถานี
ตำารวจ และชายหาด เป็นต้น ซ่ึงมีการจัด
กิจกรรมจิตอาสาท้ังหมด 2,728 คร้ัง เพ่ิมข้ึน 
จากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28  
(ข้อมูลสะสมต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2562)

การช่วยเหลือสังคม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา

4

การส่งเสริม
และสร้างความสุข
ให้กับพนักงานบริการชุมชน 

5

โครงการจดแล้วไม่จน เพ่ือช่วยพนักงาน
บริการชุมชนปลดหน้ีนอกระบบ ปี 2562 
มีผู้เข้าร่วมโครงการและปลดหน้ีนอก
ระบบแล้ว จำานวน 63 คน ลดลงจาก 
ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 โดย
บริษัทมีการติดตามผลและให้พนักงาน
บริการชุมชนบันทึกรายรับ - รายจ่าย 
ประจำาวัน เพ่ือไม่ให้กลับไปเป็นหน้ี 
นอกระบบซำา้อีก

5.1
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6
โครงการรักการออม เป็นโครงการ
ท่ีสนับสนุนให้พนักงานมีเ งินออม 
พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์และฝากเงินต้ังแต่ 100 บาท
ข้ึนไป โดยหักจากเงินเดือน เม่ือฝาก
ครบ 12 เดือน บริษัทจะสมทบเงินฝาก
ให้เดือนละ 50 บาท โดยฝากเข้าบัญชี
ของพนักงานปีละ 1 คร้ัง (เร่ิมจ่ายเงิน
สมทบคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม 2562) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำานวน 437 คน 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ในช่วง
เวลาเดียวกัน จากปี 2561 

ตรวจสุขภาพประจำาปี เป็นสวัสดิการท่ี
บริษัทจัดให้พนักงานทุกคน โดยจะมี
การตรวจสุขภาพเป็นประจำาปีละ 1 คร้ัง 
ปี 2562 มีพนักงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ จำานวน 1,384 คน

กิจกรรม Outing หัวหน้างานบริการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหัวหน้างานและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
โดยกิจกรรมจัดข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม 
2562 ณ จังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำานวน 192 คน 

โครงการข้าวหม้อเดียวกัน เพ่ือช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย (อาหารกลางวัน)  
ของพนักงานบริการชุมชน และสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงาน
บริการชุมชนในโครงการเดียวกัน โดย 
ปี 2562 มอบข้าวสารแล้ว จำานวน  
6,760 ถุง เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 16 จากปี 2561

โครงการข้าวสารราคาถูก จำาหน่าย
ข้าวสารราคาต้นทุน เพ่ือช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพให้กับพนักงานบริการชุมชน 
โดยจำาหน่ายท้ังหมด จำานวน 1,745 ถุง

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

การผลิต
นำ้าหมักจุลินทรีย์

การผลิตนำา้หมักจุลินทรีย์สำาหรับใช้ในกิจกรรม
ทำาความสะอาดภายในโครงการ จำานวน 
60,143 ลิตร (ข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2562)

จากการดำาเนินงานของ LPC ท่ีมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำาไรมาตลอดหลายปี LPC จึงมีการจัดทำา Social Enterprise Standard  
Checklists (จำานวน 22 ข้อ) เพ่ือให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดย Social Enterprise Standard Checklists แบ่งเป็น 2 หมวด ดังน้ี

Social Enterprise Standard Checklists

หมวดที่ 1  คุณสมบัติของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบด้วย 5 หมวดย่อย คือ

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 ประกอบด้วย 1 หมวดย่อย คือ การสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการชุมชน (จำานวน 8 ข้อ)

1. การกำาหนดวัตถุประสงค์ทางสังคม (จำานวน 3 ข้อ)

2. รายได้หลัก (จำานวน 1 ข้อ)

3. นโยบายและระบบการจ้างงานที่เป็นธรรม (จำานวน 4 ข้อ)

4. กระบวนการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคม (จำานวน 3 ข้อ)

5. การจัดการผลกำาไร (จำานวน 3 ข้อ)

ปี 2562 LPC ดำาเนินงานตาม Social Enterprise Standard Checklists ครบเรียบร้อยทั้ง 22 ข้อ
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สถาบันแอล.พ.ีเอ็น. เป็นหนว่ยงานท่ีทำาหนา้ท่ีสง่เสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานมีการเรยีนรู ้เพ่ือ

พฒันาทักษะในการทำางาน พรอ้มท้ังจดัทำาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 

โดยปี 2562 เป้าหมายมุ่งเนน้ดา้นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) ให้

กับพนักงานได้มีช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากร (Competency-Based Development) เพือ่สง่เสรมิให้บุคลากรมีความกระตอืรอืรน้

ในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามที่องค์กรคาด

หวัง ซ่ึงจะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ เพื่อวัดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ี

สะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด และนำามาวางแผนพัฒนารายบุคคล 

รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีหัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย ในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้ 

1

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ 
คุณลักษณะท่ีทุกคนในองค์กรจำาเป็นต้องมี  
โดยการทบทวน กระตุ้นให้เกิดการนำาไปใช้  
และวัดผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม 
คนเก่งและคนดทีีจ่ะชว่ยสนบัสนุนใหอ้งคก์ร 
บรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์ 
ที่องค์กรกำาหนด 

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีบุคลากรแต่ละสายงานจำาเป็น
ต้องมี เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามลักษณะ 
งานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้นำา รวมถึงความรู้ ทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการท่ีจำาเป็นสำาหรับระดับ
บริหารและหัวหน้างานท่ีมีหน้าท่ีในการ 
บริหารงานและบริหารทีม 

การพัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency หรือ  
C-L-A-S-S-I-C)

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความรู้ในงาน 
(Functional Competency)

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาวะผู้นำา
(Leadership Competency) 

2 3
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นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development) ท้ัง 3 ด้าน ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละปี สถาบัน 

แอล.พี.เอ็น. ไดมี้การกำาหนดเป้าหมายการฝกึอบรมประจำาปีของพนกังานเฉลีย่เท่ากบั 56 ช่ัวโมงตอ่คน และแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยในแตล่ะไตรมาส  

เท่ากับ 14 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งในตลอดปี 2562 ผลปรากฎว่าพนักงานผ่านการอบรมเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 57 ชั่วโมงต่อคน มากกว่าเป้าหมายปกติที่ได้ 

กำาหนดไว้ โดยในปี 2562 มีจำานวนพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 1,686 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 782 คน และผู้หญิง 904 คน 

พนักงานผ�านการอบรมเฉลี่ยแล�วเท�ากับ

57 ชั่วโมง/คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เข�าร�วมการอบรม

1,686 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เข�าร�วมการอบรม

904 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เข�าร�วมการอบรม

782 คน
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ในการฝึกอบรมพนักงานนั้นทางสถาบันได้แบ่งหลักสูตรการอบรมตามความเหมาะสมของตำาแหน่งและการนำาไปใช้ประโยชน์ในงาน โดยใน 

การอบรมนั้น ทางสถาบันได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน LPN พนักงานบริษัทในเครือ และ LPN Team โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  

4 ด้านหลัก สำาหรับพนักงาน LPN ได้แก่

Elective
Course

Functional
Course Managerial

& Leadership Course

Effective
Supervisory

Skill

Leader
as Coach

First Line
Manager

The Seeds

Manager
as Coach

Preventive
& Maintenance

Service
Community

Mgt.

Support
Function Mgt.

Community
Mgt.

Sales
Mgt.

Project
Mgt.

S-E-R-V-I-C-E-S
Core Course

หลักสูตรหลัก 
Code of Conduct

LPN Way

1

เป็นการอบรมท่ีมุงเน้นให้พนักงานทราบเพ่ือ
ปฏิบัติตามหลัก Core Corperate ของบริษัท
เพ่ือให้ในการทำางาน ได้แก่ วิถีแอล.พี.เอ็น. 
(LPN Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
LPN SERVICES Culture, LPN Business 
Practice Platform (3-6-8-10) และความ 
รับผิดชอบต่อสังคมรวม เป็นต้น 

หลักสูตรหลัก (Core Course)  

4

เป็นการท่ีบริษัทส่งพนักงานและพนักงานใน
เครือออกไปฝึกอบรมหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานภายนอก เพ่ือนำากลับมาปรับใช้
ให้เข้ากับวิถี LPN Way ในการพัฒนาการ
ทำางานต่อไป 

หลักสูตรการอบรมภายนอก  

2

มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการ
บริหารจัดการและการสอนงาน เช่น การ
พัฒนาผู้นำาทีมสู่ความสำาเร็จ การใช้งานระบบ 
Service Evaluation สำาหรับประเมินการ
บริการพนักงาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
Team Leader Excellence เป็นต้น 

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Course)   

3

เป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ตามจุดอ่อน จุดแข็ง จากผลการดำาเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมา ควบคู่ไปกับความรู้และทักษะท่ี
สำาคัญในการประกอบวิชาชีพ โดยแผนอบรม
แยกตามประเภทงานหลัก ได้แก่ งานโอน-
งานขาย งานบริหารโครงการ งานบริหาร
ชุมชน งานบำารุงรักษา งานฝากขายฝากเช่า 
สายงาน support เป็นต้น 

การอบรมด้านความรู้ในงาน
 (Functional Course) 



102 AS PROCESS

สืบเนื่องจากกลยุทธ์ Year of Excellence เพื่อให้เกิดการนำาหลักการนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทางสถาบันแอล.พี.เอ็น. จึงได้มีนโยบายการ

พัฒนาบุคลากร ซึ่งเรียกว่า “People Excellence” เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรของบริษัทให้ตอบรับกับกลยุทธ์และสามารถเป็นตัวแทนของ

บริษัทในการเข้าถึงลูกค้าได้ ประกอบกับท่ี “People Excellence” นั้น เป็นพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนโดยการทำางาน

ร่วมกบัโครงการ Make It Simple ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานทำางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยกระบวนการคดิท่ีช่วยให้การทำางานเป็นเรือ่งท่ีไมซั่บซ้อน

และสะดวกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมไปจนถึงลูกค้าด้วยเช่นกัน 

ในปี 2562 รูปแบบการฝึกอบรมของบริษัทจึงเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ให้บริการที่ให้ “มากกว่าบริการ” ด้วย Concept ที่ต่อยอดมาจาก 

“People Excellence” คือ การสร้างคนให้เป็น Proficient หรือ “คนเก่งมือโปร” รายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดการอบรมพนักงานในปี 2562 

1.1  การอบรมด้านพัฒนาการบริหารจัดการ
  จำานวน 17 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

1 การฝึกอบรมพนักงาน LPN 

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมด้านพัฒนาการบริหารจัดการ 

1

2

3

4

• การพัฒนาผู้นำาทีมสู่ความสำาเร็จ (Follow up) 
• การใช้งานระบบ Service Evaluation สำาหรับประเมิน การบริการพนักงาน 
• การออกแบบและการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น 

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

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

• รหัสบริการเชิงรุก LPN Proactive SERVICES 
• Unlock Your Potential 
• Trust Management 
• การจัดทำา Facebook Ads 

   รวมทั้งหมด

20
 321

20

201 
25 
30 
32 

398 
20 

220 

327 
24 
25 

160 
12 

391 
25 
12 

107 

2,370

3
2
9

42 
72 
24 
9 
4 

30 
2

8 
52 
16 
4 
6 

8 
8 
4 
3 

306

ไตรมาส
ท่ี 

หลักสูตร จำานวนผู้เข้าอบรม
(คน) 

จำานวนช่ัวโมง
อบรม/คน 

จบการทำางาน

People Excellence

ผลการพัฒนาและฝึกอบรม
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จากคอร์สฝึกอบรมที่สถาบันแอล.พี.เอ็น. จัดให้มีด้านพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา

พนักงานให้เป็น Proficient เพิ่มเติม ได้แก่ การฝึกอบรม Service Evaluation ซึ่งเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำาความเข้าใจความต้องการของ

ลูกค้า ผ่านทางความพึงพอใจ หรือ หลักสูตร SMTC ซ่ึงเป็นการอบรมพนักงานขายให้เป็น Living Advisor สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า 

โดยใส่ใจบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้เพื่อให้เกิดความประทับใจและไว้วางใจในสินค้าและบริการของ LPN อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

ใส่ใจบรกิารตัง้แตช่่วงกอ่นซ้ือ เช่น โทรศพัท์ตอ้งมีการตอบกลบัลกูคา้พรอ้มข้อมลูท่ีเป็นประโยชนก์บัลกูคา้ภายใน 15 นาที มีการฝกึฝนการนำาเสนอ 

การขายและตอบคำาถามลูกค้าได้ชัดเจน รวมไปถึงเอกสารเสนอขายครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในระหว่างการซ้ือขาย 

พนักงานจะทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดและสะดวกท่ีสุดกับลูกค้า และช่วยใน 

การอำานวยความสะดวกให้ลูกค้าผ่านช่องทาง online 24 ช่ัวโมงในทุกวัน จนกระท่ังหลังการซ้ือพนักงานต้องดูแลเรื่องการส่งมอบสินค้า 

ให้ตรงเวลา ติดตามหลังการส่งมอบ และหากการส่งมอบไม่ตรงตามกำาหนดต้องแจ้งกับลูกค้าให้เร็วที่สุด 

1.2  การอบรมด้านความรู้ในงาน
  แบ่งตามสายงาน จำานวน 30 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

People Excellence

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมด้านความรู้ ในงาน

1

1

2

3

4

1

2

3

4

• Administrating Portal for ArcGIS 
• การใช้งานโปรแกรมแผนที่ (ArcGIS) 

• LPN & TEAM Sharing ครั้งที่ 1/2562 
• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• การออกแบบและก่อสร้างอาคารในบริเวณแผ่นดินไหว
 และการแก้ไขปัญหาฐานรากเยื้องศูนย ์

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

• LPN Team ครั้งที่ 3/2562 
• การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

• CM New Staff 
• พัฒนาพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ชุมชนใหม่ และช่างชุมชนใหม่ 

• CM New Staff 

• CM New Staff 
• ทบทวนความรู้เรื่องบัญชีการเงิน และกฎหมายอาคารชุด 
• ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

• ระบบวางแผนพัฒนาตนเอง (IDP) 
• CM New Staff 

17 
21 

123 
45 

26 

40 

62 
40 

64 
43 

39 
11 

8 

17 
168 
193 

22 
14 

7
28

3 
3 

6 

3 

3 
5 

3 
3 

120 
6 

40 

40 
12 
4 

4 
40 

ไตรมาส
ท่ี 

หลักสูตร จำานวนผู้เข้าอบรม
(คน) 

จำานวนช่ัวโมง
อบรม/คน 

งานขาย – โอน (2 หลักสูตร) 

งานบริหารโครงการ (7 หลักสูตร)  

งานบริหารชุมชน (5 หลักสูตร)
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• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมด้านความรู้ ในงาน (ต่อ)

ไตรมาส
ท่ี 

หลักสูตร จำานวนผู้เข้าอบรม
(คน) 

จำานวนช่ัวโมง
อบรม/คน 

งานบำารุงรักษา (11 หลักสูตร) 

งานฝากขาย – ฝากเช่า (1 หลักสูตร) 

Support (2 หลักสูตร) 

งานบริการชุมชน (2 หลักสูตร) 

1

2

3

4

3

4

1

2

3

4

• Young Leaders For P&M 
• ความรู้เบื้องต้นระบบบำาบัดนำ้าเสีย 
• P&M New Staff 

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

• P&M New Staff 
• การออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น 
• ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

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

• LPN Broker พิชิตเป้าหมายสไตล์ Real Estate Broker มืออาชีพ

• Program Office 365 
• ระบบภูมิสารสนเทศ GIS 

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่ 

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่ 

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่ 

• เตรียมความพร้อม พนักงานบริการชุมชนใหม่ 
• โครงการพัฒนาบุคลากร “แจ๋ว Premium” 
 
   รวมทั้งหมด

22 
71 
34 

22 
16 
33 

29 
45 

107 

8 
42 
54 
27 
24 

28

35 
15 

210 

150 

241 

235 
19 

2,420

 88 
16 

120 

8 
40 
8 

8 
8 
4 

32 
8 
8 
8 
8 

8

8
24

96 

80 

48 

8 
16 

982
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ในช่วงปลายปี 2562 บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด (LPC) ได้เริ่มขยายงานบริการทำาความสะอาดในห้องชุดไปสู่กลุ่มลูกค้า

ระดับ Premium ด้วยการกำาหนดมาตรฐานการบริการข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการลูกค้าระดับ Premium สำาหรับโครงการท่ีบริหารโดย 

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด และโครงการภายนอก โดยในการยกระดับมาตรฐานการบริการนี้ ทาง LPC ได้ร่วมกับสถาบัน

แอล.พี.เอ็น. ในการฝึกอบรมแม่บ้านให้มีความสามารถในการให้บริการทำาความสะอาดท่ีนอกเหนือจากการทำาความสะอาดแล้ว ยังมีการอบรม

เรื่องการปฏิบัติตนกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการบริการมาตรฐาน Premium อย่างแท้จริง โดยให้มีการคัดกรองแม่บ้านที่ต้องผ่านมาตรฐาน

เฉพาะสำาหรับโครงการ Premium ซึ่งจะมีความสามารถ แตกต่างจากแม่บ้านโดยทั่วไป มี Checklist อุปกรณ์งาน Premium โดยเฉพาะ ซึ่งในการ 

ให้บริการนั้น พนักงานแม่บ้านจะได้รับการอบรมให้ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุก Touch Point ท่ีลูกค้าสัมผัสได้ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการให้

บริการ Service Excellence โดยครอบคลุมการดำาเนินงานตั้งแต่กระบวนการก่อนวันให้บริการ ในวันให้บริการในห้องชุด จนถึงหลังการให้บริการ 

จะมีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือนำาไปปรับปรุงยกระดับการบริการต่อไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการในแบบ Premium 

อย่างแท้จริง 

ยกระดับมาตรฐานการบริการแม่บ้านทำาความสะอาดในระดับ Premium 

1.3  หลักสูตรอบรมภายนอก
  ไตรมาสที่ 4 มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมภายนอก จำานวน 18 หลักสูตร แบ่งตามบริษัทในเครือแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป  

  รายละเอียดดังนี้ 

• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมภายนอก

1

2

3

4

ไตรมาส
ท่ี 

บริษัท จำานวน 
ผู้เข้าอบรม (คน) 

ค่าใช้จ่าย
(บาท)  

จำานวน
หลักสูตร

79,612 

32,785 

90,050 

89,766 

292,213

23 

2 

8 

8 

41

8 

2 

4 

4

18 

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

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด  

   รวมทั้งหมด
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• ตาราง : รายละเอียดหลักสูตรการอบรมสำาหรับพนักงานของ LPN Team 

นอกจากการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำางานของพนักงานในองค์กรแล้ว บริษัทยังมีการจัดอบรมสำาหรับพนักงานของ LPN Team 

ด้วย โดยมีการจัดอบรม จำานวน 8 หลักสูตร รายละเอียดนี้

2 การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานของ LPN Team 

1

2

3

4

ไตรมาส
ท่ี 

หลักสูตร จำานวนผู้เข้าอบรม
(คน) 

จำานวนช่ัวโมง
อบรม/คน 

• LPN & TEAM Sharing ครั้งที่ 1/2562 
• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

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

• ประชุม LPN Team ครั้งที่ 3/2652 
• การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

   รวมทั้งหมด

49 
17 

43 

10 

58 

47 
62 

50 
7 

343

3 
3 

6 

8 

3 

3 
5 

3 
3

37 
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การฝ�กอบรม
พนักงาน LPN 

การอบรมด�านพัฒนาการบร�หารจัดการ

17 หลักสูตร

การอบรมด�านความรู�งาน

30 หลักสูตร

หลักสูตรอบรมภายนอก

18 หลักสูตร

งานขาย – โอน (2 หลักสูตร) 

งานบร�หารโครงการ (7 หลักสูตร)  

งานบร�หารชุมชน (5 หลักสูตร) 

งานบำรุงรักษา (11 หลักสูตร) 

งานฝากขาย – ฝากเช�า (1 หลักสูตร) 

Support (2 หลักสูตร) 

งานบร�การชุมชน (2 หลักสูตร) 

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

บร�ษัท ลุมพ�นี โปรเจค มาเนจเมนท� เซอร�ว�ส � จำกัด  

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

บร�ษัท ลุมพ�นี พรอพเพอร�ตี้ มาเนจเมนท� จำกัด  

1

1.1

1.2

1.3

การฝ�กอบรมสำหรับ
พนักงานของ LPN Team 

2

8 หลักสูตร65 หลักสูตร

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

343 คน

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

2,370 คน

จำนวน 
ชั่วโมงอบรม/คน 

306 คน
จำนวน 

ชั่วโมงอบรม/คน 

37 คน

 รวมทั้งหมด

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

2,420 คน

จำนวน 
ชั่วโมงอบรม/คน 

982 คน

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

41 คน

การอบรมพนักงานในปี 2562 
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นอกจาสถาบันแอล.พี.เอ็น. จะจัดให้มีการฝึกอบรมสำาหรับพนักงาน LPN พนักงานบริษัทในเครือ และ LPN Team แล้ว ทางสถาบันยังได้มีโอกาส

ต้อนรับคณะเย่ียมชมงานพร้อมท้ังจัดหาวิทยากร เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้องค์กรในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับคณะเยี่ยมชม 

งานภายนอก โดยในปี 2562 มีคณะเยี่ยมชมงานเข้าดูงานจำานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมและอาเซียน คณะกรม

ช่างโยธาทหารอากาศ กองวิทยาการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยแบ่งหัวข้อในการเยี่ยมชมออกเป็น 4 หัวข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงาน 

• ตาราง : การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานและการแบ่งปันความรู้สู่ภายนอกองค์กร

1

2

3

4

ไตรมาส
ท่ี 

หัวข้อการเย่ียมชม วิทยากร หน่วยงาน
ท่ีเข้าเย่ียมชมงาน 

• ธุรกิจเพื่อสังคม 

• การบริหารงานโครงการ 

• Smart Home / Smart Life 
 ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ใช้
 พัฒนาใช้งานในที่พักอาศัย

• การบริหารงานโครงการ

1. คุณสุรัสวดี  ซื่อวาจา 
2. คุณประพันธ์ศักดิ์  รักษ์ไชยวรรณ

1. คุณบัณฑิต  ดลเกียรติกุล 
2. คุณอดิศักดิ์  กล่อมแสง 
3. คุณอมร  คณะศรี 
4. คุณสุภาพร  ชุมวรฐายี 

1. คุณสุวัฒนา  แซ่ตั้ง 
2. คุณวัลลภ  วงศ์เมืองแก่น
 

1. คุณอดิศักดิ์  กล่อมแสง 
2. คุณสุภาพร  ชุมวรฐายี

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมและอาเซียน 
จำานวน 15 คน 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ  
กองวิทยาการ 
จำานวน 20 คน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
จำานวน 4 คน 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ  
กองวิทยาการ  
จำานวน 37 คน 
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นอกจากท่ี LPN จะไดม้โีอกาสตอ้นรบัและให้ความรูค้ณะเยีย่มชมจากหนว่ยงานภายนอกแลว้ ยังไดม้กีารเผยแพรแ่บ่งปันองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์

ของบรษัิทออกไปสูภ่ายนอกเพือ่ให้เกดิประโยชนส์ูภ่ายนอกเช่นกนั ด้วยการแบ่งปันองคค์วามรูโ้ดยผูบ้รหิารของบรษัิท จำานวน 4 ครัง้ ซ่ึงรายละเอียด 

การให้ความรู้ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน ตามแนวทางดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการซึ่งเป็น Core Corporate ของบริษัทหรือ 6 GREEN LPN ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญมาโดยตลอดและ 

ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทที่เป็นที่รับรู้สู่ภายนอก รายละเอียดการแบ่งปันองค์ความรู้ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

การแบ่งปันองค์ความรู้สู่ภายนอก  

งบประมาณที่ใช้ในการอบรมและสัมมนาของพนักงาน 

• ตาราง : การต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานและการแบ่งปันความรู้สู่ภายนอกองค์กร

1

2

3

4

ไตรมาส
ท่ี 

รายละเอียดการแบ่งปันองค์ความรู้ วิทยากร 

หัวข้อ  :  Facility Management & Property Management 
จัดโดย  :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ  :  การบริหารจัดการชุมชน (ชุมชนน่าอยู่) 

จัดโดย  :  การเคหะแห่งชาติ

หัวข้อ  :  แนวพระราชดำาริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน 

   ลดความเหลื่อมลำ้า หนุนเศรษฐกิจฐานราก จากเหนือจรดชายแดนใต้    

จัดโดย  :  ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ  :  ยุคสงครามเย็น USA - CHINA  

จัดโดย  :  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณธำารงค์พล  แดงบุบผา 

คุณสมศรี  เตชะไกรศรี

คุณสุรัสวดี  ซื่อวาจา 

คุณพิเชษฐ   ศุภกิจจานุสันติ์

13.27%

31.95%

ค�าใช�จ�ายในการ

อบรมสัมมนาภายนอก

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ

54.78%

ค�าใช�จ�ายในการ

อบรมสัมมนาภายนอก

4,756,893.73 บาท 

2,774,804.00 บาท 

1,151,898.69 บาท 

8,683,596.42
บาท

ในป� 2562

ค�าใช�จ�ายการอบรม

และสัมมนา

ของพนักงานรวมทั้งสิ�น



นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
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ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บรษัิทสรา้งสรรคอ์สงัหารมิทรพัย์ท่ีแสดงถงึความเป็นผูน้ำานวตักรรม
เพื่อความย่ังยืนด้านท่ีอยู่อาศัยผ่านกรอบการดำาเนินงานของบริษัท ท้ังในเชิงกลยุทธ์  
ผลติภณัฑ ์และกระบวนการ โดยไดใ้ห้ความสำาคญักบัการพฒันานวัตกรรมทุกรปูแบบ รวมถงึ 
สง่เสรมิให้เกดิบรรยากาศในการสรา้งนวตักรรมในทุกกระบวนการดำาเนนิงาน ดว้ยการกำาหนด
ให้หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การคิดนอกกรอบ” ซ่ึงจะเป็นตัวขับเคลื่อนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารและพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเพ่ิมคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกรอบการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัท
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำาเนินการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

คือ นวัตกรรมที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร เช่น ชุมชนน่าอยู่

เพื่อทุกวัย

คือ นวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบห้องชุดใน

รูปแบบ LPN Design การออกแบบโครงการสีเขียว หรือการพัฒนาพื้นที่

ใช้สอยในส่วนต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง 

ต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การนำาระบบ B.I.M เข้ามาใช้ใน

กระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน

1 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

2 นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์

3 นวัตกรรมเชิงกระบวนการ 
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นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์

1 PDC (Product Development Centre)

เพ่ือให้การออกแบบผลติภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทไดพ้ฒันาศูนย์วจิยัและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ของ LPN (Product Development Centre - PDC) ขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ

ผู้อยู่อาศัยมากที่สุด 

• Mock up Centre
PDC ได้มีการทำาโมเดลเสมือนจริงขนาด 1:1 หรือ Mock up Centre ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์

ท่ีถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยจะจัดสร้างแบบจำาลองขนาดเท่าจริงท่ีมีรายละเอียด เพ่ือใช้ศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพท้ังหมด

ของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้พ้ืนท่ี ความปลอดภัย รวมไปถึงความรู้สึกระหว่างการ 

ใช้งาน โดยนักวิจัยจะทำางานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงเพื่อประเมินความเป็นไปได้ใน 

การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงต่อไป 

• Material Library 
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งศูนย์เก็บตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือศึกษาและทดลองหาวัสดุท่ีมีความสวยงาม คงทน ท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดสำาหรับการใช้งานในโครงการโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงคุณสมบัติวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ 

จากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานฉลากเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานระบบ

คุณภาพ (ISO) มาตรฐาน NFPA (The National Fire Protection Association) เป็นต้น 

• Energy Centre
เพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code, BEC) และมีประสิทธิภาพตาม

ท่ีบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ PDC จึงมีการประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานอยู่ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าระบบประกอบอาคารทั้ง 5 ระบบ คือ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบ

ผลิตนำ้าร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม รวมไปถึงวัสดุที่เลือกใช้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในทุกอาคารที่ได้รับการออกแบบ 
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2 Smart Living 

Smart Money (Save Energy)

เมื่อคุณลืมปิดแอร์หรือไม่แน่ใจว่าคุณลืม
ตั้งเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้
ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทดลองนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในบางโครงการ คือ การใช้ IoT 

(Internet of Things) เชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบ

ควบคุมความเย็น และระบบอื่นๆ ทั้งภายในบ้านหรือห้องชุด โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ผ่านแอพพลิเคชั่น LPN Smart Room บน

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระบบฟอกอากาศอัตโนมัติภายในห้องพัก รวมถึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะอย่างแท้จริง 

Smart Connect

ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณ
ไม่ตกเทรนด์สามารถเชื่อมต่อสู่โลก
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย 
ผ่านระบบไร้สาย

Smart Security

สร้างความอบอุ่นให้กับคุณ ด้วยระบบ
ความปลอดภัย จากการแจ้งเตือนทางมือถือ 
เมื่อมีการเปิดประตู ช่วงที่คุณไม่อยู่ หรือ
ในยามที่คุณหลับ และยังเพิ่มความปลอดภัย 
ในกรณีลิมเปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ก็สามารถดู
และสั่งงานปิดเตาได้จากมือถือ

Smart Room

เพียงปุ่มเดียว เปิด-ปิดทุกอย่างได้และสั่งงาน
จากมือถือได้ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ
จะสบายแค่ไหน ถ้าให้เครื่องปรับอากาศเปิด
และทำาความเย็นไว้พร้อมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน



114 INNOVATION

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

1 BIM   

ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยการนำาเอานวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาภายในองค์กร สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการทำางานอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นกระบวนการทำางาน 
ที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้อย่างสมำ่าเสมอ

บริษัทได้นำาระบบ BIM (Building Information Modeling) เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยยกระดับการทำางานเบื้องหลัง ลดระยะเวลาในการทำางาน 
และลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง มาตั้งแต่ปี 2557 ซ่ึงมีผลทำาให้ต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการลดลง โดยบริษัท 
ได้ทำาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานการทำางานบนระบบ BIM หรือ BIM Excecution Plan สำาหรับ LPN โดยเฉพาะ 
โดยมีการจัดตั้งกระบวนการทำางานร่วมกันของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากแบบจำาลองสามมิติได้สูงสุด นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว 
ยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างท่ีสามารถแบ่งปันให้ทีมงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ  
ในการทำางานจากฐานข้อมูลกลางร่วมกัน

การใช้ประโยชน์จาก BIM แบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

ในปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบ BIM เพ่ือบริหารโครงการและสนับสนุนการก่อสร้าง

ทั้งหมด 3 ด้าน คือ 3D, 4D และ 5D คือ ด้านคุณภาพ เวลา และราคา ซึ่งเป็น

หัวใจสำาคัญของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามกลยุทธ์  Q-C-S-E-S+P 

ของ Green Construction Process  

ในปี 2562 นี้ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDC) กำาลังอยู่ในระหว่าง

การศึกษาการใช้ระบบ BIM และโมเดลสามมิติเพ่ือการบริหารจัดการอาคารชุด  

ท้ังแผนการเปิดใช้อาคาร (Operate) แผนซ่อมบำารุงเชิงแก้ไข (Corrective  

Maintenance) และแผนซ่อมบำารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดย

ใช้ข้อมูลกลางจากแบบจำาลองสามมิติของระบบ BIM ในการพัฒนาแผน โดยมี 

จดุมุง่หมายเพือ่ใชใ้นการบรหิารจดัการอาคารมากกวา่ 300 อาคารท่ีอยู่ในความดแูล

ของ LPP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต  

7D
O&M

7D (Operation and Maintenance)
ใช�ข�อมูลและแบบจำลองในการจัดการบร�หารอาคาร

(Facility Management)

Typical BIM Uses

5D (Cost)
ใส�รายละเอียดด�าน “ราคา” ลงในแบบจำลอง

และใช�ข�อมูลเพ�่อประเมินปร�มาณวัสดุที่ต�องใช�

รวมถึงการประเมินราคาวัสดุ (Quantity Take Off)

6D (Energy)
 เพ��มข�อมูลคุณสมบัติพ�เศษของวัสดุ เช�น ค�าสัมประสิทธิ์

การถ�ายเทความร�อน ค�าการสะท�อนของแสง และใช�ข�อมูลนั้น

เพ�่อจำลองสถานการณ� และว�เคราะห�การใช�พลังงานต�อไป 

(sustainability)

6D
Building Performance

5D
Cost Planning

4D
Scheduling

3D
Design & Visualization

4D (Time)
เพ��มมิติของ “เวลา” ลงในโมเดลสามมิติเพ�่อใช�

วางแผนการทำงาน และการบร�หารจัดการ

โครงการก�อสร�าง (Scheduling) 
3D (Visualize)

ใช�โมเดลสามมิติเพ�่อสื่อสารให�ทุกฝ�ายที่ทำงาน

เห็นภาพเสมือนจร�ง ลดความผ�ดพลาด

ในการประสานงาน รวมถึงเพ�่อตรวจสอบ

การซ�อนทับกันของวัตถุ เพ�่อลดความผ�ดพลาด 

ในการก�อสร�างจร�ง (Clash Detection) 

ระบบ BIM คืออะไร 

ระบบ BIM หรือ Building Information 
Modelling คือแบบจำาลอง 3 มิติ ที่มีข้อมูล 
หรือ Intelligent Information ผูกอยู่กับ
แบบจำาลองเพื่อทำาให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็น
ส่วนประกอบและสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล 
อาทิ รายละเอียดวัสดุ ปริมาณวัสดุก่อสร้าง 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบก่อสร้าง
ได้แบบ Real Time นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การคำานวณ
พลังงานที่จะใช้ในอาคาร สร้างแบบจำาลอง  
หรือ Digital Prototype Model ที่
เสมือนจริงได้ก่อนการก่อสร้างจริงอีกด้วย 
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2 การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อผู้อยู่อาศัย
แนวคดิการให้บรกิารเพือ่เตมิเตม็ Lifestyle ของผูอ้ยูอ่าศัย ด้วยการเป็นท่ีปรกึษาดา้นการอยูอ่าศยั ภายใตแ้นวคิด “ชุมชนนา่อยู่เพือ่ทุกวยั”  
โดย LPN มีทีมบริหารจัดการชุมชนมืออาชีพ คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ที่รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล 
ISO 9001 และสง่เสรมิความพอด ีให้การอยู่รว่มกนัอย่างลงตวัท้ังทางกายภาพ สงัคมคณุภาพ และคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ด้วย Green Community Standard ผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน อาทิ 

• LPN WE CARE APP 
คือ Application บนมือถืออย่างเป็นทางการของ LPN ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นเสมือนผู้ช่วยที่สำาคัญ

ในการจัดการให้ชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมในโครงการ LPN เป็นเรื่องง่าย สะดวก 

รวดเร็วย่ิงข้ึน ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต 

มากขึ้น โดยแอพพลิเคชั่น LPN WE CARE นั้น ประกอบไปด้วย การให้บริการดังต่อไปนี้

  1. บริการรับชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่านำ้า ค่าไฟและค่าส่วนกลางผ่านระบบ Bill Payment  

  2. บริการแจ้งเตือนรับพัสดุ

  3. บริการรับแจ้งซ่อม 

  4. การติดต่อสื่อสารนิติบุคคลผ่านช่องทาง Online

• LPN Living Solution
ด้วยความใส่ใจของ LPN ท่ีมีต่อลูกค้า บริษัทได้มีบริการงานซ่อมแซมและการจัดการงานก่อสร้าง 

เพือ่อำานวยความสะดวกให้กบัลกูคา้ท่ีตอ้งการปรบัปรงุห้องชุดและปรบัเปลีย่นอปุกรณต่์างๆ ในห้องชุด

อย่างครบวงจร รวมไปถงึการให้บรกิารปรบัปรงุอาคารชดุ ดว้ยการดำาเนนิงานผา่นทีมงานท่ีมคีณุภาพ

งานของ LPN ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเรา  

โดยผูอ้ยูอ่าศยัสามารถตดิตอ่งานบรหิารกบัทีมงาน LPN Living Solution ผา่นทางชอ่งทาง โทรศพัท์ 

Facebook LPN Living Solution และ Line ID

ซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด 

บริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด 

เนรมิตห้องชุดให้ดูใหม่ พร้อม

ปล่อยเช่าอยู่เสมอ 

ปรับปรุงอ�ค�รชุด

บริการงานวิศวกรรมและ

ปรับปรุงอาคารชุด ตอบโจทย์

ด้านงานออกแบบ ติดต้ัง  

ซ่อมบำารุงอาคารให้พร้อม 

ทุกการใช้งาน จากทีมวิศวกร

มืออาชีพจาก LPN 

ออกแบบปรับปรุงระบบบำ�บัด

นำ้�เสีย

เพ่ือขอรับบริการบำาบัดนำ้าเสีย

กรุงเทพมหานคร ให้อาคารของ

คุณสามารถประหยัดเงินได้ ถึง 

5 แสน - 1 ล้านบาทต่อปี 
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• Investment Assistance ผู้ช่วยด้านการบริหารและจัดการการลงทุนในห้องชุดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

การบริหารจัดการกระบวนการทำางานภายใน
Service Excellence 

บริการรับฝากขายฝากเช่า โดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด (LPP) ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) 
ช่วยเพิม่ชอ่งทางในการปลอ่ยเชา่เพือ่ให้เจา้ของรว่มนกัลงทุนไดร้บัผลตอบแทนท่ีนา่พงึพอใจ และช่วยลดปัญหาให้กบัผูป้ลอ่ยเช่า เพือ่ให้ความม่ันใจ
แก่กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นท้ังเจ้าของร่วมและนักลงทุน ในการจัดการความปลอดภัย ด้วยการวิธีการคัดกรองผู้เช่าก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า การดูแลบำารุง
รักษา งานระบบต่างๆ ในอาคาร ซึ่งสามารถรักษาคุณค่าและราคาทรัพย์สินให้คงอยู่ 

นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม LPN We Care เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Service Excellence  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านกระบวนการทำางานใน 
3 หัวข้อหลัก คือ 

1. Make It Simple 
ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการลดทอนกระบวนการที่ไม่จำาเป็นโดยใช้นวัตกรรมหรือวิธีการรูปแบบใหม่ 

โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ 

2. Quality Built-In
ระบบตรวจสอบผลการทำางานของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ที่ได้ตั้งไว้ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน 

3. Knowledge Management 
ศูนย์รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ในแต่ละสายงาน จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ 

รวมถงึทักษะท่ีจำาเป็นตอ่การทำางาน และเป็นเครือ่งมือชว่ยในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล รวมถงึการวางแผนการเตบิโตในสายงาน

ในระยะยาว
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เกี่ยวกับแอล.พี.เอ็น
ชื่อบริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
ลักษณะกิจการ		 :		 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์		 :		 LPN

วันที่จดทะเบียน		 :		 วันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2532

ทุนจดทะเบียน		 :		 1,475,698,768	บาท

เลขทะเบียนบริษัท		 :		 0107537002303

พื้นที่การดำาเนินธุรกิจ		 :		 ประเทศไทย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่		 :		 1168/109	ชั้น	36	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	

	 	 	 ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

ช่องทางการติดต่อ		 :		 โทรศัพท์	:	0-2-689-6888

	 	 			 เว็บไซต์	www.lpn.co.th

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย

บริษัท	พรสันติ	จำากัด	(PST)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ	

นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย	

บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด	(LPP)

ให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด	(LPS)

ให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

บริษัท	แอล	พี	ซี	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด	(LPC)

ให้บริการงานบริการด้านต่างๆ	ในชุมชน

บริษัท	ลุมพินี	วิสดอม	แอนด์	โซลูชั่น	จำากัด	(LWS)

ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ	

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer)

ธุรกิจบริการ (Service Provider)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ
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LPN  ปร ะกอบธุ ร กิ จ ด้ า นกา รพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ขาย มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย

สำาหรับผู้ท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และได้ขยายกลุ่ม 

เป้าหมายไปสู่ผู้มีรายได้ระดับกลาง-ล่างถึงบน

ต้ังแต่ปี 2560 สร้างความแตกต่างด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการ

ภายใต้แนวคิด “LPN Design” มุ่งเน้น

การออกแบบเพื่อให้คนทุกวัยสามารถทำา

กิจกรรมร่วมกันได้ รวมถึงการออกแบบด้วย

หลัก Universal Design เอื้อต่อการอยู่อาศัย 

ของผู้สูงวัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  

(Independent Elderly: IE) โดดเด่นด้วย

งานบริการหลังการขายภายใต้กลยุทธ์  

“ชุมชนน่าอยู่” โดยได้พัฒนาเป็น “ชุมชน

น่าอยู่เพื่อทุกวัย” ในเวลาต่อมาบริษัทได้

กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิด 

ความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จำาแนกออกเป็น 

14 แบรนด์ย่อย มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและ

ไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างกัน ภายใต้การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หลัก 2 รูปแบบ คือ บ้านหลังแรก

ในเมือง และบ้านหลังท่ีสองท่ีเป็นคอนโด 

พักตากอากาศ 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer)

ธุรกิจบริการ (Service Provider)

ผลิตภัณฑ์และบริการ
และตลาดการให้บริการ
ของ แอล.พี.เอ็น.
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บ้านหลังแรกในเมือง :
มุ่งส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตของคนเมือง ด้วยที่อยู่อาศัยคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม 

เน้นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดอุดรธานี ชลบุรี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา 1
แบรนด์ ลักษณะการให้บริการและกลุ่มเป้าหมาย

แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงเรือธงสำาคัญในการพัฒนาโครงการประเภท

บ้านเด่ียวและทาวน์โฮมของบริษัท เน้นความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกที่ดิน โดยโครงการแรก

พัฒนาบนทำาเลพระราม 3 เนื่องจากเป็นทำาเลที่อยู่ในเมือง แต่มีความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์

ความต้องการบ้านในเมืองสำาหรับลูกค้าท่ีมีกำาลังซ้ือสูง และมีแนวโน้มขยายครอบครัวเพื่อรองรับ

การอยู่อาศัยที่รวมคน 3 วัยไว้ด้วยกัน

แบรนด์ระดับพรีเมียมท่ีได้รับการพัฒนาข้ึน เน่ืองในโอกาสพิเศษการดำาเนินธุรกิจครบรอบ 24 ปี 

ของ LPN บนทำาเลที่มีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24

แบรนด์ระดับบนเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีอยู่อาศัยของเจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับ

สูงที่ต้องการชีวิตที่สะดวกสบายสูงสุด มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยสูง เน้น

ทำาเลเขตใจกลางศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) จำานวนยูนิตในแต่ละโครงการที่ไม่สูงมาก ทำาให้ 

ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด

แบรนด์ระดับกลาง-บน พัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

คนรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิต ทำาเลใกล้มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พัฒนาโครงการให้มีรูปแบบเป็นแคมปัสคอนโดที่มีการออกแบบ

ภายในห้องชุดด้วย New LPN Design เป็นห้องชุดแบบรูมเมท และมีพื้นที่สำาหรับการนั่ง

ทำางาน หรือประชุมระดมสมอง 

แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำางานที่เป็นผู้บริหาร อายุ

ประมาณ 30-40 ปี ทำาเลในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ติด

ถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดินทางด้วย

ทำาเลที่ใกล้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่สมบูรณ์

พร้อมต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน 

แบรนด์ระดับกลาง-บน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นสำาหรับชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ ที่นำาไปสู่คุณค่าของงานบริการ ด้วยการพัฒนา “สวนรวมใจ” (Community 

Park) สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำา

กิจกรรมร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านในโครงการ สอดรับกับ

แนวคิดของการสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่ผู้อยู่อาศัยร่วมกันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย 

และแบ่งปัน” โดยเริ่มโครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
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บ้านหลังที่ 2 :
ที่เป็นคอนโดพักตากอากาศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ต้องการมีคอนโดพักตากอากาศเป็นของตนเอง2

แบรนด์ ลักษณะการให้บริการและกลุ่มเป้าหมาย

แบรนด์ระดับกลาง ซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัย

ทำางานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้นอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องการความสะดวกในการเดินทางและ

การอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว ทำาเลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ใกล้แหล่งงาน 

และสิ่งอำานวยความสะดวก “ลุมพินี วิลล์” จึงเป็นทางเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิต

ในแบบของตนเอง ขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม

แบรนด์สำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ราคาไม่สูงมาก เน้นทำาเลที่มีศักยภาพ 

เช่ือมต่อกับระบบคมนาคมขนาดใหญ่ และยังไม่มีการพัฒนาที่พักอาศัยในลักษณะอาคาร

ชุดพักอาศัย

แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มต้น

การทำางาน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เน้นทำาเลท่ีต้ังในเขตรอยต่อระหว่างใจกลางเมืองกับเขต

รอบนอกท่ีมีความหนาแน่นสูง ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ท่ีมีความตอ้งการท่ีพักอาศัยสูง 

เพ่ือให้เป็นบ้านหลังแรกที่มีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นสำาหรับผู้ท่ีอยู่ 

ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว

แบรนด์ระดบัล่างท่ีบริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย  

ด้วยราคาท่ีจับต้องได้ ภายใต้กลยุทธ์การสร้าง “ชุมชนเมืองน่าอยู่” สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย

ระดับล่าง มีจำานวนยูนิตในโครงการสูง ห้องชุดขนาดเล็ก 21.50-26.00 ตารางเมตร  

แต่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นต่อการใช้ชีวิตภายในโครงการอย่างครบครัน  

เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยจำานวนมาก พร้อมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่ 

ผู้อยู่อาศัย

แบรนด์ระดับกลาง-บน ต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค” ผสมผสานระหว่างบรรยากาศ

ของ “สวนรวมใจ” และความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศชายทะเล มีการนำาการบริหารจัดการ

ชุมชนน่าอยู่ เป็นจุดแข็งของบริษัทนำาเสนอแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ

แบรนด์ระดับกลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายคนในวัยทำางาน ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้น 

อายุไม่เกิน 35 ปี ที่ต้องการบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นบ้านพักตากอากาศวิวชายทะเล ในราคาที่

สามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก

ของบริษัท ภายใต้การบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และการให้บริการที่สนองตอบต่อวิถีชีวิต

ของผู้ที่มาพักในรีสอร์ทคอนโด
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•  เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
•  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
•  มีกลไกที่ทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย
 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
• มีการควบคุมการทำารายการระหว่างกัน มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 เกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน

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

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

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

SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

SUPPLY CHAIN
คู่ค้า

STAFF
พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

CUSTOMER
ลูกค้า

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

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

• บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้ มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
• สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
• เคารพในสิทธิของผู้บริโภค

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

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

ประเด็นข้อกังวลและความคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ในการดำาเนินการ

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

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

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

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

รายปี

รายปี
รายไตรมาส 
รายปี
รายไตรมาส 
เป็นประจำา
เป็นประจำา

รายไตรมาส
เป็นประจำา
รายเดือน
รายไตรมาส

รายไตรมาส 
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เฉพาะกิจ
รายครี่งปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เฉพาะกิจ 
รายวัน

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

• กำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างจิตสำานึกของพนักงานภายในบริษัท และถ่ายทอดแนวคิดใน
 การรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับบริษัทคู่ค้า รวมถึงชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการหลังส่งมอบแล้ว
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล 
 การดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกำาหนดกฎบัตรท่ีชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงในกระบวนการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ
• ใช้แนวทางความยั่งยืน Triple Bottom Line (3P) อันได้แก่ ผลประกอบการ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์และกำาหนด 
 เป็นแนวทาง 3-6-8-10 อันได้แก่ 6 GREEN LPN / 8 Stakeholders / 10 Processes และให้ความสำาคัญต่อ 
 (CESR In Process) โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 6 ประการ ได้แก่
  1. Green Enterprise 
  2. Green Design Concept 
  3. Green Financial Management 
  4. Green Marketing Management 
  5. Green Construction Process 
  6. Green Community Management 
• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CESR Out Process) และได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

• การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
• การจัดการนำ้าทิ้งและการจัดการขยะภายในชุมชนลุมพินี

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

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

RESIDENTS
ผู้อยู่อาศัย

NEIGHBORS
บ้านข้างเคียง

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

LABORS
แรงงาน
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•  การป้องกันเสียง ฝุ่น และผลกระทบจากการก่อสร้าง
•  การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการทำางาน
•  การปฏิบัติตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
•  การออกแบบที่คำานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่

•  ความปลอดภัยในการทำางาน
•  ดูแลคุณภาพชีวิต ทั้งบ้านพักคนงานและสุขอนามัย
•  สิทธิและค่าตอบแทนขั้นพื้นฐาน
•  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

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

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

ประเด็นข้อกังวลและความคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ในการดำาเนินการ

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

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

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

•  QCSES+P 
•  กิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิต
•  ตรวจสุขภาพ 

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

เป็นประจำา 
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา

เฉพาะกิจ
รายวัน
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
รายสัปดาห์

รายวัน
เฉพาะกิจ
รายปี
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปี 2562 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ฉบับน้ี จัดทำาข้ึนเป็นฉบับท่ี 6 ภายหลังจาก 
ที่องค์กรได้จัดทำารายงานฉบับแรกขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเปิดเผยผลกระทบเชิงบวกและลบที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม อันเป็นผลจากการดำานินงานขององค์กร พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่างความย่ังยืนของบริษัท 
ดว้ยแนวทางบรหิารจดัการ 6 GREEN LPN ควบคู่ไปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรา้ง 
ภูมิคุ้มกัน ที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความรู้คู่คุณธรรม

ข้อมูลรายงานฉบับนี้มีรอบการรายงานข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ บริษัทได้จัดทำาเนื้อหาท้ังในเชิงข้อมูลท่ัวไป 
ขององค์กร แนวการบริหารจัดการ และตัวบ่งชี้การดำาเนินงาน อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard  
(GRI Standard) ในแบบหลัก (Core) ซ่ึงเปลี่ยนไปจากการจัดทำารายงานของปีท่ีผ่านมาท่ีใช้กรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4 พร้อมท้ังได้นำา
เสนอความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดำาเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) (Sustainable  
Development Goals 2030: SDG2030)

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

แนวทางการจัดทำารายงาน

การกำาหนดเนื้อหาและกรอบรายงาน 

Topics Aspects Disclosures on Management Approach Indicators

Sustainability Context Stakeholder Inclusiveness

Stakeholder Inclusiveness

Sustainability
Context

step 1 Identification

Materiality

step 2 Prioritization

step 4 Review

Completeness

step 3 Validation

Report

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

กระบวนการระบุประเด็นที่สำาคัญและกรอบการรายงาน 
(Defining Material Aspects and Boundary Process)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปี 2562 ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Relevant Topics) ต่อการเป็น 
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความคาดหวัง การประเมิน 
และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบขององค์กร โดยพิจารณาจากประเด็นความย่ังยืน 
(Sustainability Aspects) ตามกรอบการรายงานสากล GRI

นอกจากน้ี ยังได้นำาประเด็นความยั่งยืนที่ได้เคยพิจารณาในปีที่ผ่านมา กลับมาพิจารณาอีกครั้ง รวมไปถึงการนำา
เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม แนวทางดำาเนินงาน และการประเมินด้านความย่ังยืนจากหน่วยงานต่างๆ 
มารวมกับประเด็นอ่ืนท่ีมีอยู่ เพ่ือให้การพิจารณาประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญสำาหรับปี 2562 มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

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

ภายหลังจากการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2561 บริษัทได้นำาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
มาใช้ปรับปรุงและพัฒนารายงานในปี 2562 โดยผ่านกระบวนการทบบวนเน้ือหาและนำามาพิจารณาว่าอาจ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง (Relevant topics) กับประเด็นความย่ังยืนขององค์กร ท้ังน้ีเพ่ือให้การดำาเนินงานของ
บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีมีเก่ียวข้อง (Relevant) และมีนัยสำาคัญ (Significant) กับ
องค์กรมากท่ีสุด และใช้ประกอบการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน 
ระยะต่อไป โดยสำาหรับปี 2562 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีสะท้อนการดำาเนินงานอย่าง 
รับผิดชอบและย่ังยืนเพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมท่ีย่ังยืนได้ตามช่องทางต่างๆ ขององค์กร รวมไปถึง 
แบบสอบถามท่ีได้แนบไว้ท้ายเล่มน้ี

คณะทำางานได้เสนอประเด็นท่ีได้พิจารณาแล้วว่ามีสาระสำาคัญต่อองค์กร ต่อประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็น 
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร พิจารณาตรวจสอบชุดประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือให้ม่ันใจว่า  
ชุดประเด็นดังกล่าวครอบคลุมผลกระทบท่ีอาจเป็นผลจากการดำาเนินงานของบริษัท และเป็นประเด็นท่ีสำาคัญ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างรอบด้าน และนำาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน 
และการจัดทำารายงานความย่ังยืนในลำาดับต่อไป โดยบริษัทสามารถระบุประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อการ 
ดำาเนินงานด้านความย่ังยืนขององค์กรได้ ตามการวิเคราะห์ประเด็นท่ีมีสารสำาคัญต่อบริษัทในหน้า 128

ระบุประเด็นความยั่งยืน (Identifying Sustainability Topics)

จัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญ (Prioritizing Material Aspects)

ทบทวน (Reviewing)

ตรวจสอบประเด็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (Validating Material Aspects)

ขั้นที่	1

ขั้นที่	3

Report

ขั้นที่	4

ขั้นที่	2
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• เว็บไซต์ http://www.lpn.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”  
 หัวข้อย่อย “การกำากับดูแลกิจการท่ีดี” เร่ือง “รายงานการ 
 พัฒนาอย่างย่ังยืน”
• เอกสารเผยแพร่ฉบับภาษาไทย จำานวน 300 เล่ม  
 ฉบับภาษาอังกฤษ จำานวน 20 เล่ม

น�งส�วมนพัทธ์ ศุภกิจจ�นุสันติ์
ฝ่�ยพัฒน�แบรนด์ ส�ยง�นบริห�รแบรนด์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-285-5011-6
อีเมล : bnd@lpn.co.th
แฟกซ์ : 02-285-5017 

ประเด็นที่เป็นผลกระทบที่สำาคัญต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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สูง

กลาง

ตำา่

ตำา่ กลาง สูง

1

2

3

4

5

6

7

10

8

11

9

12

ช่องทางการเผยแพร่รายงาน

ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน
และการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

การใช้ทรัพยากรและการจัดการ (วัสดุ, พลังงาน, น้ำา, ของเสีย) 

การรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ

การจ้างงาน การฝึกอบรมแรงงานและความปลอดภัย
ในการทำางาน

ความปลอดภัยของลูกค้า

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่อุปทาน

การสื่อสารการตลาดและให้ข้อมูลลูกค้า 

ผลการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจ

การต่อต้านการทุจริต 

การดูแลชุมชนท้องถิ่น

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

บทบาทในตลาด

ประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



1296 GREEN LPN : SD REPORT 2019

หม
าย

เห
ตุ:

 1 
อ้า

งอ
ิงต

าม
วัฏ

จัก
รช

ีวิต
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ
์ (P

ro
du

ct
 L
ife

 C
yc

le
) 
ตา

มก
าร

ดำา
เน

ินก
ิจก

รร
มท

าง
ธุร

กิจ
ขอ

งก
ลุ่ม

อุต
สา

หก
รร

มก
่อส

ร้า
งแ

ละ
อส

ังห
าร

ิมท
รัพ

ย์ต
าม

กร
อบ

กา
รร

าย
งา

นส
าก

ล 
G
RI

กร
อบ

รา
ยง

าน

กา
รใ

ช้ท
รัพ

ยา
กร

แล
ะก

าร
จัด

กา
ร 

กา
รร

ับข
้อร

้อง
เร
ียน

จา
ก

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
ที่ส

ำาค
ัญ

กา
รจ

้าง
งา

น 
กา

รฝ
ึกอ

บร
มแ

รง
งา

น
แล

ะค
วา

มป
ลอ

ดภ
ัยใ

นก
าร

ทำา
งา

น

คว
าม

ปล
อด

ภัย
ขอ

งล
ูกค

้า

กา
รด

ำาเ
นิน

งา
นด

้าน
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น

ภา
ยใ

นห
่วง

โซ
่อุป

ทา
น

กา
รส

ื่อส
าร

กา
รต

ลา
ดแ

ละ
ให

้ข้อ
มูล

ลูก
ค้า

ผล
กา

รด
ำาเ
นิน

งา
นท

าง
เศ

รษ
ฐก

ิจ

กา
รต

่อต
้าน

กา
รท

ุจร
ิต

กา
รด

ูแล
ชุม

ชน
ท้อ

งถ
ิ่น

คว
าม

หล
าก

หล
าย

แล
ะโ
อก

าส
แห

่งค
วา

มเ
ท่า

เท
ียม

ค่า
ตอ

บแ
ทน

ที่เ
ท่า

เท
ียม

ระ
หว

่าง
หญ

ิงแ
ละ

ชา
ย

บท
บา

ทใ
นต

ลา
ด

วัส
ดุ 

พ
ลัง

งา
น 

นำ้า
 ข

อง
เส

ีย

กร
ะบ

วน
กา

รร
ับข

้อร
้อง

เร
ียน

ด้า
นส

ิทธ
ิมน

ุษย
ชน

 พ
นัก

งา
น 

สัง
คม

แล
ะส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม

กา
รจ

้าง
งา

น 
อา

ชีว
อน

าม
ัยแ

ละ
คว

าม
ปล

อด
ภัย

 ก
าร

ฝึก
อบ

รม
แร

งง
าน

สุข
ภา

พ
แล

ะค
วา

มป
ลอ

ดภ
ัย

ขอ
งล

ูกค
้า

กา
รป

ระ
เม

ินผ
ลก

ระ
ทบ

ที่เ
กิด

จา
กผ

ู้ส่ง
มอ

บ

ฉล
าก

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ
์แล

ะบ
ริก

าร
 

กา
รส

ื่อส
าร

กา
รต

ลา
ด

ผล
เช

ิงเ
ศร

ษฐ
กิจ

กา
รต

่อต
้าน

กา
รท

ุจร
ิต

ชุม
ชน

ท้อ
งถ

ิ่น 
กร

ะบ
วน

กา
ร

รับ
ข้อ

ร้อ
งเ
รีย

นด
้าน

สัง
คม

คว
าม

หล
าก

หล
าย

แล
ะโ
อก

าส
แห

่งค
วา

มเ
ท่า

เท
ียม

ค่า
ตอ

บแ
ทน

ที่เ
ท่า

เท
ียม

ระ
หว

่าง
หญ

ิงแ
ละ

ชา
ย

บท
บา

ทใ
นต

ลา
ด

ป
ระ
เด
็น
ค
วา
ม
ยั
่งย
ืน

LP
N

S
D
G
20
30

ก
รอ
บ
ก
าร
รา
ยง
าน
ส
าก
ล	
G
R
I

6
CL

EA
N 

W
AT

ER
 

AN
D 

SA
NI

TA
TI

ON
13

CL
IM

AT
E 

AC
TI

ON
7

AF
FO

RD
AB

LE
 A

ND
 

CL
EA

N 
EN

ER
GY

5
GE

ND
ER

QU
AL

IT
Y

5
GE

ND
ER

QU
AL

IT
Y

8
DE

CE
NT

 W
OR

K 
AN

D 
EC

ON
OM

IC
 

GR
OW

TH
17

PA
RT

NE
RS

HI
PS

FO
R 

TH
E 

GO
AL

S

8
DE

CE
NT

 W
OR

K 
AN

D 
EC

ON
OM

IC
 

GR
OW

TH

1
NO

 P
OV

ER
TY

3
GO

OD
 H

EA
LT

H 
AN

D 
W

EL
L-

BE
IN

G
4

QU
AL

IT
Y

ED
UC

AT
IO

N
8

DE
CE

NT
 W

OR
K 

AN
D 

EC
ON

OM
IC

 
GR

OW
TH

3
GO

OD
 H

EA
LT

H 
AN

D 
W

EL
L-

BE
IN

G
11

SU
ST

AI
NA

BL
E 

CI
TI

ES
 A

ND
 

CO
M

M
UN

IT
IE

S

3
GO

OD
 H

EA
LT

H 
AN

D 
W

EL
L-

BE
IN

G
11

SU
ST

AI
NA

BL
E 

CI
TI

ES
 A

ND
 

CO
M

M
UN

IT
IE

S
9

GO
OD

 H
EA

LT
H 

AN
D 

W
EL

L-
BE

IN
G

17
PA

RT
NE

RS
HI

PS
FO

R 
TH

E 
GO

AL
S

8
DE

CE
NT

 W
OR

K 
AN

D 
EC

ON
OM

IC
 

GR
OW

TH
9

IN
DU

ST
RY

,
IN

NO
VA

TI
ON

 A
ND

IN
FR

AS
TR

UC
TU

RE

8
DE

CE
NT

 W
OR

K 
AN

D 
EC

ON
OM

IC
 

GR
OW

TH
12

RE
SP

ON
SI

BL
E 

CO
NS

UM
PT

IO
N 

AN
D 

PR
OD

UC
TI

ON

16
PE

AC
E,

 JU
ST

IC
E 

AN
D 

ST
RO

NG
IN

ST
IT

UT
IO

NS

5
GE

ND
ER

QU
AL

IT
Y

10
RE

DU
CE

D 
IN

EQ
AL

IT
IE

S

10
RE

DU
CE

D 
IN

EQ
AL

IT
IE

S

ขอ
บเ

ขต
กา

รร
าย

งา
น

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 ค
ู่ค้า

 
บ้า

นข
้าง

เค
ียง

 ผ
ู้อย

ู่อา
ศัย

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 พ
นัก

งา
น 

แร
งง

าน
 

คู่ค
้า 

ลูก
ค้า

 บ
้าน

ข้า
งเ
คีย

ง 
ผู้อ

ยู่อ
าศ

ัย

พ
นัก

งา
นแ

ละ
แร

งง
าน

ผู้อ
ยู่อ

าศ
ัย

คู่ค
้าแ

ละ
แร

งง
าน

ลูก
ค้า

แล
ะผ

ู้อย
ู่อา

ศัย

ผู้ถ
ือห

ุ้น

ผู้ถ
ือห

ุ้น

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 บ
้าน

ข้า
งเ
คีย

ง

พ
นัก

งา
นแ

ละ
แร

งง
าน

พ
นัก

งา
นแ

ละ
แร

งง
าน

ผู้ถ
ือห

ุ้น

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

ดำา
เน

ินธ
ุรก

ิจโ
ดย

ภ
าย
น
อ
ก
อ
งค
์ก
ร

โค
รง

กา
ร

ก่อ
สร

้าง
ให

ม่

ระ
ยะ

ดำา
เน

ินก
าร

 1

LP
N

P
S
T

LW
S

LP
S

LP
P
LP
C

โค
รง

กา
รภ

าย
ใต

้
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
ร

หร
ือใ

ห้เ
ช่า

โค
รง

กา
ร

รื้อ
ถอ

น
หร

ือ
พ

ัฒ
นา

ให
ม่



130

ข้อมูลพนักงาน

บริ
ษัท

LP
N

P
S
T

LP
S

LW
S

LP
C

LP
P

กา
รจ

ำาแ
นก

พ
นัก

งา
น

จำา
นว
นแ
ละ
สัด
ส่ว
นพ

นัก
งา
นป
ระ
จำา
แล
ะสั
ญ
ญ
าจ้
าง

 (1
)

พ
นัก
งา
นสั
ญ
ญ
าจ้
าง

 (2
)

เฉ
พ
าะ
	พ
นง
.สั
ญ
ญ
าจ้
าง

จำา
แน

กต
าม

พื้น
ที่ป

ฏิบั
ติง

าน

สำา
นัก

งา
นใ

หญ่

ชา
ย

ชา
ย

ชา
ย

ชา
ย

ชา
ย

ชา
ย

ชา
ย

หญิ
ง

หญิ
ง

หญิ
ง

หญิ
ง

หญิ
ง

หญิ
ง

หญิ
ง

รว
ม

รว
ม

พื้น
ที่โ

คร
งก

าร
ปฏิ

บัติ
กา

ร 
(1
-4

)
บริ

หา
ร 
(8
-1

0)
บริ

กา
ร 
(1
1-

14
)

จัด
กา

ร 
(5
-7

)จำา
แน

กต
าม

ระ
ดับ

พ
นัก

งา
น

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

รว
ม

78
8 

20
.1
3%10

8

30
.7
7%

3

7.
50

%

47
5

43
.6
2% 94

59
.8
7%

8

32
.0
0% 10

0

4.
44

%

20
5

58
.4
0% 29

72
.5
0% 46

1

42
.3
3% 41

26
.1
1% 17

68
.0
0%

1,
78

8

79
.3
6%

8

2.
28

% -

0.
00

% 74

6.
80

% 17

10
.8
3%

-

0.
00

% 16

0.
71

%

30

8.
55

% 8

20
.0
0% 79

7.
25

% 5

3.
18

% -

0.
00

%

34
9

15
.4
9%

64

18
.2
3%

2

5.
00

%

45
7

41
.9
7% 37

23
.5
7%

4

16
.0
0% 11

2

4.
97

%

12
8

36
.4
7% 30

75
.0
0% 38

9

35
.7
2% 21

13
.3
8%

3

12
.0
0%

2,
13

3

94
.6
7%

37

10
.5
4%

1

2.
50

% 75

6.
89

% 65

41
.4
0%

3

12
.0
0%

1

0.
04

%

10

2.
85

% -

0.
00

% 14

1.
29

% 6

3.
82

% -

0.
00

% 3

0.
13

%

87

24
.7
9%

6

15
.0
0% 13

1

12
.0
3% 20

12
.7
4% 12

48
.0
0%

2

0.
09

%

14

3.
99

% 1

2.
50

% 18

1.
65

% 5

3.
18

% 2

8.
00

% 1

0.
04

%

5

1.
42

% -

0.
00

% 3

0.
28

% 3

1.
91

% 1

4.
00

% 0

0.
00

%

6

1.
71

% -

0.
00

% 2

0.
18

% -

0.
00

% -

0.
00

% 1

0.
04

%

9

2.
56

%

0.
00

%

11
3

10
.3
8%

0.
00

% 1

4.
00

% 4

0.
18

%

4

1.
14

% 2

5.
00

% 88

8.
08

%

0.
00

%

0.
00

% 7

0.
31

%

13

3.
70

% 2

5.
00

%

20
1

18
.4
6%

0.
00

% 1

4.
00

% 11

0.
49

%

จำา
นว

นพ
นัก

งา
น

หม
าย

เห
ตุ 

: ร
้อย

ละ
ขอ

งพ
นัก

งา
นท

ั้งห
มด

ตา
มร

ะด
ับแ

ละ
พ
ื้นท

ี่ปฏ
ิบัต

ิงา
น

รว
มทุ
กป
ระ
เภ
ทก
าร
จ้า
ง	

 
 

35
1

10
0% 40

10
0%

1,
08

9

10
0% 15

7

10
0% 25

10
0%

2,
25

3

10
0%

จำา
นว

น 
(ค

น)

ร้อ
ยล

ะ 
(%

)

2,
51

4

64
.9
0%

11
5

2.
94

%

47
1

12
.0
3%

67
6

17
.2
7%

2,
70

4

69
.0
7%

18
2

4.
65

%

25
8

6.
59

%

33

0.
84

%

41

1.
05

%

12

0.
31

%

9

0.
23

%

3,
91

5

10
0%

12
7

3.
24

%

10
1

2.
58

%

22
8

5.
82

%



1316 GREEN LPN : SD REPORT 2019

บริษัท

LPN
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ตำา่กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีข้ึนไป
รวม

ตำา่กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีข้ึนไป
รวม

ตำา่กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีข้ึนไป
รวม

ตำา่กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีข้ึนไป
รวม

ตำา่กว่า 30 ปี
30-50 ปี
50 ปีข้ึนไป
รวม

ช่วงอายุ (ปี) รวม
ระดับพนักงาน

ปฏิบัติการ (1-4) บริหาร (8-10) บริหาร (11-14)จัดการ (5-7)

จำานวนพนักงานแต่ละระดับจำาแนกตามอายุ

อัตราส่วนเงินเดือนขั้นพื้นฐานและค่าตอบแทนระหว่างพนักงานผู้หญิงและผู้ชาย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2.17 : 1.88

2.15 : 2.20

1.21 : 1.23

2.15 : 2.20

2.15 : 1.80

2.02 : 2.11

1.21 : 1.19

2.14 : 2.12

2.16 : 1.96

2.10 : 2.16

1.22 : 1.25
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1.00 : 1.43

1.78 : 2.54
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2.28 : 2.33

1.32 : 1.32
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3.07 : 2.75

1.68 : 1.50

3.07 : 2.75

2.04 : 1.97

2.20 : 2.46

    - : 1.36

    - : 2.48

พ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลา ชาย : หญิง ชาย : หญิง ชาย : หญิง ชาย : หญิง ชาย : หญิง ชาย : หญิง ชาย : หญิง

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พัทยา/ชลบุรี อุดรธานี ชะอำา
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ประเภท

IR

ODR

LDR

AR

จำานวน

อัตรา

จำานวน

อัตรา

จำานวน

อัตรา

จำานวน

อัตรา

10

0.31

-

-

104

3.18

5,574

7.07

20

0.58

-

-

119

3.45

21,271

28.44

5

0.25

-

-

0

0.00

  7,152 

7.32

1

0.23

-

-

2

0.13

11,887

12.24

22

1.51

-

-

0

0.00

  5,186 

5.31

20

1.38

-

-

95

5.97

25,901

16.68

ข้อมูลรายปี
จำาแนกตามเพศ

2559 2560 25622561

รวม ชายชายรวม หญิงหญิง

อัตราการบาดเจ็บของพนักงาน

จำานวนและสัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัท

LPN

PST*

LPP

LPS

LWS

LPC

  351 

  40 

  1,089 

  157 

  25 

  2,253 

7

  -   

7

7

  -   

7

1

  -   

1

  -   

  -   

7

6

  -   

3

7

  -   

  -   

1.99%

0.00%

0.64%

4.46%

0.00%

0.31%

0.00%

0.00%

0.29%

0.00%

0.00%

0.00%

  -   

  -   

3

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

จำานวนพนักงาน
ท้ังหมด

จำานวนคณะกรรมการสวัสดิการ ร้อยละ

ปฏิบัติการ
(1-4)

รวม บริหาร
(8-10)

บริหาร
(11-14)

คณะกรรมการสวัสดิการ
ต่อพนักงานท้ังหมด

ผู้บริหารใน
คณะกรรมการสวัสดิการ

จัดการ
(5-7)

หมายเหตุ : *เน่ืองจากบริษัท พรสันติ จำากัด มีจำานวนพนักงานน้อยกว่าจำานวนข้ันตำา่ท่ี พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานกำาหนดจึงไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมเป็น 
     คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี : 28 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 63
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การลาคลอด

กรณีของการลา

• จำานวนพนักงานเพศหญิง

• จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์คลอดได้

• จำานวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด

• จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด

• จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด และยังทำางาน 
  ต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี

• อัตรากลับมาทำางาน (Return to Work Rate) ที่กลับมาทำางานหลังจาก
  ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

• การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) ที่กลับมาทำางานหลังจาก
  ระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว

2,629

2,629

39

32

32

82.05%

100.00%

  3,012 
  

3,012 

28

28

22

100.00%

96.00%

  2,784 

  2,784 

25

23

23

80.00%

100.00%

2560 25622561

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

GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Organizational	Profile

Strategy

Governance

Ethics	and	Integrity

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-18

102-20

102-21

102-22

102-23

102-29

102-14

102-15

102-16

102-17

Name	of	the	organization

Activities,	brands,	products,	and	services

Location	of	headquarters

Location	of	operations

Ownership	and	legal	form

Markets	served

Scale	of	the	organization

Information	on	employees	and	other	workers

Supply	chain

Significant	changes	to	the	organization	

and	its	supply	chain

Precautionary	Principle	or	approach

External	initiatives

Membership	of	associations

SD:	p.Cover,118

SD:	p.118-121

SD:	p.118

SD:	p.118

SD:	p.118

SD:	p.119-121

SD:	p.42,130

AR:	p.234-235

SD:	p.32-33

SD:	p.31,44-45

SD:	p.40-41

SD:	p.2-3,4-5,8-11,

	 51,135-143

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

8.Decent	work
and	economic
growth

16.Peace,	justice	
and	strong	
institution

16.Peace,	justice	
and	strong	
institution

16.Peace,	justice	
and	strong	
institution

5.Gender	quality

Governance	structure

Executive-level	responsibility	for	economic,	

environmental,	and	social	topics

Consulting	stakeholders	on	economic,	

environmental,	and	social	topics

Composition	of	 the	highest	governance	body	and	its	

committees

Chair	of	the	highest	governance	body

Identifying	 and	managing	 economic,	 environmental,	

and	social	impacts

SD:	p.38-39

SD:	p.39

SD:	p.122-125

AR:	p.31

AR:	p.223,229,

	 270-271

SD:	p.29-33,36,

	 40-44,46-47,ุ 

	 66-67

The	Chairman	is	not	the	
same	person	as	CEO	and	
is	an	independent	director	

update	minor	change	(8S)

SDG2030,	Sufficiency	
Economy,	LEED,	TREES,	
ISO9001:2015,	ISO14001

LEED	Pilot	Committee	

(USGBC),	CAC

SD:	p.40-41

Statement	from	senior	decision-maker

Key	impacts,	risks,	and	opportunities

SD:	p.2-3

SD:	p.2-3

SD:	p.6-7,24-33,
	 35-39

Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior

Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics

GRI	102:	General	Disclosures
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8.Decent	work	
and	economic	
growth

All	full-time	employees	
(100%)	entitled	with	benefits	
under	the	agreement	

GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Reporting	Practice

Stakeholder	Engagement

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

AR:	p.12-13,33

SD:	p.48-49

SD:	p.126-129

SD:	p.128-129

-

SD:	p.126-127

SD:	p.126-127

SD:	p.126-127

SD:	p.126-127

SD:	p.128

SD:	p.126-127

SD:	p.135-143

SD:	p.

Entities	included	in	the	consolidated	

financial	statements

Defining	report	content	and	topic	Boundaries

List	of	material	topics

Restatements	of	information

Changes	in	reporting

Reporting	period

Date	of	most	recent	report

Reporting	cycle

Contact	point	for	questions	regarding	the	report

Claims	of	reporting	in	accordance	with	

the	GRI	Standards

GRI	content	index

External	assurance

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-31	

102-33

102-34

102-35

102-38

102-39

SD:	p.31,122-125

SD:	p.43,131

SD:	p.31-33,	122-125

SD:	p.122-125

SD:	p.122-125

List	of	stakeholder	groups

Collective	bargaining	agreements

Identifying	and	selecting	stakeholders

Approach	to	stakeholder	engagement

Key	topics	and	concerns	raised

Review	of	economic,environmental,	

and	social	topics	

Communicating	critical	concerns

Nature	and	total	number	of	critical	

concerns

Remuneration	policies

Annual	total	compensation	ratio

Percentage	increase	in	annual	total	

compensation	ratio

SD:	p.38-39,126-127

SD:	p.76-77	

SD:	p.43,76-77,88-89

SD:	p.43,131

AR	:	p.31

AR	:	p.230-235

No	Restatement
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GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Economic	Performance

Market	Presence

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	201	

Economic	

Performance

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	202

103-1

103-2

103-3

201-1

103-1

103-2

103-3

202-1

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Direct	economic	value	generated	

and	distributed

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Ratios	of	standard	entry	level	

wage	by	gender	compared	to	

local	minimum	wage	

Material	Topics

SD:	p.46-47

SD:	p.46-47

SD:	p.46-47

SD:	p.48-49

SD:	p.46-47

SD:	p.46-47

SD:	p.46-47

SD:	p.142-143

SD:	p.78-79	

SD:	p.78-79

SD:	p.78-79

SD:	p.88-89,92-93

SD:	p.88-89,92-93

8.Decent	work
and	economic
growth

12.Responsible	
consumption	and	
production

16.Peace,justice	
and	strong	
institution

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	203	

Indirect	

Economic	

Impact

103-1

103-2

103-3

203-1

203-2

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Infrastructure	investments	and	

services	supported

Significant	indirect	economic	

impacts

Indirect	Ecomomic	Impacts

8.Decent	work	
and	economic	
growth

9.Industry	
innovation	and	
infastructure

11.	Sustainable	
cities	and	
communities

17.Partnership	
for	the	goal
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GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Anti-Corruption

Materials	

Energy

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	205	

Anti

-corruption

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	301	

Materials

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	302	

Energy

103-1

103-2

103-3

205-1

205-2

205-3

103-1

103-2

103-3

301-1

301-2

103-1

103-2

103-3

302-1

302-2

302-4

302-5

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Operations	assessed	for	risks	

related	to	corruption

Communication	and	training	

about	anti-corruption	policies	and	

procedures

Confirmed	incidents	of	

corruption	and	actions	taken

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Material	used	by	weight	or	

volume

Recycled	input	materials	used

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Energy	consumption	within	

the	organization

Energy	consumption	outside	

of	the	organization

Reduction	of	energy	consumption

Reduction	in	energy	requirements	

of	products	and	services

Material	Topics

SD:	p.40-45

SD:	p.40-45

SD:	p.40-45

SD:	p.41

SD:	p.41

SD:	p.41

SD:	p.52,66-67

SD:	p.52,66-67

SD:	p.52,66-67

SD:	p.74-75

SD:	p.74-75

SD:	p.78-79,85

SD:	p.78-79,85

SD:	p.78-79,85

SD:	p.85-86

SD:	p.85-86

SD:	p.85-86

SD:	p.85-86

Green	CM

Green	CM

Green	CM

Green	CM

16.Peace,	justice	
and	strong	
institution

7.Affordable	and	
clean	energy

12.Responsible	
consumption	and	
production

13.Climate	action
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GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Water

Environmental	Compliance

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	303		

Water

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	307	

Environmental	

Compliance

103-1

103-2

103-3

303-1

303-2

303-3

103-1

103-2

103-3

307-1

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Water	withdrawal	by	source

Management	of	water	

discharge-related	impacts

Water	recycled	and	reused

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Non-compliance	with	

environmental	laws	and	

regulations

Material	Topics

SD:	p.79,87

SD:	p.79,87

SD:	p.79,87

SD:	p.87	

SD:	p.70

SD:	p.87

Effluents	and	Waste

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	306	

Effluents	and	

Waste

103-1

103-2

103-3

306-1

306-2

306-4

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Water	discharge	by	quality	and	

destination

Waste	by	type	and	disposal	

method

Transport	of	hazardous	waste

SD:	p.78-79,83-84

SD:p.78-79,83-84

SD:	p.78-79,83-84

SD:	p.87	

SD:	p.74-75,83-84

SD:	p.84

SD:	p.68-71

SD:	p.68-71

SD:	p.68-71

SD:	p.71

6.Clean	water	
and	sanitation

12.Responsible	
consumption	and	
production

6.Clean	water	
and	sanitation

16.Peace,justice	
and	strong	
institution
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GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Supplier	Environmental	Assessment

Employment

Occupational	Health	and	Safety

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	308	

Supplier	

Environmental	

Assessment	

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	401

Employment

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	403

Occupational	

Health	and	

Safety

103-1

103-2

103-3

308-1

308-2

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

401-3

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

New	suppliers	that	were	screened	

using	environmental	criteria

Negative	environmental	impacts	

in	the	supply	chain	and	actions	

taken

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

New	employee	hires	and	

employee	turnover

Benefits	provided	to	full-time	

employees	that	are	not	provided	to	

temporary	or	part-time	employees

Parental	leave

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Workers	representation	in	formal	

joint	management-worker	health	

and	safety	committees

Type	of	injury	and	rates	of	

injury,occupational	diseases,lost	

days,and	absenteeism,and	

number	of	work-related	fatalities

Material	Topics

SD:	p.44-45,102

SD:	p.44-45,102

SD:	p.44-45,102

-

SD:	p.60-63,70-71

SD:	p.39,	42-45

SD:	p.39,	42-45

SD:	p.39,	42-45

SD:	p.42,	132

SD:	p.43,	131

SD:	p.43,	134

SD:	p.42-43

SD:	p.42-43

SD:	p.42-43

SD:	p.42-43,134

SD:	p.43,76-77,133

1	negative	feedback	

on	environmental	

issue

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

3.Good	health	
and	well-being

5.Gender	equality

8.Decent	work	
and	economic	
growth

5.Gender	equality

8.Decent	work	
and	economic	
growth
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GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Occupational	Health	and	Safety

Employment

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	405

Diversity	

and	Equal	

Opportunity

403-3

403-5

403-7

403-9

403-10

103-1

103-2

103-3

405-1

405-2

Workers	with	high	incidence	or	

high	risk	of	diseases	related	to	

their	occupation

Worker	training	on	occupational	

health	and	safety

Prevention	and	mitigation	of	

occupational	health	and	safety	 

impacts	directly	linked	by	

business	relationships

Work-related	injuries

Work-related	ill	health

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Diversity	of	governance	bodies	

and	employees	

Ratio	of	basic	salary	and	

remuneration	of	women	to	men

Material	Topics

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

	 106

SD:p.68-70

SD:p.43

SD:p.43

SD:	p.99-101

SD:	p.99-101

SD:	p.99-101

SD:	p.107

SD:	p.97,	100-101

SD:	p.36

SD:	p.36

SD:	p.36

SD:	p.42,	130

SD:	p.130

Training	and	Education

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	404

Training	and	

Education

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Average	hours	of	training	per	

year	per	employee

Programs	for	upgrading	

employee	skills	and	transition	

assistance	programs

3.Good	health	
and	well-being

5.Gender	equality

8.Decent	work	
and	economic	
growth

4.Quality	
education

5.Gender	equality

8.Decent	work	
and	economic	
growth

5.Gender	equality

10.Reduced	
inequalities



142

GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Human	rights	assessment	2016

Employment

Supplier	Social	Assessment	

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	412

Human	rights	

assessment	

2016

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	401

Employment

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	414

Supplier	Social	

Assessment	

103-1

103-2

103-3

412-3

103-1

103-2

103-3

413-1

413-2

103-1

103-2

103-3

414-2

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Significant	investment	agreements	

and	contracts	that	include	human	

right	clauses	or	that	underwent	

human	rights	screening

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Operations	with	local	community	

engagement,impact	assessments,	

and	development	programs

Operations	with	significant	actual	

and	potential	negative	impacts	on	

local	communities

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Negative	social	impacts	in	supply	

chain	and	action	taken

Material	Topics

12.Responsible	
consumption	and	
production

16.Peace,justice	
and	strong	
institution

11.Sustainable	
cities	and	
communities

SD:	p.96-97

SD:	p.96-97

SD:	p.96-97

SD:	p.96-98

SD:	p.78-81,91-93

SD:	p.78-81,91-93

SD:	p.78-81,91-93

SD:	p.78-81,91-93

SD:	p.78-81,91-93

SD:	p.56-58

SD:	p.56-58

SD:	p.56-58

SD:	p.59-63
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GRI	Standard Source
Omission	
/	Additional	
Information

Relation	
to	SDGs

Customer	Health	and	Safety

Marketing	and	Labeling

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	416

Customer	Health	

and	Safety

GRI	103	

Management	

Approach

GRI	417

Marketing	

and	Labeling

Emergency	Management
403-2	Hazard	Identification,	risk	assessment	and	incident	investigation	

Green	Construction	
Waste Management 
301-1	Material	used	by	weight	or	volume

301-2	Recycled	input	material	used	

Green Construction Camp บ้านพักคนงานสีเขียว 
Quality of Life of Construction Workers 
คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง 
403-3	Occupational	health	services

403-8	Workers	covered	by	an	occupational	health	and	safety	management	system

103-1

103-2

103-3

416-1

103-1

103-2

103-3

417-1

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Assessment	of	the	health	and	

safety	impacts	of	product	and	

service	categories

Explanation	of	the	material	topic	

and	its	boundary

The	management	approach	and	

its	components

Evaluation	of	the	management	

approach

Requirements	for	product	and	

service	information	and	labeling

Material	Topics

SD:	p.51-53

SD:	p.51-53

SD:	p.51-53

SD:	p.52

SD:	p.56-62

SD:	p.56-62

SD:	p.56-62

SD:	p.18,21,53,59

16.Peace,justice	
and	strong	
institution

12.Responsible	
consumption	and	
production

16.Peace,justice	
and	strong	
institution
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ส�วนที่ 1 : ข�อมูลทั่วไป

1.1 ความเกี่ยวข�องของท�านกับบร�ษัท

ผู�ถือหุ�น

พนักงาน

ลูกค�า

บ�านข�างเคียง

อื่นๆ โปรดระบุ

เจ�าของร�วม / ผู�อยู�อาศัย

คู�ค�า

แรงงาน

เคย ไม�เคย

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

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

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

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

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

 แขวงท�ุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อีเมล :  bnd@lpn.co.th

3.2 ข�อคิดเห็นหร�อเสนอแนะอื่นๆ

มาก ปานกลาง น�อย ควรปรับปรุง

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

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

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

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

2.3 เนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญตามความคาดหวังของท�าน

2.4 เนื้อหามีความชัดเจน

2.5 เนื้อหาอ�านเข�าใจง�าย

2.6 เนื้อหาเป�นประโยชน�

2.7 รูปเล�มสวยงาม

2.8 ความพ�งพอใจต�อการรายงานในภาพรวม

ส�วนที่ 2 เนื้อหารายงานและการนำเสนอข�อมูลรายงาน

ส�วนที่ 3 การพัฒนาการจัดทำรายงาน
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ฝายพัฒนาแบรนด
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร ถนนพระราม 4

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานรายงานความยั่งยืน)

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต) / 5011 ปณจ. ยานนาวา

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

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร ถนนพระราม 4

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานรายงานความยั่งยืน)

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ต) / 5011 ปณจ. ยานนาวา

ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร
บริการธุรกิจตอบรับ
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