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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้จรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม 
อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการรู้จักประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งม่ันในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ 
ส่ิงแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ความส�าคัญและเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องให้
ความส�าคัญ

เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพ่ือให้การด�าเนินงานของทุกส่วนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ 
จึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อน
องค์กร รวมทั้งได้ก�าหนดแผนธุรกิจขององค์กร (Business plan) ท้ังระยะส้ันและระยะยาว ให้สอดคล้อง 
กับพันธกิจท่ีมีต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างสมดุลของผลตอบแทน และความรับผิดชอบ 
ต่อผลกระทบทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยบริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วม 
ในประเดน็ด้านความยากจน การศกึษา ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ สขุอนามยั การจ้างงาน และการสร้างภาค ี
เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

นโยบายและเป้าหมายของการเติบโตอย่างย่ังยืน
สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ในปี 2562
การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความย่ังยืน

ภาพรวมธุรกิจ
การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์การด�าเนินงานเพ่ือความย่ังยืน
แนวทางการด�าเนินงานเพ่ือความย่ังยืน
ประเด็นสาระส�าคัญต่อการพัฒนาความย่ังยืน
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาความย่ังยืน ด้านเศรษฐกิจ
ผลการด�าเนินงาน ปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
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การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการพลังงานและน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการวัสดุ และของเสีย

การพัฒนาความยั่งยืน ด้านชุมชนและสังคม
การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน
การจ้างงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน
การสื่อสารการตลาด
การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนฉบับนี้
แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

สารบัญ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร (GRI 102-14)

ปี 2562 นับว่าเป็นปีท่ีน่าภาคภูมิใจของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) (“NVD”/”บริษัท”) ท่ีบริษัทได้รับรางวัล Rising Star Awards 
จาก  Board of the Year Awards 2018 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการด�าเนินการอย่างมุ่งมั่น 
และจริงจังของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในแง ่
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี อีกท้ังยังตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริตคอรัปช่ันให้กับพนักงานทุกคน 
จากความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ท�าให้บริษัทได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนน ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ�าปี 2562 นับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (AGM Checklist) อีกทั้ง 
ยังได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) จากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR) ประจ�าปี 2562 อีกด้วย

การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
บริษัทมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ในพื้นท่ีท่ีบริษัทเข้าไปพัฒนาโครงการ นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง โดย
ในปี 2561-2562 บริษัทได้รับจ้างก่อสร้างอาคารส�าหรับภาคโทรคมนาคมในพื้นที่ชายขอบชายแดน บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัด 
เชียงใหม่ ในพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลชุมชนให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านการสื่อสารอย่างทั่วถึง บริษัทมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน 
การขยายระบบสาธารณูปโภคด้านการส่ือสารให้ครอบคลุมท้ังประเทศ

นอกจากน้ีบริษัทยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินงานก่อสร้างอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกระบบการก่อสร้างบ้านแบบส�าเร็จรูป เนื่องจาก
บริษัทมีโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสต์เป็นของตนเอง ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตแผ่น พรีคาสต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ
งานก่อสร้าง โดยลดการเกดิฝุน่จากการก่อสร้างได้มากทีส่ดุ พร้อมกนันี ้บรษิทัยงัมกีารวางแผนและออกแบบผงัโครงการเพ่ือลดผลกระทบ 
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เช่น การออกแบบบ้านให้มีความโปร่งโล่ง แสงแดดและลมเข้าถึง การเลือกใช้หลอดไฟ solar cell  
ในบางต�าแหน่ง เพื่อลดการใช้พลังานไฟฟ้าภายในบ้าน การน�าน�้าเสียภายในบ้าน กลับมาใช้รดน�้าต้นไม้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความ
ตั้งใจ และมีความมุ่งมั่น ท้ังในด้านการออกแบบ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และงานก่อสร้าง เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง

ท้ายสุดนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเข้าใจถึงความต้องการ 
ของลกูค้าในทกุมติ ิและมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างค�านงึถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม พร้อมสร้างผลตอบแทนกลบัสูผู่มี้ส่วนได้เสยีทกุภาคส่วน 
อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายศรศักด์ิ สมวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�า 
ในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
ผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเข้าใจ
ถึงความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ 
และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ 
อย่างค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างผลตอบแทนกลับสู ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วนอย่างยั่งยืนตลอดไป
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GRI 102-12

Excellent CG scoring ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) หรือ CGR เป็นประจ�าทุกปี เพื่อท�าส�ารวจและติดตามพัฒนาการด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนน CGR ประจ�าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG scoring) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจในปี 2562

AGM Checklist ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai investors 
Association; TIA) ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (AGM Checklist) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บริษัท 
จดทะเบียนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนนคุณภาพการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2
 

Board of the Year Awards ประเภทรางวัล “Rising Star Award 
2018” บริษัทฯ ได้รับรางวัลพิเศษที่มอบให้คณะกรรมการของบริษัทท่ีมี
การพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุม ทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสร้าง 
ผลตอบแทนให้กับผู ้ถือหุ ้น และการให ้ความส�าคัญกับผู ้มีส ่วนได้ 
ส ่วนเสีย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ซึ่งประธานบริษัท คุณสุทธิชัย สังขมณี ได้เข้ารับรางวัลเม่ือวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 
“บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ” ได้รับ 2 รางวัลจากเวที 
Asia Pacific Property Awards 2019-2020 ในสาขา Residential 
High-rise Architecture Thailand และ Residential High-rise 
Development Thailand เป็นการการันตีถึงความโดดเด่นในเร่ืองงาน
สถาปัตยกรรม และดีไซน์ได้เป็นอย่างดี

  
บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประเภทอาคารชุดพักอาศัย 
(ราคา 30 ล้านบาทขึ้นไป) จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2562 ณ งานประกาศรางวัล ASA Real Estate 
Awards 2019 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากการมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย โดยการออกแบบอย่างดีเย่ียม ที่ค�านึงถึงคุณค่า 
ต่อการอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสังคมเป็นหลัก อีกทั้งยังค�านึงถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
      

GRI 102-13

• เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development)

• เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรียนรู้ “Sustainability Disclosure 
Community (SDC)” ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นพื้นที ่
การเรียนรู้ สามารถใช้แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลความยั่งยืนระหว่างกัน รักษาบทบาทการเป็นผู้น�าของภาค

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความยั่งยืน 

เอกชนไทยต่อการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืนทั้งในประชาคมระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล รวมท้ังการพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน
ในระยะยาว

• เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถาน
ประกอบการ ตามมาตรา 35 ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม 
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



011เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)

GRI 102-2

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) (NVD) เดิมชื่อ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (DAII) บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537  
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 5 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (MAI) เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยมี 
ทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท และทุนช�าระแล้ว 130 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์  
จ�ากัด (“เนอวานา”) และรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของเนอวานา มาเป็นของบริษัทฯ โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
ทุนช�าระแล้ว จาก 130 ล้านบาท มาเป็น 1,180.60 ล้านบาท 

ตามที่บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นค�าขอให ้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ NVD ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า NVD มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และใช้ชื่อย่อในการซ้ือขายหลักทรัพย์ว่า "NVD" เช่นเดิม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ การพัฒนาที่ดินเพื่อการจัดจ�าหน่ายทั้งในโครงการจัดสรร และ
นอกโครงการจัดสรร การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจ
รับจ้างการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้า ท้ังในโครงการจัดสรร ท่ีบริษัทพัฒนาเอง ที่ดินของลูกค้า และร่วมพัฒนาโครงการกับเจ้าของที่ดิน (Turnkey 
Solution) และรับจ้างงานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างวิลล่าให้กับรีสอร์ท หอพักคนงาน เป็นต้น ประกอบกับ การขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
ที่ทางบริษัทฯ ผลิตเองให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ รั้วส�าเร็จรูป เสา-คาน-แผ่น คอนกรีตส�าเร็จรูป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างและ
เปิดใช้อาคารจอดแล้วจรแห่งแรกของบริษัทฯ ในซอยเฉยพ่วง ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานที่จตุจักร และรถไฟใต้ดินสถานีหมอชิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้
ประจ�าอีกทางหนึ่งของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ (GRI 102-10)

บริษัทฯ เพ่ิมทุนช�าระแล้ว จ�านวน 1,050.6 ล้านหุ้น โดยเพิ่มทุนจากหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด จ�านวน 800 
ล้านหุ้น และท่ีดินจ�านวน 2 แปลง (ท่ีดินย่านรัตนาธิเบศร์ และที่ดินย่านบางรักใหญ่) จาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 250.6 ล้านหุ้น ท�าให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 1,180.6 ล้านบาท 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น (AGM) บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็น  
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก DAII เป็น NVD และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จ�านวน 225 ล้านหุน้ โดยแบ่งเป็นการเพิม่ทนุต่อบคุคลในวงจ�ากดัจ�านวน 200 ล้านหุน้ และการออกเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิ 
ท่ีให้แก่กรรมการและพนักงานจ�านวน 25 ล้านหุ้น (ESOP-Warrant-1) 

บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้ว จาก 1,180.6 ล้านบาท เป็น 1,380.6 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
รองรับการแปลงสภาพ ESOP-Warrant-1

ตามที่บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และต่อมาบริษัทฯ 
ได้ยื่นค�าขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ NVD ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น  
ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่า NVD มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงเห็นควรก�าหนดให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของ NVD 
จ�านวน 1,380,599,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรวม 1,380,599,978 บาท ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(SET) โดยจัดให้หุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ว่า "NVD" เช่นเดิม ต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และในเดือนเดียวกัน บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 
1,380,599,978 บาท เป็น 1,681,719,973 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ESOP และ NVD-W1

ภาพรวมธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด จ�านวน 595,600 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 14.89 ของทุนจดทะเบียนของแลนดี้ ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือตั้งแต่ปี 2549 ก่อนการควบรวมกับบริษัท เนอวานา  
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยขายให้กับบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จ�ากัด ในราคาหุ้นละ 41.9745 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 
รวมท้ังสิน้ 25,000,000 บาท โดยวตัถุประสงค์เป็นการขายเงนิลงทุนท่ีบริษทัฯ ไม่มอี�านาจในการบรหิารจัดการ ซึง่เป็นไปตามแผน 
บริหารการลงทุนของบริษัทฯ ขณะที่แผนการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทก่อนการขายเงินลงทุนร้อยละ 14.89 และหลังการขายเงินลงทุนร้อยละ 0

บริษัทฯ เพิ่มหลักทรัพย์ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน คร้ังที่ 1 (NVD-W1) จ�านวน 276,119,950 หน่วย  
ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามอัตราส่วนการถือหุ้น โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
เร่ิมใช้สิทธิวันแรก 31 พฤษภาคม 2562 และใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ในราคาการใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น 
โดยเร่ิมท�าการซ้ือขายในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท DH Asia Investment Orchid PTE LTD. (บริษัทย่อยในเครือของ DAIWA 
HOUSE INDUSTRY CO., LTD.) และ บริษัท คลังสินค้านานากิจ จ�ากัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ("สัญญาร่วมทุนฯ")  
เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนส�าหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ("บริษัทร่วมทุน") ภายใต้ชื่อโครงการ “เนอวานา บียอนด์  
กรุงเทพกรีฑา” (ปัจจุบันเปล่ียนเป็นช่ือโครงการ “เนอวานา บียอนด์ พระราม 9 – กรุงเทพกรีฑา) บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ 
บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า) โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,600 ล้านบาท 

บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ คอนโดสุดหรูระดับอัลตร้าลักชัวรีริมแม่น�้าของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand 
Property Awards 2018 ในสาขา Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) จาก Property Guru ซึ่งถือเป็น
รางวัลท่ีน่าภาคภูมิใจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และ
บคุลากรให้มฝีีมอืด้านงานชิน้ส่วนส�าเรจ็รปู อาคารพกัอาศัยด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ สนบัสนนุเสรมิสร้างบุคลากรของทัง้สองฝ่าย 
ให้มีความรู้ความสามารถ และให้มีทักษะ ฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ใช้ทรัพยากรบุคลากรด้านทักษะเฉพาะทาง สถานที่ และห้องปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อ 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมา

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Board of the Year Awards ประเภทรางวัล “Rising Star Award 2018” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้
คณะกรรมการของบริษัทที่มีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษทัฯ ได้ลงนามข้อตกลงเป็นพนัธมติรภายใต้โครงการความร่วมมอืระหว่างมลูนธิิเครือข่ายพฒันาบ้านเดก็ และองค์กรยนูเิซฟ 
(ประเทศไทย) ในโครงการการปกป้องคุ้มครองเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐานของคนงานก่อสร้าง เพื่อร่วมกัน 
พัฒนาชุมชนต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่า เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน 
ท่ีจ�าเป็น ท้ังด้านการศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย 

บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ คอนโดสุดหรูระดับอัลตร้าลักชัวรีริมแม่น�้า ของบริษัทฯ คว้ารางวัลโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (ราคา 30 ล้านบาทขึ้นไป) จากสมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2562 ณ งานประกาศรางวัล ASA Real Estate Awards 2019 ณ รอยัลพารากอนฮอล 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน และยังสามารถคว้า 2 รางวัลจากเวที Asia Pacific Property Awards 2019-2020 ในสาขา 
Residential High-rise Architecture Thailand และ Residential High-rise Development Thailand ส�าหรับสถาปัตยกรรม
และคุณภาพการก่อสร้างท่ีดีเยี่ยม รางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ ท่ีได้กล่าวไปข้างต้น สามารถตอกย�้าความส�าเร็จและการันตี 
ความเป็นเลิศและความโดดเด่นในด้านดีไซน์และสถาปัตยกรรม 

2560
มกราคม

2561
พฤษภาคม

2562
มิถุนายน

เมษายน

กรกฎาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม 

สิงหาคม

กรกฎาคม 

กันยายน

พฤศจกิายน

รายงานความยั่งยืนปี 2562010
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พฤติกรรมหลัก / วัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ 
สร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิต

พันธกิจ
เราจะเป็นผู้น�าในการ
สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า
ผ่านกระบวนการออกแบบ 
อย่างเข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้าในทุกมิติ

คิดต่าง
อย่างสร้างสรรค์

เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน  
ผ่านการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และทางเลือก
ของการอยู่อาศัย
แบบครบวงจร

ท�างานอย่างประณีต
ด้วยใจที่มุ่งมั่น

เราจะเป็นองค์กรแห่งการ
สร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการ
ส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีต่อลูกค้า

รับผิดชอบต่องาน 
ต่อค�ามั่นสัญญา

เรามุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยค�านึงถึงสังคม และ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ผลตอบแทนกลับสู ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นส�าคัญ

กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจ
ขายสินค้า

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 
/1 บจก.เนอวานา ริเวอร์ ถือหุ้นโดย บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 69.99 บริษัท บีพี พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และนายศรศักดิ์  

สมวัฒนา ถือหุ้นร้อยละ 0.01
/2  บจก.เอ็นวีดีจี ถือหุ้นโดย บจก.คัวเทค โปรดักส์ ร้อยละ 99.99
/3  บจก.เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเม้นท์ ถือหุ้นโดย บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.00 บริษัท DH INVESMENT ORCHID PTE LTD.ร้อยละ 49.00 และบริษัท  

คลังสินค้านานากิจ จ�ากัด ร้อยละ 2.00

99.99% 99.99% 99.99%

99.99%

69.99%

99.99% 99.99% 99.99%

99.99%

49.00% 99.99%

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จ�ากัด บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

บริษัท เอ็นวีดีเอ จ�ากัด

บริษัท เนอวานา พระราม 9 จ�ากัด บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จ�ากัด บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จ�ากัด

บรัษัท เนอวานา ริเวอร์ จ�ากัด /1

บริษัท เนอวานา ยู จ�ากัด

บริษัท เนอวานา ไดวะ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด /3 บริษัท เอ็นวีดีจี จ�ากัด /2
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การก�ากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ (GRI 102-18)

 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (“บริษัทฯ”) ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017 (CG Code) ที่ออกโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 
CG Scorecard) โดยเล็งเห็นว่า การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี จะเป็นระบบบริหารจัดการท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม 
โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น  
รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน 
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต และน�าไป 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี คู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู ้บริหาร
และพนักงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมท้ังกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อให ้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและอบรมให้พนักงาน
รับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
จรรยาบรรณธุรกิจ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงาน 
ได้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ดี  
บริษัทฯ จึงก�าหนดเป็นนโยบาย โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับ 
ดแูลกิจการท่ีด ีจรรยาบรรณธรุกจิ รวมทัง้กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั  
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 
ของบริษทัฯ  ซึง่ได้แสดงให้เหน็ถงึการมหีลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กบัการด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื (GRI 102-18)

บริษัทฯ มีการบริหารด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยอยู่ภายใต้
ความดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้มั่นใจว่า การด�าเนินการตาม ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ใน
การด�าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ มีการบูรณาการกรอบและแนวทางของ 
บรรษัทภิบาล ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืน และมีแนวทางการ 
ด�าเนินการที่มีความชัดเจน อันสามารถก�ากับดูแลบริษัทฯ ตามกรอบ
บรรษัทภิบาลและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ ่ม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ
1. พิจารณา ก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการ 

ด�าเนินงาน รวมถึงก�าหนดเป้าหมาย การเป็นบรรษัทภิบาล และ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื เกีย่วกบัจรรยาบรรณ และจรยิธรรมทางธรุกิจ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อก�าหนด เป็นระเบียบ
ปฎิบัติขององค์กร ที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์การเป็นองค์กรทีมุ่ง่สร้างความเชือ่มัน่ และยัง่ยนืให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

2. ก�ากับ ดูแล ให้ค�าปรึกษา ทบทวน การด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน น�าไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
ภายนอก  สู่มาตรฐานสากล

3. ให้ค�าปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร และ บุคลากร 
ให้มกีารเผยแพร่กลยุทธ์ และวฒันธรรมในการเป็นบรรษทัภบิาล และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ และให้มีผลในทางปฎิบัติทั่วทั้งองค์กร และบริษัทในเครือ 
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. สนับสนุน และให้ค�าปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือ
การจดัอนัดบัด้านการเป็นบรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5. สรุปผลการด�าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการ 
ในด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 คร้ัง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (CG 102-16)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและเช่ือมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจภายใต้
จรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี จะเป็นรากฐานส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทฯ 

เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุพันธกิจวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 
ท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จะบริหารจัดการโดยยึดหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย  
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการ
สื่อสารผ่านคู่มือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการรวบรวมนโยบาย
และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมใน 
การด�าเนนิธรุกิจเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทัง้อธบิายหลกัการและก�าหนดกรอบ
แนวทางปฏิบัติในแต่ละนโยบาย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับได้เข้าใจตรงกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยก�าหนด
ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ก�ากับดูแลส่งเสริมให้มีการปฏิบัต ิ
อย่างจริงจังท่ัวท้ังองค์กร

(รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2562 หรือ www.nirvanadaii.com)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน



017เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)016 รายงานความยั่งยืนปี 2562

หัวข้อ อยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ (หมวด/หัวข้อ)

1
นโยบาย
การไม่เลือกปฏิบัติ 
Discrimination

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และให ้ความส�าคัญโดยปฏิบัติต ่อพนักงาน 
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ สีผิว ถ่ินก�าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ  
ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน เพราะความแตกต่าง 
ในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) 

การเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
• ไม่กระท�าการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
• ไม่จ�ากดัความเป็นอสิระ หรอืความแตกต่างทางความคดิ เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา การเมอืง หรอืเรือ่งอืน่ใด  

ท้ังนี้ ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความแตกแยก
• จดัให้มช่ีองทางการสือ่สาร เพือ่ให้พนกังานทีถ่กูละเมดิสทิธิ หรอืได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมสามารถ

ร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้ 

2 
การรักษาความลับ 
Confidentiality 
of Information

หมวดที่ 1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน ในหัวข้อการปฏิบัติต่อบริษัทฯ 
• รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสาร

อันเป็นความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เก่ียวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ได้

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ในหัวข้อการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ  โดยบริษัทฯ ยึดม่ันในความเสมอภาคต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยท่ีข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ท่ียังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ พนักงานของ
บริษัทฯ จะต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่น�าข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่
ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน�าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทาง
มิชอบ หรือท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• การปฏิบัติต่อลูกค้า: สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี

มีคุณภาพ ในราคาท่ีสมเหตุสมผลและการส่งมอบที่ทันเวลา ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
• แนวปฏิบัติ: รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ที่

เกี่ยวข้อง
• การปฏิบัติต่อคู่ค้า: ค�านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกติกาท่ีได้ตกลงกันอย่างเคร่งครัด 
• แนวปฏิบัติ: รักษาความลับของคู่ค้า และไม่น�าข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่

เกี่ยวข้อง
• การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า: ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือกติกาของการ

แข่งขัน
• แนวปฏิบัติ: ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  

หัวข้อ อยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ (หมวด/หัวข้อ)

3
การต่อต้าน
การแข่งขัน
ท่ีไม่เป็นธรรม 
Antitrust / 
Anticompetitive 
Practices 

หมวดท่ี 1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
• แนวปฏิบัติ: ไม่ควรมีส่วนได้เสียในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือในกิจการ

ท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีที่ 
กรรมการบริษทัฯ  หรือ บุคคล/นติบุิคคล ท่ีมคีวามเก่ียวข้องกับกรรมการมส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อย ให้รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามที่กฎหมายก�าหนด

หมวดท่ี 2 ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจ
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัทฯ 
จะต้องเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค�าสั่ง และประกาศต่างๆ 
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
• แนวปฏิบัติ: ในกรณีที่พบการกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค�าสั่ง และ

ประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตาม
มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยทันที 

2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะยึดถือการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดับให้ความส�าคัญ และมจีติส�านกึในการร่วมกันต่อต้านการทจุรติคอร์รัปช่ัน รวมทัง้จดัให้ 
มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ ดังนั้นพนักงานของบริษัทฯ  
จะไม่กระท�าหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม 
• แนวปฏิบัต:ิ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม 
• พนกังานของบริษทัฯ  จะไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการแสดงเจตนาในการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้ หรอืรบัสนิบน 

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือ
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ด้วยการบริหาร
กิจการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไป
มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการ
ท�ารายการนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ หากรายการดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ  
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
• แนวปฏบัิต:ิ ในกรณีทีพ่นกังานของบรษิทัฯ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องมคีวามจ�าเป็นต้องท�าธรุกรรมกับบรษิทัฯ 

ให้ท�ารายการน้ันเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เสมือนกับกระท�ากับ
คู่ค้าทั่วไป

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซ่ึงหมายถึง การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมและยึดถือกติกาของการแข่งขัน
• แนวปฏิบัต:ิ

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
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หัวข้อ อยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ (หมวด/หัวข้อ)

4  
การใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ 
Insider Trading / 
Dealing 

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจ
การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
บริษัทฯ ยึดมั่นในความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันม ี
สาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ทีย่งัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ ถอืเป็นข้อมลูภายในและถอืเป็น
ข้อมูลลับของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ จะต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่น�าข้อมูลภายใน
ที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน�าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน ์
จากการซ้ือขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
• การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับพึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการซื้อ

ขายหลักทรัพย์โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกันการกระท�าผิดของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ มีการก�าหนดกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างชัดเจน และได้มีการน�ามาปฏิบัติ
งานในองค์กรอย่างจริงจัง โดยได้มีการก�าหนดเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Initiatives) ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ 

Living Innovation มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการอยู่อาศัย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการ
ออกแบบท่ีลดการใช้พลังงาน และการเลือกใช้วัสดุเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม

Excellence Service & Product Quality มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพของสินค้า และการบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอให้กับลูกค้า 
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเนอวานา ต่อไป

Partnership for Growth มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจ ทั้งในแง่พันธมิตรด้านเงินลงทุน และคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แนวทางการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และความยั่งยืนฯ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานเป็น
สมาชิกคณะท�างานการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 
ตามกลยุทธ ์ดังกล ่าว โดยมีการประเมินผลการด�าเนินงานจาก 
ผลกระทบทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ และการลด 
การร้องเรียนของลูกค้าอย่างน้อย 10% 

แนวทางการด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน GRI 102-9

บริษัทฯ มุ ่งเน้นที่จะเป็นผู ้น�าในการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัย 
ท่ีมีคุณค่าผ่านกระบวนการออกแบบ อย่างเข้าใจถึงความต้องการ 
ของลกูค้าในทกุมติ ิผ่านการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ และทางเลอืกของการ 
อยูอ่าศยัแบบครบวงจร เพือ่การเตบิโตอย่างย่ังยืน ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมุง่เน้น 
กระบวนการท�างานท่ีครอบคลุมท้ังห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ ์
ที่มีคุณภาพ และงานบริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยกระบวนการท�างานต้ังแต่
การเริม่ต้น จนถงึขัน้ตอนสดุท้าย พร้อมกับการบรกิารลกูค้าหลงัการขาย 
โดยกระบวนการท�างานหลักขององค์กรมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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 GOV.
PERMIT

SOURCING & 
PROCUREMENT

ESTIMATED 
& BUDGETING

PROJECT 
CONCEPT 
DESIGN

PROJECT 
FEASIBILITY

LAND 
ACQUISTION



021เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)020 รายงานความยั่งยืนปี 2562

กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน

Land Acquisition
(การจัดหาที่ดิน)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพน�ามาพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากท�าเล 
ท่ีต้ัง การเข้าถึงที่ดิน การมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐบาลรองรับ ผังเมือง ข้อจ�ากัดทางด้านกฎหมาย 
ทิศทางการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งชุมชน ในการคัดเลือกที่ดินส�าหรับพัฒนาโครงการ บริษัท
มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาที่ดิน โดยท�างานร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที ่
อยู่อาศัย และแบรนด์ท่ีเหมาะสมกับท�าเลนั้นนั้น โดยพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย ผังเมือง  
ความเป็นไปได้ทางด้านการก่อสร้าง การประมาณการต้นทุน ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ ความเป็นไปได้
ทางการเงิน อัตราผลตอบแทน  และความเป็นไปได้ทางด้านตลาด เพื่อก�าหนดแบรนด์สินค้า และราคาขาย
ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในบริเวณน้ันๆ โดยการสรรหาที่ดินมีข้อมูลจากเครือข่ายนายหน้า 
ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทมายาวนาน และจากการส�ารวจของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นอกจากน้ียังมีการเปิด
รับข้อมูลท่ีดิน ผ่านเว็บไซต์ และผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส และลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับฝ่ายก่อสร้างจะเข้าไปดู
พ้ืนท่ีจริงก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการอยู่อาศัยของชุมชนข้างเคียงและลูกค้าของโครงการ ซึ่งใน
ระหว่างงานก่อสร้าง หากมีการด�าเนินการแล้วเกิดการช�ารุดของถนน ทางบริษัทจะด�าเนินการซ่อมแซม

Project Feasibility
(การศึกษาความเป็นไปได้
โครงการ)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะส่งรายละเอียดที่ดิน และประมาณการตัวเลขเบ้ืองต้นให้กับฝ่ายการเงินเพื่อให ้
ฝ่ายการเงนิท�าประมาณการความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการเบือ้งต้น โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายกฎหมาย  
ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายก่อสร้าง เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้โครงการ รูปแบบการพัฒนา 
โครงการ และรายละเอียดอืน่ๆ เพือ่น�าไปเสนอขออนมุตัซิือ้ทีด่นิและพฒันาโครงการกบัทางคณะกรรมการบรหิาร 
บริษัทต่อไป

Concept Design
(การออกแบบการพัฒนา
โครงการ)

เมื่อทางคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบให้ซื้อที่ดินและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ทางฝ่าย
ออกแบบ จะต้องด�าเนินการออกแบบรูปแบบการพัฒนาโครงการ จัดท�าผังโครงการ ระบบสาธารณูปโภค
โครงการ การวางรูปแบบบ้านให้โครงการมีความน่าอยู่ และใช้ประโยชน์จากที่ดินได้สูงสุด รวมถึงการวาง 
แบบบ้านโดยค�านึงถึงทิศทางของแสงแดด และลม โดยจะต้องถูกต้องตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน และ 
หลกัการของภมูสิถาปัตย์  โดยร่วมมอืกับฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด เพือ่ทีเ่ป็นโครงการทีม่คีณุภาพ สามารถ
อยูอ่าศยัได้อย่างมคีวามสุข อกีทัง้ยงัสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการออกแบบได้อีกด้วย

Estimated & Budgeting
(การประมาณการต้นทุน)

ฝ่ายประมาณการต้นทุน และฝ่ายก่อสร้าง จะต้องน�ารูปแบบการก่อสร้างของโครงการจากฝ่ายแบบ
มาประมาณการต้นทุน และวางแผนการก่อสร้าง โดยเป็นการประมาณการต้นทุนท้ังงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคโครงการ และงานก่อสร้างบ้าน จากราคากลางของบริษัท เพื่อน�าส่งประมาณราคาให้กับ
ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือหาผู้รับเหมาในขั้นตอนถัดไป

Sourcing & Procurement
(การจัดซื้อจัดจ้าง)

บริษัทมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อให้ได้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีตาม
มาตรฐานที่บริษัทตั้งไว้ ในราคาที่เหมาะสม บริษัทบริหารความเส่ียงโดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการเป็น
ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนและความสูญเสียที่ไม่แน่นอน โดยก�าหนดราคาในสัญญาว่าจ้าง 
รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey contract) อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพ รูปแบบ และเวลาได้
ดีกว่าอีกด้วย ส่วนบริษัทจะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางประเภทที่มีส�าคัญ ราคาสูง และมีลักษณะเฉพาะ เช่น 
สุขภัณฑ์ วัสดุกรุผิว ประตู-หน้าต่าง เพื่อเป็นการลดภาระของผู้รับเหมาอีกทางหนึ่ง โดยขั้นตอนการจัด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บริษัทจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาหลายรายการ เพื่อให้มีการแข่งขันในด้านราคาและ
คุณภาพได้ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงท�าให้บริษัทได้ราคาที่ต�่ากว่าผู้รับเหมาจัดซื้อเอง 
เนื่องจากมีการส่ังซื้อในปริมาณมาก วัสดุที่บริษัทสั่งซื้อส่วนใหญ่ใช้ในขั้นตอนแยกจากขั้นตอนการท�างาน
ของผูร้บัเหมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บริษทัจงึสามารถควบคมุงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
ทีว่างไว้ นอกจากนีบ้รษัิทยงัมแีผนรองรบัการผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง โดยการก�าหนดราคาส่งมอบ
ล่วงหน้า การจัดซ้ือในระยะยาว  และมีระยะเวลาการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลา 30-60 วัน ทั้งนี้
บริษัทไม่ได้พ่ึงพาผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ ท�าให้ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่
ผ่านมา โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
หาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณ และสามารถส่งมอบได้ทันตามที่บริษัทก�าหนดได้

การด�าเนินการก่อสร้าง บริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นผู้ด�าเนินการ 
โดยบริษัทจะควบคุมแผนงาน และคุณภาพงานก่อสร้างโดยการจัดให้มีผู้จัดการโครงการ วิศวกรควบคุม
งานประจ�าโครงการ วิศวกรควบคุมคุณภาพ เพื่อคอยดูแล และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทที่ก�าหนดไว้ โดยการคัดเลือกผู้รับเหมาใหม่ บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น 

กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ ผลงาน และคุณภาพท่ีผ่านมา รวมถึงฐานะการเงินของบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้บริษัท
ว่าจะสามารถด�าเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา และคุณภาพที่มีมาตรฐาน ส�าหรับผู้รับเหมา
รายเดมิท่ีเคยรับงานกับบริษัทมาแล้ว บริษทัจะมกีารจดัเก็บข้อมลูของผูรั้บเหมาไว้เป็นฐานข้อมลู เช่น ข้อมลู
การท�างาน คุณภาพงาน การประเมินผลงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าจ้างในครั้งถัดไป ส�าหรับ
การพัฒนาโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และโฮมออฟฟิศ บริษัทจะจัดหาผู้รับเหมาราย 
ย่อยหลายรายในการด�าเนินการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และสามารถปรับแผนงานการก่อสร้าง 
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปได้อย่างทนัท่วงท ีแต่การพฒันาโครงการประเภทแนวสงู คอนโดมเินยีม บรษิัท 
จะว่าจ้างผู้รับเหมารายใหญ่เพียงรายเดียว และท�าสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สามารถควบคุม
ต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพให้เป็นไปตามท่ีบริษัทก�าหนด ปัจจุบันบริษัทมีการรับสมัครสัมภาษณ์ผู้รับ
เหมารายใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพที่ดีจ�านวนมาก เก็บไว้เป็นคู่ค้าขึ้นทะเบียน โดยการคัดเลือกผู้รับเหมา บริษัทมี
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อวางนโยบายการจัดหา และพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเหมาในแต่ละราย
ตามความเหมาะสมของงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคตต่อไป

Gov. Permit
(การติดต่อ ประสานงาน
ราชการ)

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ บริษัทจึงจัดต้ังหน่วยงาน
ประสานงานราชการ เพื่อท�าหน้าที่ในการด�าเนินการเรื่องการขออนุญาตต่างๆ กับหน่วยงานราชการ
โดยตรง เช่น การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตเชื่อมท่อเชื่อมทาง  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือการท�า EIA การขอติดตั้งน�้า ติดตั้งไฟ เป็นต้น บริษัทจะด�าเนินการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Sale Office &  Show house
(ส�านกังานขายและบ้านตวัอย่าง)

เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการก่อสร้างได้ บริษัทจะเร่ิมพัฒนาโครงการโดยการสร้างส�านักงานขาย
บริเวณด้านหน้าโครงการ ระบบสาธารณูปโภคโครงการบางส่วน เช่น ถนนทางเข้า ซุ้มโครงการ ป้อม
ส�าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย บ้านตัวอย่าง เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการขายของโครงการ

Sale  & Marketing
(การขายและการตลาด)

ฝ่ายการตลาดจะต้องวางแผนการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการ 
รวมถึงการจัดท�าโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประมาณการขายตามที่ได้
ขออนุมัติไว้ โดยส่ือการโฆษณาต่างๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยมีทีมงานการตลาดองค์กร เป็นผู้ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งกับลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการติดป้ายประกาศต่างๆ จะต้องไม่รบกวนต่อสภาพแวดล้อม จนเกิดอันตราย 
ต่อผู้ที่สัญจรไปมา ส่วนงานของฝ่ายขาย จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงกับลูกค้าในทุกๆ ด้าน 
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าในการตัดสินใจ รวมถึงการให้บริการสินเช่ือให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะร่วมมือกับ
สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของแต่ละสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัท 
มีการจัดท�าแบบสอบถามให้กับลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ (visual questionnaire) เพ่ือน�าข้อมูลของลูกค้า
มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการท�าการตลาดต่อไป

Construction & QC 
(การก่อสร้าง 
และควบคุมคุณภาพ)

ฝ่ายก่อสร้างโครงการ เริม่ด�าเนนิงานก่อสร้างโครงการ เริม่ต้นตัง้แต่การปรบัปรงุทีด่นิ การถมดนิเพือ่ปรบั
ระดบั และด�าเนนิงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างท่ีสอดคล้องกบังานขาย ทัง้นีง้านก่อสร้าง
มักจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบข้าง เช่น การถมดิน รถที่ใช้ถมดิน จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การใช้ผ้าใบคลุมดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น การล้างล้อรถ
ก่อนออกจากพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อป้องการเศษดินที่ติดล้อรถ จะท�าให้ถนนไม่สะอาด เป็นต้น นอกจากนี้
อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ในมลภาวะ ท้ังในเร่ืองของเสียง น�้า และอากาศ บริษัทมีหน่วยงาน CSR เพื่อ
คอยดูแลปัญหาจากงานก่อสร้างท่ีจะกระทบต่อชุมชนบริเวณรอบข้างอย่างใกล้ชิด โดยจะมีผู้รับผิดชอบ
โครงการดูแลรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เนื่องจาก
บริษัทใช้ระบบการก่อสร้างด้วยการผลิตแผ่น precast ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความทันสมัยในการก่อสร้างบ้าน 
ซึ่งเป็นการผลิตจากโรงงาน มีการตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นก่อนส่งออก จึงสามารถช่วยลดฝุ่นละอองจาก
การก่อสร้าง ท�าให้ลดมลภาวะทางอากาศและการขนส่ง (ก๊าซเรือนกระจก) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้
บริษัทยังมีฝ่ายควบคุมคุณภาพ ซึ่งข้ึนตรงกับสายงานพัฒนาโครงการพิเศษ ซึ่งอยู่คนละสายงานกับงาน
ก่อสร้างโครงการ ท�าให้สามารถควบคุมคุณภาพบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นให้ลูกค้า

Deliver  & Transfer
(การส่งมอบสินค้า)

เมื่องานก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ บริษัทจะด�าเนินการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า โดยบ้านแต่ละหลังก่อน 
ส่งมอบให้กับลูกค้าจะต้องได้รับการอนมุตัใิห้ส่งมอบบ้านจากฝ่ายควบคมุคณุภาพก่อนโอนกรรมสทิธิ ์ท�าให้
รายการแก้ไขต่างๆจากลูกค้ามีแนวโน้มลดลง เน่ืองมาจากการปรับปรุงพัฒนาสินค้า ต้ังแต่การออกแบบ
และขั้นตอนการก่อสร้างท่ีบริษัทได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นสาระส�าคัญ
ต่อการพัฒนาความย่ังยืน 
บริษัทฯ มีกระบวนการระบุประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยพิจารณาข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder 
Inclusiveness) แผนธุรกิจ กลยุทธ์ ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร 
ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals) โดยใช้กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ 
(Materiality) ตามมาตรฐานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการ
รายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) ฉบับล่าสุด 
GRI Standards 
 
หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality)  
GRI 102-46, GRI 102-49 

1. การระบุประเด็นส�าคัญ (Identification) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และองค์กร บริษัทฯ ด�าเนินการตามหลักส�าคัญตามแนวทางของ GRI 
Standard คือ บริบทความย่ังยืน (Sustainability Context) ประเด็น
ที่มีนัยส�าคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) 
รวมถึงประเด็นส�าคัญที่คาดว่าจะเก่ียวข้องและมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ 
ทั้งจากปัจจัยภายใน (เป้าหมายและแผนธุรกิจ) และปัจจัยภายนอก  
(การประเมนิและตดัสินใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี) และนยัส�าคญัของผลกระทบ  
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
โลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) มาประกอบการประเมินประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการส�ารวจความคิดเห็น การหารือ การพูดคุย 
ประชุม สัมมนา กับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ และ
จัดล�าดับความส�าคัญก�าหนดการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization) บริษัทฯ น�าประเด็น
ที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบและ 
ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี ทุกกลุม่ รวมถงึแนวโน้มด้านความยัง่ยนื 
ในกลุม่อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัและวเิคราะห์ 
ก�าหนดเป็นประเด็นที่มีนัยส�าคัญ (Materiality) ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากนั้นให้ค่าคะแนน โดยพิจารณาตามความส�าคัญเพื่อก�าหนดประเด็น 
ลงตาราง Materiality Matrix ในแกนตัง้ คอื ระดับอทิธิพลต่อการประเมนิ
และตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย และแกนนอน คือ ระดับนัยส�าคัญของ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

3. การให้เหตุผล (Validation) GRI 102-32 ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ของ เนอวานา ไดอิ ได้รับการระบุประเด็นและให้ความเห็นชอบ
โดยผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 18 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 
3 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น และด้านสังคม 9 ประเด็น

ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน GRI 102-46

ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อท่ีน�าเสนอในรายงาน หน้า

เศรษฐกิจ
1 Supply Chain Management ผู้บริหาร/พนักงาน/คู่ค้า/คู่สัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง 053
2 Innovation ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/คู่สัญญา นวัตกรรมสินค้าและบริการ 035
3 Construction Materials ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/คู่สัญญา นวัตกรรมสินค้าและบริการ 035

สิ่งแวดล้อม
4 Water & Effluence Management ลูกค้า/ชุมชนและสังคม การบริหารจัดการพลังงาน 

และน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
048

5 Waste & Plastic Supplies ลูกค้า/ชุมชนและสังคม การจัดการของเสีย 051
6 Energy Efficient ลูกค้า/ชุมชนและสังคม การบริหารจัดการพลังงาน 

และน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
048

7 Social & Environmental Compliance ลูกค้า/ชุมชนและสังคม การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

079

8 Emission ลูกค้า/ชุมชนและสังคม การบริหารจัดการพลังงาน 
และน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

048

9 GHG Management & 
Climate Change

ลูกค้า/ชุมชนและสังคม การบรหิารการจดัการฝุ่นละอองภายใน
โรงงาน

050

สังคม
10 Employment  & Employee Welfare ผู้บริหาร/พนักงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน 060
11 Training & Education ผู้บริหาร/พนักงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 057
12 Human right ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/คู่สัญญา การเคารพสิทธิมนุษยชน 056
13 Ethics & Integrity ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/ 

คู่สัญญา/ชุมชนและสังคม
การปฏิบัติตามกฎหมาย 071

14 Impact on Local Community ชุมชนและสังคม การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

079

15 Customer Satisfaction & Engagement ลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิด
ชอบต่อลูกค้า

072

16 Data Privacy of Stakeholders ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/ 
คู่สัญญา/ผู้ถือหุ้น

มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

056

17 Health & Safety ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/คู่สัญญา สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน 060
18 Non-discrimination and Product & 

Service Inclusion
ลูกค้า/คู่ค้า/คู่สัญญา นวัตกรรมสินค้าและบริการ 035

กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน

Juristic Person
(การจัดตั้งนิติบุคคล)

เมือ่สามารถส่งมอบบ้านในโครงการให้กบัลกูค้าได้ตามก�าหนด ทางบริษทัจะต้องด�าเนนิการจัดตัง้นติบิคุคล
หมู่บ้าน พร้อมส่งมอบสาธารณูปโภคโครงการให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านต่อไป โดยบริษัทมีหน่วยงาน
บริหารงานชุมชน เป็นหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะท่ีมีหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ 
งานรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าโครงการ ระบบระบายน�้า ถนนโครงการ สวนสาธารณะ บริษัทเน้น
เรื่องความปลอดภัยในโครงการเป็นหลัก โดยเลือกใช้บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ประวัติงาน
ที่ดี มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความปลอดภัยแก่ลูกค้าในโครงการ

After sale 
service & CRM
(การบริการหลังการขายและ
ลูกค้าสัมพันธ์)

บริษัทให้ความส�าคัญของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว บริษัทมีหน่วยงานดูแลลูกค้า 
หลังการขายโดยเฉพาะ เพื่อรับเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันตัวบ้าน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการอยู่อาศัย  
ในกรณีฉุกเฉินบริษัทจะเข้าไปตรวจสอบภายใน 4 ชั่วโมง และติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าท�าการ
ตรวจสอบ และนัดหมายเพื่อด�าเนินการซ่อมแซมต่อไป โดยหน่วยงานบริการลูกค้าหลังการขาย จะติดต่อ
ลูกค้า และรายงานความคืบหน้างานให้ลูกค้าทราบตลอดจนแล้วเสร็จ รวมถึงการรายงานให้กับผู้บริหาร
ทราบตลอดเวลา เพ่ือน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างต่อไป

NVD Materiality Matrix
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025เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)024 รายงานความยั่งยืนปี 2562

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
GRI 102-11, GRI 102-12

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญ 
ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยง 
กับการวางแผนกลยุทธ ์  โดยพิจารณาจากความไม ่แน ่นอนจาก 
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจและเป้าหมายองค์กรอยู่ตลอดเวลา และเพื่อมองหาโอกาสในการ
ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจและ 
เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มี 
ผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธรุกิจ และก�าหนดมาตรการในการควบคมุ 
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการท�างานขององค์กร โดยพัฒนาระบบการ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk Control 
Self-Assessment: RCSA) เพ่ือประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ที่มีการออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท�างาน และการปฏิบัติ 
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าของกระบวนการ 
จะเป็นผู้ประเมิน และปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานหรือการ 
ปฏิบัติงานของตนเองตามแผนงานท่ีก�าหนด เพ่ือป้องกัน หรือลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�างาน หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมากระทบต่อการ
ท�างานส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ ตลอดจน 
ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนองตอบต่อความ
เสี่ยงของธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกด้าน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดกรอบ
การปฏิบัติงานและกระบวนการ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าแนวทางของ The COSO Enterprise Risk 
Management Framework มาปรับใช้ในการระบุและประเมินความเสี่ยง
ของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการ เพ่ือจัดท�าแผนการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
กรอบการด�าเนินงาน รวมทั้งติดตาม กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ตลอดจน
พิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท และพิจารณาแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเส่ียงเหล่าน้ัน เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) และบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในฐานะเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
ภายในองค ์กร (Risk Culture) โดยมีแนวทางการด�า เ นินการ  
คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะก�าหนดนโยบาย กรอบและ
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงให้ข ้อคิดเห็นที่ส�าคัญ เพื่อให ้ผู ้บริหารและ
พนักงานน�าไปปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการ
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การบริหารความเส่ียง องค์ความรู ้ เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  
การจัดการเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
องค์กรที่ เกี่ยวกับธุรกิจ ผ่านช่องทาง Risk Portal นอกจากนี้  
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหาร 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่ดี ดังนี้
• ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง วัตถุประสงค์ กรอบการ

บริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
• ก�าหนดให้มีการน�าแนวทางไปปฏิบัติ และมีการติดตามความ

ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับบริหาร 
และระดับปฏิบัติการ

• จัดให้มีการส่ือสารและเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางการฝึกอบรมให้กับพนักงานในส่วนของ 
ส�านักงานใหญ่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
ให ้กับพนักงานจ�านวน 1 หลักสูตร และในอนาคตจะจัดให ้มีการ 
ฝึกอบรมเพือ่ให้ความรูแ้ก่พนกังานทีป่ฏบัิตงิานตามโครงการ และโรงงาน 
ของบริษัทฯ ต่อไป

การวิเคราะห์ การประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) แม้ว่านโยบายการ

ปล่อยสินเช่ือของธนาคารท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้น อันเป็นผลจาก
การประกาศใช้มาตรการควบคุมคุณภาพสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ประกอบกับ
ระดับหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ก�าลังซ้ือ
และความสามารถในการช�าระหนี้ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับ
กลางถึงระดับล่าง แต่โดยที่โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดับราคาที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ซึ่งมีก�าลังซื้อและมี
ความสามารถในการผ่อนช�าระเงินกู้ รวมทั้งการท่ีกลุ่มลูกค้าของ 
บริษัทฯ เป็นกลุ่มที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจริง ไม่ใช่
เพื่อการลงทุน จึงท�าให้อัตราการปฏิเสธการให้เงินกู้แก่ลูกค้าของ 
บริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม นอกจากนี้  
จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างราคาขาย และเน้นให้มีการ
พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นของลูกค้าทุกราย โดยร่วมมือกับ
ธนาคารอย่างใกล้ชิด ท�าให้บริษัทฯ สามารถลดจ�านวนการยกเลิก
การซ้ือเนื่องจากการขออนุมัติสินเช่ือไม่ผ่าน 

2. ความเสีย่งด้านปฏิบตังิาน (Operational Risk) จากการท่ีบริษทัฯ 
ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง จ�านวน
ผู้รับจ้างเหมาและแรงงานจึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนิน
งาน โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกระบวนการจัดหาผู้รับเหมา
หลัก (Main Contractor) ให้ครอบคลุมถึงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
และปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  
โดยบริษทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง ดงันี ้1) จ้างเหมาผูร้บัเหมา 
จ้างโดยครอบคลุมการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้น
การตรวจคณุภาพงานของผูรั้บเหมา 2) จดัจ้างผูรั้บเหมาโครงการ

ระดับกลางถึงใหญ่เพิ่ม เพื่อเป็นทางเลือกในกระบวนการก่อสร้าง  
และ 3) ปรับกระบวนการก่อสร้าง โดยให้ฝ่ายก่อสร้างปรับปรุง 
แผนการใช้วัสดุและก�าหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ทกุเดอืน เพือ่ให้สามารถควบคมุต้นทนุให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จากการปรับเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารแผนการเบิกเงินกู้ และการช�าระคืนเงิน
กู้ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนการเจรจาขอปรับดอกเบี้ย และ/หรือ
การขยายระยะอายุวงเงินกับธนาคาร การเปิดบัญชีเงินฝากเงิน
ตราต่างประเทศส�าหรับนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (FCD) ให้
มีความเหมะสมยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงหรือสร้างผลกระทบกับโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่แก่องค์กร 
โดยการประเมินและทบทวนความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk)  
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
1. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง พ.ร.บ. ผังเมืองฉบับใหม่ บริษัทฯ 

ได้ติดตามและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อที่ดิน
ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาโครงการในพื้นที่มีการเปล่ียนแปลงผังสี
ทาวน์เฮาส์ ตลาดธุรกิจบ้านเดี่ยว และตลาดคอนโดมิเนียม เพ่ือให้
สามารถด�าเนินการในการขออนุญาตต่างๆ ได้ ทันเวลา ทุกฝ่ายมี
ความระมดัระวงัมากขึน้ โดยได้พจิารณาถึงเงือ่นไขการจดัหาทีดิ่นใน
เขตพื้นที่ที่คาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงผังสีในอนาคต เพื่อโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากการก�าหนดมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน บริษัทฯ  
ได้มอบหมายให้ฝ่ายงานกลยทุธ์องค์กร และฝ่ายพฒันาธรุกจิ ตดิตาม  
และวิเคราะห์ถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางกลยุทธ์ และการก�าหนด 
แผนงานในอนาคต
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ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-40, GRI 102-42

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดให้
มีระบบการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิด
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติ
ในการก�ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม ซึ่งได้มีการก�าหนดและจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตามผลกระทบและความคาดหวังต่อบริษัทฯ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการ
ส่ือสาร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
GRI 102-42 

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-43

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-44

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-44

ผู้บริหาร
และพนักงาน

• D i g i t a l  S i g n a g e :  สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กร 
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
ท่ีเปิดใช้งาน

• Line: ส่ือสารกิจกรรมต่างๆ 
ภายในองค์กร

• E - m a i l :  s u t t h i c h a i @ 
nirvanadai i .com ช ่องทาง
ส�าหรับการร้องเรียนเร่ืองการ
ทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร 
GRI 102-41

• Yammer: แอพพิเคชั่นส�าหรับใช้
แจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
ภายในองค์กรการประชุมราย
ไตรมาส เพื่ อพบปะร ะหว ่ าง 
ผู้บริหารและพนักงาน และในวัน
ส�าคัญต่างๆ

• ประกันสุขภาพและการประกันชีวิต 
เช ่น การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจ�าปี การประกันสุขภาพกลุ ่ม 
และการประกันอุบัติเหตุกลุ ่ม ซึ่ง
พนักงานในระดับต�าแหน่งที่เท่ากัน 
จะได้รับสัสดิการเท่าเทียมกัน โดยไม่
แบ่งเพศ เช้ือชาติ และศาสนา 

• สวัสดิการซื้อที่อยู่อาศัย การได้รับ
ส่วนลดพิเศษ กรณีซ้ือบ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียมของ
บริษัท ส�าหรับพนักงานท่ีมีอายุงาน
มากกว่า 2 ปี

• กองทุน เช่น กองทุนประกันสังคม 
กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ เพือ่เป็นการ
ออม และสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงาน โดยเงินสะสมส่วนน้ีจะขึ้น
อยู่กับความสมัครใจ และอายุงาน
ของพนักงาน โดยอัตราเงินสมทบ
ของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 3-7% 

• สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น Fitness & 
Sport Club เคร่ืองแบบพนักงาน 
เงินรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุ
งานครบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี การ
หยุดพักผ่อนประจ�าปี การสัมมนา
ประจ�าปี วันหยุดพิเศษเนื่องในวัน
คล้ายวันเกิด การลาเพื่อรับราชการ
ทหาร การลาคลอดบุตร เป็นต้น

1. บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่า
จ ้างให ้ท�างานในต�าแหน ่งต ่างๆ 
ด ้วยความเป ็นธรรม โดยค�านึง
ถึงคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ท�างานในต�าแหน่ง
นั้นๆ โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ 
อายุ เชื้อชาติ และศาสนา

2. บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค ่า
ตอบแทน ที่สอดคล้องกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการท�าก�าไรของ 
บริษัทฯ ในแต่ละปี

3. การจัดสวัสดิการของพนักงาน 
เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเพื่อที่อยู่
อาศัย Fitness & Sport Club เงิน
ช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ

4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้ถูกสุขอนามัย มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน และปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนา
ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห ้ กั บ
พนักงาน เพ่ือการเติบโตก้าวหน้า
ในต�าแหน่งหน้าที่ทางการงาน

6. บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน การสรรหาว่าจ้าง 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง
เชื้อชาติ เพศ หรือศาสนา โดยจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงไม่มี
การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานที่
ถูกบังคับ

ลูกค้า 

• โทรศัพท์: NVD Contact 
Center 1787

• เว็บไซต์:  
www.nirvanadaii.com

• Facebook: Nirvana Home
• จดหมายถึง: ประธานคณะ

กรรมการบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• ลกูค้าโทรเข้ามา แจ้งซ่อม / ร้องเรยีน 
เก่ียวกับสินค้าและการบริการที่ไม่ได้
มาตราฐาน เพือ่ให้บริษทัฯ ด�าเนนิการ
แก้ไขให้ดีขึ้นตรงตามมาตราฐาน  
จนเป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกค้า

• Call Center รับเรื่องร ้องเรียน 
แจ้งซ่อม และประสานงานกับฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทันทีบันทึกรายละเอียด
เข้าระบบฐานข้อมูลลูกค้าติดตาม
ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าจะแล้วเสร็จสรุปสถิติ เรื่อง
ร ้องเรียน แจ ้งซ ่อม เป ็นประจ�า 
ทุกเดือน น�าส่งผู้บริหารของฝ่ายที่
เก่ียวข้อง เพื่อน�ามาปรับปรุงสินค้า
และการบริการต่อไป

คู่ค้า/คู่สัญญา

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

ผู้บริหารและพนักงาน

แนวทางการปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
GRI 102-42 

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-43

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-44

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-44

คู่ค้า

• โทรศัพท์: NVD Contact Center 
1787

• เว็บไซต์:  
www.nirvanadaii.com

• Facebook: Nirvana Home
• จดหมายถึง: ประธานคณะ

กรรมการบริษัท หรือประธานเจ้า
เจ้าหน้าที่บริหาร

• จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

• การจดัแนวทางการปฏิบัติอย่างยัง่ยนื
ของคู่ค้า ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่ค้า
น�าไปปฏิบัติ

• ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความโปร่งใส 

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่เรียกร้อง 
ไม่รับทรัพย์ หรือผลประโยชน์ใดๆที่ไม่
สุจริตในการค้ากับคู ่ค้าทั้งทางตรง
และทางอ้อม

• รักษาข ้อมูลความลับของบริษัทฯ 
ขณะด� า เนิ นการติดต ่อ ธุรกิ จกับ 
ผู้ขายอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้ี

• โทรศัพท์: NVD Contact Center 
1787

• เว็บไซต์:  
www.nirvanadaii.com

• Facebook: Nirvana Home
• จดหมายถึง: ประธานคณะ

กรรมการบริษัท หรือประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

• ช�าระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ตรงต่อเวลา 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 
เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้

• บริษทัฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิ
เกี่ยวกับเจ้าหนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุน เงื่อนไขการค�้าประกัน และการ
บริหารเงินทุน

• การช�าระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และ
ความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือ
การค�้าประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่น
ตามสัญญาเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกัน
ไว้อย่างเคร่งครัด

• เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญที่อาจส่งผล 
กระทบต่อสถานการ์ทางการเงินของ 
บริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้า
หนี้รับทราบ เพ่ือร่วมกันด�าเนินการ
หาวิธีป้องกันหรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

ผู้ถือหุ้น

• การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• รายงานประจ�าปีของบริษัท
• เว็บไซต์:  

www.nirvanadaii.com 
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

• E-mail: ir@nirvanadaii.com
• จดหมายถึง: ประธานคณะ

กรรมการบริษัท หรือประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
ตามมาตรฐาน AGM Checklist

• จัดประชุมในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเดินทางมาร่วม
ประชุมได้สะดวก

• การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วง
หน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

• ไม่จ�ากัดโอกาสของผู ้ถือหุ ้นในการ
ศึกษาสารสนเทศของบริษัท

• มีน โยบายเป ิด โอกาสให ้ผู ้ ถือหุ ้ น
เสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อ
กรรมการ และส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยก�าหนดช่อง
ทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพ่ือ
แสดงความโปร่งใสในการพิจารณา
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว ้บน 
เว็บไซต์บริษัทฯ 

• บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่ผู ้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุด
ตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและลดภาระการจัดหา
อากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้น

• ป ฏิบัติ หน ้ าที่ ด ้ วยความซื่ อสัตย ์
สุจริต ตัดสินใจด�าเนินการด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุด

• น� า เสนอรายงานสถานภาพของ 
บริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชี อัตราส่วนการ
เงินที่ส�าคัญ และรายงานข้อมูลอื่นๆ 
อย่างสม�่าเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยใช้ข้อมูล
ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เป ิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด�าเนินการใดๆ ใน
ลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร

• บริษัทฯ ต้องปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
GRI 102-42 

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-43

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-44

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-44

ชุมชน
และสังคม

• โทรศัพท์: NVD Contact 
Center 1787

• เว็บไซต์:  
www.nirvanadaii.com

• Facebook: Nirvana Home
• จดหมายถึง: ประธานคณะ

กรรมการบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

• ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีอยู ่ในกระบวนการท�างาน 
(CSR IN PROCRESS) เช่น โครงการ
จ ้างงานผู ้พิการ และโครงการ
สนับสนุนสินค้าชุมชน

• ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่อยู่นอกกระบวนการท�างาน 
(CSR AFTER PROCRESS) เพื่อ
ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม 
เช่น โครงการจิตอาสาร่วมปลูกป่า 
โครงการอาสาพัฒนาชนบท และ
การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนแรงงาน
ก่อสร้าง ร่วมกับมูลนิธิบ้านเด็ก

• จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ของ Global Reporting Initiative 
และ SDGs

บริษัทฯ ด�าเนินการกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการด�าเนิน
งานด้านต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
เพื่อยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ มีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการขาย (2) ธุรกิจรับก่อสร้างบ้าน และ (3) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและรั้วส�าเร็จรูป ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า และบริหารงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากบ้าน ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) 
จึงมีการขยายการลงทุนท�าธุรกิจอาคารจอดรถ และโรงแรม ซึ่งปัจจุบันอาคารจอดรถเปิดด�าเนินการแล้วจ�านวน 
1 อาคาร และโรงแรมอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง โดยรายได้และผลการด�าเนินงานยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นหลัก

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
GRI 201-1

จ�านวนเงินปี 2562 (ล้านบาท)
GRI 103-3 

รายได้ 2,707

ต้นทุนการด�าเนินงาน (1,760)

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 208

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน (110)

เงินที่ช�าระแก่รัฐ 191

หมายเหตุ 
เงินที่ช�าระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 88.8 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ�านวน 84.5 ล้านบาท ภาษีป้ายโรงเรือน 
และที่ดิน 2.1 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอน 15.3 ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2562
1. บริษัทมีรายได้รวม 2,707 ล้านบาท เทียบกับ 2,955 ล้านบาทของปี 2561 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 8.4 จากปีก่อน อย่างไรก็ดี รายได้ในแต่ละ

ส่วนงานมีอัตราการลดที่แตกต่างกัน ดังนี้
• รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 2,435 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
• รายได้จากสัญญาก่อสร้างจ�านวน 187 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน
• รายได้จากการขายสินค้าจ�านวน 85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน

2. ก�าไรเบ็ดเสร็จจ�านวน 101 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักเป็นผลมาจากผลการการเพิ่มข้ึนของต้นทุนทางการเงิน

โครงการที่เปิดขายในปี 2562 จ�านวน 4 โครงการ การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ GRI 103-1, GRI 103-2

โครงการเนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
มูลค่าโครงการ  500 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ บ้านเด่ียว 3 ชั้น จ�านวน 40 หลัง
ระดับราคา 25-40 ล้านบาท

โครงการ The Most อิสรภาพ
มูลค่าโครงการ  700 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จ�านวน 196 ยูนิต
ระดับราคา 2.5 – 6.0 ล้านบาท

โครงการเนอวานา บียอนด์ 
พระราม  9 - กรุงเทพกรีฑา
มูลค่าโครงการ  2,600 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ บ้านเด่ียว 3 ชั้น จ�านวน 85 หลัง
ระดับราคา 25-40 ล้านบาท

โครงการบันยันทรี เรสซิเดนซ์ 
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
มูลค่าโครงการ  6,500 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียม 45 ชั้น 1 อาคาร 
จ�านวน 133 ยูนิต 
ขนาดพื้นท่ี 69.40-838.70 ตร.ม.
ระดับราคา 20 - 300 ล้านบาท

030 รายงานความยั่งยืนปี 2562
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นโยบายบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนท่ีรับรู ้
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 
ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรง 
ไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษี 
ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน 
ส้ินรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้อง 
ด�าเนนิงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของ 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณท่ีมีสถานการณ์ที่การ 
น�ากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความและจะต้ังประมาณการ
ค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ�านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภาษีแก่
หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ังเต็มจ�านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่าง
ชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน กิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ท่ีเกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหน้ีสิน 
ท่ีเกดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการน้ัน 
ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชีและก�าไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงิน 
ได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เม่ือสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอ ที่จะน�าค�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมา 
ใช้ประโยชน์ กิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า เว้นแต่
กจิการสามารถควบคมุจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราว
และการกลับรายการผลต่างชั่วคราว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ 
ไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อ กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได ้
รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ 
ภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป ็นหน่วยภาษี เดียวกัน 
หรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ด�าเนินการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามข้อก�าหนดของกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง

จรรยาบรรณการจัดซ้ือจัดจ้าง (Purchaser Code of Conduct)
พนักงานของบริษัทฯ จะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. พนักงานต้องท�าการซ้ือขายโดยซ่ือสัตย์สุจริตและจริงใจ
2. พนักงานต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ
3. พนักงานต้องหลีกเล่ียงการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
4. พนักงานต้องท�าการจัดซ้ือจัดจ้างโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่รายจ่ายท่ีได้จ่ายไป
5. พนักงานต้องให้ค�าปรึกษาและช่วยแนะน�าผู้ซ้ือ
6. พนักงานต้องต้อนรับคู่ค้าอย่างสุภาพ
7. พนักงานต้องแสวงหาความรู้เก่ียวกับวัสดุ เทคโนโลยี สภาวการณ์ของตลาด และกระบวนการผลิต
8. พนักงานต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
9. พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง GRI 103-2  

การจัดซื้อจัดจ้าง GRI 103-1, GRI 103-2

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการ
บริหารห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งเน้น คุณภาพสินค้าและบริการ โดยก�าหนดให้
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือก�าหนดแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยง โดยค�านึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้า และ
บริการที่ได้รับ รวมถึงข้อก�าหนดตามกฎหมาย และระบบจัดการคุณภาพ
ต่างๆ เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและบริการ รวมทั้งความไว้วางใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการด�าเนินงานต่างๆ ขององค์กร มีการจัดท�าระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อคู่ค้าขอบริษัทฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางการ
ปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมท้ัง
ทางด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมตามหลัก บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กร โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. บรษัิทฯ  ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา 
ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า
และบริการ ตลอดจนการค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่าง
เท่าเทียมกัน

4. บริษัทฯ ด�าเนินการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  (Green 
Procurement) เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5. บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

6. หากคู่ค้าและผู้รับเหมาพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีการด�าเนิน
การใดๆ ที่ ไม ่ โปร ่งใส หรือมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์  
ต้องแจ้งบริษัทฯ ทราบทันที

 
ทั้งนี้  ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุน  
ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารงานจัดซื้อ 
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด

การรวบรวมปริมาณการใช้งาน
ที่ได้มาตรฐานและแม่นย�า
การประมาณการปริมาณงานชัดเจน

การประเมินศักยภาพคู่ค้า
ประเมินศักยภาพ ประสบการณ์ ผลงานตรงกับ 
งานท่ีจะท�าการจัดซ้ือจัดจ้าง

การก�าหนดราคากลางในการประมูล
มีมาตรฐานในการพิจารณาราคาที่เป็นมาตรฐานท่ีดี 
มีความเท่ียงตรงในการก�าหนดราคากลาง แยกตามประเภทสินค้าและบริการ

การคัดกรองคุณสมบัติคู่ค้าเบื้องต้น
คัดกรองคู่ค้าท่ีมีขนาดธุรกิจเดียวกัน 
คุณสมบัติใกล้เคียงกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน

การก�าหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะท�างานร่าง TOR พร้อมรายละเอียด
ส่งมอบให้คู่ค้าทุกรายเหมือนกัน

การลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
คู่ค้าท่ีชนะการประมูลและสรุปราคาข้ันสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 
รอนัดหมายจากฝ่ายกฎหมายเพ่ือลงนามสัญญาร่วมกันต่อไป

การติดตามและประเมินผลคู่ค้า
หากคู่ค้ารายใดท่ีท�าตามผลงานท่ีท�าได้ 75% ข้ึนไป 
จะได้รับการเชิญเข้าร่วมงานประมูลในครั้งต่อๆ ไป
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การบริหารจัดการคู่ค้า (Supplier Management) (GRI 103-2)

บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการบริหารจัดการคู่ค้า เพ่ือให้การด�าเนินงานของ
คู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด สามารถตอบสนองความต้องการ
สินค้าที่เพิ่มมากข้ึน บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถรักษาคุณภาพของ 
สินค ้า/บริการ และความสัมพันธ ์อันดีระหว ่างคู ่ค ้าและบริษัทฯ  
รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักแก่คู่ค้าถึงจุดยืนขององค์กร 
ด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ความมั่นคงทางธุรกิจ และ
ความเชื่อถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของ 
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการบริหารจัดการคู่ค้า ประกอบด้วย
• ระบบจัดการความเสี่ยงของคู่ค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย การ

ประเมินความเสี่ยงในสายโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน 
สายโซ่อุปทาน (Spend Analysis) เพ่ือระบุผู้ค้าท่ีมีความส�าคัญใน
สายโซ่อปุทาน และจดัท�าทะเบยีนคูค้่า (Approved Vender List: AVL) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Vender Questionnaire) เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติผู ้ ท่ีจะขึ้นทะเบียนเป็นคู ่ค ้าของบริษัทฯ ซึ่งจะต้อง 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทาง
เทคนิค (Technical) 2)  ความสามารถในการประกันคุณภาพและ
การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)  3) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (SHE) และ 4) การเงิน (Financial) รวมถึงการ
ประเมินด้านจริยธรรมและการด�าเนินตามกฎหมายแรงงาน

• การจัดท�าทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List : AVL) เพื่อ 
คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพร่วมธุรกิจ

• หลังจากได้เข้าร่วมทะเบียนคู่ค้าแล้ว บริษัทฯ คู่ค้าจะต้องผ่านการ
ประเมินประสิทธิภาพการท�างานรายปี (Yearly Performance 
Evaluation) เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานในรูปแบบการประเมิน
ตนเองและการตรวจรับรอง Site Audit ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก�าหนดให้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อีกท้ังในระหว่าง
ปีหน่วยงานผู้ใช้งานสามารถร้องเรียน และน�าเสนอปัญหาที่เกิด
จากการใช้งานหรือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลองค์กร โดยบริษัทฯ จะท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณา
ด�าเนินการแก้ไขปัญหา และให้ค�าแนะน�าประกอบกับวางแผนพัฒนา
ศักยภาพคู่ค้าร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานและคู่ค้า
ก่อนการประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้ หากคู่ค้าไม่สามารถด�าเนินการ 
ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดได้ บริษัทฯ จะระงับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ชั่วคราวหรือถอนชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ

 

6. พนักงานจะต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนผู้ขายให้เสนอราคา
หรือเข้าประกวดราคา (Transparency in Criteria of Invitation 
to Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรมกับผู้ค้าทุกราย

7. พนักงานจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิธีการพิจารณาราคา
ท่ีผู้ขายส่งเข้าประกวด (Transparency in Evaluating Bids) และ
สามารถชี้แจงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคาตามหลักเกณฑ์
อย่างไร และผู้ขายรายใดชนะการประกวดราคา (Transparency 
in Evaluating the Successful Supplier)

8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ี 
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของ 
ความสมเหตุสมผล

9. บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องค�านึงถึงประโยชน์และ 
ความเสยีหายท่ีอาจจะเกดิขึน้ในด้านชือ่เสยีงและภาพพจน์ของบริษัทฯ  
ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

10. พนักงานผู ้ด�าเนินการจัดหาจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน  
ครบถ้วนแก่คู่ค้า ด้วยวิธีการท่ีเปิดเผยและให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน

11. เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็นธรรม 
ท้ังสองฝ่ายอย่างเปิดเผยและมีหลักฐาน

12. พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�าเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบและประเมินคู่ค้า  
(Supplier Audit & Assessment) GRI 103-2

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง 
ก�าหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังด�าเนินการแก้ไขตามแผน 
ร่วมกัน โดยค�านึงถึงคุณภาพ/ปริมาณ/ความปลอดภัยในการผลิตและ
ส่งมอบตามข้อก�าหนดเบื้องต้น รวมถึงข้อก�าหนดขั้นต�่าตามกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายส่ิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ 

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า  
(Supplier Sustainable Code of Conduct) GRI 103-2

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตาม
กฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู ่ไปกับการดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน 
อยู่ร่วมกัน เติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน อีกทั้งยังได้เผยแพร่นโยบายนี้ และ
สนับสนุนส่งเสริมให้คู่ค้าน�าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อขยายผลออก
ไปสู่สังคมในวงกว้างด้วย ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า ครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ดังนี้
1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ
2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
5. การตระหนักด้านความเส่ียง Risk Awareness

การบริหารจัดการทะเบียนคู ่ค้าอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการทะเบียนคู่ค้าและคณะท�างานทะเบียนคู่ค้า นอกจากนี้  
เพ่ือเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงในการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้
ก�าหนดเงื่อนไขในข้อก�าหนด (TOR) ให้การด�าเนินการของคู่ค้าต้องเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมีการควบคุมดูแลให้คู่ค้าปฏิบัติตามสัญญา 
ที่ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการจัดท�าโครงการ
ประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวข้องกับผู ้รับเหมา (Contractor 
Management) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ หากคู่ค้า
ได้คะแนนไม่ผ่านตามที่ก�าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า  
(Supplier Relationship Management)
บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ 
จึงให้ข ้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. พนกังานจะต้องป้องกนัข้อมลูความลบัของบรษิทัฯ ขณะด�าเนินการ

ติดต่อธุรกิจกับผู้ขายอย่างเคร่งครัดโดยต้องรักษาข้อมูลต่างๆ 
ที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็น
ความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

2. พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากผู้ขาย เช่น ข้อมูลราคา 
สิทธิบัตร ตารางการผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาต (Respect the Confidentiality of Information)

3. พนักงานจะต้องท�าการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ 
เงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน และ 
ไม่สอบหรอืประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึง่เป็นการกระท�า
ที่ฉ้อฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้ผู้ขาย 
รายที่ 2 สู้ราคา แล้วน�าราคาใหม่ของผู้ขายรายที่ 2 ไปต่อรองกับ
ผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต�่ากว่า เป็นต้น

4. พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความ
เสมอภาค ไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจริตในการค้ากับคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. พนักงานจะต้องปฏบัิติต่อผูข้ายทุกรายอย่างเสมอภาคและยตุธิรรม 
เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวดราคาเหมือนกันและในเวลาเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ และการบริการ GRI 103-1

การสร้างความพึงพอใจและให้ความใส่ใจในลูกค้าเสมอมา บริษัทฯ 
จงึให้ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่มอบทีอ่ยูอ่าศยั 
ที่สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า อีกทั้ง
ยังให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย มาตรฐาน
สินค้าต่างๆ อย่างครบถ้วน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นหลัก  
ด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า 

บริษัทฯ ได้น�านวัตกรรมด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
กระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Process) 
ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจครอบคลุมทุกด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ 
บริษัทฯ สู่ความยั่งยืนในการท�าธุรกิจ (Sustainable Growth) และการ
เติบโตท่ีต่อเนื่องมั่นคง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) 
จนเป็นแบรนด์ท่ีลูกค้ายอมรับ

นอกจากนี้ยังมีการรับนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร น�ามาประยุกต ์
ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งจากผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้าง สถาบันการศึกษา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง
ในและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาสินค้าให้เป็น Partnership  ไม่ใช่เพียง 
ตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่หัวใจส�าคัญ คือ  “ความคิดสร้างสรรค์” ที่
อยูเ่บือ้งหลงัสนิค้าหรอืบริการทีม่คีณุค่า บรษิทัฯ จึงเน้นการ “ใส่ใจลกูค้า” 
มาโดยตลอด เน้นการสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าร่วมกันให้กับสังคม และ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม ท�าให้องค์กรธุรกจิเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
(Sustainable Growth)

การพัฒนากระบวนการท�างาน 3 ด้าน 
1. NVD  Process
• น�าเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete ที่ทันสมัยมา

ใช้ในการสร้างบ้าน
• นวัตกรรมการจัดการใน Supply Chain Management ที่เป็น 

กระบวนการตั้งแต่การเลือกซ้ือที่ดิน การศึกษาความเป็นไปได้
ท้ังทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน เพื่อน�าไปออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

2. NVD  Service
• Contact Center 1787 การรับข้อร้องเรียนต่างๆ และพัฒนาการ

ให้บริการซ่อมแซม งานนัดตรวจสอบ ซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้า
สะดวก รวมท้ังมีการตรวจสอบคุณภาพของงาน

• บริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่าน www.nirvanadaii.com  
มีบริการในลักษณะ Online

• การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า CRM
• การให้ความรู้และแนะน�าการบริหารจัดการนิติบุคคล รวมทั้งการ

ก�าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และการอบรม Outsource  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ระบบการจัดการ
ความเสี่ยงของลูกค้า

• การประเมินความเสี่ยง 
ในสายโซ่อุปทาน

• การวิเคราห์ค่าใช้จ่าย 
ในสายโซ่อุปทาน

• การประเมินและตรวจสอบ 
คุณสมบัตรของคู่ค้าทั้ง 4 ด้าน

• การข้ึนทะเบียน

• การประเมินประสิทธิภาพการท�างานรายปี
• พัฒนาศักยภาพคู่ค้าร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

ทะเบียนลูกค้า การประเมิน
ประสิทธิภาพประจ�าปี
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3. NVD  Products
• ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier สถาบันการ

ศึกษาต่างๆ เพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้มี
มาตรฐาน และตรงใจลกูค้า ในราคาทีเ่หมาะสม เช่น สขุภณัฑ์ Design  
พร้อมตู้เก็บของ บันไดส�าเร็จรูป วงกบประตูหน้าต่างส�าเร็จรูป

• การยกระดับการออกแบบสู่ Timeless Design จึงเกิดขึ้นในบ้าน
เนอวานา ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรมที่ใช้วัสดุและเทคโนโลยี 
ชั้นสูงในการก่อสร้าง เช่น นวัตกรรมสีทาภายนอก Self-Cleaning 
เพื่อปกป้องให้บ้านมีความสวยงามคงทนโดยไม่ต้องดูแลรักษา
บ่อยในระยะยาว กระจก Low-E ช่วยให้บ้านเย็น และการออกแบบ
ฟังก์ชันใช้สอยที่มีความยืดหยุ่นพอดีกับไลฟ์สไตล์และจังหวะชีวิต
ของคนในแต่ละช่วงวัย 

• จัดโครงการ NVD Design for Sustainable มีการประกวด 
ผลงานของนสิิตนักศกึษาคณะสถาปัตยกรรมในหาวทิยาลัยชัน้น�าเช่น 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุ ี ในการ 
เสนอแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบ 
แนวสูง เพื่อน�าแนวคิดในรูปแบบการน�าเสนอใหม่ๆ มาต่อยอดทาง
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน

นวัตกรรมการสร้างบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นกุญแจขับเคลื่อนที่ท�าให้องค์กร 
ประสบความส�าเร็จ จึงได้จัดท�าการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรม และ
รปูแบบในการท�าธุรกจิใหม่ๆ การบรหิารนวตักรรมอย่างเป็นระบบจะมีส่วน
ในการสร้างประโยชน์ ดังนี้
• การเติบโตเพิ่มขึ้น มีรายได้และก�าไรจากนวัตกรรม
• น�าไปสู่ความคิดใหม่ๆ และการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ขององค์กร
• ช่วยในการคาดการณ์มูลค่า จากความเข้าใจท่ีดีในด้าน 

ความต้องการและความเป็นไปได้ของตลาดใหม่ในอนาคต
• ช่วยค้นหาและลดความเสี่ยง
• กระตุ ้นให้เกิดการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู ้ 

ขององค์กร
• สร้างมูลค่าจากความร่วมมือกับคู่ค้าด้านนวัตกรรม
• กระตุ้นภาวะความเป็นผู้น�าส�าหรับนวัตกรรมและกลยุทธ์
• มีการวางแผนส�าหรับความส�าเร็จทางนวัตกรรม
• มีปัจจัยส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรม
• การประเมินการปฏิบัติทางด้านระบบการจัดการนวัตกรรม
• การปรับปรุงระบบการจัดการนวัตกรรม
• แนวคิดและผลงานของการสร้างนวตกรรมบ้านเนอวานา 

 
Design Thinking สู่การออกแบบบ้าน
Design Thinking คือ การคิดออกแบบที่ครอบคลุมถึงกระบวนการคิด
ที่ใช้การท�าความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยมีผู้ใช้สินค้าเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งคิดค้นแนวทางการแก้ไขให้แก่ “ปัญหา” ต่างๆ รวมไปถึง 
การพัฒนาต่อยอดสิ่งท่ีดีอยู่แล้ว ให้ย่ิงดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งบ้านนับเป็น
ผลงานการออกแบบที่เก่ียวข้องกับคนอย่างลึกซึ้ง เนอวานาจึงใส่ใจใน 
Design Thinking มานับแต่จุดเริ่มต้น จนถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ดีไซน์ของ Modern Living Revolution สร้างสรรค์บ้านที่มีดีไซน์โดดเด่น
และแตกต่าง ทุกฟังก์ชั่นที่ยึด “คนอาศัย” เป็นศูนย์กลาง ยังช่วยสร้าง
ความต่อเน่ืองของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้อย่างลงตัว  
โดยมี 3 ขั้นตอนส�าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใจความต้องการอย่างลึกซึ้ง (Understanding)
ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการท�าความเข้าใจต่อความต้องการหรือ
ปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ลูกบ้านที่มีประสบการณ์ตรง จากการใช้ชีวิตให้บ้านเนอวานาจริงๆ และ
จากลกูค้าทีแ่วะเวยีนเข้ามาเยีย่มชมโครงการ แล้วน�ามาวเิคราะห์อย่างตรง
ประเด็นในแบบ Human-Centered Design คือยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง
ของการออกแบบ ขจัด Pain Point ของผู้อยู่อาศัยให้หมดไป และแทนท่ี
ด้วยฟังก์ชั่นที่ “พอดี” กับจังหวะชีวิตของคนแต่ละช่วงวัย ผสมผสาน
กับหลักการทางสถาปัตยกรรมเพื่อความอยู่สบาย มีช่องเปิดที่ท�าให้ได้ 
รับประโยชน์จากแสงและลมธรรมชาติอย่างเต็มที่ ผสมกับผนังปิดที่สร้าง
ความเป็นส่วนตัว และยังมีการใช้ Universal Design กับสิ่งของต่างๆ 

เพื่อให้ทุกคนในบ้านเข้าถึงง่ายและเท่าเทียมกัน ตลอดจนคิดฟังก์ช่ันเผื่อ
ส�าหรับการใช้งานในอนาคต เช่น การออกแบบห้องนอน 2-3 ไซส์ใหญ่เพื่อ
รองรับการเติบโตของบุตรหลาน เป็นต้น   

ข้ันตอนท่ี 2: ขบวนการคิดแบบไม่ติดกรอบ (Brainstorming)
ขบวนการคิดที่ขีดข้ามข้อจ�ากัดงานดีไซน์บ้านทั่วไปสู่บ้านสไตล์ Natural 
Modern ท่ีมี Facade หน้าบ้านบิดเอียงองศา และการจัดองค์ประกอบ 
Mass & Void ที่สร้างความซับซ้อนให้แก่เส้นสายท่ีเรียบสไตล์ Modern 
สร้างความสะดุดตาตั้งแต่แรก โดยการที่จะสามารถก้าวข้ามกรอบ
การดีไซน์เดิมๆ ได้นั้น มาพร้อมกับการน�าเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างที ่
ทันสมัย อาทิ
• คอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) เพื่อเปลี่ยนให้งานดีไซน์

ในฝันกลายเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความจริงท่ีสมบูรณ์สวยงาม 
สามารถลดทอนปรมิาณโครงสร้างเสาและคาน ท�าให้บ้านดโูปร่งตา 
แต่แข็งแรงมั่นคง พร้อมส่งมอบพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางและ
สารพัดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

• กระจก Low Emission หรือกระจกท่ีมีค่าถ่ายเทความร้อนต�่า  
ช่วยให้สามารถติดตั้งช่องเปิดได้รอบด้าน รับแสงและวิวธรรมชาติ
ได้เต็มตาไม่ต้องกลัวร้อน เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ส่องสว่าง และเคร่ืองปรับอากาศ อีกทางหนึ่ง

• ระบบหลังคา Asphalt Shingles ท่ีมาพร้อมน�้าหนักเบา ลดภาระ
ให้แก่โครงสร้าง พร้อมคุณสมบัติสะท้อนรังสีและระบายความร้อน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดูดซับเสียงและแรงกระแทกได้ดี

นอกจากนี้ยังต่อยอดความส�าเร็จที่ผ่านมาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะการออกแบบ Internal Bridge ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใส่ฟังก์ชั่น
หรือตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่มากข้ึน และการสร้าง  
Semi-outdoor courtyard เพ่ือเปิดพ้ืนทีเ่ช่ือมต่อกันของห้องต่างๆ ท้ังที่
อยูใ่นแนวราบและแนวสงู ท�าให้พืน้ทีม่มิีติการใช้งานหลากหลาย ได้ประโยชน์
ในการดงึธรรมชาตแิละวิวสวนทัง้แบบ Inside out และ Outside in

Universal Design การออกแบบเพื่อส่วนรวม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าแต่ละบุคคลล้วนมีความต้องการแตกต่างกันไป  
ตามเจนเนอเรชั่น ตามความชอบ ตามบทบาทหน้าที่ รวมไปถึงตาม 
ข้อจ�ากัดของร่างกาย เนอวานาจึงน�าหลักการที่เรียกว่า Universal  
Design มาใช้ หรือการออกแบบพื้นที่เพื่อส่วนรวม โดยให้ทุกคนใช้งาน  
เข้าถึง และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการสร้างสรรค์บ้านยุคใหม่ 
ทีมุ่ง่เน้นความพงึพอใจ ความสะดวกสบายของผูอ้ยูอ่าศยัผ่านการจดัสรร 
ฟังก์ช่ันให้พอดีกับรูปแบบชีวิตของทุกคน

ข้ันตอนท่ี 3: การทดสอบดีไซน์ (Prototyping and modeling)
การที่จะมาเป็นบ้านเนอวานา ทีมออกแบบต้องผ่านการทดสอบแนวคิด
และดีไซน์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการคิดออกแบบ 
เหล่านั้นถูกต้องและเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ การสร้าง
ต้นแบบท่ีเก่ียวข้องกับงาน Prestressed Concrete ซึ่งต้องการความ
แม่นย�าสูงสุดในการผลิตแต่ละช้ินส่วน การทดสอบคุณภาพของทุกช้ิน
ส่วนที่น�ามาติดตั้ง รวมไปถึงวัสดุต่างๆ ที่น�ามาใช้ ว่าจะสามารถอยู่คู่กับ
ครอบครัวเนอวานา ได้อย่างคงทนและยั่งยืน 

เดิมที Universal Design เป็นแนวคิดการออกแบบที่ต้องการอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู ้มีความบกพร่องทางร่างกายได้ใช้ชีวิตทัดเทียม 
คนทัว่ไป ในลกัษณะการออกแบบทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง (The Barrier-Free 
Design) หรือการออกแบบที่สามารถเข ้าถึงได ้  (Accessibil ity 
Design) ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สถานท่ี เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งของต่างๆ และยังได้รับการ 
ส่งเสริมจากองค์การสหประชาชาติให้ Universal Design เป็นการ
ออกแบบสากลท่ีมุ่งตอบสนองการใช้งานของคน “ทุกกลุ่ม” ในสังคม  
ไม่จ�ากัดแค่บุคคลทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุอีกต่อไป แต่คือคนทุกเพศ 
ทุกวัยต้องได้รับประโยชน์จากงานดีไซน์นั้นๆ อย่างเต็มที่เท่าเทียมกัน
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นอกจากพื้นท่ีสาธารณะในสังคมแล้ว บทบาทของ Universal Design 
ยังมีส่วนส�าคัญต่อการออกแบบบ้านยุคใหม่ เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีผู ้ใช้
งานหลากหลายเช่นกัน ถึงแม้จะมีสมาชิกในครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน
ก็ตาม แต่ทุกคนล้วนมีแง่มุมชีวิตแตกต่าง มีความต้องการท่ีเฉพาะตัว 
โดยเฉพาะโครงการบ้านเนอวานา ที่มุ่งออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ ์
อยู่อาศัยที่ลงตัว จึงได้น�าแนวคิด Universal Design มาเป็นเคร่ืองมือ 
ทางสถาปัตยกรรมในการดีไซน์ทุกพื้นที่ของบ้านให้เป็น Exclusive 
Space ที่มีความพิเศษในการรองรับความต้องการที่แท้จริงท่ามกลาง
ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกทุกคน

เนอวานาเตรียมตั้งแต่การเลือกวัสดุ สี พื้นผิว และขนาดขององค์
ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่สบายที่สุด และยังค�านึง 
ร่วมกับ User Experience ท่ีต้องพอดีกับคนแต่ละช่วงวัย ยกตัวอย่าง
การออกแบบห้องนอนผู้สูงอายุท่ีอยู่ช้ันล่าง มาพร้อมส่ิงอ�านวยความ
สะดวกท่ีไม่ใช่แค่ฟังก์ช่ันทั่วไป แต่เป็นความใส่ใจรายละเอียดเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ท่ีดีกว่า เช่น ไม่มีธรณีประตูที่อาจเดินสะดุดได้ง่ายส�าหรับ
ผู้ใหญ่ ใช้ประตหูน้าต่างบานเลือ่นคณุภาพสูงทีง่่ายต่อการเปิด และมขีนาด
กว้างเพยีงพอส�าหรบัวลีแชร์ ช่องแสงเปิดกว้างเพือ่การมองเหน็ทีช่ดัเจน 
การก�าหนดต�าแหน่งห้องนอนให้มองเห็นสวนสวยช่วยเปล่ียนวันธรรมดา
ให้มชีีวติชวีา แม้ในวนัทีก่ายไม่สบายแต่ใจยงัคงปลอดโปร่งได้ และอยูใ่กล้กับ
ห้องรับประทานอาหาร ซึง่เป็นอกีหน่ึงกจิกรรมหลกัของผูส้งูอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดวางอุปกรณ์หรือ Fitting ต่างๆ ในระดับที่ 
ทุกคนเข้าถึงง่าย ใช้ได้อย่างสบายไม่ว่าสรีระแบบไหนซึ่งตรงกับหลักการ 
Universal Design เช่น ก�าหนดความกว้างและความสูงของขั้นบันได
ให้วางเท้าได้สบาย ก้าวขึ้นลงไม่เมื่อย สร้างเพดาน Double Volume  
ใน Public Area เพือ่ลดความอดึอดัแม้ต้องใช้พืน้ทีพ่ร้อมกนัหลายๆ คนใช้  

Fitting รางเลื่อนประตูแบบเสมอพื้นท�าให้การสัญจรด้วยเท้าหรือ 
รถเข็นเกิดความราบรื่นตลอดทาง เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
ความเสมอภาคในการอยู่อาศัย และท�าให้ทุกที่ของบ้านคือ Exclusive 
Space ท่ีออกแบบมาเพื่อผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
    
Above and BEYOND การคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่เหนือกว่า
บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างด้วยการใส่ใจใน
รายละเอียด เพื่อมาตรฐานท่ีเหนือกว่า ดังนี้
• ระบบหลงัคา Asphalt Shingles เกรดพรเีมยีมทีม่คีวามทนทานสงู  

แต่มาพร้อมน�้าหนักท่ีเบากว่ามาก จึงลดภาระให้แก่โครงสร้าง อีก
ทั้งยังดูดซับแรงกระแทก ลดปัญหาการแตกหัก และลดปัญหา
เสียงฝนตกกระทบรบกวนได้อย่างดี ที่ส�าคัญ หลังคา Asphalt 
Shingles นี้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติสะท้อนรังสี
ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลังคาชนิดอื่น ไม่สะสม
ความร้อน อีกท้ังยังมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนตาม
ธรรมชาติ (Passive Ventilation) จึงช่วยให้บ้านเย็นข้ึนอีกด้วย 
สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 
ได้อีกด้วย

• การเลือกใช้ Prestressed concrete คอนกรีตอัดแรง ซ่ึงเป็นชนิด
คอนกรีตที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความทนทานสูง อาทิ 
อาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างรถไฟฟ้า หรือสะพานคอนกรีต อีกทั้ง
ยังผ่านการผลิตด้วยความรู้ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีจาก
ญ่ีปุ่น ที่ผ่านประสบการณ์ในการสร้างบ้านในพื้นท่ีที่เผชิญสภาวะ
แวดล้อมรุนแรงทั้งแผ่นดินไหว หรือพายุขนาดใหญ่ การค�านวณ 
ในการออกแบบจึงแม่นย�าทุกจุด นอกจากนี้ ยังมองความงามที่
เรียบเนียน ไร้รอยต�าหนิจากคุณภาพแรงงานฝีมืออีกด้วย
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• ประตูบ้านและกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม TOSTEM อีกหนึ่ง
มาตรฐานจากญีปุ่น่ทีท่างบรษัิทฯ คดัสรรมาเพ่ือสร้างประสบการณ์
การอยู่อาศัยที่ดีท่ีสุด ด้วยวัสดุคุณภาพสูง พร้อมการฟีเจอร์ที่ 
โดดเด่นอันเนื่องมาจากการดีไซน์ที่ชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการ 
ติดตั้งตัวระบายน�้าที่กรอบล่าง ป้องกันน�้าล้นเข้าสู่ตัวบ้าน ระบบ
ลอ็กมอบความอุน่ใจถงึ 3 ชัน้ ป้องกนัการลอ็กไม่สนทิ ป้องกนัการงดั
จากฝ่ังนอกบ้าน และระบบลอ็กเสรมิ นอกจากนีย้งัสามารถต้านทาน
แรงลม ป้องกันอากาศรั่วไหล และป้องกันเสียงเข้าได้อีกด้วย

• Low Emission Glass นวัตกรรมกระจกไฮเอนด์ที่เลือกใช้เพื่อ
เพิ่มความเย็นให้กับตัวบ้าน ด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกวัสดุที่ดีที่สุด 
เพื่อประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด Low-E Glass มีค่าการ
ถ่ายเทความร้อนต�่า มีการพัฒนาคุณสมบัติสะท้อนรังสีความร้อน 
จากดวงอาทิตย์เกินกว่าคร่ึง ป้องกันความร้อนเข้าสู ่ตัวบ้าน  
ในขณะเดียวกันก็เก็บกักความเย็นภายในไม่ให้ไหลออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่จ�าเป็นต้องติดฟิล์มหรือย้อมสีใดๆ Low-E Glass 
จึงยอมให้แสงผ่านเข้าบ้านสูงสุดถึง 98% บ้านจึงสว่าง โปร่งโล่ง
ด้วยแสงธรรมชาติ น�าวิวสวนสวยเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างชัดเจน
และเต็มตา

• การเลือกวัสดุปูพื้นส�าหรับบ้าน Nirvana BEYOND ไม่เพียงแค่
วัสดุเกรดพรีเมียม ที่มอบความพึงพอใจด้านความงามเท่านั้น 
แต่ยังพิถีพิถันในการเลือกสรรพื้นผิวของวัสดุให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการใช้งาน เชื่อมโยงพ้ืนที่ต่างๆ อย่างลื่นไหล ทั้งระหว่าง
ภายนอกสู่ภายในและฟังก์ช่ันสู่ฟังก์ชั่น เช่น พื้นไม้สัก ที่มาพร้อม
เสน่ห์ความงามจากลวดลายและสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ 
เนื้อไม้ที่แน่น แข็งปานกลาง ยังมอบสัมผัสเนียนละเอียด สามารถ
นั่งเล่นหรือนอนเล่นได้โดยไร้ปัญหาการกดทับ ในขณะที่พ้ืนบันได
เลือกใช้วัสดุพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่ยัง
ความสวยงามจากเฉดสีของไม้ธรรมชาติต่อเนื่องกับพ้ืนปาเก้ต์
ไม้สักอย่างกลมกลืน

Prestressed concrete ในการออกแบบของ Nirvana 
Prestressed concrete หรือคอนกรีตอัดแรงนับเป ็นเทคโนโลย ี
การก่อสร้างที่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบเดิมๆ ในงานสถาปัตยกรรม 
เมื่อน�ามาบวกกับความเชี่ยวชาญ ความรู้ในเทคโนโลยีชั้นสูง นวัตกรรม 
และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ ่น โครงการของเนอวานาจึง
สามารถปรับเปล่ียนการดีไซน์บ้านแบบเดิมๆ ที่ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่
ถูกจ�ากัดด้วยโครงสร้างเสาและคานภายใน สวยงามด้วยรูปลักษณ์โปร่ง
โล่งตามแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอย่างแท้จริง

จากปัจจัยด้านความแข็งแรงที่เหนือกว่าของ Prestressed concrete 
ส่งผลบวกต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการบ้านเนอวานา 
ให้ก้าวข้ามข้อจ�ากัดของระบบการก่อสร้างแบบด้ังเดิม (Conventional 
System) ที่ต ้องค�านึงถึงโครงสร้างเสาและคานในการรับน�้าหนัก 
หมายความว่ายิ่งพื้นที่ขนาดใหญ่หรือมีความสูงมาก ยิ่งจ�าเป็นต้องมีเสา
และคานไซส์ใหญ่หรือจ�านวนมากตามไปด้วย งานออกแบบที่ตามมาจึงได้
พืน้ทีใ่ช้สอยน้อย โครงสร้างดหูนกัไม่โปร่งเบา มเีหล่ียมมมุจากเสาและคาน
ท�าให้ตกแต่งภายในได้ยากและบางครั้งกลายเป็นมุมอับที่ไม่เกิดประโยชน ์
ใดๆ ผิดกับการใช้  Prestressed concrete  ที่มีความแข็งแรงทนทาน 
ในตัวเอง โดยเฉพาะพื้นและผนังส�าเร็จรูปจะช่วยท�าหน้าที่รับน�้าหนักไป
พร้อมกับเสาและคาน สิ่งที่ตามมาคือนักออกแบบสามารถลดปริมาณ
เสาและคานให้เหลือน้อยที่สุดได้ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยทั้งภายใน
ภายนอก ขยายปรมิาตรของสเปซในแนวสงู และบวกกบัแนวความคดิแบบ
ญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่า จึงท�าให้
บ้าน Nirvana ทุกหลังมีฟังก์ชั่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นการดีไซน์ การบิดองศา Facade ของ Nirvana BEYOND New 
Series ท�าให้รูปลักษณ์ของบ้านเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มาพร้อม
กับ Conceptual Space ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอันรื่นรมย์ โครงสร้าง
แบบ Floating Mass ที่เหมือนมีพื้นที่บางส่วนลอยอยู่กลางอากาศ 

การก�าหนดช่องเปิด-ผนังปิดของ Mass & Void ที่ส่งผลดีต่อแสงเงา 
การถ่ายเทอากาศ และความเป็นส่วนตัว รวมถึงการใช้ผนัง Double 
Insulation โดยช้ันนอกเป็นผนัง Prestressed หนาถึง 15 เซนติเมตร
เปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนชั้นดี ตรงกลางเว้นช่องว่างส�าหรับ
งานเดินระบบ และผนังชั้นในเป็น Insulator ที่ช่วยกันเสียงและความร้อน 
และยังใช้งานคู่กับกระจก Low E จึงท�าให้บ้านเย็นสบาย ไร้เสียงรบกวน
จากภายนอก

Prestressed concrete ท่ีได้คุณภาพยังช่วยในงานก่อสร้าง บ้านเนี้ยบ 
ด้วยเหลี่ยมมุมท่ีคมชัดบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นสถาปัตยกรรม
โมเดิร์น ผนังเรียบเนียนช่วยให้งานทาสีหรือติดวอลเปเปอร์เรียบร้อย
สวยงาม ตัวไซต์งานเองก็มีมลภาวะจากฝุ่นและเสียงในขณะการก่อสร้าง
น้อย ที่ส�าคัญคือโครงการ Nirvana สามารถสร้างบ้านที่เสร็จสมบูรณ์
พร้อมส่งมอบได้ทันตามก�าหนดท่ีให้ไว้กับลูกค้า
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บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคาร
ชุดท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีโรงงาน 
พรีคาสท์ อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตชิ้น
ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ที่สามารถช่วยลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ 

แนวทางการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
GRI 103-2

1. ให้ความร่วมมอืและปฏบิติัตามข้อบงัคบักฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2. ควบคุมและจัดการคุณภาพของน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ 
ถูกต้องและเหมาะสม

3. ประหยัดการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และส�านักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ด�าเนินการคัดแยกประเภทขยะทุกครั้งก่อนท้ิง เพ่ือเป็นประโยชน ์
ในการจัดการของเสีย

5. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยการ 
น�ากลับมาใช้ใหม่ และจัดหาพลังงานหมุนเวียนทดแทนเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจก

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดย 
ให ้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียง  
พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยท่ีดีให้กับพนักงาน

การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่อยู่อาศัย
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 307-1

บริษัทฯ ด�าเนินการโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย์ ที่มีจ�านวนท่ีดินแปลงย่อยไม่เกิน 500 แปลงขึ้นไป  
หรือเนื้อที่ ไม ่เกินกว่า 100 ไร ่ บริษัทฯ จึงไม่ต้องท�ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report (Environmental Impact 
Assessment Report) แต่บริษัทฯ ด�าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ 
ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ส�าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
แนวราบ ส่วนท้ังก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ และช่วงด�าเนินการโครงการ โดยมีวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่
• ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ เสียง 

ความสั่นสะเทือน คุณภาพน�้า 
• ด้านทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางชวีภาพ เช่น ระบบบ�าบดัน�า้เสยี ระบบ

นิเวศวิทยาสังคมเมือง
• ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น ปริมาณน�้าที่ใช้ การ

จัดการขยะมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า
• ด้านคณุค่าต่อคณุภาพชวีติ เช่น ผลกระทบต่อสขุภาพ สงัคม อาชวี

อนามัย และความปลอดภัย

Tree Selection ต้นไม้ นับเป็นหนทางแก้ปัญหาคุณภาพอากาศอย่าง
ยั่งยืนที่สุด แต่ต้นไม้จ�านวนมากนั้น มีการผลัดใบในฤดูแล้ง อันเป็นฤดู 
ที่ค่ามลพิษสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร อีกท้ังเศษใบไม้ ยังลดทอน 
ความงามของทัศนียภาพโดยรวมอีกด้วย โครงการเนอวานา จึง
เลือกสรรต้นไม้ท่ีไม่เพียงเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของประเทศไทย 
เท่านั้น แต่ยังดูแลรักษาง่าย และท่ีส�าคัญ ยังเป็นต้นไม้ท่ีมีคุณสมบัต ิ
ในการดักจับฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
Report (Environmental Impact Assessment Report) โดยได้รับมติ
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการฯ 1 โครงการ คือ The 
MOST อิสรภาพ โครงการคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ที่มีการออกแบบ
แลนด์สเคปสีเขียวร่มรื่นของไม้ใหญ่ แต่ยังมี Vertical Garden สวนสวย
ในแนวดิง่ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นม่านสเีขยีว ให้ความงามสบายตา และเป็นฟิลเตอร์
ฟอกอากาศที่ช่วยดักจับฝุ่นไม่ให้กระจายสู่พื้นที่พักอาศัย บรรเทาปัญหา
ฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบโครงการและบ้านอย่างยั่งยืน
การออกแบบโครงการและบ้านถอืว่าเป็นส่วนส�าคญัเพือ่ช่วยลดผลกระทบ 
ของสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมาช่วงฤดูหนาวของเมืองไทย กลายเป็นฤดู
ฝุ่นพิษของชาวกรุงเทพฯ อย่างถาวร สร้างปัญหาให้กับคุณภาพชีวิต 
คนเมืองหนักขึ้นทุกๆ ปี หนึ่งในวิธีลดฝุ่นพิษอย่างยั่งยืนที่เราต่างทราบ
กันดี ก็คือ การปลูกต้นไม้ซึ่งดักจับฝุ่นพิษ PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นเกราะป้องกันภัยคุกคามจากหมอกพิษที่ชุมชนเมืองต้องการ 

การออกแบบบ้านของเนอวานาเป็นการออกแบบ Whole-home 
Ventilation เน้น Passive Ventilation หรือการถ่ายเทอากาศผ่านช่อง
เปิด นบัเป็นความโดดเด่นของบ้านเนอวานาทีเ่กดิขึน้โดยการค้นหาโซลช่ัูน
ตลอดขั้นตอนการออกแบบ จึงท�าให้เกิดการจัดวางต�าแหน่งช่องเปิดได้
อย่างทั่วถึงในทุกมุมของบ้าน และเป็นต�าแหน่งที่ค�านึงถึงทิศทางลมเข้า
และลมออก ที่จะก่อให้เกิดการไหลเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
บ้านเนอวานาทุกโครงการ ทั้งบ้านเด่ียว ทาวน์โฮมรวมไปถึงโฮมออฟฟิศ 
จึงปราศจากมุมอับลม อันเป็นจุดสะสมฝุ่นละอองและเชื้อโรค

Nirvana Living Revolution จึงมาพร้อมการติดต้ังระบบ Air Control 
System ระบบการฟอกอากาศภายในบ้าน ซึ่งสามารถกรองฝุ่นในระดับ 
1 ไมครอน หรือ PM 1 สามารถขจัดปัญหามลพิษ PM 2.5 ได้

นอกจากน้ีปัญหาฝุ่นละอองสะสมจากการก่อสร้าง นับเป็นปัญหาใหญ่ 
ที่อาจจะท�าให้ฝุ ่นละอองจากการก่อสร้างที่ตกค้างในจุดอับต่างๆ 
Building Technology ของบ้านเนอวานามีระบบการก่อสร้างด้วย 
Prestressed Precast Technology จากญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงมีความแข็ง
แรงทนทานสงูเท่านั้น แตย่งัควบคุมการผลติตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 
จึงได้ชิ้นส่วนคอนกรีตของวัสดุอื่นๆ ในขนาดที่แม่นย�า อีกทั้งการเตรียม
การอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน จึงลดปัญหาขยะและฝุ่นที่จะตกค้างหลัง
ก่อสร้าง บ้านเนอวานาจึงสามารถส่งมอบบ้านปราศจากฝุ่นละอองสะสม

ยังใช้ความรู ้ทางสถาปัตยกรรมในการบิดมุมห้อง ขยายช่องเปิด  
สร้างสเปซแปลกใหม่ที่ท�าให้แสงธรรมชาติในบ้านเพิ่มขึ้นเสริมสุขภาวะที่ด ี
ต่อผู้อยู่อาศัยโดยตรงการออกแบบการพัฒนาโครงการและบ้านของ 
เนอวานา อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากการออกแบบท่ีเป็น Timeless Design เพิ่มช่องเปิดภายในบ้าน
เพื่อการประหยัดพลังงานและแสง ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ขั้น
ตอนการก่อสร้างแบบ Prestressed Precast Technology ที่ลดปริมาณ 
ฝุน่ละอองภายในอากาศ และต้นไม้ทีดู่ดซบัฝุน่และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ช่วยให้ลดมลภาวะทางอากาศ ทุกอย่างล้วนเป็นการออกแบบที่ค�านึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง

ความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายเร่ง
ด่วนของสังคมและงานสถาปัตยกรรม  ในงานสถาปัตยกรรมสร้างใหม่ 
ความเป็น Green Building นั้นไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
เท่านั้น แต่ยังเป็นการออกแบบท่ีค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องกับสภาพอากาศในพ้ืนที่นั้นๆ การใช้พลังงาน
จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณภาพชีวิตของผู ้อยู ่อาศัย
หรือผู้ใช้อาคาร ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างและวงจรชีวิตของงาน
สถาปัตยกรรมนั้นๆ ต้องก่อให้เกิดมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ปัจจัยดังกล่าวท�าให้การดีไซน์ต้องคิดเยอะขึ้น เช่น การหันทิศทางของ 
ตัวบ้าน และจัดฟังก์ช่ันภายในให้พอดีกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ์
เพื่อลดความร้อนสะสมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย การออกแบบ
ให้มีช่องเปิดหรือช่องว่างเยอะขึ้นเพื่อให้ลมเข้าออกระบายอากาศเหมาะสม  
(Breathable Building) รวมไปถึงการติดตั้งระบบ Automation  
เพื่อช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงรายละเอียดเหล่านี้ล้วนท�าเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลก

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม GRI 103-1

การออกแบบบ้านเนอวานาทุกโครงการล้วนเป็นสไตล์ Natural 
Modern ท่ี เป ็น  Timeless Design มีการวางรูปแบบบ้านเป ็น
รูปตัว L ที่ท�าให ้มีผนังเปิดโล่งได้มากถึง 3 ด้าน เกิดสเปซแบบ 
Inside out, Outside In เชื่อมต่อกับธรรมชาติและพื้นที่สี เขียว
ได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้เทคนิค Mass & Void ทั้งในแนวนอนและตั้ง
รองรับการพัดพาของลม เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในท�าให ้
อยู ่สบาย ไม่ร ้อน และยังช่วยลดการใช้พลังงานด้วย นอกจากนี ้
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Reused, Recycle และวัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการก่อสร้างแต่ละคร้ังเราต้องสญูเสยีทรัพยากรจ�านวนไม่น้อย และเมือ่
คิดถึงการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ Life Cycle Assessment 
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดการเมื่อวัสดุเหล่านั้นหมดอายุการ
ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การผลิตคอนกรีตต้องใช้พลังงานและทรัพยากร 
700 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ส่วนกระบวนการผลิตไม้เราจะ
สูญเสียพลังงาน 350 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ลูกบาศก์เมตร การเลือกวัสดุที่
เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ จึงเป็น
เรื่องส�าคัญอย่างมาก เพื่อให้การบริโภคทรัพยากรเป็นไปอย่างรู้คุณค่า
ตลอดอายุขัยท่ีแท้จริง ระบบ Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจึงถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางในวงการสถาปัตยกรรม โดย
เฉพาะการสร้างนวัตกรรมเพื่อการก่อสร้าง เช่น การผลิตผิวส�าเร็จหรือ
การเคลือบที่ท�าจากวัสดุรีไซเคิลอย่างยางรถยนต์หรือแก้ว แผงฉนวน
กันความร้อนท่ีท�าจากเศษไม้ก๊อกบด หรือการใช้เซลลูโลสเหลือท้ิงจาก
อุตสาหกรรมกระดาษมาทดแทนพลาสติก เป็นต้น ความพยายามท่ีจะน�า
วัสดุกลับมาใช้ซ�้า (Reused) น�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้วัสดุ
จากแหล่งซัพพลายใกล้เคียงเพื่อลดความส้ินเปลืองด้านการขนส่ง และ
รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดการสร้างขยะจากการก่อสร้าง
ให้น้อยลงนั้น ยังหมายถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรท่ีลดลงด้วย

การใช้ประโยชน์สูงสุดของพ้ืนท่ีกับ Universal Design
เพื่อให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุ้มค่า งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เรียก
ว่า Universal Design จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญ เพราะยิ่งมีคนเข้าถึงได้
มากเท่าไหร่ ต้นทุนทรัพยากรหารเฉลี่ยยิ่งน้อยลงเท่านั้น คิดง่ายๆ อย่าง
การสร้างบ้านที่รองรับการอยู่อาศัยของคน 3 เจนเนอเรชั่น ย่อมประหยัด
ทรัพยากรและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าการสร้างบ้าน 
เพื่อคนแต่ละเจนเนอเรชั่น เนื่องจากพวกเขาสามารถแชร์ห้องนั่งเล่น  
ห้องทานอาหาร ห้องครัว หรือพื้นที่สาธารณะได้ โดยยังคงมี Private 
Space อย่างห้องนอนไว้ใช้งาน ในขณะที่บ้านที่อยู่อาศัยคนเดียวก็ต้อง
มีฟังก์ช่ันเหล่านี้เช่นกันแต่จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานที่คุ้มค่าต่างกัน

การออกแบบเพื่อส่วนรวมยังหมายถึงการดีไซน์สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร 
กับความต้องการหรือข้อจ�ากัดของสังคม บุคคล และท�าเลที่อยู่อาศัย
ต่างๆ ด้วย หรือกล่าวอีกนัยคือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเพื่อให ้
ทุกตารางนิ้วเกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดนั่นเอง ดังนั้นเราจะเห็นการใช้
พื้นที่แนวสูงมากขึ้น การออกแบบสไตล์ Open Plan ที่สร้างความยืดหยุ่น
ของพื้นท่ีใช้งาน และการดีไซน์เพื่อตอบสนองความสุขสมดุลของชีวิต

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ โลกก�าลังเผชิญ Nirvana Daii  
ในฐานะผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยพร้อมรับมือต่อความ
เปลีย่นแปลงด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมทีด่กีว่า ผ่านรปูแบบบ้านสไตล์ 
Natural Modern ท่ีรองรับการใช้ชีวิตของคนทุกเจนเนอเรชั่น พิเศษด้วย 
Exclusive Space ท่ีเกิดจาก Universal Design และการคัดสรรวัสดุ 
พรีเมี่ยมที่สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับมอบความ
สะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยได้ยกระดับชีวิตในสังคมคุณภาพ



047เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)046 รายงานความยั่งยืนปี 2562

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ในปี 2562 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังาน โดย
ใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ เท่าที่จ�าเป็น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายด้วยการด�าเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้
1. “Switch off” ปิดสวิตช์เมื่อไม่ใช้งาน มีการก�าหนดพื้นที่การ 

ใช้งาน เนื่องจากบริษัทฯ มีท้ังพนักงานท่ีนั่งประจ�าออฟฟิศ และที่
ไม่นั่งท�างานประจ�า โดยบริเวณที่นั่งประจ�ามีการก�าหนดการเปิด
ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ต้ังแต่เวลา 8.00 – 17.30 น. ส�าหรับ
พื้นท่ีท�างานรวมของพนักงานไม่ประจ�า จะมีปุ่มเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ 
และเครื่องปรับอากาศแยกกัน ซ่ึงจะเปิดใช้ในช่วงเวลาที่มีการ
ท�างานเท่านั้น   

3. 3R+1 “Reduce Reuse Recycle & Rethink” บริษัทฯ รณรงค์
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้เอกสารทั้งสองด้าน หรือ 
ใช้กระดาษ reuse ในการพิมพ์เอกสาร และถ่ายเอกสาร รวมถึงการ
ลดการใช้กระดาษ ด้วยการท�าเอกสารในระบบออนไลน์ ท�าให้ปรมิาณ
การใช้กระดาษลดน้อยลง นอกจากน้ีบริษัทฯ เลือกใช้กระดาษ
ความหนา 80 แกรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดของกระดาษ และ
สามารถน�ากระดาษมา reuse ได้ ประกอบกบัการลดการสัง่อปุกรณ์
ส�านักงานที่ไม่จ�าเป็น เพื่อลดการใช้จ่ายของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

4. การขอความร่วมมือพนักงานช่วยกันตรวจสอบการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด ให้พนักงาน
ทุกคนช่วยกันถอดปลั๊ก และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้า
ลัดวงจร

2. ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนช่วยปิดไฟ และเครื่องปรับ
อากาศห้องประชุมทุกครั้งหลังจากที่ใช้งานแล้วเสร็จ เพื่อสร้าง
จิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ซึ่งสามารถท�าได้ทั้ง 
ที่ท�างานและที่บ้านของตัวเอง นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางวัน 
12.00-13.00 น.พนักงานส่วนใหญ่ออกไปรับประทานอาหาร 
ด้านนอก จึงได้ขอความร่วมมือในการปิดสวิตช์ไฟ 
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การจัดการพลังงานเช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้ค�านึงถึงการใช้พลังงานเช้ือเพลิง
อย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้น�้ามัน
เช้ือเพลิง ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  
•    การบรรทุกได้เพิ่ม โดยไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด
• คิดค้นอปุกรณ์เสริมท่ีสามารถใช้บรรจช้ิุนงานได้มากกว่า เพือ่งานขนส่ง

ที่คุ้มค่าเนื่องจากสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการใช้ A-Frame 
และ Rack ในการส่งสินค้า ท�าให้สามารถเพิ่มน�้าหนักบรรทุก และยัง 
ลดปริมาณการใช้ไม้หมอน ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

น�้าหนักบรรทุกเฉลี่ย
10.47 ตัน / คัน

2560 2561 2562
น�้าหนักบรรทุก
เฉลี่ย 10.89 ตัน/คัน
เพิ่มข้ึน 0.42 ตัน/คัน 
หรือคิดเป็น 4.01% 
เม่ือใช้ปี 2560 เป็นปีฐาน

น�้าหนักรถบรรทุก
เฉลี่ย 11.88 ตัน/คัน
เพิ่มข้ึน 0.99 ตันต่อคัน 
หรือคิดเป็น 9.09%  
เม่ือใช้ปี 2561 
เป็นปีฐาน

10.47 10.89  11.88

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่โรงงานพรีคาสท์ 
ดอนตูม จ.นครปฐม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
GRI 103-2

โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ให้ความส�าคัญกับประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วยการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือสร้างความสมดุล
ให้กับสิ่งมีชีวิตรอบข้าง จากการด�าเนินกิจการต่างๆ เช่น การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในโรงงาน การร่วมกับชุมชนในการเก็บผักตบชวาในล�าคลอง
บริเวณใกล้เคียง

การบริหารจัดการพลังงานและน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม มีการบริหารจัดการ
ไฟฟ้า น�้า การขนส่ง ฯลฯ โดยการใช้พลังงานงานจากธรรมชาติ และการ
ด�าเนินกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
GRI 302-4

โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้ค�านึงถึงการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร  
และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
• ปรับปรุง และออกแบบระบบไฟฟ้า ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ พร้อมทัง้เปลีย่นแปลงอปุกรณ์ให้มปีระสทิธิภาพสงูข้ึน
• เปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่างเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน 

LED ทั้งหมด
• ปรับปรุงอาคารให้สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น  

เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
• ออกแบบระบบเปิดปิดด้วยสวิทซ์อัตโนมัติ และออกแบบต�าแหน่ง 

ที่ตั้งสวิทซ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพ่ือให้ง่ายต่อผู้ใช้อาคารใน
การเปิด และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อน�ามาใช้
ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
279,334 หน่วย

2560 2561 2562
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
389,064 หน่วย
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 109,730 หน่วย 
หรือคิดเป็น 15.55% 
เมื่อใช้ปี 2560 เป็นปีฐาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
358,482 หน่วย 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลง 30,582 หน่วย 
หรือคิดเป็น 7.86% 
เมื่อใช้ปี 2561 เป็นปีฐาน
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การจัดการวัสดุ และของเสีย
ในปี 2562 โรงงานพรคีาสท์ ดอนตมู จ.นครปฐม มกีารบรหิารจดัการของเสยีอนัตราย และของเสยีประเภท Recycle ได้ตามระบบอตุสาหกรรมครบถ้วน

ประกาศแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการจัดการ
ของเสียท่ัวไปในโรงงาน

มีคู่มือปฎิบัติงาน
ข้ันตอนการจัดการ
ของเสียในโรงงาน

ของเสียท่ัวไป
คัดแยกและแจ้งเทศบาล
มาจัดเก็บ

แบ่งประเภทของเสีย
จากกระบวนการผลิต
เป็น 3 ประเภท GRI 103-2

ของเสีย Recycle
น�ากลับเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตใหม่ เช่น น�้ามันทาแบบ

ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับ
ทิ้งของเสีย และถังขยะ
เพื่อใช้คัดแยกของเสียก่อนทิ้ง

ของเสียอันตราย
จัดการตามระบบ
อุตสาหกรรม

การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต  GRI 103-2

การบริหารการจัดการฝุ่นละอองภายในโรงงาน
ในปี 2562 ทางโรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิต ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม จึงได้มุ่งท่ีจะท�าการลดผลกระทบ และ
ควบคุมการบริหารจัดการฝุ่นละอองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดสภาพ
แวดล้อมในชุมชนที่ดี 
• ควบคุมฝุ่นละอองจากการผสมคอนกรีต โดยใช้ระบบสเปรย์ละออง

น�้าในขณะท�างาน
• ค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศตามกฎหมาย
 ค่า TSP ≤ 0.33  
 PM-10 ≤ 0.12  
 PM-2.5 ≤ 0.05

การใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงงานพรีคาสท์ ดอนตูม จ.นครปฐม ได้ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรน�้า
อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยได้มีการบริหารจัดการน�้า ดังนี้
• การเลือก และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน�้า เช่น สุขภัณฑ์ ก๊อกน�้า 
• ร่วมมือกับหน่วยงานต่างที่เก่ียวข้องกับการจัดการน�้า ทั้งกรม

ทรัพยากรธรณีวิทยา เทศบาล และอ�าเภอ เพื่อลดความเส่ียงจาก
ประเด็นการใช้น�้า

• ปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนในการท�างาน เพื่อลดปริมาณการ 
ใช้น�้า และใช้น�้าอย่างคุ้มค่าที่สุด

• ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท�าให้ปริมาณน�้าเสียเข้าสู่ระบบบ�าบัดน้อยลง 
และสามารถน�ากลับมาใช ้ ใหม ่ ในขั้นตอนการท�าความสะอาด 
ในกระบวนการผลิต

25612561 2562
ปริมาณการใช้น�้า
จากแหล่งน�้าภายนอก 
13,032 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณการใช้น�้าลดลง 
3,259 ลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็น 15.55% 
เมื่อใช้ปี 2560 เป็นปีฐาน

ปริมาณการใช้น�้า
จากแหล่งน�้าภายนอก 
16,291 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณการใช้น�้า
จากแหล่งภายนอก 
12,205 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณการใช้น�้าลดลง 
827 ลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็น  6.35%  
เมื่อใช้ปี 2561 เป็นปีฐาน

13,03216,291 12,205 
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การด�าเนินงานด้านชุมชนและสังคม

เนอวานา ไดอิ มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มควบคู ่กับความ 
รับผิดชอบต่อสังคม จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม ด้วยความโปร่งใส ไปพร้อมกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
ทุกกลุ่ม

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน GRI 103-2, GRI 103-3

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม โปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลมุถงึธรุกจิ
ของบริษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้
สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความ
ส�าคัญ และมีจิตส�านึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวม
ทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต การรับหรือ 
ให้สินบนในทุกรูปแบบ โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้ 
• ไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม 
• ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาในการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การให้ หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือ
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

• ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต�าแหน่งหน้าที่หรือใช้อ�านาจใน
ต�าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึง
ประโยชน์อ่ืนใดกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืบคุคลอืน่ใดทีท่�าธรุกิจกบับรษัิทฯ 

• ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยที่บริษัทฯ จะให้ความเป็น
ธรรมและความคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ
แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่ก�าหนด
ไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
สม�่าเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริษัท 

• จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในซ่ึงครอบคลมุด้านการเงนิ การบญัชี 
การเก็บบันทึกข้อมูล การจัดซ้ือ จัดจ้าง รวมถึงกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• จัดให้มีการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธการรับผลประโยชน์เพื่อ
เอ้ือประโยชน์ให้คู่ค้าทางธุรกิจ โดยระบุไว้ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างชัดเจน 

• จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหาร ความเส่ียงที่ก�าหนดไว้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึง 
ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู ่มือ 
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

• จดัให้มีการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท�าความเข้าใจกบัพนักงาน รวมถงึ 
บุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย 

ความส�าคัญของการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ที่มีต่อเนอวานา ไดอิ GRI 103-1

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม และ
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ถือว่าเป็นการ
กระท�าที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่ง 
ส่งผลเสียด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและความสามารถในการ
แข่งขัน บริษัทฯ จึงประกาศชัดว่าเราจะด�าเนินธุรกิจ และบริหารองค์กร
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เพ่ือเป้าหมายการเป็นองค์กรธุรกิจ 
ที่ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือศัตรูตัวฉกาจที่บ่ันทอนความก้าวหน้า
ขององค์กรและประเทศชาติ

โดยบริษัทได้มีการจัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการออก
มาตรการการป้องกันการทุจริต ก�าหนดกระบวนการท�างานและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มีการ
ส่ือสารในทุกช่องทางและทุกระดับขององค์กร รวมถึงต่อบุคคลภายนอก
เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติจริง นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่
สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดท�ามาตรการ  
ตรวจพบการทุจริตเพ่ือช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�าที่อาจ
เป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที ได้มีการก�าหนดช่องทางการสื่อสารเพ่ือ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน
ได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยรายละเอยีดและแนวปฏบิตัไิด้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
และบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ 
รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ไม่ให้ถูกท�าร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนก�าหนดมาตรการชดเชย
ความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านคอรัปช่ันภายในองค์กร GRI 205-2

บริษัทฯ มีการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก
ถึงโทษและอันตรายของการคอรัปชั่น โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ในองค์กร และจัดอบรมให้ความรู้ร่วมถึงจัดท�า workshop ตั้งแต่ระดับ 
Operator – Management จ�านวน 30 คน

ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริต
บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บรหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า 
พร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมาตรการคุ้มครองกับบุคคล 
ท่ีแจ้งเบาะแสทุจริตคอรัปชั่น โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งให้กับประธาน 
กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และประธาน
กรรมการตรวจสอบให้ทราบ ซ่ึงจะมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

การจ้างงาน GRI 103-1

บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยจะคัดเลือกบุคคล
เพื่อว่าจ้างให้เหมาะสมกับต�าแหน่งนั้นๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึง
ถึงคุณสมบัติในแต่ละต�าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และข้อ
ก�าหนดการจ้างงานอื่นๆ ที่จ�าเป็น โดยเคารพและให้เกียรติทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่กีดกันเร่ืองเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย โดยกระบวนการคัดเลือกสรรหาพนักงาน 
จะมีผู้สัมภาษณ์อย่างน้อย 3 คน เพื่อคัดสรรผู้มีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ท่ีสุดในต�าแหน่งงานนั้นๆ 

BREAK THE CORRUPTION CHAIN

นโยบาย “หยุดวงจรทุจริต”
การทุจริต (Corruption) คือ การใช้อ�านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น 

โดย เนอวานา ไดอิ ได้เห็นความส�าคัญและมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการมุ่งมั่นสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง 

ในนามของชาว NVD ผมจึงขอให้พนักงานทุกคนมีแนวทาง และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีในองค์กรสืบไป

จะเปลี่ยน หรือ จะปล่อย
เป็นหู เป็นตา
ช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา 
ร่วมมือ เพื่อบ้านเมืองของเรา

เปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่รับ ไม่เลือก ไม่ปล่อย 
เงินส่วย สินบน นายหน้า

แตกต่าง
ร่วมเกิด ร่วมท�า 
ร่วมแก้ไข ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลบ้านเมือง

หลับหู หลับตา
ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเอง

ไม่มีใครสนใจหรอก

ปล่อยพฤติกรรม
รับ เลือก ปล่อย เงินส่วย 

สินบน นายหน้า

แตกแยก
กินลูกเดียว ทุบซ่อม สร้าง 

โครงการร้อยล้านท�าสามแสน 
ทีเขา ทีเรา แบ่งกันกิน

รู้เขา “รู้โกง” รู้เรา

คุณเท่านั้นที่เป็นคนเลือก

ข้ันตอนแนวทางจัดการปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ
1. รับเร่ืองและตรวจสอบข้อมูล เพื่อคัดแยกประเภท
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ตัดสินความผิด
4. ลงโทษ
5. ส่ือสารประชาสัมพันธ์
6. ด�าเนินคดีเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
7. รายงานผลต่อคณะกรรมการ
8. ปิดเคส

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 
ช้ัน 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-1056789 sd@nirvanadaii.com

ศรศักดิ์ สมวัฒนา



055เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)054 รายงานความยั่งยืนปี 2562

แนวทางปฏิบัติส�าหรับการคัดเลือกผู้รับเหมา 
และผู้รับเหมาช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก 
GRI 103-2, GRI 409-1

บริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาส�าหรับการก่อสร้างบ้านในโครงการ 
ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย ทั้ง
พนักงานของบริษัทเอง และแรงงานของผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง  
จะต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก การบังคับ หรือแรงงานต่างด้าวที ่
ผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้า-ออกของ
โครงการระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

1. ห้ามการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
• โครงการไม่อนุญาตให้มีการเข้า-ออกของแรงงานที่ผิดกฎหมาย

อย่างเด็ดขาด เช่น ไม่มีใบอนุญาตท�างาน หรือ ไม่มีใบแทน 
ใบอนุญาตการท�างานชั่วคราว 

• โครงการท�าการตรวจสอบแรงงานทั้งเข ้าและออกโครงการ 
ทุกครั้ง และอนุญาตให้เฉพาะแรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสามารถ
เข้าท�างานในโครงการได้

กลุ่มงาน /สายงาน / หน่วยงาน จ�านวนรวม (คน)

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่บริหาร 24

กลุ่มงานก่อสร้าง 52

กลุ่มงานธุรกิจองค์กร 60

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 57

กลุ่มงานการเงิน 51

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่บริหาร 25

รวมทั้งหมด 269

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลสถิติการลาออกของพนักงาน

จ�านวนพนักงานที่เข้าใหม่ จ�าแนกตามระดับ และเพศ

การเลิกจ้าง/ไม่เลิกจ้าง
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานบริษัทฯทุกคนเป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีให้กับองค์กร ดังนั้น พนักงานทุกคนจะไม่ถูกเลิกจ้าง เว้นแต่จะมีการกระท�าผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎระเบียบการท�างานของบริษัทฯ ท่ีก�าหนดไว้ บริษัทฯ 
มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และจะด�าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็น
ไปตามกฎหมาย

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน GRI 401-2

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มน�าการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ามาใช้กับพนักงาน
ทั้งองค์กรประกอบไปด้วยตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) 
และ ขีดความสามารถ (Competency) โดยได้น�าผลการประเมินมาใช้ในการบริหาร
จัดการ ทางด้านการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ เป็นต้น

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 
บริษัทฯ มีช่องทางการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อรับการ
ร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน ซ่ึงพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การ
คุ้มครองกับพนักงานที่ร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานตามกฎหมายที่ก�าหนด 
โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ  ให้รับทราบโดยตรง โดย
มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ดังนี้

กระบวนการติดตามและแนวทางการจัดการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน ดังน้ี 
ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดูแล รวบรวม กล่ันกรองข้อมูล และน�าส่งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น  
หลงัจากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผูพ้จิารณามอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานก�ากับดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ  
และ/หรือ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบความถกูต้องและความเพยีงพอของข้อมลู รวมถงึข้อเท็จจรงิต่างๆ เพือ่ด�าเนนิการสอบสวน 
ภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานต่อประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาการด�าเนินการข้อร้องเรียนต่อไป

รับเรื่องร้องเรียน 
และคัดแยกประเภท

P01

P04

P02

P05

P03

P06

ด�าเนินการสอบสวน
หาข้อเท็จจริง สรุปข้อเท็จจริง

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตัดสินความผิดทางวินัย

ตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น 

ลงโทษทางวินัย
ต่อผู้กระท�าผิด 

ชดใช้ค่าเสียหาย 
และหรือ ด�าเนินคดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณา และมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

2. การตรวจสอบการเข้าออกของแรงงานในโครงการ
• แรงงานที่เข้า-ออกโครงการ จะต้องมีบัตรแสดงตนตามที่บริษัทฯ 

ก�าหนดจากโครงการทุกครั้ง
• แรงงานจะต้องพกบัตรประจ�าตัวทุกครั้ง กรณีที่มีการสุ่มตรวจ ถ้า

แรงงานไม่พกบัตรฯ จะไม่อนุญาตให้ท�างาน พร้อมแจ้งหัวหน้างาน
พร้อมสั่งหยุดงาน และจะสามารถด�าเนินงานได้เมื่อน�าบัตรมาแสดง
ตนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการ

ระดับ ชาย หญิง ประจ�า สัญญาจ้าง รวม
O 9 10 13 6 19

SO 9 13 17 5 22
AM 4 5 8 1 9
M 3 3 4 2 6

SM 2 2 4 0 4
SVP 1 0 1 0 1

SEVP 1 0 1 0 1
62

ระดับ ชาย หญิง ประจ�า สัญญาจ้าง รวม
O 7 11 18 0 18

SO 8 9 7 1 17
AM 3 3 6 0 6
M 4 1 4 1 5

SM 2 0 2 0 2
AVP 1 0 1 0 1
VP 1 0 1 0 1

50

47%

52%

53%

48%

ชาย 29 คน

ชาย 26 คน

หญิง 33 คน 

หญิง 24 คน 

ช่องท่ี 1 ทางไปรษณีย์
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท  
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 123 อาคารซันทาวเอร์ส เอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องท่ี 2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                 
Sutthichai.su@nirvanadaii.com

ข้อมูลการจ้างงาน เนอวานา ไดอิ GR 102-8

จ�านวนพนักงานของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) และในเครือ 
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มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน / 
ผู้ที่แจ้งเบาะแส
• ผู้แจ้งเรือ่งร้องเรยีน/ผูแ้จ้งเบาะแส จะได้รบัความคุม้ครองทีเ่หมาะสม  

เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน 
สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ 
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

• ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็น
ความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จ�าเป็นจะต้อง
เปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

• บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ 
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นในขั้นตอนการด�าเนินการ 
หรือ ตามที่กฎหมายก�าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูลไปเปิด
เผย บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ ด�าเนินการทาง
กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี 

ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน 
ต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน
ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานในกลุ่ม
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การเคารพสิทธิมนุษยชน GRI 103-1

 
การด�าเนินงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกลุ่มคนที่
ได้รับผลกระทบ ได้แก่ พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงาน
ต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการด�าเนินงานท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งใน
กิจกรรมโดยตรง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการ GRI103-2

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องความเสมอภาค และความเท่าทียมกัน โดย
ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ รวมถึงการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลที ่
ไม่เกีย่วข้อง ซึง่อาจท�าให้เกดิความเสยีหายแก่เจ้าของหรือบคุคลอืน่ เว้นแต่ 
ได้กระท�าไปตามหน้าทีโ่ดยสจุรติ หรอืตามกฎหมาย หรอืเพือ่ประโยชน์ส่วน
รวม หากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ เปิด
โอกาสให้พนกังานสามารถร้องเรยีนขอความเป็นธรรมได้ เพือ่ให้พนกังาน
มั่นใจว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน GRI 103-3

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม
พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท

การจ้างงานคนพิการ GRI 412-3

เนอวานา ไดอ ิมีแนวทางปฏบัิตติามกฎหมายการจ้างคนพกิาร โดยด�าเนิน
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพ GRI 103-1

พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ เนื่องจากพนักงาน
เป็นผู้ผลักดันภารกิจต่างๆ ของกิจการให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ ให้สอดคล้องตาม 
เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี และทัศนคติ
ที่ดีต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตก้าวหน้า และมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน
ให้สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต  บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน GRI 103-2

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานในทุกระดับ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนตั้งแต่ก้าวแรก 
ที่ เข ้ามาท�างานกับบริษัท ได้เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และทัศนคติใน 
การท�างานให้สอดรับกับต�าแหน่งงานนั้นๆ โดยบริษัทมีแนวทางในการ
พัฒนาที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศ การจัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทาง 
การด�าเนินธุรกิจประกอบ

1.แผนการฝึกอบรม

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อให ้ทราบข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป ็นต่างๆ โดยพิจารณา ตาม
ความเหมาะสม อาทิเช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของบริษัท / 
Business Company / นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล / มาตรฐาน
ความปลอดภัยและชีวอนามัย / ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 
/  Risk Management and Safety / การปฐมนิเทศในหน่วยงาน 
เพื่อรับมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ (OJT) / นโยบายด้านสารสนเทศและ
ข้อก�าหนดการใช้ Social Media

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะกลาง
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency 
Training) ของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้ง
ระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทั้งรูปแบบการอบรมภายใน (In-house 
training) และการอบรมภายนอก (Public training) จ�านวนมากกว่า 100 
คลาสโดยจ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 38.82 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี  
ซึ่งได้รับผลตอบรับในการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมจากพนักงานทุกระดับ
เป็นอย่างดี

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะยาว
บริษัทจึงได้วางแผนท่ีจะจัดท�า Career Path ที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับ
ความสามารถ (Competency) ของพนักงานซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งของ 
เส้นทางหรือแผนผงัความหน้าในสายอาชพีของพนักงานทีเ่ริม่ตัง้แต่ก้าวเข้า 
สู่องค์กร การก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร จนกระทั้งเกษียณอายุ

การฝึกอบรมพัฒนา ฝึกอบรมมากกว่า 100

Development Plan 2019

แนวทางพัฒนาท่ีมีความครอบคลุม
Competency ท้ัง 3 ด้าน

KNOWLEDGE

AT TITUDE SKILL

แนวทางการพัฒนา 3 ส่วนคือ
• Corporate Development
• Sales Development
• Construction Development

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง
• Potential Evaluated
• Work Process improvement
• Customer Service improvement
• Team Core Competency
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GRI 103-3

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน 23 หลักสูตร รวม 61 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 
Training) จ�านวน 19 หลักสูตร รวม 19 รุ่น ซ่ึงครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง 
ครอบคลุมทุกสายงานอาชีพ โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม (In-house training) เฉลี่ยที่ 71.25 % และใช้งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวน 4,563,752 บาท โดยจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งปี 38.82 ชั่วโมง/คน/ปี

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2562 
GRI 404-1

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ ชั่วโมง/คน/ปี

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 25.01

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับต้น 7.27

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับกลาง 4.94

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง 1.60

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ ชั่วโมง/คน/ปี

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานท้ังหมด 38.82

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานหญิง 20.06

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานชาย 18.75

ข้อมูลการฝึกอบรม ชั่วโมง/คน/ปี

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 37.09

หลักสูตรฝึกอบรมกับภายนอก (Public Training) 1.73

1. Anti-Corruption And Environmental Responsibility
2. e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดท�า ส่งมอบและเก็บรักษา 

ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
3. Excel Intermediate
4. Finance For Non Finance 
5. How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
6. HR For Non HR
7. OKR แนวคิด การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ  

และการน�าไปใช้ในองค์กร
8. Quality Internal Audit ISO9001:2015
9. Refresh OKRs Practices
10. Statement of Cash Flows Workshop และ 86 กรณีศึกษาปัญหา

ในทางปฏิบัติ
11. STD069 การค�านวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบ 

ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก  Wet Joint) 
12. TFRS 16 สัญญาเช่า
13. Transfer Pricing ปี 62 การกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความ

สัมพันธ์กัน
14. Visualize it with Power BI
15. กฎหมายควบคุมอาหารและเทศบัญญัติ
16. การจัดการด้านงานก่อสร้าง
17. การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
18. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )
19. การบริหารงานเพื่อการค้าภายในและภายนอก
20. การบริหารและจัดการความขัดแย้งในการท�างาน  

(Conflict Management @ Work)
21. การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า  

(Selling Skill with DISC)
22. การพัฒนาทักษะความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

23. การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานจากความถนัดและความชอบ 
ส่วนบุคคล 

24. การวางแผนโครงการในงานก่อสร้างรุ่น (Project Planning)
25. การสร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า
26. การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงและระบบประกอบอื่นๆ
27. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ระดับหัวหน้างาน
28. เจาะปัญหาบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
29. เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และโฮสเทล
30. ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & 

Decision Making)
31. ทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Supervisory Skill)
32. ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน
33. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการ

ท�างานของนักบัญชี 140 ประเด็น
34. พัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพส�าหรับผู้บริหาร  

(Work Like A Pro : W-LAP)
35. ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้าน

จัดสรร อาคารชุด
36. มาตรฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 62
37. ยกระดับการบริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0 (Turn Pro Program)
38. วิเคราะห์การ ลงทุน Apartment
39. สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น (Sale - Closing)
40. หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Tax invoice) ใบรับ (e-Receipt)
41. หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทาง

ธุรกิจ 
42. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ  

(Grooming & Personality Development Workshop)

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร GRI 103-2

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อส�ารวจความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการท�างาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ซึ่งทางบริษัท ได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดและ
ปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และยืดหยุ่นกับพนักงานยิ่งขึ้น โดยหัวข้อในแบบส�ารวจมีท้ังหมด 3 ด้าน 
ดังนี้
1. Say-Speak positively about the organization to co-workers, 

potential employees and customers
2. Stay-Have an intense sense of belonging and desire to be 

a part of the organization
3. Strive-Are motivated and exert effort toward success in 

their job and for the company

สรุปผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงงานที่มีต่อองค์กร 
ค่าเฉล่ียความผูกพันของพนักงานในองค์กรปี 2560 เท่ากับ 44% โดย
ในปี 2561 ค่าเฉล่ียความผูกพันของพนักงานในองค์กรเท่ากับ 51% และ
ปี 2562 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กร เท่ากับ 77% ซึ่ง
พัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเป็น 7% และ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามล�าดับ 
ซ่ึงผู้บริหารทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันให้
แก่พนักงาน ส่งผลให้ค่าเฉล่ียความผูกพันของพนักงานในองค์กรเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี

โดยในปี 2562 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานในองค์กร เท่ากับ 77% 
ซ่ึงถือว่าบริษัทฯ อยู่ในระดับ Top Quartile of Asia Pacific

โดยหลักสูตรที่มีการอบรมในปี 2562 ดังนี้
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สุขภาพและความปลอดภัย GRI 103-1

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) มีการด�าเนินการส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ  
การเจ็บป่วยในการท�างาน และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และจัดท�าข้อก�าหนดด้านความ
ปลอดภยัในการท�างานส�าหรบัผู้รับเหมา เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน
ของพนกังานและผู้รบัเหมาทีเ่ข้ามาด�าเนนิงานภายในบรษิทัฯ ดงันี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน GRI 103-2

• บริษทัฯ ถือว่า ความปลอดภยัในการท�างานเป็นหน้าทีข่องพนกังาน
ทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ของตนเองและผู้อื่น

• บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้เกิดผลในการ
ปฏิบัติอย่างสูงสุด

• บริษัทฯ จะพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ก�าหนดให้มีการจัดท�ารั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่ม่ันคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง 

ก�าหนดให้จัดท�าและติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง ห้ามเข้าพื้นที่ บังคับสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น 

• พนักงานและลูกจ้างตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงาน
หรือมาใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยเคร่งครัด  

• ผู ้ บังคับบัญชาทุกระดับต้องให ้การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล 
รับผิดชอบ และให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชา

ระเบียบปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน  GRI 103-2, GRI 403-7

เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานครบถ้วน มีการน�าไปปฏิบัติ
ตรงกันทุกภาคส่วน จึงมีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
ดังนี้

1. ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมา
ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยส�าหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
โครงการ เป็นเอกสารประสัญญา (TOR) โดยระบุระเบียบปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมา
ที่รับจ้างก่อสร้างให้กับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ โดยหลักๆ มีดังนี้

ก�าหนดให้ระบุชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการก่อสร้าง 

บริเวณพื้นท่ีอันตรายภายในเขตก่อสร้าง จะต้องกั้นพื้นท่ีการท�างาน
ด้วยธงขาว-แดง หรือ วัสดุอื่นๆ ให้มองเห็นได้ชัดเจน ตามความ 
เหมาะสมของพื้นท่ี

จัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง เช่น 
กิจกรรมสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) เพื่อเน้นย�้าข้อควร
ปฏิบัติต่างๆ รวมท้ังเช็คสภาพความพร้อมในด้านร่างกาย เคร่ือง
แต่งกาย อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ความเส่ียงในงานท่ีจะท�า และ 
เรื่องอื่นๆ ท่ีมีความส�าคัญในระหว่างการท�างาน
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จัดให้มีจุดสูบบุหรี่อย่างชัดเจน และเพียงพอ ห้ามมิให้สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่จัดเตรียมให้และบริเวณพื้นที่ท�างาน

ก�าหนดให้ผูท้ีเ่ข้ามาปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างของบรษิทัฯ 
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะการ
ท�างานที่ก�าหนดให้เป็นอย่างน้อย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�าที่พัก/ จุดรับประทานอาหารส�าหรับผู้ปฏิบัติ
งานภายในโครงการก่อสร้าง

มาตรฐาน ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว ภายในโครงการก่อสร้าง

จัดให้มีห้องสุขาที่เพียงพอส�าหรับผู้ปฏิบัติ
งานภายในโครงการก่อสร้าง

2.การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
ในการวางแผนการป้องกัน แก้ไข หรือส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน บริษัทฯ ได้มีระเบียบการด�าเนินการสอบสวน
และรายงานอุบัติเหตุ ครอบคลุมในส่วนของพนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการน�ามาทวบทวน 
สื่อสาร และป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ�้า โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

หน่วยงานภายใน/
ภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุ

ฝ่ายก่อสร้าง
ฝ่ายโรงงาน

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย/จป.

ผู้อ�านวยการก่อสร้าง
โรงงาน

เมื่อมีอุบัติเหตุ
หรือเหตุการณ์เกือบเกิด

อุบัติเหตุขึ้น
ผู้ประสบเหตุ/ 

ผู้เห็นเหตุการณ์
แจ้งเหตุการณ์ทันที 

เข้าควบคุมสถานการณ์    
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ถ่ายภาพสถานที่ 
เก็บข้อมูลเบื้องต้น 
เช่น ชื่อ หรือบริษัท 

ควบคุมการด�าเนินการแก้ไข 
ให้สอดคล้องกับมาตรการ

ที่ก�าหนด

ให้การสนับสนุน 
มาตรการป้องกันแก้ไข

ที่ได้รับเสนอแนะ

ร่วมกันสอบสวนอุบัติเหต ุ
และหามาตรการแก้ไข 
และป้องกันเหตุ บันทึก
ลงในฟอร์ม F-HS-003

กรณีผู้ประสบเหตุ
อยู่ในสังกัด 

และได้รับบาดเจ็บ
ให้น�าส่ง รพ.ทันที 

ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง
แก้ไขตามมาตรการ
ที่บริษัทฯ ก�าหนด

สื่อสารอุบัติเหตุให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ 
และรวบรวมข้อมูล

เก็บประวัติลงใน F-HS-004
และจัดท�าสถิติอุบัติเหตุ

ถ่ายรูปเก็บข้อมูล และรายงาน
ผลการแก้ไขให้ผู้ที่
 เกี่ยวข้องทราบ

ให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ปรับปรุงแก้ไขถูกต้อง 
เหมาะสม?

YES

NO

ตั้ง
แต

่เก
ิดเ
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การควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย GRI 403-3, GRI 403-4

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยมีข้อบังคับส�าหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กิจกรรมที่มีการด�าเนินงาน
ภายในบริษัทฯ จะมีกฏระเบียบข้อบังคับงาน 30 ประเภทกิจกรรม ดังนี้

1. กฎระเบียบทั่วไปเก่ียวกับความปลอดภัย
2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  

และการจัดเก็บวัสดุในบริเวณท�างาน
3. กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและเคร่ืองดับเพลิง
4. กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
5. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือ เครื่องจักร
6. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน
7. กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้เครื่องตัด ดัดเหล็ก
8. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
9. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้าง 

ว่าด้วยเขตก่อสร้าง
10. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับปั้นจ่ัน
11. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
12. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานในสถานท่ีมีอันตรายจาก

การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย
13. กฎระเบียบความปลอดภัยในงานเชื่อม
14. กฎระเบียบความปลอดภัยในงานตัดด้วยแก๊ส

15. กฎระเบียบความปลอดภัยในงานเจียร์
16. กฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง
17. กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
18. กฎระเบียบความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือ
19. กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลหนักและขนย้าย

สิ่งของด้วยรถเครน
20. กฎระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับรังสี
21. กฎระเบียบความปลอดภัยในส�านักงานโครงการ
22. กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้รถเครน
23. กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้บันได
24. กฎระเบียบความปลอดภัยนั่งร้าน
25. กฎระเบียบความปลอดภัยรถยนต์ และการจราจร
26. กฎระเบียบเรื่องป้ายเตือนความปลอดภัย
27. กฎระเบียบเรื่องการปฐมพยาบาล
28. กฎระเบียบความปลอดภัยงานขุดขนดิน
29. กฎระเบียบความปลอดภัยลิฟท์ขนส่งวัสดุ
30. กฎระเบียบเรื่องการควบคุมยาเสพติดและแอลกอฮอลล์

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและยึดมั่นในนโยบาย
ท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างจริงจัง

การวางแผนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จัดท�าแผนการท�างานด้านความปลอดภัยในแต่ละโครงการ
ก่อสร้างเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
• การบ่งชี้สิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง
• ข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
• วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 
• แผนการท�างานด้านความปลอดภัย

การน�าแผนปฏิบัติ
จัดตั้งระบบและส่วนประกอบอื่นๆที่จ�าเป็นเพื่อให้การท�างาน
ตามแผนสามารถส�าเร็จได้
• แผนผังองค์กรและความรับผิดชอบ
• การควบคุมการปฏิบัติงาน
• การฝึกอบรมท่ีหน่วยงาน
• การสื่อสารและการรณรงค์
• การควบคุมเอกสาร
• การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
• แผนการตรวจสอบความปลอดภัย 
• แผนการตรวจประเมินผลการจัดการ

การตรวจสอบและการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติงาน
• วิธีการตรวจสอบ
• การบันทึกอุบัติเหตุ,สิ่งท่ีเป็นอันตรายและการปฎิบัติ

งานท่ีท่ีไม่สอดคล้องกับระบบท่ีวางไว้
• การตรวจประเมินผลการจัดการ

การทวนผลการปฏิบัติงาน
• ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง

การปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การแก้ไข
ข้อบกพร่อง

หลักในการจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ

ข้อก�าหนด
และกฎหมาย

การวิเคราะห์
ความเสี่ยง
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การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ  ในองค์กร เพื่อ

ควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายที่ส่งผลต่อทาง
ร่างกาย และสภาพจิตใจของพนักงาน

• บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกับข้อกฏหมายและ 
ข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• บริษัทฯ มีการตรวจสอบการท�างานอยู่สม�่าเสมอ ตัวอย่าง เช่น 
กิจกรรม Site Walk โดยมีผู้บริหารโครงการเป็นผู้น�าตรวจ

• บริษัทฯ มีการน�าหัวข้อความปลอดภัยในการท�างาน ใส่ในการ
ประชุมโครงการก่อสร้างประจ�าสัปดาห์ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในโครงการก่อสร้าง

• บริษัทฯ มีการสุ่มตรวจท่ีพักคนงานของผู้รับจ้าง  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย

• บริษัทฯ ได้จัดท�ากฏระเบียบ มาตรฐานการท�างาน และ ความรู้ต่างๆ 
ด้านความปลอดภัย แปลเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษาให้กับแรงงานได้
ศึกษาและท�าความเข้าใจ

• บรษิทัฯ จดัท�าชมุชนสมัพันธ์กบัพืน้ทีข้่างเคยีงกบัโครงการก่อสร้าง 
เพื่อให้ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และได้รับความสนับสนุน
ที่ดีในอนาคต

• บริษัทฯ มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในการท�างาน

• บริษัทฯ มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในหลาย
ช่องทาง อาทิ E-Mail บอร์ดประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Yammer ให้
กับพนักงานและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพ่ือให้ทราบหลักการ
ทีถ่กูต้องในการปฏบิตังิานในลกัษณะงานต่างๆ การสวมใส่อปุกรณ์
ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อเป็นการซักซ้อมพนักงานให้เข้าใจในขั้นตอนการด�าเนินงาน วิธี
การแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่

• บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
ตามมาตรการที่ได้แจ้งไว้

• บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของอุบัติเหตุนั้นๆ และเข้าไปด�าเนินการแก้ไขให้ถูกวิธี เพื่อ
ป้องกันการเกิดเหตุซ�้า

• บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มั่นใจ 
ในระบบบริหารจดัการความปลอดภยัอาชวีอนามัย ให้มีความเหมาะสม  
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ

• บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติใน
โครงการก่อสร้าง

• บริษัทฯ มีการตรวจสารเสพติด พนักงาน ผู้รับเหมา จากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออาชญากรรม 

• บริษัทฯ มีการตรวจสภาพแวดล้อมทั้งในส�านักงานและโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะ
สมกับพนักงาน

ภาพตัวอย่าง การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
กิจกรรม Safety Talk และการท�ากิจกรรม Site Walk เพ่ือตรวจสอบการท�างานของผู้รับเหมา 

ภาพตัวอย่าง การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงขั้นต้นภายในโครงการก่อสร้าง

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย และทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในระดับของตน สามารถน�านโยบายด้านความปลอดภัยในการท�างานไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยข้ึนภายในส่วนงาน รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้
ปฏิบัติงานภายในส่วนงานหรือองค์กรให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จในการบริหารงานด้านความปลอดภัยภาย
ขององค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีพนักงานได้รับการอบรมแล้วทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้ 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 36 คน
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ระดับบริหาร (จป.บริหาร) 30 คน
• คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.) 12 คน
• อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  55 คน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้พนักงาน มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน โดยหน่วยงานที่ได้รับรองจาก กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน และขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน โดยมีพนักงานผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจ�านวน 26 คน
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (คปอ.)
บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) 
และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวม
จ�านวน 7 คน เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน เพ่ือป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหตุ 
การประสบอันตราย การเจบ็ป่วย หรือการเกดิเหตุเดอืดร้อนร�าคาญ
อันเนื่องจากการท�างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างานเสนอ
ต่อนายจ้าง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานและมาตรฐาน
ความปลอดภยัในการท�างานต่อนายจ้าง เพ่ือความปลอดภยัในการ
ท�างานของลูกจ้าง ผูร้บัเหมา และบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาปฏบัิตงิาน
หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของ
สถานประกอบกิจการพิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวม
ทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง

4. ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจ
สอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท�างานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้า
งาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็น
ต่อนายจ้าง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  GRI 103-2

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้พนักงานประจ�าส�านักงานใหญ่เข้าร่วม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” กับบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จ�ากัด  
ณ อาคารซันทาวเวอร์ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team ; ERT) ดังนี้

คุณสมบัติของหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 มีดังนี้
1. สามารถประเมินสถานการณ์ และระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ และ

ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้ว
2. ทราบเส้นทางการมุ่งสู่ทางออกฉุกเฉิน และจุดรวมพลของบริษัทฯ 
3. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บเบื้องต้นได้ (ผ่าน

การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น)

ท้ังนี ้บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการซ้อมอพยพหนไีฟเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้หวัหน้า
ทีมอพยพ ได้ท�าการซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง รวมถึง 
พนักงานทุกคนได้รู ้วิ ธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รู ้จักทาง 
หนีไฟของชั้นที่ตนเองปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการทดสอบระบบ
รองรับเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ว่าสามารถใช้งาน
ได้ปกติ เพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับภาวะฉุกเฉิน GRI 403-7

1. จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงติดตั้งไว้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 
ภายในโครงการก่อสร้างและส�านักงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
จัดให้มีไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉินและสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

2. จัดให้มีป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน (Emergency Sign) ตามพื้นที่อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ

3. จัดให้สถานที่ที่ท�างาน มีทางหนีไฟที่เข้าถึงได้สะดวก เหมาะสมและ
ไม่ถูกกีดขวาง 

4. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System) ติดตั้ง
ไว้ตามจุดต่างๆ ของส�านักงาน

5. มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุอย่างสม�่าเสมอ
6. จัดให้มีหัวหน้าทีมอพยพประจ�าจุดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุ
7. จดัให้มกีารอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น ร้อยละ 40 ของพนกังานแต่ละฝ่าย 
8. จัดให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ได้รับการอบรมการใช้

งานถังเพลิง และวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น 
9. จัดให้มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน การอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ ได้น�าผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่ง
ในแผนการพัฒนาท่ีส�าคัญ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้
เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของ
พนกังาน และผูร้บัจ้าง ซึง่เป็นสิง่ทีบ่ริษทัฯ ใส่ใจและให้ความส�าคัญเสมอมา

ปี 2560 2561 2562
จ�านวนพนักงาน (คน) 1,659 1,393 1,131
จ�านวนอุบัติเหตุ (ราย) 33 25 17
จ�านวผู้ได้รับบาดเจ็บ (ราย) 18 13 10
จ�านวนวันที่สูญเสีย (วัน) 32 23 18
I.F.R 0.43 0.37 0.35
I.S.R 0.78 0.67 0.62

6. วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ี
ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

7. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

9. ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของ
สถานประกอบกิจการ

10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่นายจ้าง
มอบหมาย

การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการท�างาน GRI 403-3

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพท่ีดี จึงจัดให้มี
ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นน�ามาตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน
ทุกระดับท้ังฝ่ายปฏิบัติการและผู ้บริหาร เพื่อให้มีอาชีวอนามัยที่ดีใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อโรคจาก
การท�างาน ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการก�าหนด
มาตรการการดูแลที่เหมาะสม และครอบคลุมกับทุกสภาพการท�างาน
ของพนักงาน เช่น พนักงานไซต์งานก่อสร้างที่อาจได้รับผลอันเกิดจาก 
ฝุน่ละออง ทีเ่สีย่งต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ บรษัิทฯ ได้จัดเตรียม
หน้ากากป้องอันตรายจากฝุ่นละอองให้กับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 
พนักงานโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีเครื่องจักรเสียงดัง บริษัทฯ ได้บังคับ 
ให้พนักงานที่อยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล ear plug หรือ ear muff เพื่อลดความเสี่ยงจากการท�างานใน
พื้นที่อันตรายดังกล่าว 

1. หัวหน้าทีมฉุกเฉิน ท�าหน้าท่ี
• เป็นผู้ตัดสินใจ และมีอ�านาจสูงสุดในการอนุมัติด�าเนินการในทุก 

ขั้นตอนของการระงับเหตุฉุกเฉิน
• เป็นผู้แจ้งและส่ังการให้หัวหน้าทีมอพยพ น�าทีมสมาชิก (พนักงาน) 

ให้อพยพไปสู่ทางออกฉุกเฉิน
• รายงานผลการด�าเนินการให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบเมื่อ

เกิดเหตุ
2. หัวหน้าทีมอพยพ 1 ท�าหน้าท่ี
• เป็นหัวหน้าทีมอพยพประจ�าบริษัทฯ  ปฏิบัติตามค�าสั่งของหัวหน้า

ทีมฉุกเฉิน 
• ให้ข้อมูล รายละเอียดการระงับเหตุเบื้องต้น ในพื้นที่เกิดเหตุให้กับ

สมาชิก(พนักงาน) และประสานงานวางแผนระงับเหตุร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีมาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

• เป็นผูน้�าสมาชกิ(พนกังาน) ในทมีอพยพออกไปตามทางออกฉกุเฉนิ 
โดยถือธงหนีไฟน�าไปสู่จุดรวมพล

• ตรวจนับรายช่ือสมาชิก ณ จุดรวมพล และรายงานต่อผู้บริหาร
การอพยพประจ�าช้ัน

3. หัวหน้าทีมอพยพ 2 ท�าหน้าท่ี
• ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าทีมอพยพ 1 กรณีไม่มาหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้
• ให้ข้อมูล รายละเอียดการระงับเหตุเบื้องต้น ในพื้นที่เกิดเหตุให้กับ

สมาชิก(พนักงาน)และประสานงานวางแผนระงับเหตุร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีมาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

4. สมาชิกประจ�าทีม ท�าหน้าท่ี
• ปฏิบัติตามแนวทางการอพยพฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
• ติดตามผู้น�าธง อพยพไปสู่จุดรวมพล
• รายงานตัวเมื่อถึงจุดรวมพล และช่วยหัวหน้าทีมอพยพตรวจสอบ

ว่ามีผู้อื่นติดค้าง ไม่มารายงานตัวหรือไม่

หัวหน้าทีมฉุกเฉิน

หัวหน้าทีมอพยพ 1 หัวหน้าทีมอพยพ 2

ผู้ประสานงานเหตุ
ฉุกเฉิน

สมาชิกทุกคน
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การสื่อสารการตลาด
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High End และเป็นผู้น�า 
ในการสร้างบ้านที่มีดีไซน์ในสไตล์ Natural Modern ท่ีทันสมัย เหมาะกับ
การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของบริษัท “สร้างนิยาม
ใหม่ของการใช้ชีวิต” มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของแบรนด์และการส่งเสริมการขาย

1. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ “เนอวานา”
โดยปี 2562 นี้ เนอวานา ไดอิ พลิกโฉมหน้าการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่
ภายใต้แนวคิด “Living Revolution” สะท้อนผ่านการสร้างประสบการณ์
การอยู่อาศัยแบบสมดุล และพอดี (Life Balancing) โดยผสมผสาน
ระหว่าง Modern Living Design และ Modern Living Innovation  
เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

เนอวานา โดดเด่นด้านการดีไซน์ และออกแบบบ้านในสไตล์ Natural 
Modern มาอย่างยาวนาน และในการพัฒนาตามแนวคิดของ Living 
Revolution นั้นคอนเซปท์ของ Modern Living Design ที่เนอวานาได้
พัฒนาขึ้นมาใช้ในการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ ร่วมกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
เพื่อตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ต้ังแต่การเลือกท�าเลในการ
พัฒนาโครงการ ท่ีติดถนนใหญ่ ไม่เข้าซอย และเป็นท�าเลที่อยู่ในเมือง 
ท�าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง (Life Connectivity) 
ไปจนถึงการออกแบบบ้านที่สวยงามยาวนาน (Timeless Design) และอยู่
สบาย โดยเน้นถึงเรื่องของการน�าเอาธรรมชาติเข้ามาใช้ในตัวบ้านให้มาก
ที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแสงและเงา 
หรือลมธรรมชาติ รวมท้ังเรื่องของการออกแบบท่ีมาจากประสบการณ์
การอยู่อาศัยของลูกค้าจริง เช่นการออกแบบท่ีเน้นความเป็นส่วนตัว
ของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ที่เนอวานาให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มาโดย
ตลอด และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของการออกแบบบ้านจากเนอวานา 

นอกจากนั้น เนอวานา ยังได้พัฒนา Concept ของ Modern Living 
Innovation เพื่อให้บ้านทุกหลังของเนอวานาได้รับการออกแบบให้พร้อม
ส�าหรับการใช้ชีวิตของลูกค้าในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่อง
สุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย และชุมชน (Well Being Living) จะเห็นได้จาก 
มีการตดิตัง้ระบบ Air Control System เพือ่ปรบัสภาพอากาศภายในบ้าน 
ให้สมดุลตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดเรื่องฝุ่นละอองภายในบ้าน ที่เป็น
สาเหตุของโรคภูมิแพ้ และยังดูแลสิ่งของภายในบ้านไม่ให้เสียหายเพราะ
ความช้ืนอีกด้วย โดยมีการวัดสภาพอากาศภายในบ้าน และหมุนเวียน
อากาศท่ีไม่ดีออกไปนอกตัวบ้าน เรื่องของทรัพยากรน�้าก็เป็นอีกส่ิงที่
เนอวานาค�านึงถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดของน�้าประปาที่ 
ลูกบ้านใช้ จงึมกีารตดิตัง้ระบบกรองน�า้ประปาทีเ่ข้ามาในโครงการให้สะอาด 
รวมถึงการ reused น�้าทิ้งจากการใช้งานบางส่วน มาใช้งานในพื้นที ่
ส่วนกลางโดยมีการกรองให้สะอาดก่อน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานน�้า 
และค่าใช้จ่ายส่วนกลางของลูกบ้านไปในตัวอีกด้วย

เรื่อง Home Infrastructure เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีเราให้ความส�าคัญ เพื่อ
ท�าให้การใช้ชีวิตที่โครงการเนอวานาสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งความสะดวก
สบาย และความสุนทรีย์ในการอยู่อาศัย โดยบ้านทุกหลังในโครงการของ
เนอวานาจะมี internet ความเร็วสูงเข้าถึงทุกตารางนิ้วภายในบ้าน รวม
ถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Wifi จะได้รับการออกแบบ
จัดวางไว้อย่างลงตัว อีกท้ังระบบเสียงรอบบ้านท่ีติดต้ังไว้ให้สามารถ

เชื่อมต่อเข้ากับ Smartphone ผ่าน Bluetooth เพื่อความบันเทิงทุกท่ี
ในบ้าน และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Smart TV เพ่ือความบันเทิง
อย่างสมบูรณ์แบบ

สิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้ของการอยู ่อาศัยคือเรื่องของความปลอดภัย 
Safety ซึ่งเราถือว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะท�าให้เกิด Living 
Revolution อย่างครบวงจร โดยเนอวานาให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้
ตั้งแต่การออกแบบเลย์เอาท์โครงการที่มีการแบ่งโซน Public Zone, 
Semi-Public Zone และ Private Space เพื่อให้เกิดความพอดี และความ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตภายในชุมชน ภายในบ้านทุกหลังมีการวางระบบ
รักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Home 
Automation เพ่ือการควบคุมการท�างานของระบบภายในบ้านของ
เนอวานา โดยการควบคุมระบบทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้ Nirvana Living 
Application เพียงตัวเดียว นอกจากจะท�าหน้าที่ควบคุมระบบภายในบ้าน
แล้ว Living Service Application นี้ยังเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวคอยช่วย
เหลือลูกค้าเสมือนมี Concierge คอยให้บริการในการอยู่อาศัย และการ
ใช้ชีวิต อาทิ การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียกบริการ
ท�าความสะอาด ซักรีด หรือ Nirvava Home Care Service

รวมไปถึงการออกแบบที่ค�านึงถึงการใช้พลังงานธรรมชาติ ที่เนอวานา
ให้ความส�าคัญมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่
สว่าง และอากาศถ่ายเท ท�าให้เป็นบ้านที่ประหยัดพลังงาน อยู่แล้วสบาย 
เพราะมีช่องแสงและช่องเปิดที่เหมาะสมกับการรับแสง รับลม และระบาย
อากาศ รวมทั้งยังมีการใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์ เพื่อมาใช ้
เป็นพลังงานไฟฟ้าในส่วนกลางเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และ 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในระยะยาว

เนอวานาไม่เพียงแต่ออกแบบการอยู่อาศัยภายในตัวบ้านเท่านั้น ในปี 
2562 นี้ เนอวานาจะสร้างองค์ประกอบโดยรอบโครงการตามแนวคิด 
Living Revolution ที่จะท�าให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกค้าดียิ่ง
ขึ้น โดยมุ่งหมายที่จะมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบครบวงจรให้
กับลูกค้า เป็นพื้นที่ส�าหรับทุกคน และทุกวัยในครอบครัว แนวคิดการ
พัฒนาชุมชนนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิต การท�างาน และ
การพักผ่อนอย่างลงตัว ลูกค้าสามารถหาซื้อของใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้
ง่ายๆใกล้บ้าน สามารถออกก�าลังกายได้ทั้งในสวนเขียวขนาดใหญ่ภายใน
ชุมชน ที่รองรับทุกการออกก�าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินบน Friendly 
Pedestrian หรือการปั่นจักรยานบน Bike Lane เป็นต้น นอกจากน้ียัง
ออกแบบให้มีพื้นที่ Office Park ที่สามารถท�างานที่รองรับการใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว อีกทั้งพื้นที่ส�าหรับการดูแลสุขภาพแบบ 
Wellness Center ก็ถูกออกแบบให้ผสมผสานไปในชุมชนนี้เพื่อรองรับ
ลูกค้าทุกช่วงวัย

ทั้งนี้เนอวานาจะสื่อสารแนวคิดเรื่องการสร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิต
น้ี ผ่านสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่จะสนับสนุนประสบการณ์การใช้
ชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้า และครอบครัว รวมถึงการคิดค้นสินค้านวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่มีการออกแบบที่โดดเด่นและแตกต่าง ตามเป้าหมายของบริษัทท่ี
ต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการอยู่อาศัยแบบเดิมๆ ของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยแนวคิด Living Revolution ข้างต้น เพื่อให้เกิด
ความสมดุลของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง นอกจากสินค้าและบริการท่ี
โดดเด่นแล้ว วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงพนักงานเนอวานา ยังเป็นเสมือน

ตวัแทนของบรษิทัฯ ทีส่ะท้อนให้เหน็แนวคดินี ้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแห่งความ
คิดสร้างสรรค์ ท่ีมีการท�างานอย่างละเอียดประณีต รวมถึงความมุ่งมั่น
ท่ีจะมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า

รูปต้นไม้ คือ การพัฒนา
และการเติบโตอย่างยั่งยืน 
สีเทาเข้ม คือ ความเข้มแข็ง 
และความม่ันคง 

ในส่วนของ Product Brand ได้มีการแบ่ง
ส่วนของแบรนด์โครงการเพิ่มเติม เพื่อขยาย
ฐานลูกค้าในมากย่ิงขึ้น โดยแบ่งตามกลุ ่ม
ระดับราคา ดังนี้

โลโก้

2. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
ในปี 2562 สถานการณ์ตลาดมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก 
สภาวะเศษฐกิจท่ีชะลอตัว ประกอบกับมาตราการนโยบายการควบคุม 
สนิเชือ่ (LTV) เนอวานาจงึวางกลยุทธ์ด้านการส่งเสรมิการขายอย่างใส่ใจ 
ในรายละเอียด โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย ดังนี้
• บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ จองบ้านรับส่วนลดพิเศษ และสามารถ

เลือกเฟอร์นิเจอร์ตามใจลูกค้ามูลค่าตามที่ก�าหนด ส�าหรับลูกค้า
ที่จองซื้อในไตรมาส 1

• ท�าโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับลูกค้าที่
จองซ้ือในไตรมาส 2 จะได้รับดอกเบ้ีย 0% ระยะเวลา 1 ป ี

• ท�าโปรโมชั่นผ่อนต�่า ผ่อนต�่าล้านละ 1,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียง  
7,000 บาทต่อเดือน ส�าหรับบ้านราคาเร่ิมต้น 7-40 ล้านบาท 
ส�าหรับลูกค้าที่จองซ้ือในไตรมาส 3

• ท�าโปรโมชั่น Nirvana Hot Deal 2019  “พบข้อเสนอ...ที่ใครก็ต้อง
อิจฉา” ฟรีค่าจ่ายวันโอน* Apple Set* ผ่อนต�่า ล้านละ 1,000 
บาท 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% 1 ปี พร้อม Package 
Tour Crossroad Maldives หรือ Japan ส�าหรับลูกค้าที่จองซื้อ
ในไตรมาส 4 

การส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า GRI 417-1, GRI 417-3

เนอวานาให้ความส�าคัญและใส่ใจทุกรายละเอียดกับลูกค้า ตั้งแต่วันแรก
ท่ีลูกค้าท่ีเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจนถึงวันส่งมอบบ้านท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของบริษัท และความใส่ใจในรายละเอียดในทุกพื้นท่ี บริษัทฯ มี
หน่วยงาน Customer Service (CS) คอยดูแลลูกค้าในการส่งมอบบ้าน 
และตลอดจนหน่วยงาน Homecare ท่ีดูแลงานบริการลูกค้าหลังการขาย 
โดยมีขั้นตอนการส่งมอบและการดูแลหลังการขายดังนี้
1. CS ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาด และนัดลูกค้าเพื่อ

ตรวจรับมอบบ้าน
2. ลูกค้าเข้ามาตรวจรับบ้าน ตามก�าหนด

3. กรณีงานไม่เรียบร้อย ทาง CS แจ้งเรื่องให้ทางวิศวกรโครงการ
ด�าเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าพร้อม 
กุญแจบ้าน ทะเบียนบ้าน อุปกรณ์ต่างๆ ใบรับประกัน พร้อมแนะน�า
ทีมงาน Homecare ท่ีจะเข้ามาดูแลลูกค้าหลังรับมอบบ้าน เพื่อให้
ลูกค้ามีความปลอดภัย และอบอุ่นใจในการอยู่บ้านเนอวานา

จากการด�าเนินการท่ีใส่ใจในรายละเอียดด้านการสื่อสารการตลาดกับ
ลูกค้า ท�าให้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการท�า 
ส่ือโฆษณา (GRI 103-3)

การปฏิบัติตามกฎหมาย GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 307-1

เนอวานามีการควบคุมและก�ากับกิจการ ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และมุ่งเน้นให้ผู ้บริหารและพนักงานในองค์กรมีความรู้ด้าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการกระท�าอันฝ่าฝืนกฎหมาย และป้องกันการถูกฟ้องร้อง และ
ข้อพิพาททางคดี บริษัทฯ จึงมีการเผยแพร่การให้ความรู้ทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านช่องการสื่อสาร
ภายในองค์กร ดังนี้
• กฎหมายเก่ียวกับจัดสรรท่ีดิน พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 2543 

พระราชบัญญัติอาคารชุด 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 2535

• กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค 2522

• กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท�าสื่อโฆษณา 

โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือฟ้องคดีจากผู้บริโภค หรือจาก
หน่วยงานราชการ (GRI 103-3, GRI 419-1)

การสร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์เนอวานา Corporate Brand ของ 
เนอวานาสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด ซึ่งสะท้อนความ
เป็นเนอวานาด้วยความหมายดังนี้
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การบริหารความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบต่อลูกค้า GR 103-2

การให้ความส�าคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้
แก่ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญของธุรกิจ เนอวานา
จึงมีฝ่าย CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)  เพื่อ
รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ วางแผน และด�าเนินการในการบริหาร
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้นและเกิดความสัมพันธ์อัน
ยั่งยืนและไปจนถึงการแนะน�าบอกต่อ ครอบคลุมไปถึงดูแลส่วนงาน
บริหารชุมชน  โดยการบริหารความสัมพันธ์ผ่านขั้นตอนต่างๆ และมีการ
จัดเตรียมไว้หลากหลายช่องทาง ส�าหรับลูกค้าและบุคคลท่ัวไป สามารถ
เลือกติดต่อตามช่องทางท่ีสะดวก ได้แก่

เป้าหมาย 
บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลูกค้า
สนใจโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อ บริษัทฯ จึง
ต้องใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการตาม Customer Journey 
ทีไ่ด้วางไว้ ซึง่เป้าหมาย คอื ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้าในทกุขัน้ตอน

นอกจากด้านความพึงพอใจของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีโครงการ 
Nirvana Member เป็นโครงการเน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเก่า กลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มที่ให้ความสนใจแต่ยัง 
ไม่ได้เป็นลูกค้า อันน�าไปสู่ความมั่นใจ แนะน�า บอกต่อไปสู่เพื่อน และ 
คนใกล้ชิด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ หรือให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก 
Nirvana Member จากการแนะน�าเพ่ือนมาซื้อที่อยู่อาศัยกับบริษัทฯ รวม
ถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในด้านการบริหารความสัมพันธ์
และการรับผิดชอบต่อลูกค้าหลักๆ ได้แก่
• ในปีแรกของโครงการ Nirvana Member (เริ่ม พ.ศ 2563) มี 

Nirvana Member 40% จากลูกค้าเก่า และ 70% จากกลุ ่ม
ลูกค้าใหม่

• ได้รับคะแนนความพึงพอใจในการบริหารและบริการลูกค้า โดย
ตั้งเป้าหมายให้คะแนนความพึงพอใจ มีอัตรา 60% ของจ�านวน
ลูกค้าทั้งหมด

• จ�านวน Nirvana Member มีอัตราเพ่ิมขึ้น 10% ในทุกปีถัดไป

สร้างระบบ CRM เพื่อรองรับโครงสร้างและตอบสนองกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ท�างานได้ครบวงจรตามระบบ 
Customer Journey จัดเก็บข้อมูลลูกค้า และเชื่อมโยงกับระบบงาน
ขาย และระบบการให้บริการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้เป็น Customer 
Centric เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น และน�าข้อมูลจากระบบ CRM มาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานของแต่ละหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนด และน�าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้ามาวิเคราะห์ในแต่ละข้ันตอน และท�าการพัฒนาปรับปรุงสินค้า
ของบริษัทฯ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินการกับคณะผู้บริหารระดับสูง
เป็นประจ�าทุกเดือน 

• ส่งแบบประเมินให้กับลูกค้า ผ่านทาง Email หรือ SMS โดยผล
คะแนนท่ีได้จากการประเมิน จะถูกน�าเข้าสู ่ระบบอัตโนมัติ ท�าให้ 
ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องสามารถดูคะแนนได้แบบ Real time แต่ละ
หน่วยงานสามารถน�าผลประเมินไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 
อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถน�าข้อมูลไปใช้เพ่ือพัฒนาความ 
พึงพอใจได้ทันที  บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณลูกค้าให้
คะแนนความพึงพอใจในปีแรก (เริ่ม พ.ศ 2563)  50% ของลูกค้า
ใหม่  และมีอัตราเพิ่มขึ้น 10% ในทุกปีถัดไป

แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าในข้ันตอนการเยี่ยมชม
โครงการจนถึงการขาย 
เป็นการจัดเก็บข้อมูลแล้วน�ามาประมวลผล เพื่อน�าเสนอสินค้าโครงการ
ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า (Personal Product Suggestion) 
หากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้ว สินค้าไม่ตรงตามความต้องการ 
พนักงานขายสามารถแนะน�าโครงการอื่นที่ตรงความสนใจลูกค้าได้ทันที 
โดยไม่ต้องถามซ�้า และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
• Nirvana Member เป็นโครงสร้างท่ีสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ลูกค้าอันน�าไปสู่ความมั่นใจ พอใจ และการบอกต่อ เพื่อเกิดโอกาส
ทางการขาย   

• Nirvana Member เมื่อแนะน�าบอกต่อ รับ Privilege ต่อท่ี 1 และ
รบั Point สะสมคะแนน เพือ่น�ามาแลกสทิธปิระโยชน์และส่วนลดพเิศษ
จากร้านค้า Partners 

• แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าในขั้นตอนหลังจากท่ี
ลูกค้าโอนกรรมสิทธ์ิ

Zero Defect น�าข้อร้องเรียนประเด็นปัญหา 10 อันดับแรก (Top 10 
Defect) มาท�าการวิเคราะหวางแผน และตั้งเป้าหมายปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ตั้งแต่การออกแบบ ปรับเปล่ียนวัสดุ การคัดเลือก Vendor การอบรม
คนงาน การปรับกระบวนการท�างานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
• Nirvana Member มอบกิจกรรม สันทนาการ การบริการพิเศษ 

ส่วนลดร้านค้า ส่วนลดโรงแรม ท่ีสมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิ
พิเศษเพื่อร่วมกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการ Member ท่ีสุด

• ปรับปรุงฐานข้อมูลบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสื่อสาร 
ปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าได้หลากหลายช่องทางทั้ง Online และ Offline 
เช่น SMS  MMS  LINE@  E-Mail  Direct mail  Social media ต่างๆ

• ด้านความพึงพอใจของลูกค้า มีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าในขั้นตอนหลักๆ  5 ขั้นตอน ตั้งแต่

                                   
          

VISIT 
PROJECT

PURCHASE TRANSFER LIVING JURISTIC 
PERSON

เยี่ยมชม
โครงการ

จอง/ท�าสัญญา โอนกรรมสิทธิ์ เข้าอยู่อาศัย ส่งมอบ
ให้นิติบุคคล

Nirvana Call Center 1787

Application : Nirvana

www.nirvanadaii.com : Contact Us

Nirvana Home

Line @
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การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม GRI 103-1

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ท้ังในส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการด�าเนินธุรกิจโดยตรง (CSR in Process) และ
การให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจขององค์กร (CSR after Process) ควบคู่กันไป เพ่ือสร้างคุณค่า 
และพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ทกุภาคส่วน เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชนและสงัคมให้มชีวีติ
ที่ดีข้ึน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development 
Goals: sSDGs) 

โดยในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ด�าเนินการดูแลชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านจริยธรรมและคุณธรรม และด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแคมป์งานก่อสร้าง 
บริษัทฯ มุ่งเน้นสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน ในการพัฒนาเยาวชน ทั้ง
ทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงจัดท�า
โครงการการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถ่ิน  
ร ่วมกับมูลนิธิ เครือข่ายบ้านเด็กและองค์กรยูนิ เซฟ (ประเทศไทย)  
เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในที่พัก 

• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ บริ ษัทฯ ร ่วมมือกับคณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดท�าโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 
เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและทักษะการบริหารจัดการ ให้สามารถ
ท�างานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วม
มือครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดท�าภาค
วิชาในหลักสูตรเฉพาะทางเพ่ือผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรวิศวกรของบริษัทฯ ให้มีองค์ความรู ้เพิ่มทาง

วิศวกรรมสมัยใหม่ สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมและเท่าทัน
เทคโนโลยีก่อสร้างระบบสมัยใหม่

2. พัฒนาหลักสูตร Precast Engineering เพ่ือให้พนักงานของ 
บริษัทฯ มีความรู้เพียงพอในศาสตร์ดังกล่าว

3. พัฒนานวัตกรรม การก่อสร้างใหม่ๆร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี Bio 
Concrete และ Detail Design for Precast Concrete เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นผู้น�าทางนวัตกรรมงาน 
Precast

4. สนับสนุนเสริมสร้างบุคลากรทั้งสองฝ่าย มุ่งเน้นการปฏิบัติงานใน
งานก่อสร้างระบบส�าเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และบุคลากร
ระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถ และให้มีทักษะ ฝีมือ
แรงงานที่สูงขึ้นให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อเทคโนโลยี
การก่อสร้างที่ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาด
แรงงาน

2. ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
กิจกรรมรดน�้าขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2562
บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรม “รดน�้าด�าหัวขอพรผู้บริหาร” เนื่อง
ในวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2562 และร่วมเป็นองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ด้วยการใส่เส้ือลายดอก และแต่งกายด้วยผ้าไทย

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการจิตอาสา ร่วมปลูกป่า
บรษิทัฯ สนบัสนนุการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟรูะบบนเิวศของป่าไม้ โดยน�าคณะผูบ้รหิารและพนกังานจ�านวน 30 คน ร่วมปลกูป่า อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีในพืน้ทีเ่ขต
รักษาพนัธ์ุสตัว์ป่าแม่น�า้ภาชี เพือ่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภาวะทางอากาศ ช่วยท�าให้สภาพอากาศดขีึน้ เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2562 

คนงานก่อสร้างสามารถเข้าถึงสิทธิ และบริการขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็น  
ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัทผู้รับเหมา
ก่อสร้างหลักของโครงการ ในการใช้พื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง
ในการท�าพ้ืนที่ปลอดภัย และการท�ากิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ศักยภาพ และความเป็นอยู่ของเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง 
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรากฐานที่ดีแก่สังคมในอนาคตต่อไป โดยในปี 
2562 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นการด�าเนินงานโครงการ ในการร่วมประชุม 
และวางแผนงาน คาดว่าจะสามารถเริ่มการด�าเนินงานโครงการภายใน
ต้นปี 2563
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โครงการอาสาพัฒนาชนบท ร่วมปรับปรุงอาคาร โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการของพนักงาน ชมรมอาสาพัฒนาชนบท “โครงการสร้างฝัน ปันให้น้องปิล๊อกคี่” น�าโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจ�านวน 
36 คน ร่วมปรับปรุงอาคารพักอาศัย ส�าหรับนักเรียนประจ�า โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับความ
ร่วมมือจากลูกบ้านของเนอวานา ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ ในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น และอุปกรณ์การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
ทาสีใหม่ ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการของพนักงาน ชมรมอาสาพัฒนาชนบท “โครงการสร้างฝัน ปันให้น้อง” น�าโดยคณะผู้บริหารและพนักงานจ�านวน 30 คน 
ร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้กับน้องๆ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 อ.แม่จริม จ.น่าน โดยได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านของ
เนอวานา ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ ในการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น และอุปกรณ์การจัดท�าซุ้มไม้เลื่อย และยกร่องแปลงปลูกผัก ในวันที่  
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
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โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และงานวิ่งมินิมาราธอน “รวงผึ้ง Bangkok 
Run” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็น 
การร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของทุกฝ่าย ในการช่วยกันปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคลประจ�ารัชกาลที่ 10 บนถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้า เพื่อท�าให้ถนนแห่งนี้มี
ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นและสวยงาม ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” นอกจากจะเป็นการวิ่งบนถนนศรีนครินทร์–ร่มเกล้าแล้วเป็นครั้งแรก
แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้” เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะน�าไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อช่วยชีวิตคนอีกหลาย
พันคนในอนาคต เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความส�าคัญเร่ืองการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง 
บริษัทฯ หมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารหลายช่องทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา แนะน�า 
หรือติชม ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมท้ังมีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

GRI 103-2

จ�านวนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562

ล�าดับ รายการผลกระทบที่ได้รับ จ�านวน (เรื่อง)

1 ชุมชนรอบข้าง / พื้นที่รอบข้าง ได้รับความเสียหาย -
2 มลภาวะทางเสียง 1
3 มลภาวะทางอากาศ 3
4 ปัญหาขยะ และของเสียจากการก่อสร้าง -
5 มลภาวะทางน�้า 1

รวม 5

1. ช่องทางในการแจ้งปัญหา

4. ด�าเนินการเข้าแก้ไข/ซ่อมแซม

2. บันทึกรายการร้องเรียน/แจ้งซ่อม

5. ประเมินความพึงพอใจ

3. ตรวจสอบและประเมินรายการ

6. รายงานสรุป

จัดท�ารายงานสรุปข้อร้องเรียน และ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือ 
ผู ้ร ้องเรียน น�าเสนอต่อผู ้บริหารและ
หน ่ วยงานที่ เ ก่ี ยวข ้อง เ พ่ือ พัฒนา
คุณภาพสินค้าและงานบริการต่อไป

เจ ้าหน ้าที่ เข ้าตรวจสอบและประเมิน
รายการ ผลกระทบ และก�าหนดวัน 
นัดหมายเข ้ าด� า เนินการแก ้ ไขหรือ
ซ่อมแซม

โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า หรือ
ผู้ที่ร้องเรียน บันทึกคะแนน ประเมินผล 
และน�าข้อเสนอแนะของลูกค้าไปพัฒนา
งานบริการต่อไป

• รายการร ้อง เ รียน/แจ ้ งซ ่ อม  
ทุกรายการจะถูกบันทึกเข้าระบบ 
Customer care service 

• ท�าการนัดหมายเพื่อเข้าตรวจสอบ
และประเมินรายการเบ้ืองต้น

เข ้ าด� า เนินการแก ้ ไขห รือซ ่อมแซม 
ตามวันนัดหมาย จนแล้วเสร็จ 

• Call Contact Center 1787
• www.nirvanadaii.com
• Facebook: Nirvana Home
• เจ้าหน้าท่ีประจ�าโครงการ

079เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้

ที่มาของรายงาน
GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-54

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) มีการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นรายปี  
เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 และใช้แนวทางการรายงานตามมาตราฐานการรายงานความยัง่ยนื GRI ในรปูแบบหลกั นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ยังเชื่อมโยงผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์องค์กรเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน
GRI 102-45

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
บรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
โดยข้อมูลชี้วัดผลการด�าเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล จะครอบคลุมการด�าเนินงานของบริษัท  
เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) เป็นหลัก

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
GRI 102-56

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ มีการทบทวนเนื้อหาที่ส�าคัญ โดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นสาระส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
บริษัทฯ ต่อการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

การสอบถามข้อมูล
GRI 102-53

หากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะน�าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรุณาติดต่อ
หน่วยงาน กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy)
อีเมล์ sd@nirvanadaii.com
โทรศัพท์ 02-105-6789

ภาคผนวก

แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562

ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
 ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน   พนักงาน / ผู้บริหาร บริษัทฯ
 ลูกค้า     หน่วยงานภาครัฐ
 คู่สัญญา คู่ค้า    ส่ือมวลชน
 ชุมชนและสังคม    นักเรียน / นักศึกษา
 อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………….................…………...........................……………………………………………

ท่านได้รับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากช่องทางใด
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เว็บไซต์บริษัท www.nirvanadaii.com
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th
 อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………....................………………….........................……................……

วัตถุประสงค์ที่ท่านอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................………......................................................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................………......................................................…………

ความพึงพอใจต่อการน�าเสนออรูปแบบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย    พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.2 เนื้อหาครอบคลุมเร่ืองท่ีท่านให้ความสนใจ  พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.3 ความน่าเช่ือถือของเนื้อหา    พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.4 ความสวยงามของรูปเล่ม    พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของรายงาน   พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ

กรุณาระบุข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฉบับต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................………......................................................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................………......................................................…………

สามารถส่งแบบสอบถามทางจดหมายหรืออีเมลได้ท่ี
แผนก SD ฝ่าย Corporate Strategy บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ช้ัน 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมลล์ SD@nirvanadaii.com

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้
ข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของรายงานฯ ในฉบับต่อไป

080 รายงานความยั่งยืนปี 2562
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