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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 

ดแูลกจิการทีด่ ีซึง่สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบั
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู ่ในเรื่อง “การก�ากับดูแล”) ตลอดจน 
การให้ความส�าคัญต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมา
โดยตลอดว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม จะยกระดับผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ดังนั้น  
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร กระบวนการท�างานหลักของกิจการได้ค�านึงถึงและเอาใจใส่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด

1.	กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการ

แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการด�าเนิน
การที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีมาตรการก�ากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่  
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างท่ัวถึงไว้ในจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ส�าหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
และระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย”

 
2.	กำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน

บรษัิทมนีโยบายการต่อต้านการทจุรติและห้ามจ่ายสนิบน 
โดยก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียกการรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆที่จูงใจให้
ปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัใินทางท่ีมชิอบ หรอือาจท�าให้บรษิทัเสยี
ประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ด�าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่น�าทรัพย์สินของ
องค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรอืพวกพ้อง หรอืละเว้น
การกระท�าใดๆทีผ่ดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต�าแหน่งหน้าทีข่องตน  

ซึง่บรษิทัได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธรุกิจให้พนกังานได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ บริษัทได้มุ่ง
เน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้
พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

แนวปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลและควบคุมความเสีย่งจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับ
การบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการด�าเนิน
ธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อ�านาจและ 
การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการท�างานและ
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้าง
องค์กรท่ีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไก 
การตรวจสอบตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมถงึ มี
การสือ่สารและฝึกอบรมพนกังานอย่างเพยีงพอเหมาะสม โดยจดัให้มี
การสือ่สารแนวทางปฏบัิตเิผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเนต็
ของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดท�าจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ จดัให้มกีารสือ่สาร
อย่างทัว่ถงึผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ อนิทราเนต็ และ เวบ็ไซต์ของบรษิทั  
รวมถงึ วางแผนการตดิตามและประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม

- กระบวนการในการประเมินความเส่ียงที่เก่ียวข้อง 
กับการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับ
คณะกรรมการ  การประเมนิการควบคุมภายในระดบัหน่วยงาน และ
กลไกการท�างานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและการพฒันา
อย่างยั่งยืนและหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท

- การก�ากับดูแลระดับหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแล
ฝ่ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดการกระท�าทุจริตขึ้น ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมตรวจสอบติดตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน และมอบหมายให้หัวหน้างาน
ในแต่ละระดับ ควบคุม ตรวจสอบการกระท�าทุจริตและข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณที่ก�าหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน  
รวมถึง สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ในการป้องกัน ติดตาม และตรวจพบ ความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

- ผ่านกลไกการท�างานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยง 
จากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และน�าเสนอผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- จดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืน 
หรือพบเห็นการกระท�าทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ
ผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการรายงานดงักล่าว (Whistleblower Policy) 
รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ 
“มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”

- กรณีพบเหตุการกระท�าผิด ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียน และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการ 
กระท�าผดิจรงิ การสอบสวนการกระท�าทจุรติและคอร์รปัชนั จะจดัต้ัง 
คณะบุคคลสอบสวนพิเศษช่ัวคราวข้ึน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก ่
ผู้ถูกกล่าวหา และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส

- น�ากรณีที่พบเหตุการกระท�าผิดมาใช้เป็นกรณีศึกษา  
เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกัน และวิธีตรวจสอบให้พบเหตุแห่งการ 
กระท�าดังกล่าว รวมถึง ให้ความรู ้พนักงานระดับหัวหน้างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

พนกังานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัมาตรฐาน 
ความประพฤตทิีด่แีละจรรยาบรรณของพนกังานในวนัแรกทีเ่ร่ิมท�างาน 
และโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ และบริษัทได้
จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทให้แก่ ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการ  
ผู้บริหารสายปฏิบัติการ  ผู้บริหารสายสนับสนุน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
และ ผู้จัดการฝ่าย เกี่ยวกับเคร่ืองมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการ
ตดิตามความเสีย่ง เพือ่ให้ผูบ้รหิารรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถน�าไปใช้
ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน ได้ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ยดึถอืหลกั
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�านึงถึงความเสมอภาค  

เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ 
การศกึษา และบรษิทัไม่สนบัสนนุกจิการทีก่ระท�าการใดๆอนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

 
แนวปฏิบัติ
1) ก�ากบัดแูลมใิห้ธรุกจิของบรษัิทเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกับ 

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การคุมคาม
ทางเพศ

2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู ่ของพนักงาน  
โดยก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มี
สวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการท�างาน 
การจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภยั รวมถงึ 
สอดส่องดูแลกรณีมีการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท

3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน  
โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะหรอืการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคลจะต้องได้รบัการยนิยอม
จากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 

4) การก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสม
และเป็นธรรม

5) เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงจ้างงานคน
พิการอย่างเท่าเทียมกัน

6) ปฏบัิตต่ิอพนกังาน ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุคนด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7) การก�าหนดข้อปฏบิตัสิ�าหรับพนักงานของบรษิทั ในการ 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืนหรือ
องค์กรโดยปราศจากมูลความจริง

4.	กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั 

ของความส�าเร็จของบริษัท จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
ในด้านต่างๆ อาทิ

1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิ
มนุษยชน”

2) การก�าหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที ่
ความรบัผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน  โดยค�านงึถงึหลกัการ 
จูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู ้
ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และ
แบ่งผล ตอบแทนส่วนหนึง่ให้พนกังานตามผลประกอบการของบรษิทั
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3) การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัด 
ให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และ 
การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดี โดยสามารถดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ือง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”

4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน 
ในทุกระดับชั้น

5) บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือเป็น 
ตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการ 
ให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางท่ีจะถ่ายทอดความต้องการ 
ด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือ
ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัด
ให้แก่พนักงาน

5.	ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และ

บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อคดิเหน็จากลกูค้า เพือ่รบัทราบปัญหา ความต้องการ 
ของลูกค้า และน�ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเช่ือม่ัน 
และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งม่ันดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ท่ีน่าเช่ือถือมากที่สุด  
(Trusted Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556 รางวัลนี ้
มถีงึปี 2556) จากผลส�ารวจผูบ้รโิภค โดยนติยสาร Reader’s Digest  
เป็นรางวลัทีว่ดัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทัง้ในเอเชยีและประเทศไทย 
ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ 
(3) คณุค่า (4) การเข้าใจความต้องการของผูบ้รโิภค (5) ความคดิรเิริม่
สร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
ถือเป ็นแบรนด์หน่ึงเดียวที่ ได ้  Platinum Award ในสาขา
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล The Most Powerful Brand of 
Thailand 2012 ในกลุ่มสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลนี ้
จัดข้ึนเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะ 
พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาควชิาการ
ตลาด ซึ่งได้ด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
คุณค่า แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” เพื่อ 
พัฒนาเครื่องมือวัดแบรนด์สินค้า และจัดอันดับแบรนด์สินค้าที่
แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดในประเทศไทยประจ�าปี 2555 (The Most 
Powerful Brand of Thailand 2012)

บริษัทส่งมอบบ้านท่ีสร้างเสร็จก่อนขาย พร้อมตกแต่ง  
จัดสวน ในสภาพโครงการที่สมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงท่ีดินจริงก่อนซื้อ ได้เลือกบ้านหลัง 
ที่ชอบก่อนตัดสินใจ ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้าน 
อย่างที่หวังไว้

ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
1) บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้าก�าหนดการ

ย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน
2) ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบ

เทียบกับราคาที่ขาย
3) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วน

กลาง มีสโมสร พร้อมใช้บริการได้เมื่อเข้าอยู่
4) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลัง

การขาย เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน และการตรวจเช็คบ้าน
ในประกัน 

5) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ 
ลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198  
ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips,  
การแจ้งซ่อม Online เพือ่อ�านวยความสะดวกลกูบ้านในการแจ้งเรือ่ง
ซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกบ้านสามารถติดตามสถานะเรื่องซ่อม 
ได้ทันทีรวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วย
ตนเอง

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อผู้บริโภค และ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ท�าให้ในปี 2561 ทางบริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลส�าคัญ

• รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการมัณฑนา ราชพฤกษ์-สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ ได้รับ 
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภท 
บ้านเดีย่วราคาสงู โครงการ inizio 3 ป่ินเกล้า-วงแหวน ได้รบัคดัเลอืก
ให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภทบ้านเดี่ยว
ราคาปานกลาง และโครงการคอนโดมิเนียม 333 Riverside ได้รับ 
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทอาคารชุดราคาสูง จากศูนย์ข้อมูล 
วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์  
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ซึ่งคณะกรรมการได้ไป 
ส�ารวจโครงการต่างๆ และพิจารณาคัดเลือกโครงการซ่ึงมีคุณสมบัติ 
“คุ้มค่าน่าซื้อ” เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

6.	กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม  

จึงได ้ออกแบบและผลิตสินค ้าที่ค�านึงถึง ส่ิงแวดล ้อม ตั้ งแต ่ 
การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอ้ือต่อการ
ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวาง 
ผังแปลง การน�าเทคโนโลยีและระบบมาใช้เพื่อการถ่ายเทอากาศ
ภายในบ้าน การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
การมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้าง
สวนรอบบ้าน การจดัให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม บรษิทัได้พฒันา
นวัตกรรมข้ึนโดยได้น�าเทคโนโลยีระบบ “AirPlus ระบบควบคุม 
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และจัดการถ่ายเทอากาศท�าให้บ้านหายใจได้” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยและช่วยประหยัดพลังงาน และได้มีผลงานการ
ออกแบบใหม่ ภายใต้ “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

บริษทัได้ด�าเนนิการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมตามประกาศ 
ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตาม
แนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
อย่างเคร่งครัด ด�าเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการประหยดัพลงังานและรกัษา 
สิ่งแวดล้อม รถยนต์ส�าหรับผู ้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต ์
ประเภทไฮบรดิ และ รถส�าหรบัวิง่ในโครงการ ได้ใช้รถกอล์ฟพลงังาน
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ 
อาคารส�านักงานเลือกใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�านึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริม 
และให้ความรูแ้ก่พนกังานในการสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท�างาน 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัคุม้ค่า และการค�านงึถึงความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรม
และการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การรณรงค ์
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไป
ในชีวิตการท�างานประจ�าวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้
กระดาษรีไซเคิล การน�าแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์
ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน�้า-ไฟ เป็นต้น 
และส�าหรับด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ 
ได้เพิม่ก�าลงัการผลติไฟฟ้าพลงังานสะอาด โดยติดตัง้ Photovoltaic 
Panel บนหลงัคาอาคารสโมสร โครงการบ้านเดีย่ว VIVE ขนาด 18.0 
kW จ�านวน 2 โครงการ และขนาด 16.3 kW จ�านวน 1 โครงการ 
เพือ่ช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของสโมสรสระว่ายน�้า 
ในช่วงเวลากลางวนั พร้อมระบบ Monitoring ที่สามารถดูค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดเวลาผ่านโปรแกรม Application

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการฝึกอบรมข้ึนท้ังภายในองค์กร
และส่งพนักงานอบรม โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “AirPlus 
Workshop” ณ วันที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ 
โครงการลดาวัลย์ พระราม 2 เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ AirPlus ซ่ึงเป็นนวัตกรรม 
ที่จดสิทธิบัตรของ L&H ให้แก่ทีมงานฝ่ายขาย ให้สามารถส่งต่อ 
ความรู้นี้ให้แก่ ลูกค้า และบุคคลภายนอก ได้มีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับความส�าคัญของคุณภาพอากาศภายในบ้านมากยิ่งขึ้น และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่สังคม โดยการจัด Workshop นี้  
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สากลอินเตอร์เทรด จ�ากัด และ ศ.ดร.
โจเซฟ เคดารี นักวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร

7.	กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม	
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ 
จัดกิจกรรมเพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทมี
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อสังคม “บริจาคเงินให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯมอบเงินบริจาค
จ�านวน 5,000,000 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
โดยการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน 
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

8.	นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม	CSR
ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้ท�าการศกึษาและทดลองประสทิธภิาพ 

ระบบ Home Automation เพื่อน�ามาใช้กับบ้านของ L&H เพื่อ 
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกบ้าน โดยระบบน้ี
สามารถควบคุมการท�างานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จากภายนอกบ้าน และ
แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติ ตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบมีดังนี้

- IP Camera ระบบท่ีสามารถดูเหตุการณ์ที่บ้านได ้
ตลอดเวลา และสามารถคุยตอบโต้ ผ่านทาง Smart device ได้

- Motion sensor ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว 
เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดปิดไฟ และแจ้งเตือนผู ้บุกรุก 
เวลาที่ไม่อยู่บ้าน 

- IR remote อุปกรณ์โคลนน่ิงรีโมท แอร์ ทีวี และ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเปิดปิดอุปกรณ์จากภายนอกบ้านได้

- Relay Switch อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดสวิซต์ไฟ  
ให้สามารถเปิดปิดหลอดไฟจากภายนอกบ้านได้

ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยได้เริ่มน�าระบบ  
Home Automation นี้มาใช้กับโครงการบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการ  
VIVE บางนา, โครงการ VIVE เอกมัย รามอินทรา และโครงการ VIVE  
รตันาธเิบศร์ ราชพฤกษ์ และจะต่อยอดน�ามาใช้กับบ้านเดีย่วโครงการอืน่
และทาวน์โฮม เป็นล�าดับถัดไป




