รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เท่ า เที ยมกัน สิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ ว นได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อ มูล และความโปร่ งใส ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การกากับดูแล”) ตลอดจนการให้ความสาคัญต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน
การดาเนิ นธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนั กมาโดยตลอดว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม จะยกระดับผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และเป็ นหัวใจสาคัญที่จะ
น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ดัง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้จัด ให้มี น โยบายเกี่ ยวกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร กระบวนการทางานหลักของกิจการได้คานึ งถึงและเอาใจใส่ผู้
มีส่วนได้เสีย ชุ มชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกั บการ
ดาเนิ นธุรกิจอย่างเคร่งครัด
1.

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

บริษัทให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็ น
ธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมายและจริยธรรมทางธุ รกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในหาประโยชน์ ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพ
สิทธิและความเสมอภาคของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสียพึงได้รบั อย่าง
ทัว่ ถึงไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สาหรับ เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ โดยได้เปิ ดเผยไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทและระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกากับดูแล” ภายใต้หวั ข้อ “บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย”
2.

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน โดยกาหนดหลักการในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกการรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆที่จงู ใจให้ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
ในทางที่มิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์ อนั ชอบธรรม ไม่ดาเนิ นการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นาทรัพย์สินขององค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรื อพวกพ้อง
หรือละเว้นการกระทาใดๆที่ผิดกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่ งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่างทัว่ ถึงและตระหนั กการปฏิบตั ิตามหน้าที่อย่างสมา่ เสมอ บริษัทได้มุ่งเน้นพื้ นฐาน
จิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้พนักงานเข้าฝึ กอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม
แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัท เสริมสร้าง
ให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่
มีการถ่วงดุลการใช้อานาจและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการทางานและสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนในแต่ละหน่ วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่วฒ
ั นธรรมองค์กรที่เน้ นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสมา่ เสมอ รวมถึง มีการสื่อสารและฝึ กอบรมพนั กงานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม โดยจัดให้มีการสื่ อสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ ผ่านช่ องทางต่ างๆ เช่ น อินทราเน็ ตของบริ ษัท และบน
เว็บไซต์ของบริษัท
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- จัดทาจรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ จัด
ให้มีการสื่อสารอย่างทัว่ ถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ ต และ เว็ปไซต์ของบริษัท รวมถึง วางแผนการติดตามและ
ประเมินการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุม
ภายในระดับหน่ วยงาน และกลไกการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่ วยงานควบคุมภายในของ
บริษัท
- การกากับดูแลระดับหน่ วยงาน หัวหน้าฝ่ ายกากับดูแลฝ่ ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน
ความเสี่ ยงจากการทุ จริ ตคอร์รัปชัน่ ระดับหน่ วยงาน และจัดให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการกระทาทุจริตขึ้ น ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนา
ระบบให้ดีขนอย่
ึ้ างต่อเนื่ อง ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานของตน และมอบหมายให้หวั หน้า
งานในแต่ละระดับ ควบคุม ตรวจสอบการกระทาทุจริตและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิงาน
- หน่ วยงานตรวจสอบภายในดาเนิ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบี ยบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณที่กาหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุ จริตคอร์รัปชัน่ รวมถึง สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในการป้องกัน ติดตาม และตรวจพบ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ผ่านกลไกการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนื่ อง และนาเสนอผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือพบเห็นการกระทาทุจริตและคอร์รปั ชัน และ
จัดให้มีมาตรการคุม้ ครองและบรรเทาความเสียหายให้กบั ผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
ดังกล่าว (Whistleblower Policy) รายละเอียดได้แสดงอยูใ่ นเรื่อง “การกากับดูแล” ภายใต้หวั ข้อ “มาตรการในการแจ้ง
เบาะแสและกลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้ง”
- กรณี พบเหตุ การกระทาผิ ด ข้อมูลจากการตรวจสอบ เรื่ องร้อ งเรี ยน และมี หลักฐานอันควรให้เชื่ อว่า มี
รายการหรือการกระทาผิ ดจริง การสอบสวนการกระทาทุ จริ ตและคอร์รัปชัน่ จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษ
ชัว่ คราวขึ้ น เพื่อให้ความเป็ นธรรมแก่ผถู้ ูกกล่าวหา และให้ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมแก่ผใู้ ห้เบาะแส
- นากรณีที่พบเหตุการกระทาผิดมาใช้เป็ นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกัน และวิธีตรวจสอบให้พบเหตุ
แห่งการกระทาดังกล่าว รวมถึง ให้ความรูพ้ นักงานระดับหัวหน้างานเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้ นในองค์กร
พนักงานใหม่จะได้รบั การแจ้งแนวทางปฏิบัติสาหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงานในวัน
แรกที่เริ่มทางานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ และในปี 2558 บริษัทได้จดั การฝึ กอบรมภายในบริษัท
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าหน่ วยงานทุกหน่ วยงาน เกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยมี
วิทยากรจาก บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการอบรมให้ความรู้ อีกทั้ง กรรมการอิสระ 2
ท่านได้เข้าร่วมสัมมนาประจาปี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ของบริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด ซึ่งหัวข้อ การ
ทุจริต (ประเภทการทุจริต, แรงจูงใจ, กรณีตวั อย่างและวิธีป้องกัน/ลดภัยจากการทุจริต) เป็ นหนึ่ งในหัวข้อของงาน
สัมมนา
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3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบตั ิตามนโยบายหลักสิทธิมนุ ษยชน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักสิทธิมนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคานึ งถึ งความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่
เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชื้ อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุ นกิจการที่กระทาการใดๆอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนสากล
แนวปฏิบตั ิ
1) กากับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
การใช้แรงงงานเด็ก การคุมคามทางเพศ

อาทิ

2) การดูแลพนักงานและความเป็ นอยูข่ องพนักงาน โดยกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่
พนักงาน การจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่ องทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ดา้ นด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามัย ความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการทางาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม
และปลอดภัย รวมถึง สอดส่องดูแลกรณีมีการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ้ นในบริษัท
3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่คา้ และพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งต่อหรือ
กระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่ วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รบั การยินยอมจากผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล
นั้นๆ
4) การกาหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
5) ปฏิบตั ิต่อพนักงาน ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้เกียรติและ
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6) การกาหนดข้อปฏิบตั ิสาหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่
การงาน ไม่กล่าวร้ายผูอ้ ื่นหรือองค์กรโดยปราศจากมูลความจริง
4.

การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม

บริษัทตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของความสาเร็จของบริษัท จึงให้การ
ดูแลและการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ
1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชน
ภายใต้หวั ข้อ “การเคารพสิทธิมนุ ษยชน”

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2) การกาหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคา
ตลาดแรงงาน โดยคานึ งถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็มความรูค้ วามสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้างาน
และแบ่ง
ผลตอบแทนส่วนหนึ่ งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษทั
3) การจัดให้มสี วัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ
การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี โดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง “การกากับดูแล” ภายใต้หวั ข้อ “สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียพนักงาน”
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4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรมและ
ให้ความรูแ้ ก่พนักงานในทุกระดับชั้น
5) บริษัทได้จดั ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็ นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับ
บริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็ นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้าน
สวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ขอ้ เสนอแนะ
ตลอดจน
ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน
5.

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

บริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้ง
หน่ วยงานเพื่อติดต่อ รับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปั ญหา ความต้องการของลูกค้า และ
นามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมัน่ ดังกล่าวส่งผลให้บริษั ท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) ถึง 8 ปี ติดต่อกัน จากผลสารวจ
ผูบ้ ริโภค โดยนิ ตยสาร Reader’s Digest เป็ นรางวัลที่วดั ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6
ด้าน ได้แก่ (1) ความน่ าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า (4) การเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภค
(5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็ นแบรนด์หนึ่ งเดียวที่ได้
Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์
แนวปฏิบตั ิ
1) ผลิตสินค้าด้วยแนวคิดสินค้า บ้านสบาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งประกอบด้วย ความเย็น
สบายประหยัด พลังงาน ครบครัน ทุ ก พื้ นที่ ใ ช้ส อย การเตรี ยมความพร้อ มและสะดวก
ปลอดภัย
1.1

เย็นสบายประหยัดพลังงาน

ผนังบ้านสบาย
ผนังของบ้านจาแนกออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือผนังคอนกรีตมวลเบา Q-CON และ ผนัง
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ ลัก ษณะของแบบบ้า นผนั งทั้งสองแบบ ล้วนมี ค วามแข็ งแรง ทนทาน และมี
ประสิทธิภาพในการป้อง กันความร้อนจากภายนอกได้เป็ นอย่างดี
หลังคาบ้านสบาย
หลังคาได้รบั การออกแบบและก่อสร้างมาอย่างดี โดยเลือกใช้กระเบื้ องมาตรฐานสูงและ
ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพทุกหลัง ปั ญหาการรัว่ ซึมจึงเกิดขึ้ นได้ยาก นอกจากนั้ น ยังได้ติดตั้ง แผ่นสะท้อนความ
ร้อนใต้หลังคา เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดไว้ให้เรียบร้อย
ฝ้ าระแนงใต้หลังคา
ฝ้ าระแนงใต้หลังคา คือ ฝ้ าระแนงระบายอากาศบริเวณรอบ ชายคาที่ตีเว้นร่องเพื่อให้
อากาศร้อนที่สะสมอยูใ่ ต้กระเบื้ องหลังคาสามารถระบายออกไปได้สะดวก ได้เลือกใช้ฝ้าระแนงสาเร็จรูป ซึ่งผลิตจาก
วัสดุพิเศษที่มีความทนทาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน ไม่ผุกร่อน ไม่บวมน้ า แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ไม่ซีดจาง และ
มีอายุการ ใช้งานยาวนาน สามารถดูแลรักษาทาความสะอาดได้ง่าย
ฝ้ าเพดาน
ฝ้ าเพดานคือแผ่ นวัสดุ ที่ปิดใต้หลังคาหรื อพื้ นของอีกชั้นหนึ่ ง เพื่อช่ วยปิ ดโครงสร้า ง
ต่างๆที่ไม่เรียบร้อยและไม่น่าดูของส่วนใต้หลังคา และเพดานชั้นบนฝ้ าเพดานของบ้านเลือกใช้แผ่นยิปซัมคุณภาพสูง มี
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น้ าหนักเบา ทนไฟ ช่วยกรองความร้อนจากหลังคา ป้องกันเสียงจากชั้นบน และช่วยตกแต่งบรรยากาศภายในห้องให้
สวยงามน่ าอยู่
กระจกเขียวตัดแสง
บริษัทเลือกใช้บานกระจก เขียวตัดแสง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถป้องกันรังสี UV
และดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบผิวกระจกได้ถึงร้อยละ 35-50 จึงช่วยลดภาระการใช้
เครื่องปรับ อากาศลงและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ า
ระบบประตู หน้าต่างอลูมิเนี ยมพิเศษ & ไวนิ ล
วงกบ & บานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนี ยมพิเศษและไวนิ ล มีคุณสมบัติเด่นคือ ช่วยขจัด
ปั ญหาปลวกมอดแมลงไม่กดั กิน มีความทนทานต่อแสงแดด ลม และฝน ไม่มีปัญหาเรื่องการบิด งอหรือยืดหดตัวจาก
ความชื้ นและการรัว่ ซึมของน้ าฝน และ สามารถดูแลรักษาได้สะดวกง่ายดาย
1.2 ครบครันทุกพื้ นที่ใช้สอย
ห้องน้ าของบ้านสบาย
ห้องน้ าของบ้านได้รับการออกแบบโดยยึดสุขอนามัยที่ดีดว้ ยการแยกส่วนเปี ยก-แห้ง
ออกจากกัน มีการระบายอากาศที่ดี มีช่องแสงเปิ ดรับแสงธรรมชาติ เพื่อช่ วยฆ่าเชื้ อโรคและช่ วยลดมลพิษภายใน
ห้องน้ าได้เป็ นอย่างดี
เพิ่มประตูทางออกเฉลียงด้านข้างสู่สวน
เปิ ดรับกับวิวของสวนสวยรอบบ้านได้ง่ายขึ้ น กับประตูทางออก เฉลียง ด้านข้างสู่สวน
ของบ้านสบายจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่โปร่งโล่ง สบายตายิง่ กว่า
ช่องเปิ ดพิเศษ Glass Loft ในห้องพักผ่อน และ/หรือห้องน้ า ,ห้องนอนใหญ่
เพิ่มความโปร่งสบายให้กบั บ้าน กับช่องเปิ ดพิเศษรับแสงสว่าง ลดการใช้พลังงาน
มุง้ ลวดผลิตด้วยวัสดุพิเศษ Fiber
มุง้ ลวดมีความคงทน สวยงาม สีดากันการสะท้อนแสง ไม่เป็ นสนิ ม ไม่ดูดซับ ความ
ร้อน ทาความสะอาดง่าย
ห้องพระหรือหิ้ งพระเป็ นสัดส่วน
พื้ นที่เป็ นสัดส่วน สาหรับห้องพระหรือหิ้ งพระโดยเฉพาะ ถูกต้องตามทิศและ การวาง
ตาแหน่ ง
1.3 เตรียมความพร้อม และสะดวกปลอดภัย
ระบบไฟฉุกเฉิน และตัดไฟอัตโนมัติ
ระบบไฟฉุ ก เฉิ น และตัด ไฟอัต โนมัติ ไฟฉุ ก เฉิ น แบบดาวน์ ไ ลท์ ตามจุ ด ต่ า งๆ เช่ น
ห้องนอนใหญ่โถง บันได เมื่อไฟฟ้ าขัดข้อง เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ
ระบบสารองน้ าใต้ดิน พร้อมปั๊ มน้ า
ระบบสารองน้ าใต้ดินได้มีการติดตั้ง ตอกเสาเข็มรองรับน้ าหนักไว้อย่างแข็งแรง รวมถึง
ได้เลือกใช้ถงั เก็บน้ า รวมถึงอุปกรณ์ขอ้ ต่อ ก๊อก วาล์ว ที่มีคุณภาพ โดยมีท่อต่อไปยังเครื่องปั๊ มน้ า ที่ทางานสูบจ่าย น้ า
โดยอัตโนมัติ โดยบริษัทได้เลือกใช้ป๊ั มน้ าคุณภาพสูง มีระบบ ป้องกันมิเตอร์ไหม้ และมีถงั แรงดันไดอะแฟรมที่ช่วยยืด
อายุ การใช้งานของมอเตอร์
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ระบบกาจัดปลวก
บริษัทได้เตรียมระบบกาจัดปลวก ใต้ดิน โดยเดินท่อ P.E ไว้ใต้รอบคานคอดิน จึงไม่
ต้องเจาะ พื้ นบ้าน สะดวกในการพ่นน้ ายากาจัดปลวก ไม่มีสารตกค้าง ภายในตัวบ้าน
ถังขยะริมรั้ว พร้อมตูไ้ ปรษณียอ์ อกแบบพิเศษ
จัดเตรียมจุดวางขยะไว้อย่างเป็ นสัดส่วน พร้อมตูไ้ ปรษณียท์ ี่มี ช่องรับและเก็บจดหมาย
ไว้เป็ นอย่างดี
ตกแต่งสวนสวย
บริษัทได้จดั เตรียมสวนสวยโดยภูมิสถาปนิ กไว้ให้เพื่อการพร้อมเข้าอยู่
แปลนบ้าน
บริษัทได้อานวยความสะดวก เผื่อการต่อเติมบ้านของผูอ้ ยู่อาศัย โดยเตรียมแปลนบ้าน
ไว้ให้ในรูปแบบซีดีรอมเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน
บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลกู ค้ากาหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน
2) การจาหน่ ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กบั ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
3) การจัดให้มี สภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ จัดสวนให้มี
ต้นไม้เพื่อสร้างอากาศที่ดีสาหรับลูกบ้าน
4) ให้ขอ้ มูลโครงการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คาแนะนาแก่ผูอ้ ยู่อาศั ย ติดต่อกับลูกค้าด้วยความ
สุภาพ และไม่กล่าวอ้างเกินความเป็ นจริง
5) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ลูกบ้าน และการตรวจเช็คบ้านในประกัน
6) บริ ษัท ได้จัด ให้มีร ะบบลูกค้า สัมพัน ธ์เพื่ อสื่ อสารกับ ลูกบ้านโดยตรงผ่ านทางเว็ บไซด์ของ
บริษัท หรือ call center 1198 ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home
Tips, การแจ้งซ่อม Online เพื่ออานวยความสะดวกลูกบ้านในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมบ้าน
การตรวจเช็ ค บ้า นในประกัน โดยสามารถส่ งรายการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และลูก บ้า น
สามารถติดตามสถานะเรื่ องซ่อ มได้ทันที รวมถึ ง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของ
ลูกบ้านได้ดว้ ยตนเอง
7) รักษาข้อมูลของลูกค้า ไม่นาข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
8) จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ น และความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างลูกบ้านและบริษัทให้ยงั ่ ยืนสืบไป
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนั กถึงผลกระทบที่ จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่คานึ งถึ ง
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วสั ดุที่มีคุณภาพและเอื้ อต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางผังแปลง การนาเทคโนโลยีและระบบมาใช้เพื่อการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน การใช้
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้าง
สวนรอบบ้าน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค”
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสาคัญในทุกกระบวนการผลิตบ้านเพื่อการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน ทาให้ใ นปี 2558 บริ ษั ท ได้รับ รางวัล บ้า นจัด สรรอนุ รัก ษ์ พ ลังงานดี เ ด่ น รายละเอี ยดแสดงในหัว ข้อ
“นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”
บริษัทได้พฒ
ั นานวัตกรรมขึ้ นโดยได้นาเทคโนโลยีระบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเท
อากาศทาให้บา้ นหายใจได้" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอ้ ยูอ่ าศัยและช่วยประหยัดพลังงาน รายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”
บริ ษัทได้ดาเนิ นการศึ กษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามประกาศของสานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม และปฏิบัติ ตามแนวทางลด
ผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่ งครัด ดาเนิ นการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รถยนต์สาหรับผูบ้ ริหาร
ของบริ ษั ทได้เลื อกรถยนต์ประเภทไฮบริ ด และ รถสาหรับ วิ่งในโครงการ ได้ใช้ร ถกอล์ฟ พลังไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นรถที่
ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ อาคารสานักงานเลือกใช้หลอดประหยัดไฟฟ้ า
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรูพ้ นักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท มี น โยบายในการใช้ท รัพยากรอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ งผลกระทบต่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ น ส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดคุม้ ค่า และการคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่าน
กิ จ กรรมและการฝึ กอบรมที่ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งต่ อ เนื่ อง การรณรงค์ ด ้า นอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไปในชีวิตการทางานประจาวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษรี
ไซเคิล การนาแฟ้ มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน้ า -ไฟ
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้จัด การฝึ ก อบรมขึ้ นทั้งภายในองค์ก รและส่ งพนั ก งานอบรม เพื่ อ ให้ค วามรู้ด ้า น
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น การออกแบบบ้านเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยีระบบ "AirPlus” ระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน และการอนุ รกั ษ์พลังงาน รวมถึง ทางเลือกในการใช้
พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้ น รวมถึง จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์
สิ่งแวดล้อม และรับฟั งบรรยายความรูเ้ กี่ยวกับระบบนิ เวศน์และปลูกสานึ กรักธรรมชาติ โดยสานักงานกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้กล่าวในหัวข้อ “การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม”
7.

การร่วมพัฒนาชุมชมและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและการ
จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม ดังนี้
-

มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วให้โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 บริษัทฯมอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วให้โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซึ่งได้ทาหนังสือ ขอความอนุ เคราะห์คอมพิวเตอร์ใช้แล้วกับทาง บ.
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เนื่ องจากทางโรงเรียนยังขาดแคลน
-

กิจกรรมเพื่อสังคม "“ปล่อยพันธุส์ ตั ว์น้ า เพื่อระบบนิ เวศน์ "
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 บริษัทฯจัดกิจกรรม ““ปล่อยพันธุส์ ตั ว์น้ า เพื่อระบบนิ เวศน์ ” ณ
อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ สิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อคืนความสมบูรณ์และ ฟื้ นฟูระบบนิ เวศน์ ชายฝัง่ ซึ่งเป็ นแหล่ง
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของมนุ ษย์ และในโอกาสนี้ สานักงานกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบนิ เวศชายฝัง่ และปลูกจิตสานึ กรักธรรมชาติอีกด้วย
-

มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทางานดี
เพื่อสนั บสนุ นด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างในทุกโครงการและเป็ นรางวัลแก่ช่างที่
ตั้งใจทางานซึ่งจัดเป็ นประจาทุกปี และในปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาจานวน 236 ทุน
8.

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทมีความตั้งใจและแนวทางในการทางานที่จะ พัฒนาบ้านให้ผูอ้ ยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภายใต้ "LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เห็นได้จากการนาแนวความคิดในด้านความสะดวก ความปลอดภัยและ
ลดภาระการดูแลรักษาบ้าน มาเป็ นมาตรฐานของบ้าน ภายใต้แนวความคิด "บ้านสบาย" ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ต่อเนื่ อง
ด้วยบ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย จวบจนกระทัง่ การออกแบบบ้านให้ดูแลง่าย และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยใน
ปั จจุบนั บริษัทยังคงพัฒนาบ้านให้มีคุณภาพโดยการทาวิจยั เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน ปั ญหาจากการใช้
งาน และผลการตอบรับต่อสิ่งที่นามาใช้ในบ้านจากมุมมองของผูอ้ ยูอ่ าศัย สิ่งหนึ่ งที่เป็ นประเด็นน่ าสนใจจากพฤติกรรม
การอยู่อาศัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปั จจุบนั คือ การใช้เวลาอยู่ที่ บา้ นได้น้อยลงในวันทางาน ดังนั้ น
ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจึงเป็ นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และนามาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
AirPlus และได้ทาการจดสิทธิบตั ร เลขที่คาขอ 0601006065
บริษัทได้นาเทคโนโลยีระบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทาให้บา้ นหายใจได้"
เป็ นนวัตกรรมที่บริษัทใช้เวลาในการพัฒนาไม่ตา่ กว่า 5 ปี อาศัยแนวคิดหลักในการนาองค์ความรูจ้ ากบ้านไทยในอดีต
มาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบบ้านปั จจุบัน มีการใช้พลังงานสะอาด คือ ในระบบใช้โซลาร์เซลล์ผลิต
ไฟฟ้ าเป็ นหลัก โดยกาหนดแนวความคิดของ "ระบบ AirPlus" ไว้ดงั นี้
1. Smart and convenient (สะดวกสบายด้วยระบบอัตโนมัติ)
2. Continuous ventilation (ถ่ายเทอากาศอย่างต่อเนื่ อง)
3. Easy maintenance and long lifetime (ดูแลรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน)
4. Solar energy (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นหลัก)
5. Adapt to modern life style (เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่)
6. Live-in with good nature (ใช้ชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี)
เทคโนโลยี AirPlus ออกแบบให้ทางานอัตโนมัติตลอด 24 ชม. ผ่านพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อให้
อากาศใหม่ไหลเวียนภายในบ้านตลอด 24 ชัว่ โมง การใช้พลังงานโซล่าเซลล์นี้ยังช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้ า ทั้งยังเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากระบบถ่ายเทอากาศจะทางานอัตโนมัติแล้ว ผูใ้ ช้งานยังสามารถตั้งค่าเปิ ดปิ ดการทางาน
ของระบบตามความต้องการผ่านอุปกรณ์ Controller Unit
เทคโนโลยี AirPlus สามารถจัดการพลังงานได้ 3 รูปแบบ
1. Solar power พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นพลังงานสะอาด
2. Hybrid การใช้พลังงานไฟฟ้ าแบบกระแสผสมระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้ า
ภายในบ้าน
3. Sufficient การใช้พลังงานจากไฟฟ้ าภายในบ้านอย่างประหยัด
นอกจากนี้ เทคโนโลยี AirPlus ถ่ายเทอากาศได้เป็ นอย่างดี โดยภายในบ้านติดตั้งท่อพัดลมดูด
อากาศ (Ventilation tube) เพื่อดูดอากาศภายในห้องผ่านทางท่อลมออกสู่ชายคาภายนอกบ้าน จึงทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนอากาศภายในบ้านอยูต่ ลอดเวลา ช่วยลดการสะสมความร้อนและความชื้ นได้
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริษัทได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุ รักษ์พลังงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม
แบบบ้าน Marigold (231GO) โครงการบ้านมัณฑนา Lake Watcharapol และ รางวัลบ้านจัดสรรอนุ รกั ษ์พลังงาน
ดีเด่น แบบบ้าน Modern Skyhall โครงการแลนด์มาร์ค เอกมัย -รามอินทรา ในพิธีมอบรางวัล การประกวดบ้าน
จัดสรรอนุ รกั ษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557 ซึ่งจัดขึ้ นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.)
>

บ้านจัดสรรอนุ รกั ษ์พลังงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม แบบบ้าน Marigold (231GO) โครงการ
บ้านมัณฑนา Lake Watcharapol ด้านสถาปั ตยกรรม ใช้กระจกเขียวตัดแสงทั้งหลัง มีชายคา
ยื่ น ยาวเพื่ อ บั ง แดด ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ได้ จั ด วางตั ว บ้ า นในแนวทิ ศ เหนื อ -ใต้ จั ด
สภาพแวดล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้ร่มเงาแก่ ตัวบ้าน พื้ นที่ส่วนใหญ่เปิ ดโล่ง ออกแบบ
ให้ปกคลุมด้วยไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบตัวบ้าน ด้านวิศวกรรม ใช้หลอด
ประหยัดไฟ LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 และติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ใช้
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งใช้งานง่าย ผูอ้ ยู่อาศัยสามารถตั้งโปรแกรม
ให้ระบบทางานได้โดยอัตโนมัติ ระบบนี้ ช่วยให้การถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน
ได้อ ย่ า งทั ว่ ถึ ง ลดการสะสมความร้อ นภายในตัว บ้า น จึ ง ช่ ว ยลดภาระการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ ทาให้ประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดความอับชื้ นภายในบ้าน และทาให้
อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพของผูอ้ ยูอ่ าศัย

>

บ้านจัดสรรอนุ รกั ษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Modern Skyhall โครงการแลนด์มาร์ค เอกมัยรามอินทรา ด้านสถาปั ตยกรรม ส่วนใหญ่เลือกใช้กระจกเขียวตัดแสง บริเวณเหนื อฝ้ าเพดาน
ติดตั้งฉนวนกันความร้อนชนิ ดฉนวนใยแก้ว ด้านสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่ เพื่อให้ร่มเงาแก่ตวั บ้าน พื้ นที่เปิ ดโล่งส่วนใหญ่ ออกแบบให้ปกคลุมด้วยไม้พุ่ม และ
ไม้ค ลุ ม ดิ น ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ โ ดยรอบตัว บ้า น ด้า นวิ ศ วกรรม ใช้ห ลอดประหยัด ไฟ LED
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 มีอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างบริเวณโถง ทางเดินภายในบ้าน
และติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์
ซึ่งใช้งานง่าย ผูอ้ ยู่อาศัยสามารถตั้งโปรแกรมให้ระบบทางานได้โดยอัตโนมัติ ระบบนี้ ช่วยให้
การถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างทัว่ ถึง ลดการสะสมความร้อนภายใน
ตัวบ้าน จึงช่วยลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ ทาให้ประหยัดพลังงาน และยังช่วย
ลดความอับชื้ นภายในบ้าน และ ทาให้อากาศภายในบ้านบริ สุทธิ์ มีผลดีต่อสุขภาพของผูอ้ ยู่
อาศัย
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