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รายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนัไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่าง

เท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเร่ือง “การก ากบัดูแล”) ตลอดจนการใหค้วามส าคญัต่อชุมชม สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม จะยกระดบัผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื และเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะ

น าไปสู่ความส าเร็จ  ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร  กระบวนการท างานหลกัของกิจการไดค้ านึงถึงและเอาใจใส่ผู ้

มีส่วนไดเ้สีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มาโดยตลอด และไดป้ฏิบัติตามกฏหมาย ขอ้บังคบั ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ

ด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครดั   

   

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

  บริษัทใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสรี สุจริตและเป็น

ธรรม ภายใตก้รอบของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  มีมาตรการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในหาประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง เคารพ

สิทธิและความเสมอภาคของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนักงาน คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หน้ี ตลอดจน ชุมชน

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียพึงไดร้บัอย่าง

ทัว่ถึงไวใ้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  ส าหรบั เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไดย้ึดถือ

ปฏิบัติ  โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็ปไซด์ของบริษัทและระบบฐานขอ้มูลกลางของบริษัท  ทั้งน้ี  สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดใ้นเร่ือง “การก ากบัดแูล” ภายใตห้วัขอ้ “บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย” 

 

2. การตอ่ตา้นทุจริตและการจา่ยสินบน 

  บริษัทมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบน โดยก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจหา้มมิใหพ้นักงานเรียกการรบัประโยชน์หรือหลีกเล่ียงการรบัทรพัยสิ์นใดๆท่ีจงูใจใหป้ฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั

ในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษัทเสียประโยชน์อนัชอบธรรม ไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นลักษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร ไม่น าทรพัยสิ์นขององคก์รไปหาประโยชน์ทางการคา้ใหต้นเองหรือพวกพอ้ง 

หรือละเวน้การกระท าใดๆท่ีผิดกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตน  ซ่ึงบริษัทไดเ้ผยแพร่จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจใหพ้นักงานไดท้ราบอย่างทัว่ถึงและตระหนักการปฏิบติัตามหน้าท่ีอย่างสม า่เสมอ บริษัทไดมุ้่งเน้นพื้ นฐาน

จิตใจของพนักงานในดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยการใหพ้นักงานเขา้ฝึกอบรมพฒันาจิตดว้ยสมาธิและเทศนาธรรม 

แนวปฏบิติัในการก ากบัดแูลและควบคุมความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ และการติดตามประเมินผลการปฏบิติั 

- มาตรการป้องกนั ผ่านการจดัผงัองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการบริหารและควบคุม  โครงสรา้งบริษัทเสริมสรา้ง

ใหอ้งคก์รมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ใชห้ลกัการแบ่งแยกหน้าท่ี 

มีการถ่วงดุลการใชอ้ านาจและการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสม  จดัใหม้ีกระบวนการท างานและสายการบงัคบับญัชาท่ี

ชดัเจนในแต่ละหน่วยงาน การจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีวฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นดา้นคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีกลไกการ

ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม า่เสมอ  รวมถึง มีการส่ือสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอ

เหมาะสม  โดยจัดใหม้ีการส่ือสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของบริษัท และบน

เว็บไซตข์องบริษัท 
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- จดัท าจรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนักงาน ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ จดั

ใหม้ีการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ต และ เว็ปไซตข์องบริษัท  รวมถึง วางแผนการติดตามและ

ประเมินการปฏบิติัตามจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม 

- กระบวนการในการประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏบิติัตาม

นโยบาย  ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดบัคณะกรรมการ  การประเมินการควบคุม

ภายในระดบัหน่วยงาน  และกลไกการท างานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยงานควบคุมภายในของ

บริษัท 

- การก ากบัดูแลระดับหน่วยงาน  หัวหน้าฝ่ายก ากับดูแลฝ่ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน 

ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ระดับหน่วยงาน  และจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่ออุดช่องโหว่ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการกระท าทุจริตขึ้ น  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันา

ระบบใหดี้ขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงานของตน และมอบหมายใหห้วัหน้า

งานในแต่ละระดบั ควบคุม ตรวจสอบการกระท าทุจริตและขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติังาน  

- หน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  รวมถึง สัญญาณเตือนภยัต่างๆ ประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในการป้องกนั ติดตาม และตรวจพบ ความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

โดยรายงานผลการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

- ผ่านกลไกการท างานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการ

ทุจริตและคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเน่ือง  และน าเสนอผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

- จดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริตและคอรร์ปัชนั และ

จดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงาน

ดงักล่าว (Whistleblower Policy) รายละเอียดไดแ้สดงอยูใ่นเร่ือง “การก ากบัดแูล” ภายใตห้วัขอ้ “มาตรการในการแจง้

เบาะแสและกลไกคุม้ครองผูแ้จง้” 

- กรณีพบเหตุการกระท าผิด ขอ้มูลจากการตรวจสอบ เร่ืองรอ้งเรียน และมีหลักฐานอันควรใหเ้ช่ือว่ามี

รายการหรือการกระท าผิดจริง  การสอบสวนการกระท าทุจริตและคอร์รัปชัน่ จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษ

ชัว่คราวขึ้ น เพื่อใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูถู้กกล่าวหา และใหค้วามคุม้ครองอย่างเหมาะสมแก่ผูใ้หเ้บาะแส 

- น ากรณีท่ีพบเหตุการกระท าผิดมาใชเ้ป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกนั และวิธีตรวจสอบใหพ้บเหตุ

แห่งการกระท าดงักล่าว รวมถึง ใหค้วามรูพ้นักงานระดบัหวัหน้างานเพื่อป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดขึ้ นในองคก์ร 

พนักงานใหม่จะไดร้บัการแจง้แนวทางปฏิบัติส าหรบัมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนักงานในวนั

แรกท่ีเร่ิมท างานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ และในปี 2558 บริษัทไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในบริษัท

ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และหวัหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน  เกี่ยวกบั การบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร โดยมี

วิทยากรจาก บริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการอบรมใหค้วามรู ้ อีกทั้ง กรรมการอิสระ 2 

ท่านไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาประจ าปีเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงหัวขอ้ การ

ทุจริต (ประเภทการทุจริต, แรงจงูใจ, กรณีตวัอย่างและวิธีป้องกนั/ลดภยัจากการทุจริต) เป็นหน่ึงในหวัขอ้ของงาน

สมัมนา 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทไดป้ฏบิติัตามนโยบายหลกัสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ไดป้ฏบิติั

ตามอยา่งเคร่งครดั ยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏบิติัร่วมกนั โดยค านึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลท่ี

เท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏบิติัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ 

การศึกษา และบริษัทไมส่นับสนุนกิจการท่ีกระท าการใดๆอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล  

แนวปฏบิติั 

1) ก ากบัดแูลมิใหธุ้รกิจของบริษัทเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  อาทิ 

การใชแ้รงงงานเด็ก  การคุมคามทางเพศ 

2) การดแูลพนักงานและความเป็นอยูข่องพนักงาน  โดยก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่

พนักงาน  การจดัใหม้ีสวสัดิการพนักงาน  การส่งเสริมดา้นการศึกษาอบรมอยา่งต่อเน่ืองทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว  การดแูลเอาใจใส่ดา้นดา้นสุขภาพร่างกาย สุขอนามยั ความ

ปลอดภยัของทรพัยสิ์นและจากการท างาน  การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสม

และปลอดภยั  รวมถึง สอดส่องดแูลกรณีมีการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้ นในบริษัท 

3) การรกัษาขอ้มลูส่วนตวัของลกูคา้ คู่คา้ และพนักงาน  โดยถือเป็นความลบั  ไม่ส่งต่อหรือ

กระจายขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลหรือหน่วยงานท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง  โดยการเปิดเผยขอ้มลูต่อ

สาธารณะหรือการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลู

น้ันๆ  

4) การก าหนดเง่ือนไขในสญัญาจา้งพนักงานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

5) ปฏบิติัต่อพนักงาน  ผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกคนดว้ยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏบิติั  ใหเ้กียรติและ

เคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

6) การก าหนดขอ้ปฏบิติัส าหรบัพนักงานของบริษัท  ในการประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ี

การงาน   ไม่กล่าวรา้ยผูอ้ื่นหรือองคก์รโดยปราศจากมลูความจริง 

 

4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 บริษัทตระหนักอยูเ่สมอว่าพนักงานเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความส าเร็จของบริษัท  จึงใหก้าร

ดแูลและการปฏบิติัท่ีเป็นธรรม  ในดา้นต่างๆ อาทิ 

1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  โดยสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติม

ภายใตห้วัขอ้ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” 

2) การก าหนดผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบและตามกลไกราคา

ตลาดแรงงาน  โดยค านึงถึงหลกัการจงูใจพนักงานใหพ้นักงานสามารถปฏบิติังานไดอ้ยา่ง

เต็มความรูค้วามสามารถ มีการประเมินผลการปฏบิติังานโดยหวัหน้างาน  และแบ่ง

ผลตอบแทนส่วนหน่ึงใหพ้นักงานตามผลประกอบการของบริษทั 

3) การจดัใหม้สีวสัดิการพนักงานในดา้นต่างๆ การจดัใหม้ีนโยบายความปลอดภยัและ

สุขอนามยัท่ีดีของพนักงาน  และการส่งเสริมใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี  โดยสามารถ

ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ือง “การก ากบัดแูล” ภายใตห้วัขอ้ “สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย-

พนักงาน” 
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4) การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัใหม้ีการฝึกอบรมและ

ใหค้วามรูแ้ก่พนักงานในทุกระดบัชั้น 

5) บริษัทไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ  เพื่อเป็นตวัแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกบั

บริษัทเพื่อจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนักงาน  เป็นเสมือนส่ือกลางท่ีจะถ่ายทอดความตอ้งการดา้น

สวสัดิการของพนักงานใหบ้ริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือใหข้อ้เสนอแนะ  ตลอดจน

ควบคุมดแูลการจดัสวสัดิการท่ีบริษัทจดัใหแ้ก่พนักงาน  

 

5. ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของสินคา้ และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน รวมทั้ง การจดัตั้ง

หน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ เพื่อรับทราบปัญหา ความตอ้งการของลูกคา้ และ

น ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมัน่ดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษั ท 

แลนด์ แอนด ์เฮา้ส์ ไดร้ับรางวลั แบรนดท่ี์น่าเช่ือถือมากท่ีสุด (Trusted Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกนั จากผลส ารวจ

ผูบ้ริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest  เป็นรางวลัท่ีวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 

ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า (4) การเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(5) ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์(6) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  โดย แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ถือเป็นแบรนดห์น่ึงเดียวท่ีได ้

Platinum Award ในสาขาอสงัหาริมทรพัย ์

 

แนวปฏบิติั 

1) ผลิตสินคา้ดว้ยแนวคิดสินคา้  บา้นสบาย แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ความเย็น

สบายประหยัดพลังงาน  ครบครันทุกพื้ นท่ีใช้สอย การเตรียมความพร้อมและสะดวก

ปลอดภยั 

1.1   เยน็สบายประหยดัพลงังาน 

  ผนังบา้นสบาย 

ผนังของบา้นจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือผนังคอนกรีตมวลเบา Q-CON และ ผนัง

คอนกรีต เสริมเหล็ก ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับลักษณะของแบบบ้านผนังทั้งสองแบบ ล้วนมีความแข็งแรง ทนทาน และมี

ประสิทธิภาพในการป้อง กนัความรอ้นจากภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

  หลงัคาบา้นสบาย 

หลงัคาไดร้บัการออกแบบและก่อสรา้งมาอยา่งดี โดยเลือกใชก้ระเบ้ืองมาตรฐานสงูและ

ผ่านการตรวจรบัรองคุณภาพทุกหลงั ปัญหาการรัว่ซึมจึงเกิดขึ้ นไดย้าก  นอกจากน้ัน ยงัไดติ้ดตั้ง แผ่นสะทอ้นความ

รอ้นใตห้ลงัคา เพื่อป้องกนัความรอ้นจากแสงแดดไวใ้หเ้รียบรอ้ย  

  ฝ้าระแนงใตห้ลงัคา 

ฝ้าระแนงใตห้ลงัคา คือ ฝ้าระแนงระบายอากาศบริเวณรอบ ชายคาท่ีตีเวน้ร่องเพื่อให้

อากาศรอ้นท่ีสะสมอยูใ่ตก้ระเบ้ืองหลงัคาสามารถระบายออกไปไดส้ะดวก  ไดเ้ลือกใชฝ้้าระแนงส าเร็จรูป ซ่ึงผลิตจาก

วสัดุพิเศษท่ีมีความทนทาน จึงไม่มีปัญหาเร่ืองปลวกกิน ไม่ผุกร่อน ไม่บวมน ้า แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ไม่ซีดจาง และ

มีอายุการ ใชง้านยาวนาน สามารถดแูลรกัษาท าความสะอาดไดง่้าย  

  ฝ้าเพดาน 

ฝ้าเพดานคือแผ่นวัสดุท่ีปิดใตห้ลังคาหรือพื้ นของอีกชั้นหน่ึง เพื่อช่วยปิดโครงสรา้ง

ต่างๆท่ีไม่เรียบรอ้ยและไม่น่าดขูองส่วนใตห้ลงัคา และเพดานชั้นบนฝ้าเพดานของบา้นเลือกใชแ้ผ่นยปิซมัคุณภาพสูง มี
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น ้าหนักเบา ทนไฟ ช่วยกรองความรอ้นจากหลงัคา ป้องกนัเสียงจากชั้นบน และช่วยตกแต่งบรรยากาศภายในหอ้งให้

สวยงามน่าอยู ่ 

  กระจกเขยีวตดัแสง 

บริษัทเลือกใชบ้านกระจก เขยีวตดัแสง ซ่ึงมีคุณสมบติัเด่น คือ สามารถป้องกนัรงัสี UV 

และดูดกลืนพลงังานความรอ้นจากดวงอาทิตยท่ี์ส่องมากระทบผิวกระจกไดถึ้งรอ้ยละ 35-50 จึงช่วยลดภาระการใช้

เคร่ืองปรบั อากาศลงและช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า  

   ระบบประต ูหน้าต่างอลมูิเนียมพิเศษ & ไวนิล 

 วงกบ & บานประต-ูหน้าต่าง อลูมิเนียมพิเศษและไวนิล มีคุณสมบติัเด่นคือ ช่วยขจดั

ปัญหาปลวกมอดแมลงไม่กดักิน มีความทนทานต่อแสงแดด ลม และฝน ไม่มีปัญหาเร่ืองการบิด งอหรือยืดหดตวัจาก

ความช้ืนและการรัว่ซึมของน ้าฝน และ สามารถดแูลรกัษาไดส้ะดวกง่ายดาย  

1.2 ครบครนัทุกพ้ืนท่ีใชส้อย 

  หอ้งน ้าของบา้นสบาย 

หอ้งน ้าของบา้นไดร้ับการออกแบบโดยยึดสุขอนามยัท่ีดีดว้ยการแยกส่วนเปียก-แหง้

ออกจากกัน มีการระบายอากาศท่ีดี มีช่องแสงเปิดรับแสงธรรมชาติ เพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรคและช่วยลดมลพิษภายใน

หอ้งน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี  

  เพิ่มประตทูางออกเฉลียงดา้นขา้งสู่สวน 

เปิดรบักบัวิวของสวนสวยรอบบา้นไดง่้ายขึ้ น กบัประตูทางออก เฉลียง ดา้นขา้งสู่สวน 

ของบา้นสบายจากแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ท่ีโปร่งโล่ง สบายตายิง่กว่า   

  ช่องเปิดพิเศษ Glass Loft ในหอ้งพกัผ่อน และ/หรือหอ้งน ้า ,หอ้งนอนใหญ่ 

เพิ่มความโปร่งสบายใหก้บับา้น กบัช่องเปิดพิเศษรบัแสงสว่าง ลดการใชพ้ลงังาน  

  มุง้ลวดผลิตดว้ยวสัดุพิเศษ Fiber 

มุง้ลวดมีความคงทน สวยงาม สีด ากนัการสะทอ้นแสง ไม่เป็นสนิม ไม่ดูดซบั ความ

รอ้น ท าความสะอาดง่าย   

  หอ้งพระหรือหิ้ งพระเป็นสดัส่วน 

พื้ นท่ีเป็นสัดส่วน ส าหรบัหอ้งพระหรือหิ้ งพระโดยเฉพาะ ถูกตอ้งตามทิศและ การวาง

ต าแหน่ง  

 1.3   เตรียมความพรอ้ม และสะดวกปลอดภยั 

  ระบบไฟฉุกเฉิน และตดัไฟอตัโนมติั 

ระบบไฟฉุกเฉินและตัดไฟอัตโนมัติ ไฟฉุกเฉินแบบดาวน์ไลท์ ตามจุดต่างๆ เช่น 

หอ้งนอนใหญ่โถง บนัได เมื่อไฟฟ้าขดัขอ้ง เคร่ืองตดักระแสไฟอตัโนมติั  

  ระบบส ารองน ้าใตดิ้น พรอ้มป๊ัมน ้า 

ระบบส ารองน ้าใตดิ้นไดม้ีการติดตั้ง ตอกเสาเข็มรองรบัน ้าหนักไวอ้ย่างแข็งแรง รวมถึง

ไดเ้ลือกใชถ้งัเก็บน ้า รวมถึงอุปกรณข์อ้ต่อ ก๊อก วาลว์ ท่ีมีคุณภาพ โดยมีท่อต่อไปยงัเคร่ืองป๊ัมน ้า ท่ีท างานสูบจ่าย น ้า

โดยอตัโนมติั โดยบริษัทไดเ้ลือกใชป๊ั้มน ้าคุณภาพสูง มีระบบ ป้องกนัมิเตอรไ์หม ้และมีถงัแรงดนัไดอะแฟรมท่ีช่วยยืด

อายุ การใชง้านของมอเตอร ์  
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  ระบบก าจดัปลวก 

บริษัทไดเ้ตรียมระบบก าจดัปลวก ใตดิ้น โดยเดินท่อ P.E ไวใ้ตร้อบคานคอดิน จึงไม่

ตอ้งเจาะ พื้ นบา้น สะดวกในการพ่นน ้ายาก าจดัปลวก ไม่มีสารตกคา้ง ภายในตวับา้น   

  ถงัขยะริมรั้ว พรอ้มตูไ้ปรษณียอ์อกแบบพิเศษ 

จดัเตรียมจุดวางขยะไวอ้ยา่งเป็นสดัส่วน พรอ้มตูไ้ปรษณียท่ี์มี ช่องรบัและเก็บจดหมาย

ไวเ้ป็นอยา่งดี  

  ตกแต่งสวนสวย 

บริษัทไดจ้ดัเตรียมสวนสวยโดยภมูิสถาปนิกไวใ้หเ้พื่อการพรอ้มเขา้อยู ่ 

  แปลนบา้น 

บริษัทไดอ้ านวยความสะดวก เผ่ือการต่อเติมบา้นของผูอ้ยู่อาศยั โดยเตรียมแปลนบา้น

ไวใ้หใ้นรปูแบบซีดีรอมเพื่อง่ายต่อการเรียกใชง้าน  

  บา้นสรา้งเสร็จก่อนขาย 

บา้นสบายสรา้งเสร็จก่อนขายช่วยใหล้กูคา้ก าหนดการยา้ยบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน  

2) การจ าหน่ายสินคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพ ใหก้บัลกูคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

3) การจดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มของโครงการท่ีร่มร่ืน  มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ จดัสวนใหม้ี

ตน้ไมเ้พื่อสรา้งอากาศท่ีดีส าหรบัลกูบา้น 

4) ใหข้อ้มูลโครงการ ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ ใหค้ าแนะน าแก่ผูอ้ยู่อาศัย ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความ

สุภาพ และไม่กล่าวอา้งเกินความเป็นจริง 

5) การรับประกนัสินคา้และการจดัใหม้ีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ลกูบา้น และการตรวจเช็คบา้นในประกนั  

6) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบลูกคา้สัมพันธ์เพื่อส่ือสารกับลูกบ้านโดยตรง ผ่านทางเว็บไซด์ของ

บริษัท หรือ call center 1198  ประกอบดว้ย  การรอ้งเรียนเร่ืองบา้นและคอนโด,  Home 

Tips,  การแจง้ซ่อม Online  เพื่ออ านวยความสะดวกลูกบา้นในการแจง้เร่ืองซ่อมแซมบา้น 

การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการได้ตลอด 24 ชัว่โมง และลูกบ้าน

สามารถติดตามสถานะเร่ืองซ่อมไดท้ันที  รวมถึง หาขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกับบา้นของ

ลกูบา้นไดด้ว้ยตนเอง 

7) รกัษาขอ้มลูของลกูคา้ ไม่น าขอ้มลูลกูคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ 

8) จดัใหม้ีกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสรา้งความสมัพนัธข์องคนในหมู่บา้น และความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่างลกูบา้นและบริษัทใหย้ัง่ยนืสืบไป 

 

6. การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทไดต้ระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดอ้อกแบบและผลิตสินคา้ท่ีค านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม  ตั้งแต่  การออกแบบสินคา้  การเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพและเอื้ อต่อการประหยดัพลงังาน  ผลิตภณัฑท่ี์

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  การวางผงัแปลง  การน าเทคโนโลยีและระบบมาใชเ้พื่อการถ่ายเทอากาศภายในบา้น การใช้

พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้องจากเซลลแ์สงอาทิตย ์การมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสรา้ง  การสรา้ง

สวนรอบบา้น  การจดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ดงัท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค”   
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ผลจากการท่ีบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในทุกกระบวนการผลิตบา้นเพื่อการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและ

พลังงาน  ท าใหใ้นปี 2558 บริษัทได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น  รายละเอียดแสดงในหัวขอ้ 

“นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR”     

บริษัทไดพ้ฒันานวตักรรมขึ้ นโดยไดน้ าเทคโนโลยรีะบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจดัการถ่ายเท

อากาศท าใหบ้า้นหายใจได"้  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยัและช่วยประหยดัพลงังาน  รายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในหวัขอ้ “นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR” 

บริษัทไดด้ าเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามประกาศของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบัติตามแนวทางลด

ผลกระทบตามรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) อย่างเคร่งครัด ด าเนินการและควบคุมใหม้ีการปฏิบัติตาม

กฏหมายท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งเคร่งครดั   

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังานและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม  รถยนตส์ าหรบัผูบ้ริหาร

ของบริษัทได้เลือกรถยนต์ประเภทไฮบริด และ รถส าหรับวิ่งในโครงการ ได้ใชร้ถกอล์ฟพลังไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นรถท่ี

ประหยดัพลงังานและลดมลภาวะทางอากาศ  อาคารส านักงานเลือกใชห้ลอดประหยดัไฟฟ้า 

การส่งเสริมการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และการใหค้วามรูพ้นักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงผลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้ น ส่งเสริมและใหค้วามรูแ้ก่พนักงานในการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน การใชท้รพัยากร

อย่างประหยดัคุม้ค่า และการค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่าน

กิจกรรมและการฝึกอบรมท่ีพนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  การรณรงค์ด้านอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาติ  และปลกูฝังเขา้ไปในชีวิตการท างานประจ าวนั เช่น การลดการใชก้ระดาษและการใชก้ระดาษรี

ไซเคิล การน าแฟ้มกลบัมาใชใ้หม่ การดูแลรกัษาอุปกรณ์ต่างๆใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใช ้ รณรงคก์ารประหยดัน ้า-ไฟ 

เป็นต้น   นอกจากน้ี  บริษัทได้จัดการฝึกอบรมขึ้ นทั้งภายในองค์กรและส่งพนักงานอบรม เพื่อใหค้วามรู้ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพลังงาน เช่น การออกแบบบา้นเพื่อการประหยดัพลังงาน  เทคโนโลยีประหยดัพลังงาน 

เทคโนโลยีระบบ "AirPlus”  ระบบถ่ายเทอากาศภายในบา้น  และการอนุรกัษ์พลังงาน  รวมถึง  ทางเลือกในการใช้

พลงังานสะอาด  เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้ น  รวมถึง จดักิจกรรมใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  และรับฟังบรรยายความรูเ้กี่ยวกบัระบบนิเวศน์และปลูกส านึกรักธรรมชาติโดยส านักงานกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงไดก้ล่าวในหวัขอ้ “การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม” 

 

7. การรว่มพฒันาชุมชมและสงัคม 

 บริษัทไดต้ระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนมาโดยตลอด  จึงจดัใหม้ีโครงการและการ

จดักิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชมสงัคมอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนสงัคม ดงัน้ี 

-  มอบคอมพิวเตอรใ์ชแ้ลว้ใหโ้รงเรียนบา้นหนองหวา้เอน 

เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2558 บริษัทฯมอบคอมพิวเตอรใ์ชแ้ลว้ใหโ้รงเรียนบา้นหนองหวา้เอน 

ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซ่ึงไดท้ าหนังสือ ขอความอนุเคราะหค์อมพิวเตอรใ์ชแ้ลว้กบัทาง บ. 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากทางโรงเรียนยงัขาดแคลน  

- กิจกรรมเพื่อสงัคม "“ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า เพื่อระบบนิเวศน์" 

เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 บริษัทฯจดักิจกรรม ““ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า เพื่อระบบนิเวศน์”  ณ 

อุทยานส่ิงแวดลอ้ม นานาชาติ สิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อคืนความสมบูรณ์และ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ชายฝัง่ซ่ึงเป็นแหล่ง
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ทรพัยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของมนุษย ์และในโอกาสน้ีส านักงานกิจกรรมการท่องเท่ียวไดใ้หเ้กียรติบรรยายใหค้วามรู้

เกี่ยวกบัระบบนิเวศชายฝัง่และปลกูจิตส านึกรกัธรรมชาติอีกดว้ย 

- มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวลัแด่คนท างานดี  

เพื่อสนับสนุนดา้นการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสรา้งในทุกโครงการและเป็นรางวลัแก่ช่างท่ี

ตั้งใจท างานซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี และในปี 2558 ไดม้อบทุนการศึกษาจ านวน 236 ทุน 

 

8. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม CSR  

  บริษัทมีความตั้งใจและแนวทางในการท างานท่ีจะ พฒันาบา้นใหผู้อ้ยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น  

ภายใต ้"LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตท่ีดีกว่า"  เห็นไดจ้ากการน าแนวความคิดในดา้นความสะดวก ความปลอดภยัและ

ลดภาระการดแูลรกัษาบา้น มาเป็นมาตรฐานของบา้น ภายใตแ้นวความคิด "บา้นสบาย" ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ต่อเน่ือง

ดว้ยบา้นสบายสรา้งเสร็จก่อนขาย จวบจนกระทัง่การออกแบบบา้นใหดู้แลง่าย และมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามทันสมยัใน

ปัจจุบนั บริษัทยงัคงพฒันาบา้นใหม้ีคุณภาพโดยการท าวิจยั เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้าน ปัญหาจากการใช้

งาน และผลการตอบรบัต่อส่ิงท่ีน ามาใชใ้นบา้นจากมุมมองของผูอ้ยูอ่าศยั ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจจากพฤติกรรม

การอยู่อาศัยและวิถีการใชชี้วิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบนัคือ การใชเ้วลาอยู่ท่ีบา้นไดน้้อยลงในวนัท างาน ดงัน้ัน 

ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยู่อาศยัจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ และน ามาซ่ึงการพฒันาเทคโนโลย ี

AirPlus และไดท้ าการจดสิทธิบตัร เลขท่ีค าขอ 0601006065 

  บริษัทไดน้ าเทคโนโลยีระบบ "AirPlus ระบบควบคุมและจดัการถ่ายเทอากาศท าใหบ้า้นหายใจได"้ 

เป็นนวตักรรมท่ีบริษัทใชเ้วลาในการพฒันาไม่ต า่กว่า 5 ปี อาศยัแนวคิดหลกัในการน าองคค์วามรูจ้ากบา้นไทยในอดีต

มาประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยีท่ีทันสมยัในแบบบา้นปัจจุบัน มีการใชพ้ลังงานสะอาด คือ ในระบบใชโ้ซลารเ์ซลล์ผลิต

ไฟฟ้าเป็นหลกั โดยก าหนดแนวความคิดของ "ระบบ AirPlus" ไวด้งัน้ี  

  1. Smart and convenient (สะดวกสบายดว้ยระบบอตัโนมติั)  

  2. Continuous ventilation (ถ่ายเทอากาศอยา่งต่อเน่ือง)  

  3. Easy maintenance and long lifetime (ดแูลรกัษาง่ายและอายุการใชง้านยาวนาน)  

  4. Solar energy (ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นหลกั)  

  5. Adapt to modern life style (เขา้กบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่)  

  6. Live-in with good nature (ใชชี้วิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี)  

  เทคโนโลยี AirPlus ออกแบบใหท้ างานอตัโนมัติตลอด 24 ชม. ผ่านพลังงานโซล่าเซลล์ เพื่อให้

อากาศใหม่ไหลเวียนภายในบา้นตลอด 24 ชัว่โมง การใชพ้ลงังานโซล่าเซลลน้ี์ยงัช่วยประหยดัการใชไ้ฟฟ้า  ทั้งยงัเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากระบบถ่ายเทอากาศจะท างานอตัโนมติัแลว้ ผูใ้ชง้านยงัสามารถตั้งค่าเปิดปิดการท างาน

ของระบบตามความตอ้งการผ่านอุปกรณ ์Controller Unit   

  เทคโนโลย ีAirPlus สามารถจดัการพลงังานได ้3 รปูแบบ 

  1. Solar power พลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นพลงังานสะอาด 

  2. Hybrid การใชพ้ลังงานไฟฟ้าแบบกระแสผสมระหว่างพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานไฟฟ้า

ภายในบา้น 

  3.  Sufficient การใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าภายในบา้นอยา่งประหยดั 

  นอกจากน้ี  เทคโนโลยี AirPlus ถ่ายเทอากาศไดเ้ป็นอย่างดี โดยภายในบา้นติดตั้งท่อพดัลมดูด

อากาศ (Ventilation tube) เพื่อดูดอากาศภายในหอ้งผ่านทางท่อลมออกสู่ชายคาภายนอกบา้น จึงท าใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนอากาศภายในบา้นอยูต่ลอดเวลา ช่วยลดการสะสมความรอ้นและความช้ืนได ้



รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 2558 
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  เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษัทไดร้ับรางวลับา้นจดัสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ดา้นนวตักรรม 

แบบบา้น Marigold (231GO) โครงการบา้นมณัฑนา Lake Watcharapol และ รางวลับา้นจดัสรรอนุรกัษ์พลงังาน

ดีเด่น แบบบา้น Modern Skyhall โครงการแลนดม์าร์ค เอกมยั-รามอินทรา  ในพิธีมอบรางวลั การประกวดบ้าน

จดัสรรอนุรกัษ์พลงังานดีเด่น ปี 2557 ซ่ึงจดัขึ้ นโดย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) 

> บา้นจดัสรรอนุรกัษ์พลังงานดีเด่น ดา้นนวตักรรม แบบบา้น Marigold (231GO) โครงการ

บา้นมณัฑนา Lake Watcharapol  ดา้นสถาปัตยกรรม ใชก้ระจกเขียวตดัแสงทั้งหลงั มีชายคา

ยื่นยาวเพื่อบังแดด ด้านสภาพแวดล้อม ได้จัดวางตัวบ้านในแนวทิศเหนือ -ใต้ จัด

สภาพแวดลอ้มดว้ยตน้ไมข้นาดใหญ่เพื่อใหร่้มเงาแก่ ตวับา้น พื้ นท่ีส่วนใหญ่เปิดโล่ง ออกแบบ

ใหป้กคลุมดว้ยไมพุ้่ม และไมค้ลุมดิน ช่วยลดอุณหภมูิโดยรอบตวับา้น ดา้นวิศวกรรม ใชห้ลอด

ประหยดัไฟ LED เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 และติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศภายในบา้น ใช้

พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้องจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ซ่ึงใชง้านง่าย ผูอ้ยู่อาศยัสามารถตั้งโปรแกรม

ใหร้ะบบท างานไดโ้ดยอตัโนมติั ระบบน้ีช่วยใหก้ารถ่ายเทอากาศจากภายนอกเขา้สู่ภายในบา้น

ได้อย่างทัว่ถึง ลดการสะสมความร้อนภายในตัวบ้าน จึงช่วยลดภาระการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศ ท าใหป้ระหยดัพลงังาน และยงัช่วยลดความอบัช้ืนภายในบา้น และท าให้

อากาศภายในบา้นบริสุทธ์ิ มีผลดีต่อสุขภาพของผูอ้ยูอ่าศยั 

> บา้นจดัสรรอนุรกัษ์พลงังานดีเด่น แบบบา้น Modern Skyhall  โครงการแลนดม์ารค์ เอกมยั-

รามอินทรา ดา้นสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เลือกใชก้ระจกเขียวตดัแสง บริเวณเหนือฝ้าเพดาน

ติดตั้งฉนวนกนัความรอ้นชนิดฉนวนใยแกว้ ดา้นสภาพแวดลอ้ม จดัสภาพแวดลอ้มดว้ยตน้ไม้

ขนาดใหญ่ เพื่อใหร่้มเงาแก่ตวับา้น พื้ นท่ีเปิดโล่งส่วนใหญ่ ออกแบบใหป้กคลุมดว้ยไมพุ้่ม และ

ไม้คลุมดิน ช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบตัวบ้าน ด้านวิศวกรรม ใช้หลอดประหยัดไฟ LED 

เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 มีอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างบริเวณโถง ทางเดินภายในบา้น 

และติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศภายในบา้น ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้องจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

ซ่ึงใชง้านง่าย ผูอ้ยู่อาศยัสามารถตั้งโปรแกรมใหร้ะบบท างานไดโ้ดยอตัโนมติั ระบบน้ีช่วยให้

การถ่ายเทอากาศจากภายนอกเขา้สู่ภายในบา้นไดอ้ย่างทัว่ถึง ลดการสะสมความรอ้นภายใน

ตวับา้น จึงช่วยลดภาระการท างานของเคร่ืองปรบัอากาศ ท าใหป้ระหยดัพลงังาน และยงัช่วย

ลดความอบัชื้ นภายในบา้น และ   ท าใหอ้ากาศภายในบา้นบริสุทธ์ิ มีผลดีต่อสุขภาพของผูอ้ยู่

อาศยั 

 


