บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การก�ำกับดูแล”) ตลอดจนการให้
ความส�ำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่า
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม จะยก
ระดับผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็น
หัวใจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงได้จดั ให้มนี โยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร กระบวนการท�ำงานหลัก
ของกิจการได้คำ� นึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการด�ำเนิน
การที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการก�ำกับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ
ผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นเรื่ อง “การก�ำกับ ดูแ ล” ภายใต้หัว ข้อ “สิ ท ธิ ข อง
ผู้มีส่วนได้เสีย”

2. การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

ซึง่ บริษทั ได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ บริษัทได้
มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการ
ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม
แนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลและควบคุมความเสีย่ งจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับ
การบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจและ
การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการท�ำงานและ
สายการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กร
ที่ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ น้ น ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยมี ก ลไก
การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง
มี ก ารสื่ อ สารและฝึ ก อบรมพนั ก งานอย่ า งเพี ย งพอเหมาะสม
โดยจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น อินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- จั ด ท� ำ จรรยาบรรณผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการ
สื่อสารอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ต และ เว็บไซต์
ของบริษัท รวมถึง วางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับ
คณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และ
กลไกการท�ำงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท

- การก�ำกับดูแลระดับหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายก�ำกับดูแล
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน ฝ่ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการ
โดยก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน ทุจริตคอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และจัดให้มีระบบการควบคุม
เรียกการรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆ ที่จูงใจให้ ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็น
ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ใิ นทางทีม่ ชิ อบ หรืออาจท�ำให้บริษทั เสีย เหตุให้เกิดการกระท�ำทุจริตขึ้น ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
ประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ด�ำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อ และพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมตรวจสอบติดตาม
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่น�ำทรัพย์สินของ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน และมอบหมายให้หัวหน้างาน
องค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง หรือละเว้น ในแต่ละระดับ ควบคุม ตรวจสอบการกระท�ำทุจริตและข้อผิดพลาด
การกระท�ำใดๆ ทีผ่ ดิ กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตน ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบขัน้ ตอนของระบบงาน การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ที่ ก� ำ หนด ประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น รวมถึ ง
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ในการป้องกัน ติดตาม และตรวจพบ ความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รปั ชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
- ผ่านกลไกการท�ำงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และน�ำเสนอผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลัก
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค
เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ
1) ก�ำกับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การคุมคาม
- จัดให้มชี อ่ งทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน ทางเพศ
หรือพบเห็นการกระท�ำทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการ
2) การดู แ ลพนั ก งานและความเป็ น อยู ่ ข องพนั ก งาน
คุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ โดยก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มี
ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy) สวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง “การก�ำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพ
“มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”
ร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการท�ำงาน
การจั ด สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ เ หมาะสมและปลอดภั ย
- กรณีพบเหตุการกระท�ำผิด ข้อมูลจากการตรวจสอบ รวมถึงสอดส่องดูแลกรณีมกี ารกระท�ำทีไ่ ม่เป็นธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในบริษทั
3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
เรื่องร้องเรียน และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการ
กระท�ำผิดจริง การสอบสวนการกระท�ำทุจริตและคอร์รปั ชัน จะจัดตัง้ โดยถื อ เป็ น ความลั บ ไม่ ส ่ ง ต่ อ หรื อ กระจายข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไป
คณะบุคคลสอบสวนพิเศษชั่วคราวขึ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูก ยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อ
กล่าวหา และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส
สาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รบั การยินยอม
จากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ
- น�ำกรณีที่พบเหตุการกระท�ำผิดมาใช้เป็นกรณีศึกษา
4) การก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสม
เพือ่ หาแนวทางเชิงป้องกัน และวิธตี รวจสอบให้พบเหตุแห่งการกระท�ำ และเป็นธรรม
5) เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงจ้างงานคน
ดังกล่าว รวมถึง ให้ความรูพ้ นักงานระดับหัวหน้างานเพือ่ ป้องกันการ
พิการอย่างเท่าเทียมกัน
ทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร
6) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคนด้วยความเสมอ
พนั ก งานใหม่ จ ะได้ รั บ การแจ้ ง แนวทางปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7) การก�ำหนดข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับพนักงานของบริษทั ในการ
มาตรฐานความประพฤติ ที่ ดี แ ละจรรยาบรรณของพนั ก งาน
ในวันแรกที่เริ่มท�ำงานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นหรือ
ในปี 2558 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทให้แก่ ผู้ช่วย องค์กรโดยปราศจากมูลความจริง
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายปฏิบัติการ ผู้บริหารสายสนับสนุน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และ ผู้จัดการฝ่าย เกี่ยวกับเครื่องมือและ
บริษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่า พนักงานเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห าร
รวมทั้ ง ฝ่ า ยจั ด การสามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ของความส�ำเร็จของบริษัท จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านต่างๆ อาทิ
1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิ
มนุษยชน”

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)

2) การก�ำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค�ำนึงถึง
หลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความรูค้ วามสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยหัวหน้างาน
และแบ่งผล ตอบแทนส่วนหนึง่ ให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษทั
3) การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้
มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ขี องพนักงาน และการส่งเสริม
ให้มสี ภาพแวดล้อมการท�ำงานทีด่ ี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ในเรื่อง “การก�ำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียพนักงาน”
4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน
ในทุกระดับชั้น
5) บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร เพื่ อ เป็ น
ตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้าน
สวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานให้ บ ริ ษั ท ทราบและร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ ให้
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้
แก่พนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และ
บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพือ่ รับทราบปัญหา ความต้องการ
ของลูกค้า และน�ำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รบั รางวัล แบรนด์ทนี่ า่ เชือ่ ถือมากทีส่ ดุ (Trusted
Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556 รางวัลนี้มีถึงปี 2556)
จากผลส�ำรวจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest เป็นรางวัลที่
วัดความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทัง้ ในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 ด้าน
ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า
(4) การเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภค (5) ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
(6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็นแบรนด์
หนึง่ เดียวทีไ่ ด้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้
ในปี 2555 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้รับ
รางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2012 ในกลุ่ม
สินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาด ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการ
วิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาเครือ่ งมือประเมินคุณค่า แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพือ่
จัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบรนด์สินค้า
และจัดอันดับแบรนด์สนิ ค้าทีแ่ ข็งแกร่งและมีพลังทีส่ ดุ ในประเทศไทย
ประจ�ำปี 2555 (The Most Powerful Brand of Thailand 2012)

บริษัทส่งมอบบ้านที่สร้างเสร็จก่อนขาย พร้อมตกแต่ง
จัดสวน ในสภาพโครงการทีส่ มบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้เห็น
บ้านหลังจริง บนแปลงที่ดินจริงก่อนซื้อ ได้เลือกบ้านหลังที่ชอบ
ก่อนตัดสินใจ ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านอย่างที่
หวังไว้
ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
1) บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลกู ค้าก�ำหนดการ
ย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน
2) ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบ
เทียบกับราคาที่ขาย
3) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวน
ส่วนกลาง มีสโมสร พร้อมใช้บริการได้เมื่อเข้าอยู่
4) การรั บ ประกั น สิ น ค้ า และการจั ด ให้ มี ร ะบบบริ ก าร
หลังการขาย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน และการตรวจเช็ค
บ้านในประกัน
5) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ
ลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198
ประกอบด้วย การร้องเรียนเรือ่ งบ้านและคอนโด, Home Tips, การแจ้ง
ซ่อม Online เพื่ออ�ำนวยความสะดวกลูกบ้านในการแจ้งเรื่อง
ซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง และลูกบ้านสามารถติดตามสถานะเรือ่ งซ่อมได้ทนั ที
รวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วยตนเอง
ผลจากการทีบ่ ริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อผูบ้ ริโภค และมุง่ มัน่
ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ท�ำให้ในปี 2562 ทางบริษัทแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลส�ำคัญ
- รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากงาน MONEY & BANKING
AWARDS 2019 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยพิจารณา
จากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม รางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2019
จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และ
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลงานยอดเยีย่ ม โดยแบ่งตามกลุม่ อุตสาหกรรม
8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ
- รางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate
Brands 2019” ในโอกาสที่ บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รบั รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยทีม่ มี ลู ค่าสูงสุดในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีมลู ค่าแบรนด์สงู ถึง 64,811 ล้านบาท (หกหมืน่
สีพ่ นั แปดร้อยสิบเอ็ดล้านบาท) นับเป็นปีที่ 10 ของการประกาศรางวัล
มีจ�ำนวน 15 บริษัท จาก 15 หมวดธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
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เพียงหนึง่ แบรนด์เท่านัน้ ทีม่ มี ลู ค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวด
เช่น หมวดธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพาณิชย์ โดย
หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in
Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s
Top Corporate Brands 2019” ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มี
มูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประจ�ำปี 2562
เพือ่ ขยายองค์ความรูเ้ รือ่ งคุณค่าแบรนด์องค์กร สูก่ ารสร้างความยัง่ ยืน
ของธุรกิจทัง้ ในไทยและภูมภิ าคอาเซียน โดยเครือ่ งมือวัดมูลค่าแบรนด์
องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)
เป็นการน�ำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจ�ำปี ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมา
ค�ำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็น
สูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี
ท�ำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงิน
- รางวัล Outstanding Company Performance
Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000
ล้านบาท โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการและการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี จากงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความยอดเยี่ยม
และดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการด�ำเนินงานในปี 2561

(On-grid) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
25 - 40 เปอร์เซ็นต์ และได้ต่อยอดด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการ
เลือกใช้ All-in-one Solar Street Light เป็นหลอดไฟส่องสว่าง
พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในตัว เพื่อใช้ส�ำหรับส่องสว่าง
ให้แก่ถนนภายในโครงการหมูบ่ า้ น ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ลดการเดิ น สายไฟบนถนน และส่ อ งสว่ า งให้ ค วามปลอดภั ย แก่
โครงการมากยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มติดตั้งใช้งานแล้วที่โครงการ VIVE
บางนา
บริษทั ได้ดำ� เนินการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามประกาศ
ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
อย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมและ
ให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุม้ ค่า และการค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรม
และการฝึกอบรมทีพ่ นักงานมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง การรณรงค์ดา้ น
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไปในชีวติ
การท�ำงานประจ�ำวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษ
รีไซเคิล การน�ำแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน�้ำ-ไฟ เป็นต้น และในปี
2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติก
ภายใต้โครงการ THINK GREEN FOR A BETTER LIVING ผ่านการ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ และส่ ง
- การเลิกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยปรับเปลีย่ นบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ มากขึน้ เรือ่ ยๆ บริษทั มีความตัง้ ใจ ของน�้ำดื่มที่แจกให้ลูกค้าที่ส�ำนักงานใหญ่และโครงการ เป็นแบบ
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน กล่องน�้ำดื่มกระดาษแทน รวมทั้งรณรงค์ให้น�ำกล่องน�้ำดื่มที่ใช้แล้ว
สิง่ แวดล้อม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม และการ ไปรีไซเคิล และน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เพื่อสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- การเลิกใช้แก้วพลาสติกในองค์กร โดยการให้พนักงาน
ให้แก่ชุมชน พนักงาน ตลอดจนลูกบ้านในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้ น�ำภาชนะมาเติมเครื่องดื่มที่บริษัทจัดไว้บริการเอง
ออกแบบและผลิตสินค้าที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “LH
- จัดท�ำโครงการ “LH Recycle Plastic Uniform” เป็น
SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โครงการผลิตเสื้อยูนิฟอร์มจากขวดน�้ำพลาสติก ซึ่งเสื้อ 1 ตัว ใช้ขวด
และเอือ้ ต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พลาสติกรีไซเคิล จ�ำนวน 12 ขวด เป็นการลดจ�ำนวนขยะพลาสติก
มีการน�ำเทคโนโลยีและระบบมาใช้เพือ่ การถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ในสังคม และส่งเสริมการน�ำกลับมาใช้ใหม่
โดยได้นำ� เทคโนโลยีระบบ “AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเท
- การจั ด ท� ำ และแจกถุ ง ผ้ า Shopping Bag ให้ แ ก่
อากาศท�ำให้บ้านหายใจได้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พนักงานและลูกค้าตามโครงการ เพือ่ น�ำไปใช้แทนถุงพลาสติกในการ
รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน
จับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
- การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการหลังคาเขียว โดย
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดใช้ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจาก Solar roof อย่างเป็นทางการบนหลังคาอาคารสโมสร มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ด้วยการน�ำกล่องกระดาษน�ำ้ ดืม่ ที่
3 โครงการ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลากลางวัน ใช้แล้ว ไปรีไซเคิลเพือ่ ผลิตเป็นหลังคาบ้านหรืออาคาร (Green Roof)
ส�ำหรับผู้ขาดแคลนและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการที่คณะกรรมการ
บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จึงได้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วางแนวทางและกรอบในการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน โดยพิจารณาเห็น
ชอบให้ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นที่
ปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งวางแผนการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัท ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญในการบรรลุสู่ความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

นอกจากนั้น ส�ำหรับโครงการแนวสูงอย่าง The Bangkok
ทองหล่อ ได้น�ำระบบ Auto Parking (ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ)
มาใช้ เพื่อรองรับการจอดรถยนต์ จ�ำนวน 194 คัน ซึ่งได้เปิดใช้งาน
อย่างเป็นทางการในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยระบบ Auto Parking นี้
เหมาะส�ำหรับพื้นที่ที่จ�ำกัดอย่างพื้นที่บริเวณทองหล่อ ท�ำให้ช่วยลด
ปริมาณการก่อสร้างถนนโรงจอดรถภายในอาคารจอดรถ และลด
ปริมาณทางลาดขึน้ ลงในทีจ่ อดรถได้อย่างมาก เพิม่ ความสะดวกสบาย
ให้แก่ลกู บ้านในการเรียกรถโดยลิฟต์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 และ
ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของลูกบ้านอีกด้วย นอกจากนี้
โครงการยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ EV charger ส�ำหรับเติมพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่รถยนต์ไฟฟ้าในโครงการจ�ำนวน 3 จุด เป็นระบบ Normal
charge ช่วยส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี บริษทั ได้เปิดตัว Application
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม “I-Design” ที่ช่วยเหลือในด้านการตกแต่งบ้าน ผ่าน Smart device
และชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และสามารถดาวน์โหลดได้อย่างเป็น
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อชุ มชมสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริ ษั ท สาธารณะ ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสามารถติดตั้งได้ทั้ง
มี กิ จกรรมเพื่ อชุ ม ชนและสังคม ดังนี้
บน Smart phone ระบบ Android และ IOS โดย Application
- กิจกรรมเพือ่ สังคม “โครงการเติมฝัน ปันน�ำ้ ใจ ครัง้ ที่ 5” นี้เองช่วยให้การตกแต่งบ้านเป็นเรื่องง่าย เป็นไอเดียในการจัดวาง
บริษัทจัดกิจกรรม “โครงการเติมฝัน ปันน�้ำใจ ครั้งที่ เฟอร์นิเจอร์ พร้อมสามารถดูภาพ 3 มิติได้แบบ Real-time ทั้งโหมด
5” โดยได้มอบสิ่งของที่จ�ำเป็นและทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิธรรมิกชน ภาพ 360 องศา และโหมด VR (Virtual Reality) และช่วยประมาณ
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก ซึ่งเป็นมูลนิธิสำ� หรับ ราคาการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์โดยคร่าวให้อีกด้วย
เด็กตาบอดและพิการซ�้ำซ้อน ทั้งนี้โครงการนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส� ำหรั บการส่ ง เสริ มงานด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายในองค์กรเองได้จัด Training ให้มีการเรียนรู้และฝึกใช้งาน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
ทั้งระบบ Smart Home และ Application ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่าง
- กิจกรรมจิตอาสา “โครงการด�ำน�้ำ รักษ์ทะเล อาสา คล่องแคล่ว โดยเริ่มจากพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริการ
ปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย”
ซึ่งจะเป็นส่วนงานที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกค้าเป็นล�ำดับต่อไป
บริษัทจัดกิจกรรม โดยพนักงานกลุ่มโครงการ 2 รวม
จ� ำ นวน 44 คน ร่ ว มกั บ ธนาคารจิ ต อาสา ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รอิ ส ระ
โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกันสร้างความสุขเพื่อสังคมไทย ด้วยการแบ่งปันเวลามา
เป็นอาสาสมัคร ท�ำกิจกรรมจิตอาสาช่วยกันท�ำความสะอาดชายหาด
ในโครงการ “ด�ำน�้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย” ที่
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

จากการทดลองติดตัง้ และใช้งานระบบ Home Automation
ในปีทผี่ า่ นมา กับบ้านพักอาศัยจ�ำนวนมากกว่า 1,000 หลัง โดยในปีนเี้ อง
บริษทั ได้เพิม่ การติดตัง้ ระบบ Home Automation ในแบบบ้านใหม่ๆ
เพิม่ เติมอีก ไม่วา่ จะเป็นบ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ซึง่ ระบบฯ
ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการ
ประหยัดพลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งใช้งาน
สะดวกผ่าน Application “Home Touch by L&H” ที่สามารถ
ดาวน์โหลดและติดตั้งบน Smart device ได้อย่างง่ายดาย
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