
รายงานประจำาปี 256060

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ	อันได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง	 “การก�ากับดูแล”)	 ตลอดจน 
การให้ความส�าคัญต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอด 
ว่ากระบวนการก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จะยกระดบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยืน	และเป็นหวัใจส�าคญั 
ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ	 ดังน้ัน	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 กระบวนการท�างานหลักของกิจการได้ค�านึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 
มาโดยตลอด	และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

1.	 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	 สุจริตและเป็นธรรม	 ภายใต้กรอบ 

ของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกิจของบรษัิท	หลกีเลีย่งการด�าเนนิการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	มมีาตรการก�ากับดแูล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง	เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	
พนักงาน	คูค้่า	คูแ่ข่ง	เจ้าหนี	้ตลอดจนชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบตัทิีค่รอบคลุมถงึสิทธ	ิและผลประโยชน์ทีผู้่มส่ีวนได้เสยี 
พึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท	 ส�าหรับเจ้าของกิจการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ได้ยึดถือปฏิบัต	ิ 
โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท	ทั้งนี้	 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง	 “การก�ากับดูแล”	
ภายใต้หัวข้อ	“สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย”

2.	 กำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน	โดยก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน

เรียกการรบัประโยชน์หรอืหลกีเลีย่งการรบัทรพัย์สนิใดๆ	ทีจ่งูใจให้ปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏิบตัใินทางทีม่ชิอบ	หรืออาจท�าให้บรษิทัเสียประโยชน์ 
อันชอบธรรม	 ไม่ด�าเนินการใดๆ	 อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร	 ไม่น�าทรัพย์สินขององค์กร 
ไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรอืพวกพ้อง	หรอืละเว้นการกระท�าใดๆ	ทีผ่ดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต�าแหน่งหน้าทีข่องตน	ซึง่บรษิทั 
ได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธรุกจิให้พนกังานได้ทราบอย่างทัว่ถงึและตระหนักถงึการปฏิบติัตามหน้าทีอ่ย่างสม�า่เสมอ	บรษิทัได้มุง่เน้นพืน้ฐานจติใจ 
ของพนักงานในด้านคุณธรรม	จริยธรรม	โดยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

แนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน	และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
-	 มาตรการป้องกัน	ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารและควบคุม	โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กร

มีความโปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับเป้าหมาย	ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ	ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่	มีการถ่วงดุลการใช้อ�านาจและ
การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม	 จัดให้มีกระบวนการท�างานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน	 การจัดโครงสร้างองค์กร 
ที่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม	โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึง	มีการสื่อสาร
และฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม	 โดยจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 อินทราเน็ตของบริษัท	
และบนเว็บไซต์ของบริษัท

-	 จดัท�าจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร	ส่งเสรมิการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ	จดัให้มกีารสือ่สาร 
อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งอินทราเน็ต	 และเว็บไซต์ของบริษัท	 รวมถึง	 วางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม

-	 กระบวนการในการประเมินความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติภายในบริษทั	และประเมนิผลการปฏิบตัติามนโยบาย	
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ	COSO	ในระดับคณะกรรมการ	การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน	และกลไก
การท�างานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท

-	 การก�ากับดูแลระดับหน่วยงาน	 หัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแลฝ่ายของตน	 โดยการประเมินการควบคุมภายใน	 ความเสี่ยง 
จากการทจุรติคอร์รปัชนัระดบัหน่วยงาน	และจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่อดุช่องโหว่ทีอ่าจเป็นเหต ุ
ให้เกดิการกระท�าทจุรติขึน้	ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาระบบให้ดขีึน้อย่างต่อเน่ือง	ควบคมุตรวจสอบตดิตามการปฏิบตังิาน 
ของหน่วยงานของตน	และมอบหมายให้หวัหน้างานในแต่ละระดบั	ควบคมุ	ตรวจสอบการกระท�าทุจริตและข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัตงิาน	
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-	 หน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัติามระเบยีบขัน้ตอนของระบบงาน	การปฏบิติัตามจรรยาบรรณ 
ที่ก�าหนด	ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน	 รวมถึง	 สัญญาณเตือนภัยต่างๆ	 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 
ในการป้องกัน	ติดตาม	และตรวจพบความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน	โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง

-	 ผ่านกลไกการท�างานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ในการทดสอบและประเมนิความเส่ียง 
จากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง	และน�าเสนอผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

-	 จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท�าทุจริตและคอร์รัปชัน	 และจัดให้มี
มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้รายงาน	ผูร้้องเรยีน	หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการรายงานดงักล่าว	(Whistleblower	Policy)	 
รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง	“การก�ากับดูแล”	ภายใต้หัวข้อ	“มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”

-	 กรณีพบเหตุการกระท�าผิด	 ข้อมูลจากการตรวจสอบ	 เร่ืองร้องเรียน	 และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือ 
การกระท�าผิดจริง	 การสอบสวนการกระท�าทุจริตและคอร์รัปชัน	 จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษชั่วคราวขึ้น	 เพื่อให้ความเป็นธรรม 
แก่ผู้ถูกกล่าวหา	และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส

-	 น�ากรณทีีพ่บเหตกุารกระท�าผดิมาใช้เป็นกรณศึีกษา	เพือ่หาแนวทางเชงิป้องกนั	และวธิตีรวจสอบให้พบเหตแุห่งการก
ระท�าดังกล่าว	รวมถึง	ให้ความรู้พนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏิบัติส�าหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงานในวันแรก 
ทีเ่ริม่ท�างานและโดยผ่านการ	Orientation	พนกังานใหม่ในปี	2558	และในปี	2560	บรษิทัได้จดัการฝึกอบรมภายในบรษัิทให้แก่	ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ	 
ผู้บริหารสายปฏิบัติการ	ผู้บริหารสายสนับสนุน	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	และผู้จัดการฝ่าย	เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการติดตาม
ความเสี่ยง	เพื่อให้ผู้บริหารรวมทั้งฝ่ายจัดการสามารถน�าไปใช้ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

3.	 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 

ยดึถอืหลกัสทิธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัร่ิวมกนั	โดยค�านงึถงึความเสมอภาค	เสรภีาพของบุคคลทีเ่ท่าเทยีมกันท้ังศกัดิศ์รแีละสทิธ	ิไม่เลอืกปฏบัิติ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของเชือ้ชาต	ิสญัชาต	ิภาษา	ศาสนา	เพศ	อาย	ุการศึกษา	และบรษิทัไม่สนบัสนนุกจิการทีก่ระท�าการใดๆ	อนัเป็นการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนสากล	

แนวปฏิบัติ
1)	 ก�ากับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 อาทิ	 การใช้แรงงานเด็ก	 

การคุกคามทางเพศ
2)	 การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน	 โดยก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน	 การจัดให้มี

สวสัดกิารพนกังาน	การส่งเสรมิด้านการศกึษาอบรมอย่างต่อเนือ่งทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	การดแูลเอาใจใส่ด้านสขุภาพร่างกาย	สขุอนามยั	 
ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการท�างาน	 การจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภัย	 รวมถึงสอดส่องดูแล 
กรณีมีการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท

3)	 การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	 คู่ค้า	 และพนักงาน	 โดยถือเป็นความลับ	 ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง	 โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอม 
จากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ	

4)	 การก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5)	 เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
6)	 ปฏบัิติต่อพนกังาน	ผูมี้ส่วนได้เสยีทกุคนด้วยความเสมอภาค	ไม่เลือกปฏบัิต	ิให้เกียรตแิละเคารพความคดิเห็นซึง่กนัและ

กนั
7)	 การก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับพนักงานของบริษัท	ในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน	ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

หรือองค์กรโดยปราศจากมูลความจริง
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4.	 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของความส�าเรจ็ของบรษิทั	จงึให้การดแูลและการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรม	 

ในด้านต่างๆ	อาทิ
1)	 การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ	 “การเคารพ 

สิทธิมนุษยชน”
2)	 การก�าหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน	โดยค�านึงถึง 

หลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ	 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน	 
และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท

3)	 การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ	 การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน	 
และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดี	 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง	 “การก�ากับดูแล”	 ภายใต้หัวข้อ	 
“สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”

4)	 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน 
ในทุกระดับชั้น

5)	 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	 เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการ 
ให้แก่พนกังาน	เป็นเสมอืนสือ่กลางทีจ่ะถ่ายทอดความต้องการด้านสวสัดกิารของพนกังานให้บรษิทัทราบและร่วมปรกึษาหารอืให้ข้อเสนอแนะ	 
ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน	

5.	ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า	 และบริการให้ได้มาตรฐาน	 รวมท้ัง	 การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ	 

รบัฟังข้อเสนอแนะหรอืข้อคดิเหน็จากลกูค้า	เพือ่รบัทราบปัญหา	ความต้องการของลูกค้า	และน�ามาปรบัปรงุแก้ไข	เพือ่ให้ลูกค้าเกดิความเชือ่มัน่ 
และความพงึพอใจสงูสดุ	จากความมุง่มัน่ดงักล่าวส่งผลให้บรษิทั	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	ได้รบัรางวลัแบรนด์ทีน่่าเชือ่ถอืมากทีส่ดุ	(Trusted	Brand)	 
ถงึ	8	ปีตดิต่อกนั	(ตัง้แต่ปี	2549-2556	รางวลัน้ีมถีงึปี	2556)	จากผลส�ารวจผู้บรโิภค	โดยนติยสาร	Reader’s	Digest	เป็นรางวลัทีว่ดัความพงึพอใจ 
ของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย	 ใน	6	ด้าน	 ได้แก่	 (1)	ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ	 (2)	คุณภาพ	 (3)	คุณค่า	 (4)	การเข้าใจ
ความต้องการของผู้บริโภค	(5)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	(6)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	โดย	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	ถือเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ได้	 
Platinum	 Award	 ในสาขาอสังหาริมทรัพย์	 นอกจากนี้	 ในปี	 2555	 บริษัท	 แลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ยังได้รับรางวัล	 
The	Most	Powerful	Brand	of	Thailand	2012	ในกลุ่มสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์	โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ	75	ปี	 
ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ภาควิชาการตลาด	 ซึ่งได้ด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง	 
“การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่า	แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์”	เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบรนด์สินค้า	และจัดอันดับ
แบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดในประเทศไทยประจ�าปี	2555	(The	Most	Powerful	Brand	of	Thailand	2012)

บริษัทส่งมอบบ้านท่ีสร้างเสร็จก่อนขาย	 พร้อมตกแต่ง	 จัดสวน	 ในสภาพโครงการที่สมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่	 เพื่อให้ผู้บริโภค 
ได้เห็นบ้านหลังจริง	บนแปลงที่ดินจริงก่อนซื้อ	ได้เลือกบ้านหลังที่ชอบก่อนตัดสินใจ	ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านอย่างที่หวังไว้

ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
1)	 บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้าก�าหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน	
2)	 ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง	บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบเทียบกับราคาที่ขาย
3)	 จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น	มีสวนส่วนกลาง	มีสโมสร	พร้อมใช้บริการได้เมื่อเข้าอยู่
4)	 การรบัประกันสินค้าและการจัดใหม้ีระบบบริการหลังการขาย	เพือ่อ�านวยความสะดวกแกลู่กบ้าน	และการตรวจเชค็

บ้านในประกัน	
5)	 บรษิทัได้จดัให้มรีะบบลกูค้าสมัพนัธ์เพือ่ส่ือสารกบัลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั	หรอื	call	center	1198	

ประกอบด้วย	การร้องเรยีนเรือ่งบ้านและคอนโด,	Home	Tips,	การแจ้งซ่อม	Online	เพือ่อ�านวยความสะดวกลกูบ้านในการแจ้งเรือ่งซ่อมแซมบ้าน	 
การตรวจเชค็บ้านในประกนั	โดยสามารถส่งรายการได้ตลอด	24	ชัว่โมง	และลกูบ้านสามารถตดิตามสถานะเรือ่งซ่อมได้ทนัท	ีรวมถงึ	หาข้อมลู
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รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วยตนเอง
ผลจากการท่ีบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อผู ้บริโภค	 และมุ ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า	 ท�าให้ในปี	 2560	 

ทางบริษัทแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับ	2	รางวัลส�าคัญ
•	 รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	 (โครงการมัณฑนา	 วงแหวน-บางบอน)	 จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า

อสงัหารมิทรพัย์ไทย	บรษิทัเอเจนซี	่ฟอร์	เรยีลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากดั	(AREA)	ซึง่เกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกจากโครงการท่ีด	ีมคุีณภาพ	
สภาพแวดล้อมน่าอยู่	และคุ้มค่าน่าซื้อ

•	 รางวลัการออกแบบโครงการจาก	International	Property	Award	(โครงการ	The	Bangkok	Thonglor)	ซึง่ได้รบั 
ถึง	3	รางวัล	ได้แก่	AWARD	WINNER	-	Residential	High-Rise	Architecture	Thailand,	Best	-	Residential	High	Rise	Architecture	 
Thailand	และ	NOMINEE	/	Residential	High-Rise	Architecture	Asia	Pacific	การออกแบบโครงการท�าให้ตวัอาคารดโูดดเด่นมเีอกลกัษณ์
และทันสมัย	การดีไซน์ยังค�านึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลักอีกด้วย	รางวัล	International	Property	Awards	นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี	2538	มีที่มาจาก 
ประเทศอังกฤษ	และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก	ซึ่งในทุกๆ	ปีจะมีการจัดประกวดในแต่ละภูมิภาค	เช่น	เอเชีย	แปซิฟิค,	แคนาดา,	ยุโรป,	อังกฤษ,	
และอเมริกา	เป็นต้น

6.	กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อส่ิงแวดล้อม	 จึงได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม	 ตั้งแต ่

การออกแบบสินค้า	 การเลือกใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพและเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน	 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การวางผังแปลง	 
การน�าเทคโนโลยแีละระบบมาใช้เพือ่การถ่ายเทอากาศภายในบ้าน	การใช้พลังงานไฟฟ้าทีผ่ลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทติย์	การมรีะบบควบคมุ 
และตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง	 การสร้างสวนรอบบ้าน	 การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมข้ึนโดย 
ได้น�าเทคโนโลยีระบบ	 “AirPlus	 ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศท�าให้บ้านหายใจได้”	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
และช่วยประหยัดพลังงาน	และได้มีผลงานการออกแบบใหม่	ภายใต้	“LH	SMART	แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”	

บรษิทัได้ด�าเนนิการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศของส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	อย่างเคร่งครัด	
ด�าเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม	 รถยนต์ส�าหรับผู้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต์
ประเภทไฮบริด	 และรถส�าหรับวิ่งในโครงการ	 ได้ใช้รถกอล์ฟพลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ	 
อาคารส�านักงานเลือกใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บรษิทัมนีโยบายในการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพโดยค�านงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้	ส่งเสรมิและ

ให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน	 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า	 และการค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสิง่แวดล้อมในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูเ่สมอ	โดยปลกูฝังผ่านกจิกรรมและการฝึกอบรมทีพ่นกังานมส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง	การรณรงค์ด้านอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 และปลูกฝังเข้าไปในชีวิตการท�างานประจ�าวัน	 เช่น	 การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษรีไซเคิล	
การน�าแฟ้มกลบัมาใช้ใหม่	การดแูลรกัษาอุปกรณ์ต่างๆ	ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้	รณรงค์การประหยดัน�า้-ไฟ	เป็นต้น	และเม่ือเดอืนมถินุายน	2560	 
ทางบรษัิทได้เร่ิมตดิตัง้	Solar	roof	ทีส่�านกังานออฟฟิศ	โครงการ	Serane	Lake	เชียงใหม่	ซึง่ท�าให้ช่วยประหยดัพลงังานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของ 
ส�านักงานขายและส�านักงานออฟฟิศในช่วงเวลากลางวันเป็นอย่างมาก	ผลที่ได้จากการติดตั้งครั้งนี้	จะน�าไปสู่การพิจารณาติดตั้ง	Solar	roof	
ในอาคารสโมสรของโครงการบ้านเดี่ยวเป็นล�าดับถัดไป	

นอกจากนี	้บรษิทัได้จดัการฝึกอบรมขึน้ท้ังภายในองค์กรและส่งพนกังานอบรม	เพือ่ให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบั 
พลงังาน	เช่น	การออกแบบบ้านเพือ่การประหยัดพลงังาน	เทคโนโลยปีระหยดัพลังงาน	เทคโนโลยรีะบบ	“AirPlus”	ระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้าน	 
และการอนุรักษ์พลังงาน	รวมถึง	ทางเลือกในการใช้พลังงานสะอาด	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	รวมถึง	จัดกิจกรรมให้พนักงาน 
มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และรับฟังการบรรยายความรูเ้กีย่วกบัระบบนเิวศและปลกูส�านกึรกัธรรมชาตโิดยส�านกังานกจิกรรมการท่องเท่ียว	 
ซึ่งได้กล่าวในหัวข้อ	“การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม”



รายงานประจำาปี 256064

7.	 กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด	 จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปี	2560	บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม	ดังนี้
- กิจกรรมเพื่อสังคม	“บริจาคเงินให้คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา”	
เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2560	บริษัทมอบเงินบริจาคจ�านวน	980,000	บาท	ให้คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 

เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียม	โดยการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
- กิจกรรมเพื่อชุมชน	“จิตอาสา	คืนผืนป่า	ให้ชุมชน”	
เมือ่วนัท่ี	9	กมุภาพนัธ์	2560	ผูจ้ดัการฝ่ายบริการและลูกค้าสมัพนัธ์	น�าคณะพนกังานท�ากิจกรรมปลกูป่า	ณ	บ้านเขายายเท่ียง	 

ต.คลองไผ่	 อ.สีคิ้ว	 จ.นครราชสีมา	 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม	 รวมถึงเพื่อเป็นการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	

- มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนท�างานด ี
เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจท�างานซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี	

และในปี	2560	ได้มอบทุนการศึกษาจ�านวน	253	ทุน

8.	นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม	CSR	
บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า	 ตั้งแต่แวะชมโครงการ	 จนถึงการดูแล 

เรื่องความปลอดภัยเมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว	 เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 สะดวกส�าหรับลูกค้าทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล 
ที่ชัดเจนขึ้น	และปลอดภัยส�าหรับลูกบ้านด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ	ดังนี้	

Convenience: อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำที่แวะชมโครงกำรของแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ ด้วย 
1.	 Application	 i-Design	 แอปพลิเคชันท่ีช่วยในการออกแบบตกแต่งภายในแต่ละห้องของบ้าน	 แลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส	์ 

ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งสร้างสรรค์ได้เอง	ทั้งเพิ่มหรือเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์	 เปลี่ยนสีพื้น	 ผนัง	 บน	 Smart	 Device	 พร้อมท้ังทราบ 
งบประมาณการตกแต่งโดยคร่าวๆ	 และสามารถเดินเข้าไปในห้องที่ตกแต่งเองได้ด้วยเทคโนโลยี	 VR	 (Virtual	 Reality)	 ซึ่งแอปพลิเคชันน้ี	 
ทางแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	ได้พัฒนาร่วมกับนักศึกษา	และคณาจารย์	คณะดิจิทัลมีเดีย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

2.	 Smart	 Catalog	 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี	 AR	 (Augmented	 Reality)	 ผสาน	 VIDEO	 3	 มิติพร้อมเสียงบรรยาย	 
ซึ่งลูกค้าสามารถมองผ่าน	Smart	Catalog	นี้ผ่านทาง	Smart	Device	ทั้ง	Tablet	หรือ	Smart	Phone	แผ่น	Smart	Catalog	จะให้ข้อมูล 
ทั้ง	Concept	การออกแบบและ	Function	พิเศษต่างๆ	ของแบบบ้านแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	แต่ละแบบ	ซึ่งสามารถน�ากลับไปพิจารณาร่วมกับ 
สมาชิกในครอบครัวได้	

Security & Safety: เพิ่มควำมปลอดภัยให้แก่ลูกบ้ำนในโครงกำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์
1.	 PRO	 License	 Plate	 เทคโนโลยีกล้องสแกนป้ายทะเบียนรถ	 Visitor	 ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ	 สามารถตรวจสอบ 

วัน	เวลา	และสถานที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า
2.	 Face	 Detection	 ระบบกล้องตรวจจับใบหน้า	 ใช้ส�าหรับคนงานที่เข้า-ออกภายในโครงการ	 โดยระบบสามารถ 

เกบ็บนัทกึข้อมลูได้รวดเรว็และแม่นย�า	พร้อมตรวจสอบบคุคลภายนอกทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเป็นคนงาน	ท�าให้ลกูบ้านมัน่ใจได้ถงึความปลอดภัย
ภายในโครงการ




