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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ปี 2562 เป็นปีท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในภาวะ
ถดถอยอย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งสงครามการค้าระหว่าง 2 มหาอำานาจ สหรัฐ
และจนี ทีส่ง่ผลตอ่การเข้ามาลงทุนและโอนกรรมสทิธิ์
อสังหาริมทรัพย์ ไทยของกลุ่มลูกค้าชาวจีน และ
เศรษฐกจิภายในประเทศเอง ที่ไดร้บัผลกระทบจากหนี้
ภาคครวัเรอืนทีม่แีนวโนม้สงูขึน้เปน็ลำาดบั นอกจากนัน้ 
มาตรการ LTV (Loan to Value) ยังมีผลอย่างยิ่ง โดย
ทำาให้บรรยากาศการซ้ือและโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัย
หดตัวลงอย่างชัดเจน  

จากสัญญาณดังกล่าว บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อม
เพื่อให้องค์กรยังคงเดินหน้าและเติบโตต่อไป โดย
ได้ปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในอย่างต่อเนื่อง 
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางการทำางานใหม่ๆ 
ทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพ ลดขัน้ตอนและคา่ใชจ้า่ย อกีท้ัง 
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการพัฒนาโครงการ
ไปยังบ้านพักอาศัยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับอาคาร
ชุดพักอาศัย สร้างรายได้เพ่ิมจากการให้เช่า และ
ขยายบริการทางด้านวิศวกรรมให้กับอาคารสูงต่างๆ 
พัฒนากระบวนการบรหิารประสบการณข์องลกูค้าเพือ่
สร้างการบอกต่อ ในปีน้ี บริษัทยังได้ทำาการสื่อสาร
เพื่อสะท้อนปรัชญาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วย
แนวคิด “ความพอดี ที่ดีกว่า” อันจะส่งผลต่อการรับรู้        
แบรนด์ไปสูก่ลุม่เปา้หมายใหม ่นำาไปสูก่ารขยายตลาด
ไปยังลูกค้ากลุ่มนี้ในอนาคต

แม้การดำาเนินงานในปี 2562 จะเต็มไปด้วยความ
ท้าทายในรูปแบบต่างๆ แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในการ
ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ มี
ความรอบคอบ ระมัดระวังในทุกกระบวนการ ปฏิบัติ
งานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความ
สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งผลให้ในปี 2562 
บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ กล่าวคือ บริษัทได้รับการจัด
อันดับเครดิตองค์กรที่ A- จากทริสเรทติ้ง สะท้อนให้ (อมรศักดิ์		นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร รางวัล Special Recognition for Building 
Communities โดย Property Guru Property Report จากการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ท่ีมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพภายใต้แนวคิด 
“ชุมชนน่าอยู่” 

บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “BEC Awards 2019” จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการร่วมส่ง
แบบอาคารเข้าประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการแสดงความมสีว่นรว่มในการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
และสงัคม รวมถงึการไดร้บัรางวลัหุ้นยัง่ยนื เปน็ปทีี ่4 จากตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ในด้านการประเมนิสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล 
(ESG : Environmental, Social and Governance) และมีความโปร่งใส
และเชื่อถือได้ในทุกมิติ (Thailand Sustainability Investment : THSI) 
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้ยื่น
ขอรับรองใหม่ (Re-Certification) และได้รับการพิจารณาผ่านเป็นรอบ
ที่สองในไตรมาส 3/2562

ตลอดปีที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ท่ามกลาง
อปุสรรคนานปัการ ความรว่มแรงรว่มใจจากทกุคนจะเปน็พลงัขบัเคลือ่น 
ให้องค์กรสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมจึงอยากขอบคุณ
ทุกความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน และ LPN Team ทุกท่าน  
การสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางออ้มจากภาครฐั ภาคเอกชน สือ่มวลชน 
และสถาบันการเงิน รวมถึงความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน ทั้งหมดนี้ เป็นกำาลังใจสำาคัญที่ผลักดันให้บริษัท ไม่หยุดยั้งที่จะ
พฒันาสนิคา้และบรกิารทีดี่ทีส่ดุ บนปณธิานของการสรา้ง “บา้น” คณุภาพ
ที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป 



เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ  ซ่ึงการกำาหนดวิสัยทัศน์จะ

ดำาเนินการใหมท่กุ 3 ปี เพือ่เปน็แนวทางในการดำาเนินธุรกิจและนำาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงความสมดลุของผลตอบแทน

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการดำาเนินงานภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำาหนดพันธกิจในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น.  

(LPN Way) ท่ีหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ ดังน้ี

“เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในมิติผลประกอบการของการดำาเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	 โดยคงไว้ซึ่งความสมดุล และ	ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อ	พัฒนาอย่างยั่งยืน”

มุ่งม่ันดำาเนินการในการ

รักษาภาวะผู้นำาด้านการ

พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย 

ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่า

แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม

และพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย

ในชุมชน โดยท่ียังคงไว้ซ่ึง 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างย่ังยืน  

ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล

คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำาใน

การพัฒนาอาคารชุดพัก

อาศัย ในกลุ่มเป้าหมาย

ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง 

ภายใต้แนวทาง “ชุมชน

น่าอยู่” ด้วยการดำาเนิน

การตามวิ ถี  “อง ค์กร

คุณค่า” เพื่อการพัฒนา

และเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างความสมดุลและ

บูรณาการประสิทธิภาพ 

ของการดำา เนินธุ รกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และ

พัฒนาที่พักอาศัยในมิติ

ผลประกอบการ รวมถึง  

คว าม รั บ ผิ ด ช อบต่ อ 

ผู้มีส่วนได้เสียจากการ 

ดำาเนนิงานเพือ่เปา้หมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำ า ร ง ไ ว้ ซ่ึง คว าม เ ป็น

ผู้นำาตลาด และเพิ่มพูน

ประ สิท ธิภาพด้วยการ

พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย

แบบบูรณาการ เพ่ือการ

สร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ

เ ป็น ผู้นำ า ในการ พัฒนา

ท่ีพักอาศัยในเมืองด้วย 

การสร้างสรรค์และส่งมอบ 

คุณค่าแบบบูรณาการแก่ 

ผู้มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ใ นกา ร

ดำาเนินงาน เพื่อนำาไปสู่

การพัฒนาและการเติบโต

อย่างย่ังยืน

ปี	2551-2553 ปี	2554-2556 ปี	2557-2559 ปี	2560-2562ปี	2548-2550

วิสัยทัศน์ปี 2563-2565

วิสัยทัศน์ในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท

ชุมชนน่าอยู่ องค์กรคุณค่า
คือ ชุมชนลุมพินี ที่ผู ้อยู่อาศัยทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและ

สังคมที่ดี รวมทั้งจิตสำานึกของการร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน

องค์กรที่ได้มีการพัฒนาคุณค่าแบบบูรณาการ ในการดำาเนินงาน

ทุกภาคส่วน เพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

และสังคม
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กลยุทธ์องค์กร

เป้าหมาย วิสัยทัศน์
เราจะสร้างสรรค์ให้การมีบ้านเป็น
เรื่อง “ง่าย” และ “น่าอยู่” ด้วยใจ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในมิติผลประกอบการของการดำาเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลและความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างความภูมิใจ

1 2

4

3

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ผลสำาเร็จของเรา

สร้างความภูมิใจที่ได้เป็น
พนักงาน LPN

ที่ได้เป็นเจ้�ของและใช้บริก�ร

สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าผลิตภัณฑ์
ด้วยการออกแบบและก่อสร้างตาม
มาตรฐาน LPN เพื่อความพอดีในทุกมิติ 

การอยู่อาศัย

เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการตลาด
ด้วยกลยุทธ์และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้า

บริหารโครงการ และการก่อสร้างอย่าง
มืออาชีพ
ร่วมมือกับ LPN Team พัฒนาโครงการ
ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ โดยคำานึง
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย

พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ทำ า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสานงานและบริหารจัดการ เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง

การบริหารลูกค้าด้วยใจ
เข้าถงึ เข้าใจความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ 
มีบริการที่ครอบคลุมครบวงจร เพ่ือ 
ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี

เป็นคนเก่งมือโปร
เก่งงานท่ีทำา และเก่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ดำาเนินงานและตัดสินใจด้วยข้อมูล

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ

เข้าใจวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร
เรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว

สื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันเวลา

สร้างเส้นทางการเติบโตในงาน
จัดเตรียมแผนสืบทอดตำาแหน่ง เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าการบริการ

บริการด้วยแนวคิด ชุมชนน่าอยู่สำาหรับ 
คนทุกวัย เพื่อให้ผู้ได้รับบริการเกิดความ

สะดวกและพึงพอใจสูงสุด

ยกระดับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
สร้างความผูกพันระยะยาว ใส่ ใจใน 
รายละเอียดพิถีพิถันในการบริการ

ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รักษ�ผลตอบแทนและ

คว�มเชื่อมั่น

และมีส่วนร่วมใน “องค์กรน่�อยู่”

สื่อสารคุณค่าและสร้างประสบการณ์
ของแบรนด์ “ความพอดีที่ดีกว่า”

“The Better Balance”

กระจายฐานรายได้
• เร่งระบายห้องชุดค้างขาย

• เพิ่มรายได้จากโครงการบ้านพักอาศัย

• เพิ่มรายได้จากธุรกิจบริการ

• เพิ่มรายได้จากธุรกิจให้เช่า

รักษาสภาพคล่อง
และวินัยทางการเงิน

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

คุณค่าองค์กร
CORE COMPETENCY

BRAND ATTRIBUTES

C-L-A-S-S-I-C, LPN PROACTIVE SERVICES

PROFICIENT, COMPASSIONATE, SYNERGY, 
BALANCING WEALTH, ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

เพื่อบรรลุ
ผลสำาเร็จ

เราจะสร้าง
ความเข้มแข็ง

ให้องค์กร
ในแต่ละมิติ

โดยการ
ขับเคลื่ีอน
องค์กรใน

3 กลยุทธ์หลัก

สอดรับกับ
วิสัยทัศน์
ของเรา
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ผู้ถือหุ้น

ปิยมิตรทางธุรกิจ

รั กษ าอั ต ร าผลตอบ แทน 	 และ
ความเช่ือม่ันในการดำาเนินธุรกิจของ 
องค์กร	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	
และการบริหารความเส่ียงภายใน
สภาวะวิกฤติ

MAINTAIN WEALTH AND TRUST

PARTNERSHIP

ร่วมมือร่วมใจในการประคับประคอง
การดำาเนินงานในทุกภาคส่วน	
เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ

ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย

PRIDE TO BELONG

สร้างความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ
ด้ ว ย ก า ร ส่ ง ม อบคุณค่ า ข อ ง
ผลิตภัณฑ์	และบริการด้วยกลยุทธ์	
“น่าอยู่”	และ	“คุณคือคนสำาคัญ”
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พนักงาน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฒันาศกัยภาพให้เป็นคนเก่งมือโปร	
(Proficient)	พร้อมร่วมมือร่วมใจใน
การมีส่วนร่วมผลักดัน	การดำาเนินงาน
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียตามแนวทาง	6	GREEN	
LPN	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ZERO WASTE SUPPLY CHAIN

PROUD TO BE LPN



LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

C L A

8 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ  

“การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C”  

ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำาเนินธุรกิจท่ีทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำาไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร 

(Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ 

เปา้หมาย ทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ และขบัเคลือ่นองคก์รไปสู ่“การพฒันาและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื” (Sustainable Development)

การตระหนักถึ งความสำ าคัญ
ของการใช้ทรัพยากรด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุง่เนน้ลดตน้ทนุทัง้ตน้ทุนตรง
และต้นทุนแปร รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ส่วนเกินในทุกส่วนงานอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยคำานึงถึงคุณภาพ 
ของงานเป็นเป้าหมายสำาคัญ

การคดิใหมท่ีย่ดืหยุน่และแตกตา่ง
จากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค 
เพือ่ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง พฒันา 
และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำาไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดย
มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และความ
ก้าวหน้าขององค์กร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่
ทำางานร่วมกันมายาวนาน ด้วย
ความไว้วางใจและเป็นธรรม 
ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ
พัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน 
เพื่อบรรลุความสำาเร็จร่วมกัน

Cost with Quality

บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

C-L-A-S-S-I-C
สมรรถหลักองค์กร
(Core Competency)

Corporate Values
ค่านิยมองค์กร

Lateral Thinking

คิดนอกกรอบ

Alliance

ปิยมิตร

Continuous Development

Cost Leadership Dynamic LPN Team
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การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ทำ า งานและการแก้ ไข ปัญหา 
ด้วยการคิดเร็ว ทำาเร็ว ใส่ใจใน 
รายละเอยีด เพ่ือให้งานมคีณุภาพ
และเสร็จก่อนกำาหนดหรือเร็วกว่า
เดิมจนลำ้าหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดใน 
มุมมองของเขาและแสดงออก
อย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่าง
ครบวงจร ดว้ยความเตม็ใจและเกนิ 
ความคาดหมาย เพื่อเพ่ิมคุณค่า
การบริการและความประทับใจ

การปฏิบัติ ตนต่อองค์กรและ 
ทำ า ธุ รกิ จกั บผู้ เ กี่ ย ว ข้องด้ วย 
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส 
ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

การรวมพลงัเปน็หนึง่เดียวกัน โดย
การร่วมมือร่วมใจทำางาน ร่วมกัน
รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในงานหรือกิจกรรมของ
บริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำานึก
การแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อ 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ONE LPNCorporate GovernanceHuman Centric

Speed with Quality

รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

Service Minded

ใจบริการ

Integrity

จริยธรรม

Collaboration

ร่วมมือร่วมใจ

Respect to Stakeholders
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C-L-A-S-S-I-C
สมรรถนะหลักองค�กร (Core Competency)

CORPORATE VALUES
ค�านิยมองค�กร



สรุปภาพรวมการดำาเนินงานปี 2562

รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า10

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายท่ีผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต้องเผชิญกับภาวะอุตสาหกรรมถดถอยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว 
เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนท่ามกลาง 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงใน
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ท่ีศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยี  
ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ ผนวกกับประสบการณ์ในการฟันฝ่าวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ 
ในปี 2540 ทำาให้บริษัทตระหนักว่าการดำาเนินธุรกิจไม่สามารถทำาใน 
รูปแบบเดิมได้อีกต่อไป 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด บริษัทได้ปรับวิสัยทัศน์และวางกรอบการทำางานอย่างต่อเนื่อง

ตัง้แตป่ ี2560-2562 โดยมุง่เนน้ทีก่าร “สร้�งคว�มสมดลุ และบูรณ�ก�ร

ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์และพัฒน�ที่พักอ�ศัย 

ในมิติท่ีสร้�งผลประกอบก�รท่ีเติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พ รวมถึง 

คว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจ�กก�รดำ�เนินง�นเพื่อเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”

ในปี 2560 บริษัทกำาหนดทิศทางการทำาธุรกิจให้เป็นปีแห่งการปรับเปล่ียน 
(Year of Shift) ต่อเน่ืองมาถึงปี 2561 ท่ีกำาหนดกลยุทธ์ให้เป็นปีแห่ง 
การเปล่ียนแปลงในทุกมิติ (Year of Change) และปี 2562 เป็นปีแห่ง
ความเป็นเลิศท้ังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Year of Excellence) 
เพ่ือตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายใต้ 
การทำางานแบบบูรณาการของทีมงานท้ังการออกแบบ ก่อสร้าง และการบริการ 
หลังการขายแบบครบวงจร เพ่ือส่งมอบท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ ภายใต้
แนวคิด “ความพอดี ท่ีดีกว่า” เป็นความพอดีในคุณภาพของการออกแบบ 
การก่อสร้าง และการบริการ ท่ีเน้นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 
จากการดำาเนินงานของบริษัท ท้ังลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน 
และสังคมส่วนรวมเพ่ือเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

การพัฒนาภายใต้แนวคิดแห่งความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ดังกล่าว ทำาให้ในปี 2562 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 
(มหาชน) สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่โดยเฉพาะ 
ลูกค้าในกลุ่ม Gen Y นอกจากน้ัน ยังได้ต่อยอดการพัฒนาการออกแบบ
เพ่ือตอบโจทย์และรักษาฐานการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยในระดับกลางล่าง รวมท้ังขยาย 

ฐานลูกค้าจากอาคารชุดพักอาศัยสู่โครงการบ้านพักอาศัยในตลาด 
ระดับกลางล่าง และเตรียมพัฒนาโครงการระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ 
“BAAN 365” ท่ีจะเปิดตัวในปี 2563 อีกโครงการหน่ึง

โดยในปี 2562 บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างรายได้ประจำา  
(Recurring Income) อย่างต่อเน่ือง ผ่านบริษัทลูกอย่างบริษัท ลุมพินี  
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด ในฐานะท่ีเป็นผู้นำาในธุรกิจบริการ  
โดยมีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ คือ การบริหารชุมชนท้ังภายในและภายนอก
โครงการของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) รวมถึง
งานบริการด้านวิศวกรรมและธุรกิจนายหน้า บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ  
เพ่ือสังคม จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอยู่อาศัย
ในโครงการ เช่น งานบริการความสะอาด งานบริการต้อนรับ เป็นต้น อีก
ท้ัง บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด ดำาเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษา 
ด้านอาคารเขียวกับหน่วยงานราชการและเอกชน และ บริษัท ลุมพินี  
โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ท่ีเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานเพื่อให้ลดต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ในปี 2562 บริษัทยังได้จัดต้ังบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)  
กับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 เพ่ือพัฒนาอาคาร
สำานักงานบนถนนพระราม 4 ด้วยงบลงทุน 1,500 ล้านบาท เป็นส่วนหน่ึง
ของการขยายธุรกิจท่ีสร้างรายได้ประจำาให้กับบริษัทในระยะยาว

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้นำาทรัพย์สินท่ีมีอยู่ออกมาบริหารจัดการ 
ให้สามารถสร้างรายได้จากการเช่าให้กับบริษัท เช่น การนำาห้องชุดใน 
โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F ท่ีพัฒนาเพ่ือขายมา 
ปรับเปล่ียนเป็นการเช่า โดยมีจำานวนห้องท่ีจะสามารถนำามาปล่อยเช่า 
800 ห้องในปี 2562

การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว ทำาให้บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  
จำากัด (มหาชน) ในปี 2562 มีรายได้รวม 10,040.40 ล้านบาท และ 
กำาไรสุทธิ 1,256.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.16 และร้อยละ 8.14 ตาม
ลำาดับจากปี 2561 ท่ีมีรายได้รวม 11,301.89 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 
1,367.89 ล้านบาท เป็นส่วนของรายได้จากการให้เช่าและการบริการ 
(Recurring Income) 1,063.80 ล้านบาท 

โดยในปี 2562 บริษัทมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จจำานวน 
 6  โครงการ จำานวน 2,997 ยูนิต มูลค่ารวม 7,149 ล้านบาท และมีโครงการ
บ้านพักอาศัยสร้างเสร็จ 2 โครงการ คือ ลุมพีนี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ 
-ป่ินเกล้า (เฟส2) และบ้านลุมพีนี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม 
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ในปนีี ้บรษิทัมยีอดขาย (Presale) รวม 7,000 ลา้น
บาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการเปิดตัวโครงการ
อาคารชุดใหม่ จำานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 2,100 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ได้แก่ ลุมพีนี วิลล์ 
สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี มูลค่าประมาณ 600 
ล้านบาท และ ลุมพีนี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 มูลค่า
ประมาณ 600 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด
สำานักงาน ได้แก่ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร 
(อาคาร B) มูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท และ
โครงการบ้านพักอาศัยจำานวน 3 โครงการ มูลค่า
รวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ที่เน้นการพัฒนา
บ้านแฝดและทาวน์โฮมในราคาที่เป็นเจ้าของได้ 
ได้แก่ ลุมพีนี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2 
มูลค่าประมาณ 970 ล้านบาท ลุมพินี ทาวน์วิลล์  
ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า (เฟส 2.2) มูลค่าประมาณ 
280 ล้านบาท และ ลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต  
คลอง 2 เฟส 2 มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีโครงการ
ที่ขายรอโอน (Backlog) รวมมูลค่าประมาณ 7,000 
ล้านบาท จากโครงการอาคารชุดพักอาศัยและ 
บ้านพักอาศัย ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมด
ในปี 2563 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติจ่าย
เงินปันผลประจำาปีงวดปี 2562 ในอัตราหุ้นละ  
0.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทไปแล้ว ในวันที่ 5 กันยายน 
2562 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 
0.40 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม
ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำาหนดวันที่
ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ ์
2563 และกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และ
กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563  

จากการที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ตลอด 30 ปี 
ของการดำาเนินงาน ทำาให้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

ร�งวัลท�งด้�นผลก�รดำ�เนินง�น

• บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
 ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” สะท้อนถึงการเป็นองค์กร 
 ที่มีความมั่นคง ภายใต้ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น มีความชัดเจนของ 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ 
 บริหารต้นทุนการก่อสร้าง ตลอดจนการดำาเนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม  
 มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ 

• Property Guru Property Report มอบรางวัล Special Recognition for  
 Building Communities ให้กับบริษัทในงานประกาศผลรางวัล “Property  
 Guru Thailand Property Awards 2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการ 
 ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
 ที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพภายใต้ กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” 

ร�งวัลท�งด้�นบรรษัทภิบ�ล

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอันดับให้บริษัทเป็น 
 บริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) 

ร�งวัลท�งด้�นคว�มยั่งยืน

• สถาบันไทยพัฒน์ จัดอันดับให้บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มี 
 การดำาเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100:  
 Environmental, Social and Governance) ประจำาปี 2562 เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  
 Investment : THSI)  ให้กับบริษัทเป็นปีที่ 4 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบ 
 องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2019) 

ร�งวัลท�งด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบฉลาก 
 รับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2019” 
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(ปรับปรุงใหม่)

*   คิดจากจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ย 
**   รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
    หมายเหตุ :  1. เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
                2. รายได้รวม หมายถึง รายได้ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

18,557.92
6,645.33
8,510.52
498.36

1,226.86

3,183.25
1,112.78
6,147.28
1,475.70

12,410.63

14,650.64
13,855.41
9,519.40
4,336.00
2,176.23

8.41
1.47

14.85
18.14
11.40
0.90

21,006.73
11,469.21
5,495.63
932.58

1,254.65

4,469.27
1,644.66
8,592.92
1,475.70

12,413.81

2,9654.88
8,719.77
6,238.95
2,480.82
1,062.32

8.41
0.72

11.00
8.56
5.37
0.90

สินทรัพย์รวม 
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สินค้าคงเหลือ 
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
หนี้สินรวม 
หุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายได้รวม
รายได้จากการขาย 
ต้นทุนขาย
กำาไรขั้นต้นจากการขาย 
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*
กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)*
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

21,250.21
9,243.16
7,684.91
943.10

1,624.88

3,246.08
1,989.16
8,315.57
1,475.70

12,934.64

11,301.82
10,187.25
7,059.97
3,127.28
1,367.27

 8.77 
0.93

12.11
10.79
6.47
0.60

23,473.35
9,614.33
9,429.68
648.74

1,928.09

3,475.64
4,148.00

10,314.25
1,475.70

13,159.10

10,034.06
8,717.30
5,954.24
2,763.06
1,256.04

 8.92 
0.86

12.51
9.63
5.62

**

19,625.30
10,703.18
5,589.38
563.78

1,169.71

2,933.57
  2,192.10 
8,044.05
1,475.70

11,581.25

16,673.64
15,981.26
11,010.49
4,970.77
2,413.40

 

  7.85 
1.64

14.47
21.95
12.25
1.90

สรุปข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

25612562 2560 2559 2558



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 13

งบดุล 2562

งบกำาไรขาดทุน 2562

อัตราส่วนทางการเงิน 2562

สินทรัพย์รวม

23,473.35
หนี้สินรวม

10,314.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น

13,159.10

2558 :           19,625.30

2559 :           18,557.92

2560 :              21,006.73

2561 :               21,250.21

2562 :                 23,473.35

2558 :                  11,581.25

2559 :       12,410.63

2560 :      12,413.81

2561 :       12,934.64

2562 :        13,159.10

2558 :                          8,044.05

2559 :     6,147.28

2560 :          8,592.92

2561 :         8,315.57

2562 :              10,314.25

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

10,034.06
รายได้จากการขาย

8,717.30
กำาไรสุทธิ

1,256.04
กำาไรขั้นต้นจากการขาย

2,763.06
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ประวัติบริษัท

2532

2545

2535

LPN มุ่งพัฒน�ต่อเนื่อง 

สร้�ง “ชุมชนน่�อยู่”

รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า14

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

เริ่มต้นธุรกิจกับก�รพัฒน�

โครงก�ร ลุมพินี ท�วเวอร์  

อ�ค�รสำ�นักง�นสูง 38 ชั้น 

บนถนนพระร�ม 4

จัดตั้งบริษัท 
ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 
มาเนจเมนท์ จำากัด (LPP)
เพื่อบริหารอาคาร
หลังการส่งมอบ

2537

2548 2549 2550

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ด้วยปณิธาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
อย่างจริงใจ”

ลงทุนในบริษัท Elec & Eltek 
(Guangzhou) Real Estate 
Development Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศจีน

เริ่มกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” 
ที่มุ่งเน้นในการบริหารคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้พักอาศัย

ขยายกรอบการพัฒนาโครงการ
ขนาดเล็กไปสู่ชุมชนเมืองขนาดย่อม 
(Small Size Township)

พัฒนาแบรนด์ ลุมพินี 
คอนโดทาวน์ สำาหรับ
กลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง

ทุกแบรนด์ลุมพินี ได้รับการตอบรับ
อย่างสูง เกิดนวัตกรรมทางการขาย
ด้วยกลยุทธ์การออก Tag

สื่อสาร
แบรนด์ ลุมพินี 
ผ่านแคมเปญ 
30 Happy Days 
ได้รับเสียงสะท้อน
ด้วยความสุขของ
ผู้อยู่อาศัยจาก 
Door Hanging กว่า 3,000 ชิ้น

2546
ปิดการขายโครงการ
ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 
หมดภายใน 1 ชั่วโมง

2547
จัดกิจกรรม LPN Family Day 
เพื่อขอบคุณลูกค้า และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ 
จำากัด จากร้อยละ 25 
เป็นร้อยละ 33.33

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมด เพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ

City Condo ทุกโครงการ ประสบความสำาเร็จอย่างสูง

ตั้งเป้�หม�ยในก�รเป็นผู้นำ�ในก�รพัฒน�อ�ค�รชุด

CONDOTOWN
 “ชุมชนน่�อยู่”

30
Happy
Days
ÍÂÙ‹·Õè¹ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
¢Í¢Íº¤Ø³

ยุคก่อตั้ง จุดเริ่มต้นแห่งความสำาเร็จ



2540

2544

ขย�ยฐ�นก�รพัฒน�โครงก�รสู่ต่�งจังหวัด

ภ�ยใต้แบรนด์ “ลุมพินี พ�ร์คบีช”

ร่วมกับ TK Park พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้วยแนวคิด 
“ห้องสมุดมีชีวิต”

จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด  (LPC) 
ประกอบธุรกิจบริการรักษาความสะอาด เพื่อสร้างอาชีพ รายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาส ในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 15

วิกฤติองค์กร 

ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ

เข้าสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ

อัตราหนี้สินต่อทุน 3 : 1 ขาดแคลนเงินสดอย่างรุนแรง

ลดจำานวนพนักงาน แต่ยังดำาเนินกิจกรรมการขายอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยแรงสนับสนุนจากปิยมิตร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

2539 2541-2542

2551-2552 2554

ลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.

คอนกรีต จำากัด ซึ่งประกอบ

ธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง

พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Green” ท่ีมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

แนวคิด From Corporate ESR to Community ESR ก่อให้
เกิดชมรมลุมพินีอาสา จากครอบครัวลุมพินีหลายชมรม 
โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์

พัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค” ท่ีเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์ 
ด้วย “สวนรวมใจ” พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีส่งต่อความสุขร่วมกัน

ถอนการลงทุนในบริษัท 
Elec & Eltek (Guangzhou) 
Real Estate Development Ltd.

ถอนการลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.
คอนกรีต จำากัด

เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำาเร็จ
มูลค่ารวม 3,705 ล้านบาท

ค้นพบความเป็นตัวตนของ LPN 
และโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ

ช่วง Turn Around สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และพนักงาน 

เริ่มต้นแนวคิด “City Condo” ด้วยการพัฒนาห้องชุด LPN Design 30 ตร.ม.

พัฒนากระบวนการก่อสร้าง โดยทุกโครงการก่อสร้างเสร็จไม่เกิน 1 ปี

กำาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ด้วย C-L-A-S-S-I-C

ก่อตั้ง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด ร่วมกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 
จำากัด เพ่ือพัฒนาโครงการ “อาคารสร้างค้าง”

ค้นพบตัวตน LPN กับก�รพัฒน� City Condo

ค้นพบตัวตนและโอก�สท�งธุรกิจในสภ�วะวิกฤติ 

PARK PARKBEACH



2561

2555 2556
ให้ความสำาคัญกับกลุ่มเป้าหมายสูงวัยด้วยแนวคิด “ครอบครัว
สุขสันต์” (Pleasure Family) เพ่ือให้ “ชุมชนน่าอยู่” ตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตร่วมกันของคนวัยทำางานและคนสูงวัย

มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

จัดตั้งสถาบัน แอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) พัฒนาองค์ความรู้
และจัดอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร

ริเริ่มแนวคิดการพัฒนา “ชุมชนเมืองน่าอยู่” 
ด้วยห้องชุดกว่า 10,000 ยูนิต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบ้านหลังแรก กับโครงการลุมพินี 
ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่

ร่วมกับบริษัท ซี.พี.ออลล์ จำากัด (มหาชน) เพ่ือ
แบ่งปันคุณค่าองค์กร (Creating Shared Value 
: CSV) ในการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกใน
โครงการให้สมบูรณ์แบบ

ปีแห่งก�รเปลี่ยนแปลง

2560
รองรับภาวะถดถอย สร้างความต่อเนื่องใน
การดำาเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจบริษัท
ออกเป็น กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และกลุ่มธุรกิจให้บริการ และขยายการให้
บริการสู่ภายนอก

ซ้ือกิจการบริษัท วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด 
และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ลุมพินี วิสดอม 
แอนด์ โซลูชั่น จำากัด (LWS) ทำาหน้าที่วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกลุ่ม
บริษัทในเครือ

พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยระดับพรีเมียมให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-บน 
ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี ซีเล็ค เต็ด” โครงการ 
“ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย” 
เจาะกลุ่มผู้หญิงวัยทำางาน พร้อมปรับโฉม
การออกแบบภายในและภายนอก รวมถึง
ห้องชุด “New LPN Design” เพิ่มตู้เสื้อผ้า
แบบ Walk-in Closet, Bay Window และ
นำาเทคโนโลยี Smart Room ระบบการ
สั่งงานอัจฉริยะ เปิด-ปิดไฟฟ้าห้องชุดผ่าน
มือถือ มาใช้อำานวยความสะดวกและ
เพิ่มความปลอดภัยตลอดการเข้าพักอาศัย

กลับมาพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับภาพ
ลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น 

พัฒนาผลิตภัณฑ์แนวราบระดับพรีเมียม 
ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมภายใต้แบรนด์ 

รองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการอยู่ร่วมกัน
แบบครอบครัวใหญ่ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ต้องการขยายครอบครัว

ขยายธุรกิจไปยัง “ออฟฟิศคอนโด” รูปแบบ
มิกซ์ยูสที่ประกอบด้วยอาคารชุดสำานักงาน
และอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน 
นำาร่องด้วยโครงการ “ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี 
จตุจักร” สามารถปิดการขายได้ 100% 
จากยูนิตที่เปิดขายทั้งหมด

สร้างรายได้ประจำาจากการปล่อยเช่าโครงการ
พร้อมอยู่ เช่น โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป 
รังสิต-คลอง 1” “ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์
-บางแวก” พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก 
รองรับความต้องการของลูกค้าที่อยากมีบ้าน
แต่ยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อ รวมถึงนักลงทุน

พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche) ภายใต้แบรนด์ “เดอะ ซีเล็คเต็ด 
เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.” เจาะกลุ่ม
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับ 
อย่างดีเยี่ยม สามารถปิดการขายได้ภายในเวลา
เพียง 2 ชั่วโมง

ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด 
บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) และบริษัท 
ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท กมลา 
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด พัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์
ซีเนียร์ลิฟวิ่งระดับพรีเมียมในจังหวัดภูเก็ต 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่เกษียณอายุ

นำามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 
มาใช้ในธุรกิจบริการเพื่อเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

ปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) 
รองรับกลยุทธ์การขยายขอบเขตการพัฒนา
โครงการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ภายใต้จุดยืนของแบรนด์ที่ให้ความสำาคัญ
สูงสุดกับคน สร้างสังคมน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
และองค์กรน่าอยู่ที่สอดคล้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ปีแห่งก�รปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงโครงสร้�งกรรมก�รบริษัท โครงสร้�งก�รบริห�รง�น 

และแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูง 2 ตำ�แหน่ง คือ หัวหน้�คณะเจ้�หน้�ที่

บริห�รด้�นกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO) และหัวหน้�

คณะเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นก�รเงิน(Chief Financial Officer : CFO)
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2562

2557 2558
เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาและ
เติบโตอย่างยั่งยืน  ภายใต้กลยุทธ์ 
“6 GREEN LPN”  ที่รับผิดชอบต่อ
ผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 
8 กลุ่ม ใน 10 กระบวนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่งมอบบ้านหลังแรกให้กับสมาชิก 
“ชุมชนเมืองน่าอยู่” ลุมพินี ทาวน์ชิป 
รังสิต-คลอง 1 เฟส 1

ต่อยอดแนวคิดการสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” เพื่อ “ชุมชนน่าอยู่” 
ที่ยั่งยืน ภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”

พัฒนาต้นแบบโครงการสีเขียว LPN Signature Green Project 
ภายใต้มาตรฐานการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการแรก กับโครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา

ต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” สู่ “ชุมชนน่าอยู่ 
สำาหรับคนทุกวัย” ด้วย “Universal Design” 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนทุกวัย และคุณค่า
บริการผ่านกิจกรรมและการดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย
                         
ร่วมมือกับสำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ใช้พื้นที่กว่า 100 ชุมชนในโครงการ 
พัฒนากิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัย 
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและทักษะ
ด้านสุขภาพของผู้จัดการชุมชน 

ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ที่ระดับ “A-” สะท้อน
ความมั่นคงขององค์กรด้วยผลการดำาเนินงานที่
โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการ มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการ
ก่อสร้าง การดำาเนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม
มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เพียงพอ

ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด (NYE) 
จัดตั้งบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด” 
เพื่อพัฒนาอาคารสำานักงานและร้านค้าปลีก
ให้เช่า บนทำาเลศักยภาพริมถนนพระราม 4      

ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการออกแบบ
อาคารตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code : BEC) 

พัฒนารูปแบบห้องชุด 

2 ห้องนอน รูปแบบใหม่ ขนาด 35 ตร.ม. 
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ลงตัว
ทุกประโยชน์ใช้สอย

พัฒนาธุรกิจบริการใหม่ “LPN Living Solution” 
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยครอบคลุมบริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด 
ปรับปรุงอาคารชุด และออกแบบปรับปรุง
ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบครบวงจร

เดอะ ลุมพินี 24 โครงการพิเศษที่บริษัทพัฒนาขึ้น 
ในโอกาสครบรอบ 24 ปีเสร็จสมบูรณ์ และเริ่ม
ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ เป็นโครงการระดับไฮเอนด์
โครงการแรกของบริษัท ที่ประสบความสำาเร็จ 
ในด้านยอดขายเป็นอย่างสูง 

ส่งมอบลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา รีสอร์ทคอนโด
แห่งแรกริมหาดชะอำา ยกระดับงานบริการเสมือน
โรงแรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบ
ตามมาตรฐาน “LPN Signature Green Project” 
และการอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่บนที่ดินเดิมกว่า 
100 ปี

ออกแคมเปญโฆษณาสื่อสารแบรนด์ 
เพื่อถ่ายทอดปรัชญาการสร้างบ้านในแบบของ 
LPN ภายใต้แนวคิด 

คือ การสร้างบ้านที่พอดีกับชีวิตจริง 
ซึ่งมาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ 
 1. พอดีกับการออกแบบ 
 2. พอดีกับบริการ 
 3. พอดีกับการใช้ชีวิต 
ทำาให้ LPN เป็นที่อยู่อาศัยที่พอดีกับ
การใช้ชีวิตที่สุด

พัฒนาโครงการ เดอะ ลุมพินี 24 
บนถนนสุขุมวิท เพื่อขยายฐานสู่
กลุ่มลูกค้าระดับบน

เริ่มใช้นวัตกรรมหุ่นจำาลอง
ฐานข้อมูลอาคาร (Building 
Information Modeling : BIM) 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้างโครงการ

ถอนการลงทุนในบริษัท แกรนด์ 
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด

มุ่งสู่ “องค์กรคุณค่�”

LPN เติบโตอย่�งยั่งยืน

ปีแห่งก�รฝ่�พ�ยุ

“คว�มพอดี ที่ดีกว่�”

ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นเพื่อ

คว�มยั่งยืนในทุกภ�คส่วน ต�มแนวท�ง 

“6 GREEN LPN” 

เตรียมแผนรองรับปัจจัยลบภ�ยใต้ภ�วะถดถอยที่ปร�กฏชัดเจน ด้วยก�รเปิดตัว

โครงก�รในทำ�เลศักยภ�พให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้�หม�ย รวมถึงขย�ยง�น

ด้�นธุรกิจบริก�รให้รองรับคว�มต้องก�รทั้งก�รบริห�รชุมชน 

ง�นบริก�รด้�นวิศวกรรม และธุรกิจน�ยหน้�

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 17

LPN NEW DESIGN



รางวัลที่บริษัทได้รับ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�งวัล
ด้�นผลก�รดำ�เนินง�น

ร�งวัล
ด้�นคว�มยั่งยืน

ร�งวัล
ด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ร�งวัล
ด้�นบรรษัทภิบ�ล
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บริษทัได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ 
“A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด สะทอ้นถึง 
การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง ภายใต้ผลการ
ดำาเนินงานที่โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง 
ตลอดจนการดำาเนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม 
มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เพียงพอ 

บริษัทได้รับรางวัล Special Recognition for 
Building Communities โดย Property Guru 
Property Report ในงานประกาศผลรางวัล 
“Property Guru Thailand Property Awards 
2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” 

บริษัทได้รับการจัดลำาดับเป็น 1 ใน 100 บริษัท
จดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดดเด่น ด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100 : 
Environmental, Social and Governance) 
ประจำาปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีท่ี 5  
ติดต่อกัน

บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 (Thailand  

Sustainability Investment : THSI) ในงาน

ประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน 

(SET Sustainability Awards 2019) จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์
อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2019” 
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตรา
สัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับการพิจารณารับรองในระดับ 4 
(Certified) เป็นรอบที่ 2 จากการยื่นขอรับรอง
ใหม่ (Re-Certification) จากโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC)



ร�งวัล
ด้�นผลก�รดำ�เนินง�น

ร�งวัล
ด้�นคว�มยั่งยืน

ร�งวัล
ด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ร�งวัล
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ร�งวัล
ด้�นบรรษัทภิบ�ล

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตรา
สัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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บริษทัได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ 
“A-” มีแนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง 
จำากัด สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีความ
มั่นคง ภายใต้ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น 
มีความชัดเจนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
บริหารต้นทุนการก่อสร้าง ตลอดจนการดำาเนิน
นโยบายการเงินอย่างรัดกุม มีเสถียรภาพ และ
มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ 

บรษิทัไดร้บัรางวัลดเีย่ียม จากการประกาศรางวัล
รายงานความยัง่ยนืประจำาป ี2561 (Sustainability  
Report Award 2018) จากสมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

บริษัทได้รับรางวัลด้านองค์กรแห่งความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG 100) ประจำาปี 2561 จากสถาบันไทย
พัฒน์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

บรษัิทได้รบัรางวลัหุน้ย่ังยนื เปน็ปทีี ่3 (Thailand   
Sustainability Investment : THSI) ในงาน
ประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน 
(SET Sustainability Awards 2018) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์
อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2018” จาก 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

บรษัิท ลุมพนิ ีพรอพเพอรต้ี์ มาเนจเมนท ์จำากดั 
ได้รบัมอบโลเ่ชดิชเูกยีรต ิ“โครงการความรว่มมือ
ระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนในการเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์” จากกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม



2560 2559

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี 
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 
5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับรางวัลชมเชย (Recognition) 
จากการประกาศรางวัลรายงานความย่ังยืน 
ประจำาปี 2560 (Sustainability Report Awards  
2017) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทได้รับรางวัลด้านองค์กรแห่งความย่ังยืน
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG 100) ประจำาปี 2560 จากสถาบัน 
ไทยพัฒน์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่าน
กระบวนการรับรองในระดบั 4 (Certified) จาก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC)

โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 ของ
บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ดี เด่น” ประเภทอาคาร
ชุดราคาย่อมเยา โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Agency for 
Real Estate Affairs)

บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนท่ีมี
ผลการดำาเนินงานดีเด่น” (Outstanding  
Company Performance Awards 2016) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยั่งยืนยอดเยี่ยม” (Best Sustainability  
Awards 2016) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ี
มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 10,000-30,000 
ลา้นบาท จากตลาดหลกัทรพัยแ์หป่ระเทศไทย 

บริษัทเป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่มี
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment : THSI) เปน็ปทีี ่2 ตดิตอ่กนัจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกาศ
รางวัลรายงานความย่ังยืนประจำาปี 2559 
(Sustainability Report Awards 2016) จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
บรษิทัไดร้บัรางวลัดา้นองคก์รแหง่ความยัง่ยนื

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2  
ติดต่อกัน

บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตร (Recognition)  
ท่ีเป็นผู้ริเริ่มจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืน 
(Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development  
Goals (SDGs) 17 ขอ้ ท่ีสหประชาชาตปิระกาศ 
เป็นเป้าหมายโลก จากสถาบันไทยพัฒน์ 

บริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์ 
พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ
อาคาร “Building Energy Code” (BEC) 
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า20
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บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บรษิทัไดร้บัรางวัล “บรษิทัจดทะเบยีนดา้นการ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม” (SET 
Social Enterprise Investment Awards) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเป็น 1 ใน 9 บริษัท ในกลุ่มบริษัท 
จดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง  
30,000-100,000 ล้านบาท ที่ได้รับคัดเลือก 
เขา้รบัการพิจารณารางวลั “บรษิทัจดทะเบยีน
ด้านความย่ังยืนยอดเย่ียม” (SET Sustainability  
Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนท่ีมี
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment : THSI) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บรษิทัไดร้บัรางวัลดา้นองคก์รแหง่ความยัง่ยนื
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทได้รับรางวัล Recognition จากการ
ประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำาปี 
2558 (Sustainability Report Awards 2015) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บรษิทัไดร้บัการประเมนิคณุภาพในระดบัดเีลศิ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

บริษัทได้รับการประเมินระดับการพัฒนา
ความย่ังยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ใน 2 ด้าน  
โดยด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและ 
สิ่งแวดล้อมได้รับการประเมินในระดับ 3  
(ผสานเข้ากลยุทธ์) ส่วนด้านการป้องกัน 
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์ รัปชันได้รับ 
การประเมนิในระดบั 2 (ประกาศเจตนารมณ)์

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับ
การเสนอชื่อเข้าชิง SET Awards 2014 ใน
สาขา Best CEO Awards จากสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และสมาคมส่ ง เสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

บรษัิทไดร้บัการจดัอนัดบัให้เปน็บรษิทัทีม่กีาร
กำากบัดแูลกจิการในระดบัดเีลศิ (ระดบั 5 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทที่มีอัตราการ
เติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด” ใน
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จาก
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์จากกรม
สรรพากร ในฐานะผู้เสียภาษีที่ดี ควรค่าแก่
การยกย่อง และเป็นการรับรองผู้ประพฤติดี
ด้านภาษีอากร

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 21
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บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทัไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 18 บรษิทั 
ที่มีสิทธิได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้าน
ผลการดำาเนนิงานยอดเยีย่ม” (Best Company  
Performance Award) ในกลุ่มบริษัทที่มี 
มูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 10,000 ล้านบาท 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
ของบริษัท ได้รับโล่รางวัลอสังหาริมทรัพย์
ดีเด่น ประเภทอาคารชุดราคาย่อมเยาจาก 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก
สำานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้
บริหารจัดการโครงการที่มีความโดดเด่นด้าน
การบริหารจัดการความปลอดภัย “อาคาร
ปลอดภัย อุ่นใจท้ังเมือง” จากโครงการ 
ลุมพินี เพลส รัชโยธิน และ โครงการลุมพินี 
เพลส พระราม 9-รัชดา 

บริษทัไดร้บัการประเมนิคณุภาพในระดบัดเีลศิ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
2555 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย โดยได ้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัให้เปน็บรษัิทท่ีมกีาร
กำากบัดแูลกจิการในระดบัดเีลศิ (ระดบั 5 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บรษิทัไดร้บัรางวลั Thailand Most Innovative  
Companies 2011: In Search of Sustainable  
Innovation โดยบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทใน
กลุม่ Non-Service ท่ีไดร้บัรางวลันี ้ซึง่จัดขึน้ 
โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

หลกัทรพัยข์องบรษัิท “LPN” ไดร้บัคดัเลอืกให้
อยู่ในกลุ่ม SET High Dividend 30 Index 
(SET HD)

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในระดับ
ดีเยี่ยมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
2554 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น 
ปทีี ่2 ตดิตอ่กนั จากสำานกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผู้บริโภค สำานักนายกรฐัมนตร ี(สคบ.) 
ในฐานะ “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี 
ประจำาปี 2552-2553”

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้
รับการเสนอชื่ อ เข้ าชิ ง SET Awards 
2010 ในสาขา Best CEO Awards จาก
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

แคมเปญการสื่อสารการตลาด “30 Happy 
Days” และ “Happiness of Caring” ได้รับ
รางวัล Certificate of Excellence 2010 
ในหมวด Interactive and Digital Media  
(Web-site Design) จาก Bangkok Art  
Directors Association (BAD Award)
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บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็บรษิทัทีม่กีาร
กำากบัดแูลกจิการในระดับดมีาก (ระดบั 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บรษัิทไดร้บัการจดัอนัดบัให้เปน็บรษิทัทีม่กีาร
กำากบัดแูลกจิการในระดับดมีาก (ระดบั 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทท่ีมีการ
กำากับดูแลกิจการในระดับดีมาก (ระดับ 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าชิงรางวัล SET Awards 2006 ประเภท 
Best Performance ในหมวด Property & 
Construction

บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัให้เปน็บรษัิทท่ีมกีาร
กำากบัดแูลกจิการในระดับดมีาก (ระดบั 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษั ท ได้ รั บ รางวั ล  “ผู้ ป ร ะกอบธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีดีประจำาปี 2550-2551” 
จากสำานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
สำานักนายกรัฐมนตรี (สคบ.) 

บริษัทเป็น 1 ใน 7 บริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ได้รับการจัดอันดับ “200 Best Under  
A Billion” ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก
นิตยสาร Forbes Asia
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พัฒนาการคอนโดมิเนียม แบรนด์และ “ชุมชนน่าอยู่”
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

5 โครงก�ร
1,800 ยูนิต

10 โครงก�ร
3,600 ยูนิต

22 โครงก�ร
8,600 ยูนิต

47 โครงก�ร
33,000 ยูนิต

94 โครงก�ร

94,000 ยูนิต

พัฒนาแบรนด์ 

“ลุมพินี เซ็นเตอร์”

สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย
ระดับกลาง-ล่าง

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง
องค์กรและบริษัท ลุมพินี  
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์  
จำากัด เพื่อให้บริการหลัง 
การขาย โดยโครงการ 
ในช่วงนั้น ได้แก่ ลุมพินี 
ทาวเวอร์ ลุมพินี เพลส 
แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ 

ความสำ า เ ร็จจากการ
พัฒนาโครงการ นำาไปสู่ 
ก า ร จดทะ เบี ยน เ ข้ า
ตลาดหลักทรัพย์ ในปี 
2537 และพัฒนาโครงการ 
ในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น มินิออฟฟิศ มินิ 
แฟคทอรี่ ทาวน์เฮ้าส์

เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ  
ป ี2540 บริษัทมีภาระหน้ี 
กว่า 3 พันล้านและจำาเป็น
ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห นี้   
อย่างไรก็ตาม LPN ยังคง 
พัฒนาโครงการอย่าง 
ต่อเนื่อง

การริเริ ่มซิตี ้ค อน โดส่งผล 
ให้ LPN เป็นที่ยอมรับอย่าง 
กว้างขวางในด้านต้นแบบ 
การพัฒนาซิตี ้คอนโด และ
ทำาให้ค้นพบตัวตนและโอกาส
ทางธุรกิจอีกด้วย

ห้องชุดในรูปแบบ LPN Design 
ได้รับการยอมรับด้านประโยชน์
ใช้สอยสูงสุด (Small Size Full  
Function) เม่ือผนวกกับรูปแบบ 
ของซิต้ีคอนโด ห้องชุดในราคา  
ล้านต้นๆ ใกล้แนวรถไฟฟ้า 
ทำาให้ทุกโครงการของ LPN 
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่
ตลาดคอนโดท่ีปิดการขายใน
เวลารวดเร็ว และยังคงจุดแขง็ 
เ ร่ืองความรวดเร็ ว ในการ
พัฒนา (Speed) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี

ก ลั บม าพัฒนาอาคา ร สู ง  
(Medium Rise Condominium)  
และแบรนด์ใหม่อย่าง “ลุมพินี  
คอนโดทาวน์” เพื่อรองรับ
ความต้องการท่ีอยู่อาศัยของ
กลุ่มเป้าหมายขนาดกลาง-ล่าง 
ซึ่งเป็น Flagship ของบริษัท
ในขณะนั้น

ริเริ่มการบริหารจัดการชุมชน
ด้วยกลยุทธ์ “ช ุมชนน่าอยู่” 
และด้วยความเชื่อมั่นของ
ตลาด จึงเริ่มพัฒนาโครงการ
ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงพร่ังพร้อม
ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก 
ที่จำาเป็นสำาหรับการใช้ชีวิต 
ในเมืองหรือ “ชุมชนเมืองขนาด
ย่อม”

ค้ นห าตั ว ตนขอ งแบ รนด์  
“ลุมพินี” เพื่อกำาหนดกลยุทธ์
และพัฒนาแบรนด์ให้อยู่ในใจ
คนเมือง 

เพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วย
สวนขนาดใหญ่ “สวนรวมใจ” 
เพื่ อ คุณภาพชี วิ ตที่ ดี แ ล ะ 
“ชุมชนน่าอยู่” ของคนเมือง

ขยายการพัฒนาโครงการไปยัง
เมืองต่างๆ เช่น ชลบุรี อุดร 
พัทยา และพัฒนาแบรนด์ใหม่  
“ลุมพินี พาร์คบีช” บ้านพักตาก
อากาศริมทะเล และ “ลุมพินี  
ทาวน์ชิป” ต้นแบบบ้านหลังแรก 
ในชุมชนเมืองขนาดใหญ่

ต่อยอดการพัฒนา “ชุมชน 
น่าอยู่” ให้เป็น “ชุมชนตน้แบบ” 
ชุมชนที่มีมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” 
อย่างเป็นรูปธรรม

ริเริ่มพัฒนา

City Condo 

ริเริ่มกลยุทธ์

“ชุมชนน่าอยู่” 

เพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชนที่มีคุณภาพ	

ค้นพบตัวตนของแบรนด์

“ลุมพินี” คือ “ความสุขที่

แท้จริงของการอยู่อาศัย” 
และสื่อสารแบรนด์สู่

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง	
ภายใต้วัฒนธรรม

ร่วมใจ	ห่วงใย	แบ่งปัน

2532-2536 2537-2541 2542-2546 2547-2551 2552-2556

จุดเริ่มต้นของ

แบรนด์ “ลุมพินี” 



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 25

เริ่มวิสัยทัศน์ในรอบที่ 5 เพิ่มความเข้มข้น 
ของการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการ 
ตามแนวทาง 6 GREEN LPN เพื่อมุ่งสู่ 
“องค์กรคุณค่า” ที่ให้ความสำาคัญกับ “การ
พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” 

มุ่งม่ันในการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ 
“ลุมพินี” อย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบ
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการต่อยอด 
แนวคิดการสร้าง “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” 

พัฒนาองค์ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ 
อย่างบูรณาการผ่าน “สถาบันแอล.พี.เอ็น.”

พัฒนา “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1” 
เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนเมืองน่าอยู่ 

พัฒนา อบรม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
คุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส ภายใต้การ
ดำาเนินงานของบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 
เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด (LPC) กิจการ
เพื่อสังคมที่ให้บริการชุมชนอย่างครบวงจร

นำาร่องทำาเลใหม่ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ 
พัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี มิกซ์” รองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

ปรับภาพลักษณ์แบรนด์องค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นจุดยืน
ของแบรนด์ที่ให้ความสำาคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปิยมิตรทางธุรกิจ พนักงาน การดำาเนินงานภายใน

ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบน ด้วยการพัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี สวีท” พร้อมปรับแนวคิดออกแบบทั้งภายใน 
ภายนอกและพื้นที่ส่วนกลาง ให้รองรับรูปแบบวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

“เดอะ ซีเล็คเต็ด บาย แอล.พี.เอ็น.” แบรนด์ใหม่สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-บน ที่พัฒนาด้วย
แนวคิดที่แตกต่าง มีการปรับแนวคิดในการออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) 
ของแต่ละโครงการ

พัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพอย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาบ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์  
“บ้าน 365” รองรับการอยู่อาศัยร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ ที่ประกอบด้วยคนหลายวัยในบ้านหลังเดียวกัน 
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการขยายครอบครัวของฐานลูกค้าของบริษัท

ปรับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการด้วยการผสมผสานอาคารสำานักงาน และที่พักอาศัย ให้อยู่ในโครงการ
เดียวกัน (Mixed Use) เพื่อขยายธุรกิจโดยกลับมาพัฒนาอาคารสำานักงานอีกครั้งในรูปแบบ “ออฟฟิศ 
คอนโด” ที่ประกอบด้วยอาคารสำานักงานและอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการอาคารสำานักงานที่เพิ่มสูงขึ้น

สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ “LPN” ภายใต้แนวคิด “ความพอดี 
ที่ดีกว่า” เพื่อตอกยำ้าปรัชญาการสร้างบ้านในแบบ LPN ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงเป็น
บ้านที่พอดีกับชีวิตจริง ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการบริหารชุมชน
ที่มุ่งเน้นสร้างสังคมที่น่าอยู่ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต ภายใต้กรอบของความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

2557-2559 2560 - 2562
127 โครงก�ร

120,000 ยูนิต
141 โครงก�ร
128,000 ยูนิต

6 GREEN LPN ให้ความสำาคัญ

กับความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่

“องค์กรคุณค่า” เพื่อความยั่งยืน

ปรับภ�พลักษณ์ของแบรนด์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกลุ่มเป้�หม�ย

ในทุกระดับ ให้คว�มสำ�คัญกับคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อสร้�งองค์กรน่�อยู่ ชุมชนน่�อยู่ และสังคมน่�อยู่
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ห่วงใย ใส่ใจ รับผิดชอบต่อสังคม



การดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
แบ่งตามรูปแบบการดำาเนินงานออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่

6
GREEN

LPN

LPN ACADEMY LPC SOCIAL
ENTERPRISE

GREEN
ENTERPRISE

GREEN
FINANCIAL

MANAGEMENT

GREEN
CONSTRUCTION

PROCESS

GREEN
MARKETING

MANAGEMENT

AS
PROCESS

AS
PROCESS

TOGETHERNESS
CARE AND SHARE

FROM
CORPORATE ESR

TO
COMMUNITY ESR

GREEN
DESIGN CONCEPT

GREEN
COMMUNITY

MANAGEMENT

IN PROCESS

OUT PROCESS
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและ
สังคมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
ธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม และได้กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทเพ่ือนำาไป
สู่ความย่ังยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN 
LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของ
กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”  
รวมทั้งการปลูกจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรทุกสายงาน พร้อมส่งต่อไปยังผู้พักอาศัยในชุมชน 
“ลุมพินี” ตามแนวคิด From Corporate Environmental 
& Social Responsibility to Community Environmental 
& Social Responsibility และได้ตั้งงบประมาณในการ
ดำาเนินการสู่เป้าหมายให้เป็นสัดส่วนต่อยอดขายของ
บริษัทอีกด้วย 

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำาเนิน
ธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบางส่วน
ของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและ
ไม่มุ่งหวังผลกำาไรจากการประกอบกิจการ นับเป็น
ความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ 
สถาบันแอล.พี.เอ็น. และบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จำากัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
บุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะ และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาสตามลำาดับ

1. ในกระบวนการ (In Process) 
คือ ความรบัผดิชอบจากผลกระทบและสรา้งคณุคา่จากการดำาเนินธุรกิจ

ขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมใน

กระบวนการดำาเนินงานทุกกระบวนการขององค์กร

2. นอกกระบวนการ (Out Process)
คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานขององค์กร

3. อิงกระบวนการ (As Process) 
คือ การสนับสนุนและดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีไม่มี

อยู่ในการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการ

บางส่วนของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 ของ LPN

สำาหรับผลการดำาเนินงาน 
6 GREEN LPN และ
การดำาเนินงานเพื่อ 
ความยั่งยืนอื่นๆ 
โดยละเอียด
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การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์

GREEN ENTERPRISE

1. การเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒนาแนวทางและแผนกลยุทธ์การบริหารด้วยการกำาหนด 
เป้าหมายการเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม ให้ผลตอบแทน 
ที่ต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2. บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้
ด้วยการยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความใส่ใจกับสังคม 
นำามาสู่นโยบายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการสร้าง 
ที่อยู่อาศัยที่ “พอดี” กับการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นในทุกมิติ 

3. ดูแลคุณภาพชีวิตภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ดี 
    ร่วมกัน
นอกเหนือจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย บริษัท
ยังใส่ใจการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับทุกครอบครัวตามกลยุทธ์ “ชุมชน
น่าอยู่สำาหรับคนทุกวัย” ผ่านสิ่งอำานวยความสะดวกภายในโครงการ 
การรกัษาความปลอดภยั รวมไปถงึการสรา้งจติสำานกึของการอยูอ่าศยั
ที่ดีร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการ 

4. การสร้างความสมดลุของผลตอบแทนแกผู้่มสีว่นไดเ้สยี
บริษัทมองการเติบโตอย่างระยะยาวเป็นสำาคัญภายใต้หลักธรรมาภิ

บาลและหลักความยั่งยืน จึงดำาเนินนโยบายในการสร้างผลตอบแทน 

ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างสมดุลและเหมาะสม

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Management)

5. การบริหารความเสี่ยงและการดำาเนินงาน
    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ในทุกมิติ กำาหนด
กรอบของการตอบแทนตามสถานการณก์ารแขง่ขนัและผลประกอบการ  
ลดความเสี่ยงด้วยการสำารองเงินทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ที่นำามาสู่
หลักการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน คำานึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำานึงถึงแต่ผลกำาไรบริษัท

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บรษิทัตอ่ตา้นการทจุรติในทกุรปูแบบ ไมว่า่จะเปน็ภายในหรอืภายนอก
องคก์ร ไดแ้ก ่การกำาหนดแนวทางปฏบิติังานทีร่ดักมุเพ่ือลดความเสีย่ง 
การสื่อสารให้บุคลากรเห็นความสำาคัญ การกำาหนดให้คุณธรรมเป็น 
ค่านิยมขององค์กร การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและการชำาระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. จิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานตลอด
กระบวนการ ดว้ยกลยทุธ ์6 GREEN LPN และมาตรฐานการปฏบิตังิาน
ในทุกสายงาน รวมถึงส่งเสริมการเสริมสร้างจิตสำานึก และสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมผ่านการดำาเนินงานและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของพนักงานทุกคนในองคกร

8. การแบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยการดำาเนินการผ่านบริษัทแอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด บริษัท 
ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ทำาให้บริษัทร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีด้วยการแบ่งปันโอกาสในการทำางาน
ให้กับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมให้มีอาชีพการงานที่มั่นคง หารายได ้
เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้
ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์การทำางาน เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคมต่อไปอีกด้วย

IN PROCESS
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในกระบวนการ
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การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

1. กำาหนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value) 
บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างบุคลากรเพ่ือต่อยอดความสำาเร็จ
ของธุรกิจ วิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way จึงได้รับการพัฒนาขึ้น
จากสมรรถนะหลักของบุคลากร หรือ Core Competency เพื่อเป็น 
หลักปฏิบัติที่จะส่งเสริมและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหาร
จัดการบุคลากรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรและ 
เป็นบรรทัดฐานในการทำางาน ซึ่งวิถีแอล.พี.เอ็น. นี้ ประกอบด้วย 
คุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และ “การยอมรับ
นับถือผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ ท่ีบริษัท 

ให้นิยามว่า “C-L-A-S-S-I-C” 

2. สร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่ 
    (Livable Organization)
หลกัคดิพืน้ฐานของการจดัการทนุมนุษยข์องบรษิทั คอื การสรา้งความสขุ 
ผ่าน 6 ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสุขที่แท้จริงของการทำางาน (Real  
Pleasure of Working) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ เพื่อนำาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังวิธีการ
ทำางานภายใต้วัฒนธรรมและวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ตามแนวทาง
การสร้าง “องค์กรน่าอยู่”

3. พัฒนาบุคลากรด้วย A-S-K 
    (Learning & Growth)
ด้วยความมุ่งม่ันพัฒนาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน บริษัทจึงได้จัดต้ังสถาบัน

แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Academy เพื่อทำาหน้าที่ในการพัฒนาความรู้  

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้กับบุคลากร

ในองค์กรให้เติบโตทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ ถ่ายทอดคุณค่าและ

วัฒนธรรมองค์กรตามวิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way ผ่านการอบรม

และหลักสูตรต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก

ในอนาคต

4. สร้างความสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต  
    (Work-Life Balance)
บริษัทดูแลคุณภาพชีวิตและการทำางานของพนักงาน ส่งเสริมให้รู้จัก

การแบ่งเวลาให้กับตนเองและครอบครัว ไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการ

ทำางานมากจนเกินควร โดยกำาหนดเวลาทำางานต่อสัปดาห์ให้เหมาะสม 

และกำาหนดให้พนักงานทุกส่วนงานต้องหยุดพักร้อนประจำาปีตามที่ได้

รับสิทธิ์
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บริษัทมีการสื่อสารและรายงานข้อมูลผ่านระหว่างบุคลากร

ของบริษัทและบุคลากรของ LPN Team ตลอดกระบวนการ

ทำางานในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way 

Communication) ผ่านช่องทาง WhatsApp อย่างสมำ่าเสมอ 

ส่งผลให้ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมสามารถ

แสดงความเห็นร่วมกัน ทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ ส่งผล

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำางาน

กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ENGAGE

IMPLEMENT

MEASURE

COMMIT

ASSESS

LPN จัดทำาแผนธุรกิจของบริษัท

LPN และ LPN Team ประชุมเพ่ือ

• รับทราบแผนงานและกำาหนดเป้าหมายร่วมกัน

• รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของกันและกัน

• ระบุและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดระหว่างการทำางานร่วมกัน

• วางแผนป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

การมีส่วนร่วมของ LPN และ LPN Team ในการพัฒนาแต่ละโครงการ

LPN และ LPN Team ปฏิบัติตามแผนงานท่ีกำาหนดไว้

LPN และ LPN Team จัดให้มีการประชุมรายเดือน

• ติดตามงาน ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงาน หรือปรับแผนการดำาเนินงาน 

 ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป อันจะนำาไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานตลอด 

 ห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
กว่า 20 ปีที่ “คู่ค้า” ของบริษัทได้ถูกพัฒนามาเป็น “พันธมิตร” หลังจากนั้นได้กลายมาเป็น “ปิยมิตร” และปัจจุบันกำาหนดให้เป็น “LPN Team” เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาธุรกิจและเติบโตร่วมกัน มีระบบการทำางานที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ทำาให้ทุกกระบวนการทำางาน

ตลอดแนวห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 
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พนักงานชาย ทั ้งหมด

903 คน

พนักงานหญิง ทั ้งหมด

3,012 คน

พนักงานผู�พ�การ ทั ้งหมด

2,785 คน

พนักงาน ทั ้งหมด

3,915 คน

พนักงานผู�พ�การ ทั ้งหมด

39 คน

สัดส�วนเพศ
ของพนักงาน

23% 77%

จำานวนพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน
และโอกาสที่เท่าเทียม

การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

อัตราส่วนของค่าจ้าง
มาตรฐานเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงขั้นตำ่า

• พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน  

 21 คน และลาหยุดต่อเนื่อง 21 คน 

 แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต

• มีพนักงานลาคลอดและอยู่ในระหว่าง  

 ลาคลอด จำานวน 28 คน โดยแบ่งเป็น   

 พนักงานท่ีอยู่ระหว่างลาคลอด จำานวน   

 5 คน และพนักงานท่ีกลับเข้าทำางานแล้ว  

 จำานวน 23 คน

• บริษัทมีเป้าหมายในการสรรหาว่าจ้าง

  ผู้พิการ จำานวน 44 คน (ซ่ึงมากกว่าท่ี 

 กฎหมายกำาหนด) โดยในปัจจุบันมีการ

 ว่าจ้างผู้พิการเข้าทำางานแล้ว 

 จำานวน 39 คน 

• ในปี 2562 LPC มีพนักงานบริการชุมชน 

 ที่เข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อย 

 โอกาสทางสังคมที่บริษัทกำาหนด จำานวน  

 1,484 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 

• การกระทำาทุจริตและมีบทลงโทษ จำานวน  

  21 ครั้ง โดยมีมาตรการลงโทษที่เป็นไป 
 ตามกฎระเบียบของบริษัท โดยโทษแต่ละ 
 ประเภทมีความรุนแรงในการลงโทษ
 แตกต่างกัน

• ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง คิดเป็น 

 สัดส่วนเท่ากับ 1.19 ต่อ 1.21 
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การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

GREEN FINANCIAL 
MANAGEMENT

คือ การกำาหนดเป้าหมายการทำาธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน มีผลการดำาเนินงานที่มีกำาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
และนำาผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างสมดุล โดยการบริหารจัดการอัตราส่วนทาง 
การเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร นับต้ังแต่การกำาหนดนโยบาย
ปนัผลกำาไรสทุธิในอตัราสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 แกผู่ถ้อืหุน้ การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัผูบ้รหิารและพนกังาน การกำาหนดราคาขายหอ้งชดุ 
ในราคาทีเ่หมาะสมเพ่ือคนืกำาไรใหก้บัลูกคา้ รวมทัง้การกำาหนดงบประมาณสำาหรบัการดแูลสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในกระบวนการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไป
ตามสัดส่วนของงบประมาณโครงการ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการทำางบการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำาเอกสารเพ่ือสื่อสารผลประกอบการไปยังผู้ถือหุ้นทุกไตรมาส เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ความสำาคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Accountability Financial Statement
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน จึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมท้ังคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน ตามหลักการของ Accountability Financial 

Statement อันได้แก่

2. การตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ (Auditability)

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่กำากบัดแูล

และตรวจสอบการดำาเนนิงาน รวมถงึสอบทานแผนการตรวจสอบประจำา

ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับ 

รายการในงบการเงิน โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับ

เป็นรายไตรมาส และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นที่สำาคัญโดยเร็ว  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มี

การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

1. ความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสภายใต้หลัก 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน โดยมี

กรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน

ด้านบัญชี-การเงิน ทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและตรวจสอบ 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน  

ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในแบบรายงาน 

56-1 และรายงานประจำาปี

3. การเปิดเผย (Disclosure)  ไม่มีวาระซ่อนเร้น 
    (Hidden Agenda)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน พร้อมท้ังคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพ่ือให้ความมั่นใจ

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงินโดยเฉพาะ

การเปิดเผยและรายงานราคาท่ีดินทุกแปลงท่ีได้ทำาการซื้อขายแก่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สอบวัดได้ (Measurable)

เพื่อการสร้างมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดเผย ที่จะเป็นผลต่อความยั่งยืนของบริษัท การรายงานทางการ
เงนิของบรษัิท จะเปน็ไปตามมาตรฐานรายงานการเงนิภายใตพ้ระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 
เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตาม 
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่
ด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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5. มีวินัย (Discipline)

การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับ 
การตรวจสอบตลอดเวลา มีการควบคุมการลงทุน ไม่นำาเงินทุนของ
บริษัทไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความถนัด ไม่นำาเงินไปลงทุนในกิจกรรม
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาระดับ
ทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำางาน
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

6. ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management)

บริษัททำาการลงทุนหรือดำาเนินงานทางการเงินโดยมองความเสี่ยง 
เป็นสำาคัญ ไม่ลงทุนโดยการกู้ยืมจนเกินกำาลัง แต่ลงทุนด้วยทรัพยากร
ท่ีมีและองค์ความรู้เป็นหลัก รักษาระดับสัดส่วนหน้ีต่อทุนไม่เกิน 1:1 
ซึง่เปน็สดัสว่นท่ีเหมาะสมตอ่การดำาเนนิธรุกจิ และมกีารตรวจสอบจาก

คณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ

นอกจากหลักการ Accountability Financial Statement แล้ว บริษัทยังได้พัฒนารายการการตรวจสอบ (Checklist) สำาหรับมาตรฐานการจัดการทาง 

การเงินสีเขียว หรือ Green Financial Management ขององค์กรเอง ซ่ึง Checklist ดังกล่าวได้รับการพัฒนาข้ึนโดยสายงานบริหารการเงินในปี 2561  

เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ ต้ังแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบควบคุมภายใน 

ท่ีดีมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีการจัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพราะเป้าหมายท่ีสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ คือ 

ผลตอบแทนและผลกำาไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจึงต้องวางแผนและกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารการเงินให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืน

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 4  

• ด้านเป้าหมาย กำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร 
  อย่างเหมาะสม

• การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน  
 มีการควบคุมการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ และมี 
 ธรรมาภิบาล

• ความสมดุลของผลตอบแทน สร้างสมดุลของผลตอบแทน หรือ  
 กำาไรในการดำาเนนิงานทีพ่อประมาณ และตอ่เนือ่งบนพืน้ฐานของ 
 การกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ 
 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• ดา้นงบการเงนิ และการเปดิเผยขอ้มลูบรหิารงบการเงนิ และภาษ ี
 ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

จำานวน 3 ข้อ

จำานวน 3 ข้อ

จำานวน 4 ข้อ

จำานวน 3 ข้อ

Green Financial Management Standard Checklist มีจำานวนทั้งสิ้น 13 ข้อ จาก 4 มาตรฐาน ดังนี้

• ผลการดำาเนินงาน GREEN FINANCIAL MANAGEMENT

Green Financial Management Standard Checklist ของ LPN

6.88%
ค�าจ�างและ

สวัสดิการพนักงาน

74.24%
ค�าดำเนินงาน

11.12%เง�นที่ชำระแก�
เจ�าของเง�นทุน

6.25%เง�นที่ชำระแก�รัฐ

0.09%การลงทุนในชุมชน

1.42%มูลค�าทาง
เศรษฐกิจสะสม

การกระจาย
มูลค�า

ทางเศรษฐกิจ

ก�รลงทุนในชุมชน

ล้�นบ�ท

8.96
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

GREEN DESIGN 
CONCEPT

Green Design Concept คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ “พอดี” กับ

ทุกมิติของการอยู่อาศัย ต้ังแต่แนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบพื้นท่ีอยู่อาศัยให้มีความพอดี 

ในการใช้งาน ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

1. Strategic Location
เลอืกพฒันาโครงการบนพ้ืนทีค่ณุภาพ ใกลแ้หลง่ชมุชน ศูนย์กลางการคมนาคมและสิง่อำานวยความสะดวก เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั

ของกลุ่มลูกค้าและการขยายของตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในทุกมิติอีกทางหนึ่ง 

2. Green Design Concept Standard 
อาคารของ LPN ออกแบบด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพแบบองค์รวม พร้อมไปกับการสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจ ปลอดภัย สะดวก

สบาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยใช้มาตรฐานการออกแบบอาคาร LPN Green Design Concept Standard 

ซึ่ง LPN ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสหรัฐอเมริกา และ

มาตรฐานอาคารเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของประเทศไทย โดยคำานึงถึงการประหยัดพลังงาน 

รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนี้

พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 
(Sustainable Site Development) 

วัสดุและทรัพยากร 
(Material and Resources) 

การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency) 

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคารที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย 
(Indoor Environmental Quality)

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency) 

2.1 2.4

2.2 2.5

2.3
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3. Real Pleasure of Living  
ด้วยความตั้งใจส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ทุกตารางนิ้วในภายในโครงการของ 

LPN จึงได้รับการออกแบบจากข้อมูลท่ีได้รับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนอง 

ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท้ังในแง่ของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตได้ดีท่ีสุด อีกท้ังยังให้ 

ความสำาคัญกับการเพ่ิมคุณค่าในการอยู่อาศัยโดยพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นพ้ืนท่ี 

ส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่เพ่ือทุกวัย” อย่างแท้จริง
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การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

GREEN MARKETING
MANAGEMENT

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)

กลยุทธ์ด้านราคา (Price) กลยุทธ์ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (People)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) กลยุทธ์ด้านขั้นตอนและกระบวนการ (Process)

บริษัทได้มีการกำาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบ้านหลังแรกท่ี “พอดี” กับการอยู่อาศัย และเป็น“บ้าน” ท่ีมีคุณภาพ  

คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสนองต่อความต้องการมีบ้าน และเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีต่อไป LPN ดำาเนินนโยบายการตลาดด้วย 

ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภคทัง้กอ่นและหลงัการสง่มอบ เคารพสทิธขิองผูบ้รโิภค ทำาตามคำาสญัญาที่ไดใ้หไ้วก้บัลกูค้า รวมไปถงึปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่อยา่ง

เป็นธรรม โดยกลยุทธ์ทางการตลาด 6 ประการของ LPN มีดังนี้ 

ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง ท้ังห้องชุด

และพ้ืนท่ีส่วนกลาง โดยทำาการวิจัยและพัฒนารูปแบบจากองค์ความรู้

และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผ่านศูนย์ออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ 

บริษัทจัดทำาการส่งเสริมการขายโดยการคำานึงถึงผลประโยชน์ของท้ัง

สองฝ่าย มีเง่ือนไขการขายท่ีคำานึงถึงความสามารถทางด้านการเงินของ 

ผู้บริโภค โฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ชัดเจน และไม่มีวาระ

ซ่อนเร้น ไม่โจมตีหรือเอาเปรียบในการแข่งขัน 

ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการ ตามกลยุทธ์ 

ทำาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา อีกท้ังยังมีการ

กำาหนดเง่ือนไขการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้ังจัดหา

บริการทางการเงิน เพ่ือช่วยเหลือให้ลูกค้ามีความสะดวกในการขอสิน

เช่ือและสร้างโอกาสการมีท่ีอยู่อาศัยได้ง่ายข้ึนอีกด้วย 

บริษัทมีการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส หรือ Touch Point 

และการกำาหนดมาตรฐานการอบรมการบรกิารของพนกังาน ตาม LPN 

Service Culture (S-E-R-V-I-C-E) เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้

กับลูกค้า โดยมีระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร NPS (Net Promoter 

Score) เป็นการประเมินหลังการขาย รวมทั้งมีช่องทางในการรับ 

ข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน เพื่อนำามาปรับปรุงการให้บริการ 

กำาหนดทำาเลท่ีต้ังของสำานักงานขายให้อยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการ 

เพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล

และรายละเอียดได้ชัดเจน 

ปรับปรุงกระบวนการทำางานโดยคำานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า

เป็นสำาคัญ ตั้งแต่การจองและทำาสัญญา ไปจนถึงช่องทางการชำาระเงิน

ซึ่งคำานึงถึงปัญหาและความจำาเป็นของลูกค้าเป็นหลัก มีการสื่อสารที่

ชดัเจนเพ่ือสรา้งความเขา้ใจ ทกุขัน้ตอนการดำาเนนิงานมมีาตรฐานและ

การตรวจสอบอย่างรอบคอบ

1P 4P

2P 5P

3P 6P
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บริษัทได้กำาหนดให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing Management Standard เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 

การดำาเนินงานด้านการส่ือสารการตลาดอย่างเป็นธรรมเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ Green Marketing Management ขององค์กร โดยมาตรฐาน 

ดังกล่าวนับเป็นจรรยาบรรณในเชิงสมัครใจขององค์กรที่ได้กำาหนดข้ึนเองเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำาเนินงานภายใน เพื่อความเป็นธรรมในการทำา

กิจกรรมหรือสื่อสารการตลาดแก่ลูกค้า และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมไปในเวลาเดียวกัน 

มาตรฐานดังกล่าวได้นำาเอาหลักกลยุทธ์ทางการตลาด 6P มาพัฒนาเป็นข้อกำาหนดในแต่ละรายการ เพื่อให้เกิดกระบวนการด้านการตลาดที่ยั่งยืน 

โดยมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

สถานที่ (Place) 

บุคคล (People)

ราคา (Price) 

โปรโมชั่น (Promotion) 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Physical Evidence) 

กระบวนการดำาเนินงาน (Process) 

• การส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ตรงตามที่สื่อสารไว้ 

• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้าทุกครั้ง 

• การรับประกันและให้การดูแลหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์

• สำานักงานขายพร้อมให้บริการกับลูกค้าตามข้อกำาหนด

•  มาตรฐานการให้บริการตามท่ีกำาหนด (Human Touch Point) 

•  อบรมและให้ความรู้แก่พนักงานรวมถึงจรรยาบรรณ

•  กำาหนดมาตรฐานในการสื่อสารของพนักงานขาย ต่อลูกค้า 

 ด้วยความชัดเจนถูกต้อง

•  ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

• ราคาและเงื่อนไขการชำาระเงินเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 

• กำาไรที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

• โฆษณา ส่งเสริมการขายชัดเจน โปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และ 

  ไม่โจมตีคู่แข่งขัน 

• ส่งเสริมให้คนมีบ้าน ด้วยโครงการ “บ้านสานฝัน”

•  ส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ เช่น มี  

  Co-Dining, Co-Living

•  กำาหนดรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายให้เป็นไปตาม 

 ข้อกำาหนดของ สคบ. 

•  เอกสารประกอบการขายทุกประเภทต้องชัดเจนโปร่งใส  

 ไม่คลุมเครือ ไม่มีวาระซ้อนเร้น ตรวจสอบได้ 

• อบรมพนักงานขาย ให้เป็นท่ีปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการเงิน 

• ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้ากรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ หรือม ี

 ความจำาเป็นบางประการในการยกเลิกการซ้ือ จะมีการพิจารณา 

 คืนเงินให้ 

• มีช่องทางให้ลูกค้าในการแจ้งข่าวสารหรือร้องเรียน เมื่อเกิด 

 ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

Green Marketing Management Standard Checklist ของ LPN

1P 5P

6P

7P

2P

3P

4P
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บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น เพ่ือนำามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีช่องทางสำาหรับการรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือแก้ปัญหาให้กับ

ลูกค้าด้วยกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 3 ช่องทาง คือ 

ช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า

Call Center
โทร 02-689-6888
ทุกวัน 8.30 - 19.00 น.

เว็บไซต์
https://www.lpn.co.th
/en/contact/contact-us

แอพลิเคชัน
บนมือถือ LPN Care 

• ชมเชย 147 129 370
*ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 1 กรณี

 (ดำาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

• เสนอแนะ • ร้องเรียนกรณี กรณี กรณี

• จำานวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า ปี 2562

57.27%ร�องเร�ยน

22.75%
147 ครั้ง

129 ครั้ง

370 ครั้ง

ชมเชย

19.96%เสนอแนะ

เสียงสะท�อน
จากลูกค�า
ป� 2562

646 ครั้ง

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับวิธีการประเมินให้เข้าถึงลูกค้าและตรงจุดบริการมากขึ้น รวมทั้งจำานวน 

ผู้ประเมินมากขึ้นด้วย ทำาให้บริษัทหาจุดบกพร่องสำาหรับปรับปรุงให้มาตรฐานอย่างตรงจุดและตอบสนองได้ทันที ส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว 

ในปี 2563

• ความพึงพอใจการให้บริการ • ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร 
  (Net Promoter Score: NPS) 

ปี ปี

2562 94% 2562 84%

2561 91% 2561 51%

2560 85% 2560 36%

2559 93% 2559 43%

2558 93% 2558 44%
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แอพลิเคชัน
บนมือถือ LPN Care 

การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง

GREEN CONSTRUCTION
PROCESS

ในฐานะของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านลบจากกระบวนก่อสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบโครงการท่ีพัฒนา 

บริษัทจึงมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนากระบวนการก่อสร้างสีเขียวโดยเฉพาะสำาหรับ LPN ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดผลกระทบด้านลบจากการก่อสร้างด้วย

การนำาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะท่ีเกิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติมาพัฒนาควบคู่ไป 

กับการดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P ท่ีเป็นแนวทางด้ังเดิมในการบริหารจัดการโครงการของบริษัทให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ LPN  

จนเกิดข้ึนเป็นมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกโครงการท่ีพัฒนา 

โดย LPN จะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

Quality of Product

Cost Control and Management

Speed of Delivery

บริหารและดำาเนินการก่อสร้างโดยคำานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ทั้งในส่วนกลางและห้องชุด เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า   

ควบคุมและบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีประเมินไว้ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม เพ่ือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและปิยมิตรทุกฝ่าย  

ควบคุมความเร็วในการก่อสร้างและกระบวนการทำางานให้เป็นไปตาม

ท่ีกำาหนด ป้องกันและหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดที่อาจทำาให้โครงการ

เกิดความล่าช้าได้  

Q

C

S

Environmental Responsibility
ดำาเนนิการโดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดล้อม ลดผลกระทบ 

ในระหว่างการก่อสร้างทั้งในบริเวณก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง 

ปฏิบัติตามแนวทางการลดผลกระทบในรายงานผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม และตรวจสอบอย่างเข้มข้น

E

Safety of Workers and Participants
ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้ เกี่ยวข้องในระหว่าง 

การดำาเนินงานก่อสร้าง มีมาตรฐานการอบรมและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่เข้มงวดด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ

จะเกิดขึ้น รวมถึงให้ความสำาคัญทางด้านอาชีวอนามัยและคุณภาพ

ชีวิตของแรงงาน

S

People Management
บริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการก่อสร้างในทุกมิติ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรมด้าน

สิทธิแรงงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้าง การดูแล 

รับผิดชอบผลกระทบกับเพื่อนบ้านข้างเคียง การพัฒนาและเติบโต 

ร่วมกันกับปิยมิตรหรือคู่ค้าของบริษัท และร่วมพัฒนาชุมชนและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง    

+P
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• ผลการดำาเนินงาน GREEN CONSTRUCTION PROCESS

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้างของ LPN นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง จนถึงเวลาที่การก่อสร้าง

เสร็จสิน้ โดยระหว่างกระบวนการจะมกีารดูแลตรวจประเมินผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มตามกจิกรรมการกอ่สรา้งทีเ่กิดขึน้ตามมาตรการปอ้งกนัมลภาวะ

ของโครงการนั้นๆ โดย LPN จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้  

Construction Pollution Prevention : การป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง  

คุณภาพอากาศ 

1

ระดับเสียง 

2

ความสั่นสะเทือน

3

คุณภาพนำ้าเสียที่ผ่าน 
การบำาบัดแล้ว 

4

นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการดูแล 

และสง่เสรมิสวัสดิการของคนงานกอ่สรา้งทีเ่ปน็ผูข้บัเคลือ่นกระบวนการกอ่สรา้งใหส้มบรูณอี์กดว้ย เพราะเราเชือ่ว่าคนงานกอ่สร้างควรไดร้บัคณุภาพ

ชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันกับพนักงานที่ทำางานในส่วนอื่นๆ ขององค์กร    

บริษัทพัฒนามาตรฐานบ้านพักคนงานสีเขียว LPN Green Construction Camp มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของ 

คนงานในบ้านพัก ให้บ้านพักมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยกับการพักอาศัยและการดำารงชีวิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของคนงานก่อสร้างที่ทำางานภายในโครงการของเรา  

การดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างของ LPN เริ่มตั้งแต่ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล จัดเตรียมบ้านพักคนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 

ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำาโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยท่ีดีให้กับคนงาน ท้ังการตรวจสุขภาพประจำาปี จัดอบรมความรู้เรื่อง 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการใช้ยาสามัญประจำาบ้านที่ถูกต้อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหัดเยอรมัน การสุ่มตรวจสาร

เสพติด จนถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ สร้างเสริมขวัญกำาลังใจในการทำางาน นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ความปลอดภัย

เฉพาะเด็กที่พ่อและแม่ของเด็กสามารถนำาลูกมาฝากเลี้ยงในขณะที่ไปทำางาน โดยจะมีคนดูแลและสอนหนังสือให้กับเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย  

Quality of Life of Construction Workers : คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง 

Green Construction Camp บ้านพักคนงานสีเขียว

อบรมหลักสูตร
ปฐมพยาบาล

และการใช้ยาสามัญ
ประจำาบ้าน

อบรมหลักสูตร
การป้องกันโรคติดต่อ

ในบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง  

ส่งเสริมความรู้
ด้านการแยกขยะ
ในบ้านพักคนงาน  

จัดทำาศูนย์เด็กเล็กขึ้น
ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน  

จัดสร้างลานกิจกรรม 
ลานออกกำาลังกายขึ้น

ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน  
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การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย
ในโครงการหลังส่งมอบ 

GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT 

ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรส้ินสุดเพียงแค่การส่งมอบ “ท่ีอยู่อาศัย” ให้แก่ลูกค้า แต่ควรเข้ามาบริหารจัดการอาคาร (Building 
Management) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นถึงความสำาคัญที่มากกว่านั้น จึงได้พัฒนาแนวคิดจากการ
บริหารอาคารสู่การบริหารชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี สังคม ที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข

ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษัทสร้างสรรค์และส่งมอบ “บ้าน” ให้กับสมาชิก “ครอบครัวลุมพินี” กว่า 120,000 ครอบครัว รวมท้ังดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” หรือ “Livable  
Community” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานเท่าน้ัน แต่ยังให้ความสำาคัญกับ
การสร้างความสุขและสังคมท่ีดี มีความอบอุ่น ปลอดภัย รวมทั้งสร้างจิตสำานึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ ตามแนวทาง 
F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาสู่ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” เพื่อส่งมอบ
คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชนลุมพินี ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแนวทาง F-B-L-E-S+P ประกอบด้วยการบริหารจัดการ
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
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Facility Management Security & Safety Management

People Management

Budgeting Management

การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลส่วนกลางให้คงประสิทธิภาพ
พร้อมและปลอดภัยสำาหรับการใช้งาน ทั้งส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรม 
ส่ิงอำานวยความสะดวก และงานระบบอาคารตา่งๆ เชน่ ลฟิต ์ระบบไฟฟา้ 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

การบริหารจัดการความปลอดภัย ตั้งแต่การออกแบบผังโครงการ 
การตรวจสอบและรกัษามาตรฐานของระบบอุปกรณ ์เชน่ กลอ้งโทรทศัน ์
วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงพัฒนา
อบรมบคุลากรท่ีทำาหนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัอยูเ่สมอ สรา้งเครอืขา่ย 
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในชุมชน  

การบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้องในงานบริหารชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการนิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการ 
ร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจ และบริหารจัดการปัญหาข้อขัด
แย้งของผู้พักอาศัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นไปท่ี
ทัศนคติและทักษะของบุคลากร กำาหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่ม 
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารชุมชนแก่คณะกรรมการนิติฯ  
โดยเฉพาะประธานกรรมการนิติฯ เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างชุมชนที่ยั่งยืน 

การบริหารจัดการงบประมาณการเงินของนิติบุคคล ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และ
บริหารเงินกองทุนและทรัพย์ส่วนกลางให้มีเสถียรภาพและรายได้  
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของชุมชน ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

F S

+P

B

Life Quality Management

Environment Management

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบและข้อบังคับอาคารชุด และบ้านพักอาศัย อำานวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย เพ่ือการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข  
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน จัดกิจกรรม 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและพัฒนาชุมชนระหว่าง
สมาชิก “ลุมพินี”  

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญอย่างย่ิง  

โดยยึดหลัก Green Clean Lean เป็นสำาคัญ อาทิ การดูแลรักษา

ปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นท่ีสีเขียวชุมชนโดยรวม การคัดแยกขยะและ 

นำาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล การบำาบัดนำ้าเสียก่อนออกสู่แหล่งนำ้า

สาธารณะ และการนำานำา้กลบัมาใชใ้หม่ในโครงการ การปอ้งกนัมลภาวะ

ทางอากาศ รวมถึงการประหยัดพลังงานในโครงการ 

L

E

บุคลากรภายใน

ผู้อยู่อาศัย

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการชุมชน และทีมงานฝ่ายจัดการนิติฯ ที่มี
บทบาทต่อการจัดการให้ชุมชนมีความย่ังยืน ซึ่งบริษัทมีการพัฒนา
บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรม 
การให้บริการเพ่ือสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ ตามกลยุทธ์
การสร้างชุมชนน่าอยู่ 

ได้แก่ ผู้ท่ีอยู่อาศัยในโครงการ ท้ังเจ้าของร่วมและผู้เช่า ซึ่งเป็น 
ผู้กำาหนดแนวทางและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่และยั่งยืน
ตามเป้าหมายร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายจัดการฯ 
เพื่อการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
สังคมที่ดีและสร้างชุมชนน่าอยู่ 

เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในโครงการ และขับเคลื่อน
กระบวนการของการสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยการเสริมความรู้ให้แก่
ประธานและกรรมการนิติฯ ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ 
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• ผลการดำาเนินงาน GREEN COMMUNITY MANAGEMENT

การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ Green Community Management เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ของบริษัท และการร่วมกัน 

รับผิดชอบต่อลูกค้าในฐานะ “ผู้อยู่อาศัย” และชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสองกลุ่มน้ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญของเรา โดยใช้หลักการ 

บริหารจัดการ FBLES+P คือ Facility Management, Budgeting Management, Life Quality Management, Environment Management, 

Sercurity Management และ People Management โดยในปี 2562 มีผลการดำาเนินงาน ดังน้ี 

จำานวนนิติบุคคล
อาคารชุด  
บ้านพักอาศัย 
385 อาคาร

124 
16

108
16
31

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  
ชุมชนต้นแบบ   

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด 
บ้านพักอาศัย  

6,087,000 
382,000

117,000
2,300

204,000 
6,800

23,000 
300

146,000 
2,400

4,900 
150

จำานวนชุมชน

จำานวนเด็กและเยาวชน

จำานวนพื้นที่

จำานวนวัยทำางาน

จำานวนครอบครัว

จำานวนผู้สูงอายุจำานวนปริมาณคนเฉลี่ย

%

ปี 2562 บริษัทดำาเนินโครงการ “LPN Zero Waste” อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท 

ใช้คร้ังเดียวท้ิงหรือ Single-use Plastic และมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อลดการเกิดขยะ 

ในทุกกระบวนการทำางาน รวมถึงการสร้างความรู้และกระบวนการจัดการขยะที่ครอบคลุมทุกด้าน  

โครงการ “LPN Zero Waste” เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินีที่เกิดขึ้นจากความต้องการตอบสนองต่อประเด็น 

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ ณ ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้พักอาศัย 

ผ่านการดำาเนินงาน 3 ส่วน คือ  1. ให้ความรู้ผ่านนิทรรศการและสื่อผสมอย่างต่อเนื่อง (เดือนละ 1 เรื่อง) 

     2. สร้างแรงจูงใจผ่านเกมและกิจกรรม 

     3. สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการลงมือทำา

นอกจากนั้น บริษัทมีแผนดำาเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำาถุงผ้ามา

ใส่ของ แก้วนำ้ามาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำาหรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้านมี

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วม

โครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟต์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 

 

LPN Zero Waste
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OUT PROCESS
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกกระบวนการ

บริษัทจึงต้ังใจท่ีจะขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมสู่สังคมภายนอก โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ท้ังบุคลากร ลูกค้า ปิยมิตร ดังคำาท่ีว่า “ส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีดีต้องเร่ิมต้นจากตัวเราก่อน เม่ือเราพร้อมจึงขยายออกไปสู่ชุมชนท่ีเราพัฒนาและบริหาร 

และสุดท้ายจึงขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง” (From Corporate ESR to Community ESR)

ดังน้ันในปี 2562 จึงมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เกิดข้ึนมากมายซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญขององค์กร เพ่ือตอบสนอง 

ต่อนโยบายการบริหารจัดการชุมชนท่ีบริษัทมุ่งพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “ชุมชนน่าอยู่” และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดน้ันเป็นกิจกรรมหลักท่ีบริษัทจัดอย่างต่อเน่ืองมาทุกปี

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกกระบวนการ

Blood Donation Project
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งมอบโลหิตสำารองให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ลุมพินี ร่วมใจบริจาคโลหิต” จากหน่วยรับบริจาคในชุมชน 
ลุมพินีมีทั้งหมด 10 หน่วย ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมท้ังสิ้น 1,343,650 ซี.ซี. คิดเป็น 
103.36% ของเป้าหมายที่กำาหนด

โดยปี 2562
ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น 

1,343,650 ซี.ซี. 
คิดเป็น 

103.36% 
ของเป้าหมายที่กำาหนด

การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานภายนอก แบง่การดำาเนนิงานเปน็ 2 รปูแบบ คอื การพฒันา
ชุมชนและหน่วยงานราชการบริเวณโดยรอบโครงการ และการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยปี 2562 ปรบัปรงุและพัฒนาพืน้ที ่จำานวน 4 แหง่ คอื สถานตีำารวจนครบาลทา่ขา้ม สำานกังาน
เขตห้วยขวาง โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว และสำานักงานเขตพระโขนง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 844,832 บาท

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือร่วมพัฒนาและ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนี้

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว  
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา      
นิตยสารผู้พิทักษ์สันติราษฎร์       
มูลนิธิอยู่วิทยา
วัดอมราวาส
วัดทองบน
สำานักงานเขตยานนาวา
บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) (DMG)
การศึกษานอกโรงเรียน อำาเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
วัดดอนไฟ

6,000
10,000
6,000

10,000
15,000
15,000
19,800
5,900

10,000
5,000

จำานวนเงิน (บาท)หน่วยงานท่ีบริษัทสนับสนุน

รวม

ตาราง : การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562

102,700

ปี 2562 บริษัทสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม รวมมูลค่า

102,700 บาท
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AS PROCESS
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อิงกระบวนการ

LPC Social Enterprise
ในปี 2562 LPC มีพนักงานบริการชุมชนที่เข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อยโอกาสทางสังคมท่ีบริษัทกำาหนด จำานวน 1,484 คน คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 67 และผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ (ไม่ด้อยโอกาสทางสังคม) จำานวน 727 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 สำาหรับพนักงานผู้พิการและพนักงาน
ผู้สูงอายุ มีการจัดสรรงานด้านบริการชุมชนลุมพินีและช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 
อย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาใน 5 ด้านหลักกล่าวคือ

1

LPC ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความรู้
และทักษะการทำางานท่ีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ให้กับพนักงานเพ่ือช่วยผลักดันให้พนักงาน
บริการชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดย
บริษัทมีโครงการอบรมให้ความรู้ รวมถึงช่วย 
แบ่งเบาภาระให้กับพนักงานด้วยการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานโดยแบ่งทุน 
การศึกษาออกเป็น

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
(กศน.) มีผู้เข้าร่วมจำานวน 41 คน  
(ลดลงจากป ี2561 ในช่วงเวลาเดยีวกัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13) เนื่องจากมี
ผู้ลาออก ย้ายหน่วยงาน และบางส่วน
จบการศึกษาในระดับนี้แล้ว

การศึกษาระดับ ปวส. ปี 2562 เป็น
โครงการใหม่ที่บริษัทให้พนักงาน
บริการชุมชนจำานวน 18 คนเข้าศึกษา
ในระดับ ปวส. สาขางานแม่บ้าน 
วิทยาลัยเอี่ยมละออ โดยบริษัทเป็น 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การส่งเสริมการศึกษาบุตรพนักงาน ปี 
2562 บริษัทมอบทุนให้บุตรพนักงาน
ท่ีมีอายุงาน 1 ปีข้ึนไป จำานวน 533 ทุน 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22

1.1

1.2

1.3

เพ่ือพัฒนาอาขีพเสริมให้กับพนักงาน LPC  
ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมวิชาชีพในปี 2562 
ในหลักสูตร นวดแผนไทย โดยมีผู้สนใจสมัคร
และเข้าร่วมจำานวน 47 คน โดยบริษัทเป็น 
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ท้ังหมด

LPC สนับสนุนและช่ืนชมพนักงานบริการ
ชุมชนท่ีทำาความดีจากการเก็บทรัพย์สิน 
พร้อมท้ังส่งคืนผู้รับ และการช่วยเหลือ 
ผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี มีพนักงาน 
บริการชุมชนทำาความดี จำานวน 433 คร้ัง 
ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 
(ข้อมูลสะสมต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2562)

การส่งเสริม
ด้านการศึกษา

การส่งเสริม
วิชาชีพ

การส่งเสริม
พนักงานทำาความดี

3

2

มีการจัดแบ่งพนักงานบริการชุมชนออก
เป็นกลุ่มโครงการ เพ่ือทำาความสะอาดพ้ืนท่ี
สาธารณะต่างๆ ได้แก่ วัด ชุมชน สถานี
ตำารวจ และชายหาด เป็นต้น ซ่ึงมีการจัด
กิจกรรมจิตอาสาท้ังหมด 2,728 คร้ัง เพ่ิมข้ึน 
จากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28  
(ข้อมูลสะสมต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2562)

การช่วยเหลือสังคม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา

4

การส่งเสริม
และสร้างความสุข
ให้กับพนักงานบริการชุมชน 

5

โครงการจดแล้วไม่จน เพ่ือช่วยพนักงาน
บริการชุมชนปลดหน้ีนอกระบบ ปี 2562 
มีผู้เข้าร่วมโครงการและปลดหน้ีนอก
ระบบแล้ว จำานวน 63 คน ลดลงจาก 
ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 โดย
บริษัทมีการติดตามผลและให้พนักงาน
บริการชุมชนบันทึกรายรับ - รายจ่าย 
ประจำาวัน เพ่ือไม่ให้กลับไปเป็นหน้ี 
นอกระบบซำา้อีก

5.1
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6

โครงการรักการออม เป็นโครงการ
ท่ีสนับสนุนให้พนักงานมีเ งินออม 
พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์และฝากเงินต้ังแต่ 100 บาท
ข้ึนไป โดยหักจากเงินเดือน เม่ือฝาก
ครบ 12 เดือน บริษัทจะสมทบเงินฝาก
ให้เดือนละ 50 บาท โดยฝากเข้าบัญชี
ของพนักงานปีละ 1 คร้ัง (เร่ิมจ่ายเงิน
สมทบคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม 2562) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำานวน 437 คน 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ในช่วง
เวลาเดียวกัน จากปี 2561 

ตรวจสุขภาพประจำาปี เป็นสวัสดิการ
ท่ีบริษัทจัดให้พนักงานทุกคน โดยจะมี
การตรวจสุขภาพเป็นประจำาปีละ 1 คร้ัง 
ปี 2562 มีพนักงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ จำานวน 1,384 คน

กิจกรรม Outing หัวหน้างานบริการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหัวหน้างานและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน โดย
กิจกรรมจัดข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม 2562 
ณ จังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำานวน 192 คน 

โครงการข้าวหม้อเดียวกัน เพ่ือช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย (อาหารกลางวัน)  
ของพนักงานบริการชุมชน และสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงาน
บริการชุมชนในโครงการเดียวกัน โดย 
ปี 2562 มอบข้าวสารแล้ว จำานวน  
6,760 ถุง เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 16 จากปี 2561

โครงการข้าวสารราคาถูก จำาหน่าย
ข้าวสารราคาต้นทุน เพ่ือช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพให้กับพนักงานบริการชุมชน 
โดยจำาหน่ายท้ังหมด จำานวน 1,745 ถุง

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

การผลิต
นำ้าหมักจุลินทรีย์

การผลิตนำา้หมักจุลินทรีย์สำาหรับใช้ในกิจกรรม
ทำาความสะอาดภายในโครงการ จำานวน 
60,143 ลิตร (ข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2562)

จากการดำาเนินงานของ LPC ท่ีมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำาไรมาตลอดหลายปี LPC จึงมีการจัดทำา Social Enterprise Standard Checklists 
(จำานวน 22 ข้อ) เพ่ือให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดย Social Enterprise Standard Checklists แบ่งเป็น 2 หมวด ดังน้ี

Social Enterprise Standard Checklists

หมวดที่ 1  คุณสมบัติของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบด้วย 5 หมวดย่อย คือ

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 ประกอบด้วย 1 หมวดย่อย คือ การสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการชุมชน (จำานวน 8 ข้อ)

1. การกำาหนดวัตถุประสงค์ทางสังคม (จำานวน 3 ข้อ)

2. รายได้หลัก (จำานวน 1 ข้อ)

3. นโยบายและระบบการจ้างงานที่เป็นธรรม (จำานวน 4 ข้อ)

4. กระบวนการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคม (จำานวน 3 ข้อ)

5. การจัดการผลกำาไร (จำานวน 3 ข้อ)

ปี 2562 LPC ดำาเนินงานตาม Social Enterprise Standard Checklists ครบเรียบร้อยทั้ง 22 ข้อ
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LPN ACADEMY สถาบันแอล.พี.เอ็น.
สถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำางาน พร้อมทั้งจัดทำาแผน

พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยปี 2562 เป้าหมายมุ่งเน้นด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  

ให้กบัพนกังานไดม้ชีอ่งทางและรปูแบบการเรียนรูท้ีห่ลากหลาย ควบคูไ่ปกบัการพฒันาสมรรถนะของบคุลากร (Competency-Based Development) 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามท่ีองค์กรคาดหวัง  

ซึ่งจะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ เพื่อวัดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีสะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด 

และนำามาวางแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือท่ีหัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย ในการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้ 

1

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ 
คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำาเป็นต้องมี  
โดยการทบทวน กระตุ้นให้เกิดการนำาไปใช้  
และวัดผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม 
คนเก่งและคนดีที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กร 
บรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์ 
ที่องค์กรกำาหนด 

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีบุคลากรแต่ละสายงานจำาเป็น
ต้องมี เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามลักษณะ 
งานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้นำา รวมถึงความรู้ ทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการท่ีจำาเป็นสำาหรับระดับ
บริหารและหัวหน้างานท่ีมีหน้าท่ีในการ 
บริหารงานและบริหารทีม 

การพัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency หรือ  
C-L-A-S-S-I-C)

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความรู้ในงาน 
(Functional Competency)

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาวะผู้นำา
(Leadership Competency) 

2 3

นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development) ท้ัง 3 ด้าน ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละปี สถาบัน 

แอล.พ.ีเอน็. ไดม้กีารกำาหนดเปา้หมายการฝกึอบรมประจำาปขีองพนกังานเฉลีย่เท่ากบั 56 ช่ัวโมงตอ่คน และแบง่เปน็เปา้หมายยอ่ยในแตล่ะไตรมาส  

เท่ากับ 14 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งในตลอดปี 2562 ผลปรากฎว่าพนักงานผ่านการอบรมเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 57 ชั่วโมงต่อคน มากกว่าเป้าหมายปกติที่ได้ 

กำาหนดไว้ โดยในปี 2562 มีจำานวนพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 1,686 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 782 คน และผู้หญิง 904 คน 

พนักงานผ�านการอบรมเฉลี่ยแล�วเท�ากับ

57 ชั่วโมง/คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เข�าร�วมการอบรม

1,686 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เข�าร�วมการอบรม

904 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เข�าร�วมการอบรม

782 คน
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ในการฝึกอบรมพนักงานนั้นทางสถาบันได้แบ่งหลักสูตรการอบรมตามความเหมาะสมของตำาแหน่งและการนำาไปใช้ประโยชน์ในงาน โดยใน 

การอบรมนั้น ทางสถาบันได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน LPN พนักงานบริษัทในเครือ และ LPN Team โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  

4 ด้านหลัก สำาหรับพนักงาน LPN ได้แก่

1

เป็นการอบรมท่ีมุงเน้นให้พนักงานทราบเพ่ือ
ปฏิบัติตามหลัก Core Corperate ของบริษัท
เพ่ือให้ในการทำางาน ได้แก่ วิถีแอล.พี.เอ็น. 
(LPN Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
LPN SERVICES Culture, LPN Business 
Practice Platform (3-6-8-10) และความ 
รับผิดชอบต่อสังคมรวม เป็นต้น 

หลักสูตรหลัก (Core Course)  

4

เป็นการท่ีบริษัทส่งพนักงานและพนักงานใน
เครือออกไปฝึกอบรมหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานภายนอก เพ่ือนำากลับมาปรับใช้
ให้เข้ากับวิถี LPN Way ในการพัฒนาการ
ทำางานต่อไป 

หลักสูตรการอบรมภายนอก  

2

มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการ
บริหารจัดการและการสอนงาน เช่น การ
พัฒนาผู้นำาทีมสู่ความสำาเร็จ การใช้งานระบบ 
Service Evaluation สำาหรับประเมินการ
บริการพนักงาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
Team Leader Excellence เป็นต้น 

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ
(Managerial Course)   

3

เป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ตามจุดอ่อน จุดแข็ง จากผลการดำาเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมา ควบคู่ไปกับความรู้และทักษะท่ี
สำาคัญในการประกอบวิชาชีพ โดยแผนอบรม
แยกตามประเภทงานหลัก ได้แก่ งานโอน-
งานขาย งานบริหารโครงการ งานบริหาร
ชุมชน งานบำารุงรักษา งานฝากขายฝากเช่า 
สายงาน support เป็นต้น 

การอบรมด้านความรู้ในงาน
 (Functional Course) 
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การอบรมพนักงานในปี 2562 

การฝ�กอบรม
พนักงาน LPN 

การอบรมด�านพัฒนาการบร�หารจัดการ

17 หลักสูตร

การอบรมด�านความรู�งาน

30 หลักสูตร

หลักสูตรอบรมภายนอก

18 หลักสูตร

งานขาย – โอน (2 หลักสูตร) 

งานบร�หารโครงการ (7 หลักสูตร)  

งานบร�หารชุมชน (5 หลักสูตร) 

งานบำรุงรักษา (11 หลักสูตร) 

งานฝากขาย – ฝากเช�า (1 หลักสูตร) 

Support (2 หลักสูตร) 

งานบร�การชุมชน (2 หลักสูตร) 

บร�ษัท แอล.พ�.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ลุมพ�นี โปรเจค มาเนจเมนท� เซอร�ว�ส � จำกัด  

บร�ษัท ลุมพ�นี ว�สดอม แอนด� โซลูชั่น จำกัด 

บร�ษัท ลุมพ�นี พรอพเพอร�ตี้ มาเนจเมนท� จำกัด  

1

1.1

1.2

1.3

การฝ�กอบรมสำหรับ
พนักงานของ LPN Team 

2

8 หลักสูตร65 หลักสูตร

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

343 คน

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

2,370 คน

จำนวน 
ชั่วโมงอบรม/คน 

306 คน
จำนวน 

ชั่วโมงอบรม/คน 

37 คน

 รวมทั้งหมด

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

2,420 คน

จำนวน 
ชั่วโมงอบรม/คน 

982 คน

จำนวนผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด

41 คน
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INNOVATION นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บรษิทัสรา้งสรรคอ์สงัหารมิทรพัยท์ีแ่สดงถงึความเปน็ผูน้ำานวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัผา่นกรอบการดำาเนนิงาน 

ของบรษิทั ทัง้ในเชงิกลยทุธ ์ผลติภณัฑ ์และกระบวนการ โดยไดใ้หค้วามสำาคญักบัการพฒันานวตักรรมทกุรปูแบบ รวมถงึ สง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ

ในการสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำาเนินงาน ด้วยการกำาหนดให้หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การคิดนอกกรอบ” ซึ่งจะเป็น 

ตัวขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารและพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งกรอบการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัทแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

คือ นวัตกรรมที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร เช่น ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย

คือ นวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบห้องชุดในรูปแบบ LPN Design การออกแบบโครงการ 

สีเขียว หรือการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การนำาระบบ 

B.I.M เข้ามาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน

1 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

2 นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์

3 นวัตกรรมเชิงกระบวนการ 

งบประมาณที่ใช้ ในการอบรมและสัมมนาของพนักงาน 

13.27%

31.95%

ค�าใช�จ�ายในการ

อบรมสัมมนาภายนอก

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ

54.78%

ค�าใช�จ�ายในการ

อบรมสัมมนาภายนอก

4,756,893.73 บาท 

2,774,804.00 บาท 

1,151,898.69 บาท 

8,683,596.42
บาท

ในป� 2562

ค�าใช�จ�ายการอบรม

และสัมมนา

ของพนักงานรวมทั้งสิ�น
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นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์

1 PDC (Product Development Centre)
เพือ่ใหก้ารออกแบบผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัไดพ้ฒันาศนูย์วจิยัและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ของ LPN (Product Development Centre - PDC) ขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ

ผู้อยู่อาศัยมากที่สุด 

• Mock up Centre
PDC ได้มีการทำาโมเดลเสมือนจริงขนาด 1:1 หรือ Mock up Centre ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์

ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยจะจัดสร้างแบบจำาลองขนาดเท่าจริงท่ีมีรายละเอียด เพ่ือใช้ศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด

ของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้พื้นท่ี ความปลอดภัย รวมไปถึงความรู้สึกระหว่างการ 

ใช้งาน โดยนักวิจัยจะทำางานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ใน 

การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงต่อไป 

• Material Library 
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดต้ังศูนย์เก็บตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อศึกษาและทดลองหาวัสดุที่มีความสวยงาม คงทน ที่มี

ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำาหรับการใช้งานในโครงการโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงคุณสมบัติวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เลือกใช้ 

จากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานฉลากเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานระบบ

คุณภาพ (ISO) มาตรฐาน NFPA (The National Fire Protection Association) เป็นต้น 

• Energy Centre
เพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code, BEC) และมีประสิทธิภาพ

ตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ PDC จึงมีการประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานอยู่ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าระบบประกอบอาคารทั้ง 5 ระบบ คือ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบ

ผลิตนำ้าร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม รวมไปถึงวัสดุที่เลือกใช้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในทุกอาคารที่ได้รับการออกแบบ 
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2 Smart Living 

Smart Money (Save Energy)

เมื่อคุณลืมปิดแอร์หรือไม่แน่ใจว่าคุณลืม
ตั้งเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้
ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทดลองนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในบางโครงการ คือ การใช้ IoT 

(Internet of Things) เชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบ

ควบคุมความเย็น และระบบอื่นๆ ทั้งภายในบ้านหรือห้องชุด โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ผ่านแอพพลิเคชั่น LPN Smart Room บน

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

นอกเหนือจากน้ี บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระบบฟอกอากาศอัตโนมัติภายในห้องพัก รวมถึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะอย่างแท้จริง 

Smart Connect

ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณ
ไม่ตกเทรนด์สามารถเชื่อมต่อสู่โลก
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย 
ผ่านระบบไร้สาย

Smart Security

สร้างความอบอุ่นให้กับคุณ ด้วยระบบ
ความปลอดภัย จากการแจ้งเตือนทางมือถือ 
เมื่อมีการเปิดประตู ช่วงที่คุณไม่อยู่ หรือ
ในยามที่คุณหลับ และยังเพิ่มความปลอดภัย 
ในกรณีลิมเปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ก็สามารถดู
และสั่งงานปิดเตาได้จากมือถือ

Smart Room

เพียงปุ่มเดียว เปิด-ปิดทุกอย่างได้และสั่งงาน
จากมือถือได้ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ
จะสบายแค่ไหน ถ้าให้เครื่องปรับอากาศเปิด
และทำาความเย็นไว้พร้อมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน
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นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

1 BIM   

ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยการนำาเอานวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาภายในองค์กร สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการทำางานอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นกระบวนการทำางาน 
ที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้อย่างสมำ่าเสมอ

บริษัทได้นำาระบบ BIM (Building Information Modeling) เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยยกระดับการทำางานเบื้องหลัง ลดระยะเวลาในการทำางาน 
และลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง มาต้ังแต่ปี 2557 ซึ่งมีผลทำาให้ต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการลดลง โดยบริษัท 
ได้ทำาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานการทำางานบนระบบ BIM หรือ BIM Excecution Plan สำาหรับ LPN โดยเฉพาะ 
โดยมีการจัดต้ังกระบวนการทำางานร่วมกันของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากแบบจำาลองสามมิติได้สูงสุด นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว 
ยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สามารถแบ่งปันให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ  
ในการทำางานจากฐานข้อมูลกลางร่วมกัน

การใช้ประโยชน์จาก BIM แบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

ในปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบ BIM เพ่ือบริหารโครงการและสนับสนุนการก่อสร้าง

ทั้งหมด 3 ด้าน คือ 3D, 4D และ 5D คือ ด้านคุณภาพ เวลา และราคา ซึ่งเป็น

หัวใจสำาคัญของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามกลยุทธ์  Q-C-S-E-S+P 

ของ Green Construction Process  

ในปี 2562 นี้ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDC) กำาลังอยู่ในระหว่าง

การศึกษาการใช้ระบบ BIM และโมเดลสามมิติเพ่ือการบริหารจัดการอาคารชุด  

ทั้งแผนการเปิดใช้อาคาร (Operate) แผนซ่อมบำารุงเชิงแก้ไข (Corrective  

Maintenance) และแผนซ่อมบำารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดย

ใช้ข้อมูลกลางจากแบบจำาลองสามมิติของระบบ BIM ในการพัฒนาแผน โดยมี 

จดุมุง่หมายเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการอาคารมากกวา่ 300 อาคารท่ีอยู่ในความดแูล

ของ LPP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต  

7D
O&M

7D (Operation and Maintenance)
ใช�ข�อมูลและแบบจำลองในการจัดการบร�หารอาคาร

(Facility Management)

Typical BIM Uses

5D (Cost)
ใส�รายละเอียดด�าน “ราคา” ลงในแบบจำลอง

และใช�ข�อมูลเพ�่อประเมินปร�มาณวัสดุที่ต�องใช�

รวมถึงการประเมินราคาวัสดุ (Quantity Take Off)

6D (Energy)
 เพ��มข�อมูลคุณสมบัติพ�เศษของวัสดุ เช�น ค�าสัมประสิทธิ์

การถ�ายเทความร�อน ค�าการสะท�อนของแสง และใช�ข�อมูลนั้น

เพ�่อจำลองสถานการณ� และว�เคราะห�การใช�พลังงานต�อไป 

(sustainability)

6D
Building Performance

5D
Cost Planning

4D
Scheduling

3D
Design & Visualization

4D (Time)
เพ��มมิติของ “เวลา” ลงในโมเดลสามมิติเพ�่อใช�

วางแผนการทำงาน และการบร�หารจัดการ

โครงการก�อสร�าง (Scheduling) 
3D (Visualize)

ใช�โมเดลสามมิติเพ�่อสื่อสารให�ทุกฝ�ายที่ทำงาน

เห็นภาพเสมือนจร�ง ลดความผ�ดพลาด

ในการประสานงาน รวมถึงเพ�่อตรวจสอบ

การซ�อนทับกันของวัตถุ เพ�่อลดความผ�ดพลาด 

ในการก�อสร�างจร�ง (Clash Detection) 

ระบบ BIM คืออะไร 

ระบบ BIM หรือ Building Information 
Modelling คือแบบจำาลอง 3 มิติ ที่มีข้อมูล 
หรือ Intelligent Information ผูกอยู่กับ
แบบจำาลองเพื่อทำาให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็น
ส่วนประกอบและสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล 
อาทิ รายละเอียดวัสดุ ปริมาณวัสดุก่อสร้าง 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบก่อสร้าง
ได้แบบ Real Time นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การคำานวณ
พลังงานที่จะใช้ในอาคาร สร้างแบบจำาลอง  
หรือ Digital Prototype Model ที่
เสมือนจริงได้ก่อนการก่อสร้างจริงอีกด้วย 
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2 การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อผู้อยู่อาศัย
แนวคดิการใหบ้รกิารเพือ่เตมิเตม็ Lifestyle ของผูอ้ยูอ่าศยั ดว้ยการเปน็ท่ีปรกึษาดา้นการอยูอ่าศยั ภายใตแ้นวคดิ “ชุมชนนา่อยูเ่พือ่ทกุวยั”  
โดย LPN มีทีมบริหารจัดการชุมชนมืออาชีพ คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ที่รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล 
ISO 9001 และสง่เสรมิความพอด ีให้การอยูร่ว่มกนัอยา่งลงตวัท้ังทางกายภาพ สงัคมคณุภาพ และคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ด้วย Green Community Standard ผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน อาทิ 

• LPN WE CARE APP 
คือ Application บนมือถืออย่างเป็นทางการของ LPN ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นเสมือนผู้ช่วยที่สำาคัญ

ในการจัดการให้ชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมในโครงการ LPN เป็นเรื่องง่าย สะดวก 

รวดเร็วย่ิงขึ้น ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต 

มากขึ้น โดยแอพพลิเคชั่น LPN WE CARE นั้น ประกอบไปด้วย การให้บริการดังต่อไปนี้

  1. บริการรับชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่านำ้า ค่าไฟและค่าส่วนกลางผ่านระบบ Bill Payment  

  2. บริการแจ้งเตือนรับพัสดุ

  3. บริการรับแจ้งซ่อม 

  4. การติดต่อสื่อสารนิติบุคคลผ่านช่องทาง Online

• LPN Living Solution
ด้วยความใส่ใจของ LPN ท่ีมีต่อลูกค้า บริษัทได้มีบริการงานซ่อมแซมและการจัดการงานก่อสร้าง 

เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัลกูค้าทีต่อ้งการปรบัปรงุหอ้งชดุและปรบัเปลีย่นอุปกรณต์า่งๆ ในหอ้งชดุ

อยา่งครบวงจร รวมไปถงึการใหบ้รกิารปรบัปรงุอาคารชดุ ดว้ยการดำาเนินงานผา่นทมีงานทีมี่คณุภาพ

งานของ LPN ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเรา  

โดยผู้อยู่อาศัยสามารถติดต่องานบริหารกับทีมงาน LPN Living Solution ผ่านทางช่องทาง โทรศัพท์ 

Facebook LPN Living Solution และ Line ID

ซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด 

บริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด 

เนรมิตห้องชุดให้ดูใหม่ พร้อม

ปล่อยเช่าอยู่เสมอ 

ปรับปรุงอาคารชุด

บริการงานวิศวกรรมและ

ปรับปรุงอาคารชุด ตอบโจทย์

ด้านงานออกแบบ ติดต้ัง  

ซ่อมบำารุงอาคารให้พร้อม 

ทุกการใช้งาน จากทีมวิศวกร

มืออาชีพจาก LPN 

ออกแบบปรับปรุงระบบบำาบัด

นำ้าเสีย

เพ่ือขอรับบริการบำาบัดนำ้าเสีย

กรุงเทพมหานคร ให้อาคารของ

คุณสามารถประหยัดเงินได้ ถึง 

5 แสน - 1 ล้านบาทต่อปี 
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• Investment Assistance ผู้ช่วยด้านการบริหารและจัดการการลงทุนในห้องชุดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

การบริหารจัดการกระบวนการทำางานภายใน
Service Excellence 

บริการรับฝากขายฝากเช่า โดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด (LPP) ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป 
(LPN) ช่วยเพิ่มช่องทางในการปล่อยเช่าเพื่อให้เจ้าของร่วมนักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ และช่วยลดปัญหาให้กับผู้ปล่อยเช่า 
เพ่ือใหค้วามมัน่ใจแกก่ลุม่ลกูคา้ท่ีเปน็ทัง้เจา้ของรว่มและนกัลงทนุ ในการจดัการความปลอดภยั ดว้ยการวธิกีารคดักรองผูเ้ชา่กอ่นสง่มอบ
ให้แก่ลูกค้า การดูแลบำารุงรักษา งานระบบต่างๆ ในอาคาร ซึ่งสามารถรักษาคุณค่าและราคาทรัพย์สินให้คงอยู่ 

นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม LPN We Care เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Service Excellence  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านกระบวนการทำางานใน 
3 หัวข้อหลัก คือ 

1. Make It Simple 
ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการลดทอนกระบวนการที่ไม่จำาเป็นโดยใช้นวัตกรรมหรือวิธีการรูปแบบใหม่ 

โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ 

2. Quality Built-In
ระบบตรวจสอบผลการทำางานของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ที่ได้ตั้งไว้ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน 

3. Knowledge Management 
ศูนย์รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ในแต่ละสายงาน จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ 

รวมถงึทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่การทำางาน และเปน็เครือ่งมอืชว่ยในการบรหิารจัดการทรพัยากรบคุคล รวมถงึการวางแผนการเตบิโตในสายงาน

ในระยะยาว
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เติบโตอย่างบูรณาการ

ให้บริการอย่างครบวงจร
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การลงทุน
นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานและการลงทุนของบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม และได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 5 บริษัท รวมถึงลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน 

จำานวน 2 บริษัท โดยแบ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

ดำาเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าของประชาคมลุมพินี

ที่ต้องการขยายครอบครัวและยกระดับการอยู่อาศัยภายใต้แนวทางการพัฒนา
เชิงคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกับ LPN

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำาหรับผู้สูงวัย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารสำานักงานให้เช่าระยะยาว

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนอาคารชุดสำานักงาน อาคารชุดพักอาศัยแบบครบวงจร
ให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท LPN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น และนิติบุคคลอาคารชุด
ทั่วไป ให้บริการด้านงานวิศวกรรมอาคาร บริการงานขายให้เช่าห้องชุดและพื้นที่สำานักงาน

ดำาเนินธุรกิจในด้านงานบริการชุมชน โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ ศักดิ์ศรี โอกาส
และความสุขให้กับสตรีด้อยโอกาส ในปีที่ผ่านมาได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ไม่ประสงค์แบ่งปันกำาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
จากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำาเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์แก่บริษัท บริษัทย่อย และองค์กรภายนอกกลุ่ม LPN ทั้งในและต่างประเทศ

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจรให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงองค์กรภายนอก

บริษัทย่อย

บริษัทร่วมทุน
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บริษัทย่อย

ธุรกิจให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

วันก่อตั้งบริษัท 13 มีนาคม 2556
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 300,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีพัฒนาการในทุกด้านและมีเป้าหมายในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทร่วมทุน

บริษัทย่อย

บริษัทร่วมทุน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

วันก่อตั้งบริษัท 21 มิถุนายน 2532
ชนิดของหุ้น       หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น    1,475,698,768 หุ้น
ชำาระแล้ว         1,475,698,768 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ       1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน     1,475,698,768 บาท
ทุนชำาระแล้ว       1,475,698,768 บาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ

นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย

ธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

วันก่อตั้งบริษัท 14 พฤษภาคม 2533
ชนิดของหุ้น       หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น    3,500,000 หุ้น

วันก่อตั้งบริษัท 11 ธันวาคม 2550
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 350.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 52.00

ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำาหรับผู้สูงวัย

ธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารสำานักงานให้เช่าระยะยาว

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

วันก่อตั้งบริษัท 2 เมษายน 2535
ชนิดของหุ้น       หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น    100,000 หุ้น

วันก่อตั้งบริษัท 12 ก.ค. 2560
ชนิดของหุ้น       หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น    10,000,000 หุ้น

วันก่อตั้งบริษัท 28 มีนาคม 2554
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น

วันก่อตั้งบริษัท 7 มี.ค. 2562
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 1,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 25.00

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.95

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 49.99
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1. บริษัท พรสันติ จำากัด
2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 (และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของ
 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด 
 ในสัดส่วนร้อยละ 100) 
4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

บริษัท วันที่ได้มา*
ทุน

ชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(ล้านบาท)

 ถือหุ้น
 (ร้อยละ)

มูลค่าต้นทุน
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

350.00
10.00
50.00

1.00

100.00

100.00

 473.04
 9.9988
  39.40

 0.9995

25.00

49.99

99.99
99.99
63.00

99.95

25.00

49.99

-
-
-

-

18.95 

49.37

  30 กย. 2536 
 25 มีค. 2535 
 14 พย. 2550 

 28 มี.ค. 2554 

  12 กค. 2560 

 7 มีค. 2562 

1. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

2. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 * หมายถึง วันท่ีจ่ายเงินลงทุน 

บริษัทร่วมทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยจำานวน 5 บริษัท คือ 
 1. บริษัท พรสันติ จำากัด 
 2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 
 3.  บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 4.  บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด  (ชื่อเดิมคือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้  
  เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด)
 5.  บรษัิท ลมุพนิ ีวสิดอม แอนด ์โซลชูัน่ จำากดั ซึง่เป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั ลมุพนิ ี 
  โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรว์สิ จำากดั ในอตัรารอ้ยละ 100 ดงันัน้ จงึถอืว่าเปน็บรษิทัยอ่ย 
  ของบริษัท

บรษิทัมบีริษทัรว่มจำานวน 2 บรษัิท คอื บรษัิท กมลา ซเีนยีร ์ลิฟว่ิง จำากดั และบรษิทั ดลศริิ ดเีวลอปเมน้ท ์จำากดั ทัง้นี ้นโยบายในการลงทนุของบรษิทัใน
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จะเปน็การลงทนุเพ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษิทัเป็นหลกั ตามนโยบายการดำาเนนิงานในทุกสว่นดว้ยบคุลากรภายใน 
(In-House Operation) เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจในการบริหารงานก่อสร้าง ธุรกิจการให้การ
บรกิารบรหิารชมุชน ธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นรกัษาความสะอาดและบริการชมุชน และธรุกจิพฒันาอสังหาริมทรพัยท์ีมิ่ใชโ่ครงการอาคารชดุพกัอาศยั ทัง้นี ้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของสินทรัพย์รวม

2.53%
คือเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คิดเป็นร้อยละ 2.53 
ของสินทรัพย์รวม
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 1,475,698,768 บาท ชำาระเต็มจำานวน คิดเป็นทุนชำาระแล้ว  
 1,475,698,768 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญท้ังหมด 1,475,698,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 
2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.	 บริษัทได้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
 โดยแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังน้ี

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก 

หมายเหตุ: 1. * บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt 
    (NVDR) ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายให้นักลงทุน และนำาเงินท่ีได้จากการขาย NVDR 
    ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงนักลงทุนท่ีถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
    ผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี สามารถหาข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ในเว็บไซต์ www.set.or.th
  2.  บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

107.02
72.28
38.41
31.82
31.64
28.45
25.81
23.76
21.41
20.24

400.84

7.25
4.89
2.60
2.15
2.14
1.92
1.74
1.61
1.45
1.37

27.12

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด*
สำานักงานประกันสังคม 
นายสุเมธ เตชะไกรศรี 
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited  
Bank Of Singapore Limited
Mr. Kenneth Rudy Kamon
นางยุพา เตชะไกรศรี
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค๊พ

รวม	10	อันดับแรก

ลำาดับ จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้น
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 อันดับแรก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

38.41
23.76
25.55
19.82
16.74
12.00
10.00
7.34
7.00
6.70

165.32

72.28
31.83
21.41
20.24
15.90
13.98
11.47
8.86
6.96
6.68

209.61

2.60
1.61
1.59
1.34
1.13
0.81
0.67
0.49
0.47
0.45

11.16

4.89
2.15
1.45
1.37
1.07
0.94
0.77
0.60
0.47
0.45

14.16

นายสุเมธ เตชะไกรศรี
นางยุพา เตชะไกรศรี
นายศุภชัย  สุทธิพงษ์ชัย 
นายสุทธิลักษณ์  จิราธิวัฒน์
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ 
มิสซังโรมันคาทอลิก  
นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา
นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
นายมนู วงษ์ขันเมือง
นายชำานาญ ปัญจทรัพย์

สำานักงานประกันสังคม
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค๊พ
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล

รวม	10	อันดับแรก

รวม	10	อันดับแรก

ลำาดับ

ลำาดับ

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัมากกวา่รอ้ยละ 5 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด โดยมผีูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ดงันี้

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและรายย่อยต่างชาติ

1
2
3
4
5

105.72
63.74
58.64
25.82
4.57

258.49

7.16
4.31
3.97
1.74
0.30

17.48

CITI
Standard Chartered
HSBC
Mr. Kenneth Rudy Kamon
Others

รวม	10	อันดับแรก

ลำาดับ จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย 10 อันดับแรก
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2.	 ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
 บริษัทมีข้อจำากัดในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 39 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 5 
 โดย ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท 
 ร้อยละ 16.61 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท

3.	 การถือหุ้นไขว้
 บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ จึงไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการท่ีเป็นการครอบงำากิจการ

4.	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	Float)   
 ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือกำาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทมีจำานวนผู้ถือหุ้น 
 ท้ังส้ิน 20,214 ราย โดยมีจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำานวน 19,653 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.48 ของจำานวนหุ้นท้ังหมด

5.	 การซ้ือหุ้นคืน	(Treasury	Stock)
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืน วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารการเงิน 
 โดยมีวงเงินสูงสุดในการซ้ือหุ้นคืน 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาทถ้วน)  กำาหนดจำานวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 42,000,000 หุ้น (ส่ีสิบสองล้านหุ้น) 
 จากมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยซ้ือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกำาหนด 
 ระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2562

6.	 การจัดจำาหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนเพ่ือบริหารทาการเงิน (Treasury 
 Stocks) จำานวน  21,500,000 หุ้น (ย่ีสิบเอ็ดล้านห้าแสนหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยกำาหนดระยะเวลาในการขายหุ้น 
 ท่ีซ้ือคืนต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2565 (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

การออกหุ้นกู้แบบการเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP)

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังน้ี

1. มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

การออกหลักทรัพย์อื่น

1/2558
2/2558
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2560
9/2560

10/2560

24
12
21
3

27
24
5

20
27
15

ก.ค. 2560
ก.ย. 2561
ก.พ. 2562
เม.ย. 2562
ก.ค. 2561
ส.ค. 2562
ต.ค. 2562
ม.ค. 2564
ก.ค. 2564
ธ.ค. 2564

600,000,000 บาท
250,000,000 บาท
210,000,000 บาท
200,000,000 บาท
140,000,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
400,000,000 บาท
300,000,000 บาท
300,000,000 บาท

23
25
17
28
27
24
5

20
27
15

ก.ค. 2558
ก.ย. 2558
ก.พ. 2559
มี.ค. 2559
ก.ค. 2559
ส.ค. 2559
ต.ค. 2559
ม.ค. 2560
ก.ค. 2560
ธ.ค. 2560

2 ปี
2 ปี 11 เดือน 18 วัน   
3 ปี 4 วัน
3 ปี 6 วัน
2 ปี
3 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

4.00%
4.10%
3.70%
3.65%
3.30%
3.25%
3.25%
3.75%
3.75%
3.75%

ครั้งที่ วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้
อายหุ้นกู้

(ปี)
อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

รวม	(ไม่รวมหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดไถ่ถอน) 1,000,000,000	บาท

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 การออกหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2558, 2/2558, 3/2559, 4/2559, 5/2559, 6/2559 และ 7/2559 ได้ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว
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2. มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

3. มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1/2561
2/2561
1/2562

1/2562
2/2562

*

*

17
26
12

12
10

ส.ค. 2564
ต.ค. 2564
เม.ย. 2565

เม.ย. 2565
ต.ค. 2565

500,000,000 บาท
480,000,000 บาท

1,168,000,000 บาท

1,168,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท

17
26
12

ส.ค. 2561
ต.ค. 2561
เม.ย. 2562

12
10

เม.ย. 2562
ต.ค. 2562

3 ปี
3 ปี
3 ปี

3 ปี
3 ปี

3.95%
3.95%
2.95%

2.95%
2.70%

ครั้งที่

ครั้งที่

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

อายหุ้นกู้
(ปี)

อายหุ้นกู้
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

รวม	(เฉพาะส่วนของมติฯ	ประจำาปี	2561)

รวม	(เฉพาะส่วนของมติฯ	ประจำาปี	2562)

2,000,000,000	บาท

1,148,000,000	บาท

หมายเหตุ:  สำาหรบัการออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2562 จำานวน 1,168,000,000 บาทน้ัน บริษัทออกจากวงเงนิคงเหลอืตามท่ีไดรั้บการอนมุตัจิากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561  
  จำานวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 148,000,000 บาท

หมายเหตุ:  สำาหรับการออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2562 จำานวน 1,168,000,000 บาทนั้น บริษัทออกจากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561  
  จำานวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 148,000,000 บาท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 กำาหนดให้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 
ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม

ในปี 2562 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงิน รวมเป็น 1,256,037,842.07 บาท (หน่ึงพันสองร้อยห้าสิบหกล้านสามหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยส่ีสิบสองบาท 
เจ็ดสตางค์) คิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.86 บาท (แปดสิบหกสตางค์) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เพ่ือให้นำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึน ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2563 ท้ังน้ี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนินงาน
งวด 6 เดือน ส้ินสุดไตรมาส 2/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค์) โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2562 ท้ังน้ี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปี 2562 มีดังน้ี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

2562

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.08
0.10
0.14
0.16
0.18
0.21
0.23
0.26
0.26
0.30
0.30
0.15
0.20

0.20

4.98
5.14
3.81
-
-
-
-
-
2.01
0.50
0.41
0.43
0.52
0.62
0.80
0.95
1.11
1.30
1.50
1.58
1.37
1.64
1.47
0.72
0.93

0.86

ปี พ.ศ.
เงินปันผลจ่าย

(บาท/หุ้น) อัตรา (%)
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

หมายเหตุ: 1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังน้ี
   1.1 ปี 2537-2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
   1.2 ปี 2550-2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
   1.3 ปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
  2.  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2547 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2547 อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นจากเดิมท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ  
   1.00 บาท สำาหรับการรับเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2546 จึงรับตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามท่ีได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลง
  3. * รออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

2.50
2.75
1.00

-
-
-
-
-

1.00
0.25
0.20
0.22
0.26
0.32
0.41
0.50
0.56
0.65
0.76
0.84
0.80
0.90
0.90
0.50
0.60

0.60

50.20
53.50
26.25

-
-
-
-
-

49.75
50.00
48.78
51.16
50.00
51.61
51.44
52.63
50.45
50.00
50.67
53.16
58.39
55.03
61.03
69.46
64.52

69.47*
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183.00
106.32

ยังไม่ได้โอน
401.97

อยู่ระหว่างประเมิน
628.36

1,078.04

การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่

ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จำานวน  7 แปลง คิดเป็นเนื้อที่รวม 41,969.60 ตารางวา มูลค่ารวม 2,997.50 ล้านบาท ดังนี้

บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนที่บริษัทจะซื้อที่ดิน บริษัทมีหน่วยงานและกระบวนการ 
ในการศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการพฒันาโครงการ (Feasibility Study) ทัง้ทางดา้นการตลาด การกอ่สรา้ง การออกแบบ ขอ้กำาหนดของทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางด้านการเงิน โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามแนวทางและกลยุทธ์
ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักปฏิบัติว่า ที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซ้ือ บริษัทได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

และเป็นการสอบทานความเหมาะสมของราคาที่ดินอีกทางหน่ึง อีกทั้งบริษัทยังรายงานข้อสนเทศของการจัดซื้อที่ดินทุกแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งขนาด ราคา และทำาเลที่ตั้ง 

(Strategic Location)

1
2
3
4
5
6
7

137,500.00
54,000.00

192,476.00
45,000.00

148,000.00
35,000.00
92,800.00

167.75
95.68

585.62
361.77
284.10
549.81
952.77

2,997.50

พ.ค. 62
ก.ค. 62
มี.ค. 63
ต.ค. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 62
ส.ค. 62

1,220.00
1,772.00
3,042.60
8,039.40
1,919.60

15,709.00
10,267.00

41,969.60

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี
ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
ที่ดินแปลงแจ้งวัฒนะ ซอย 17
ที่ดินแปลงเอกชัย
ที่ดินแปลงจรัญสนิทวงศ์ ซอย 65
ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
บ้าน 365 เมืองทอง

รวมปี	2562

ลำาดับ โครงการ วันที่โอน
กรรมสิทธิ์

ขนาด
(ตร.ว.)

ราคา
(บาท/ตร.ว.)

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

การประเมินหลักทรัพย์

การประเมินหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินสำานักงาน ทรัพย์สินเพื่อขายและทรัพย์สิน
เพื่อการพัฒนา ในปี 2562 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบจำานวน 1 บริษัท คือ ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำากัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานและคำานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัทในแต่ละปี 
เป็นสำาคัญ โดยไม่มีนโยบายใดๆ ท่ีจะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการมาโดยตลอด

ท้ังน้ี ในปี 2562 บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัท ดังน้ี

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 3,224,000 0.62

บริษัทย่อย มูลค่าเงินปันผล (บาท) เงินปันผล (บาท/หุ้น)
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รายได้ของกิจการ

 **  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ รายได้ยึดจองยึดสัญญา ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และอื่นๆ

 **  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ รายได้ยึดจองยึดสัญญา ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และอื่นๆ

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท

 รายได้จำาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 รายได้จำาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	

  โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

 โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

        รวมรายได้จากการขาย	

								 อัตราการเติบโต	

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า	

  โครงการอาคารสำานักงาน 

  โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

        รวมรายได้จากการเช่า	

								 อัตราการเติบโต	

 รายได้จากการบริหาร 

        อัตราการเติบโต	

 รายได้อื่นๆ  ** 

								 ยอดรวมรายได้ทั้งหมด	

								 อัตราการเติบโต

	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

 โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 

        รวมรายได้จากการขาย	

        อัตราการเติบโต	

	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า	

 โครงการอาคารสำานักงาน 

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

        รวมรายได้จากการเช่า	

        อัตราการเติบโต	

 เงินปันผลรับ 

 รายได้อื่นๆ  ** 

								 ยอดรวมรายได้ทั้งหมด	

								 อัตราการเติบโต

	รายได้	ปี	2561

	รายได้	ปี	2561

 รายได้	ปี	2562	

 รายได้	ปี	2562	

	รายได้	ปี	2560

	รายได้	ปี	2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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 7.31

  101.14  

 108.45 

   784.64  

  42.29 

 9,655.14

  7,685.09  

   -

7,685.09  

  12.23 

  99.39  

   111.63  

 

- 

   87.69    

 7,884.41

  

8,611.70

1,575.55 

 10,187.25 

  6.79 

  125.40 

  132.19 

  932.81 

    49.64 

  11,301.89 

  8,614.55 

  361.07 

  8,975.62 

  11.66 

  123.67 

  135.33 

  -   

  61.54 

  9,172.49 

  

  6,181.65

2,535.65    

8,717.30 

    6.94  
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   0.16 

  1.26  

   1.42 

  45.77  
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  16.34

  

  61.57
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    2.26 

  30.20  

  0.07    
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		(37.07)

  

		(14.43)

ล้านบาท       ร้อยละ

ล้านบาท       ร้อยละ

ล้านบาท       ร้อยละ

ล้านบาท       ร้อยละ

ล้านบาท         ร้อยละ

ล้านบาท         ร้อยละ

	(34.10)	(11.16)

	(15.14) 	(40.02)

	(40.93)	(16.51)
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หน่วย : ล้านบาท

 * เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมโดยจำาแนกรายบริษัท 

 ดำาเนินการโดย ลักษณะธุรกิจ
 ร้อยละ 

 การถือหุ้น 
 ของบริษัท 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท พรสันติ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค
มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัท ลุมพินี วิสดอม 
แอนด์ โซลูชั่น จำากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100)

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท ลุมพินี
พรอพเพอร์ตี้  เซอร์วิส แอนด์ แคร์ 
จำากัด) 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด 

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ในรูปแบบอาคารชุด
พักอาศัย   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ในรูปแบบอื่นๆ 
นอกเหนือจากอาคารชุด
พักอาศัย

บริการบริหารจัดการ 
ชุมชนแบบครบวงจร

บริการบริหาร 
งานก่อสร้างโครงสร้าง

บริการงานบริการ 
ด้านต่างๆ ในชุมชน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการพักอาศัย
สำาหรับผู้สูงอายุ

พัฒนาให้เช่าและบริหาร
โครงการอสังหาริมทรัพย์

รายได้ปี 2560รายได้ปี 2561

ล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละ

77.17

12.22

6.52

0.19

3.90

-

-

100.00

-

99.99

99.99

63

99.95

25

49.99

รายได้ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

   7,827.85 

  

1,039.90 

  479.49 

  7.63

300.27 

  -

 
 
-

9,655.14 

  9,150.29 

  1,217.00 

  563.82 

  21.85 

  348.93 

  -   

  
-

11,301.89 

7,748.16  

   1,227.33  

    654.88  

  18.88 

  391.15 

  -   

  -

10,040.40

  81.07 

  10.77 

  4.97 

  0.08

3.11 

  -

-

100.00 

  80.96 

  10.77 

  4.99 

  0.19 

  3.09 

  -   

  
-

100.00 

เงินค้างชำาระสะสม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

-ไม่มี-

โครงสร้างรายได้ของกิจการ 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	20	ขึ้นไป		
(สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562,	2561	และ	2560)		 	 	 	 	
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 เผชิญกับสถานการณ์ท่ีท้าทาย จากมาตรการกำากับดูแลสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือต่อมูลค่าของสินทรัพย์ (Loan to Value: LTV) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมาตรการดังกล่าว กำาหนดให้ผู้ซ้ือบ้านหลังท่ีสอง ท่ีผ่อนเงินงวดหลังแรก 
มาแล้วเกิน 3 ปี ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 ส่วนกรณีท่ีซ้ือบ้านหลังท่ีสอง แต่ผ่อนหลังแรกมาไม่ถึง 3 ปี ต้องวางเงินดาวน์ข้ันตำา่ร้อยละ 20 จากเดิม 
ท่ีกำาหนดวงเงินดาวน์ข้ันตำา่ไม่เกินร้อยละ 10  ขณะท่ีผู้จะซ้ือบ้านสัญญาท่ี 3 ข้ึนไปในทุกระดับราคาต้องวางเงินดาวน์ข้ันตำา่ร้อยละ 30 ส่วนผู้ซ้ือบ้านราคา 
10 ล้านบาทข้ึนไปในสัญญาแรกต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 และสัญญาท่ีสองต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 30 

มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ท้ังโครงการอาคารชุดพักอาศัยและโครงการบ้านพักอาศัย ทำาให้การเปิดตัวโครงการ 
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 มีแนวโน้มลดลงโดย LPN Wisdom ศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
จำากัด (มหาชน) คาดการณ์ว่ามีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 110,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
442,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 ในส่วนของจำานวนหน่วยและลดลงร้อยละ 22 ในส่วนของมูลค่า เม่ือเทียบกับปี 2561 ท่ีมีจำานวนโครงการ 
เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 125,000 หน่วย และมีมูลค่าประมาณ 569,000 ล้านบาท ในขณะท่ีมียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัยประมาณ 196,000 หน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 จากปี 2561 เป็นส่วนของ
อาคารชุดท่ีพักอาศัย จำานวน 89,000 หน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 จากปี 2561 

นอกจากมาตรการกำากับดูแลสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย มีผลกระทบโดยตรงต่อกำาลังซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 แล้วยังมีภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2562 อีกด้วย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตไม่เกินร้อยละ 2.5 ซ่ึงตำา่กว่าปี 2561 ท่ีมีอัตราการ
เติบโตในอัตราร้อยละ 4.1 เป็นผลมาจากการคาดการณ์การติดลบในภาคส่งออก รวมถึงภาคการท่องเท่ียวและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนชะลอตัว 
ผนวกกับภาระหน้ีครัวเรือนท่ียังสูงถึงร้อยละ 79.1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แบ่งเป็นหน้ีส่วนบุคคล 
สูงสุดร้อยละ 34 หน้ีท่ีอยู่อาศัยร้อยละ 33 หน้ีเพ่ือธุรกิจร้อยละ 18 หน้ียานยนต์ร้อยละ 12 และหน้ีบัตรเครดิตร้อยละ 3 ตามลำาดับ

จากการสำารวจและข้อมูลจากการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ผู้กู้มีภาระหน้ีรวมทุกประเภทสินเช่ืออยู่ท่ี 552,499 บาทต่อคน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 46 จากปี 2552 และ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.3 เม่ือเทียบกับปี 2561 ส่งผลให้กำาลังซ้ือในประเทศลดลง และสถาบันการเงินเข้มงวดในการ 
ปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากมาตรการกำากับดูแลสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยและสัดส่วนหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินขยับเพ่ิมข้ึน 
จากร้อยละ 2.95 ในงวด 9 เดือนแรกปี 2561 เป็นร้อยละ 3.01 ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 สัดส่วนหน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนบางส่วนเป็นผล
จากลูกหน้ีรายใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์และสินเช่ือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ทำาให้สถาบันการเงินมีการปฏิเสธการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
ในปี 2562 ถึงร้อยละ 40 สูงกว่าอัตราเฉล่ียท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 20 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

ในขณะเดียวกันกำาลังซ้ือจากต่างประเทศซ่ึงเป็นตลาดท่ีกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ให้มีอัตราการเติบโตสูง มีแนวโน้มลดลงในปี 2562 
ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 2561 มียอดเงินโอนระหว่างประเทศเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยท้ังส้ิน 100,000 ล้านบาท 
ในขณะท่ีใน 8 เดือนแรก ปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 อยู่ท่ี 30,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 จากยอดโอน 60,000 ล้านบาทในระยะ 
เดียวกันของปี 2561 และคาดว่าแนวโน้มการโอนเงินระหว่างประเทศเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะไม่เกิน 50,000 ล้านบาทในปี 2562 
หรือลดลงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับปี 2561

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ในช่วงปลายปี 2562 กระทรวงการคลังประกาศมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ 2 มาตรการหลักคือ 

มาตรการแรก คือ การปรับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01 และค่าธรรมเนียมการจดจำานองอสังหาริมทรัพย์ 
จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.01 สำาหรับผู้ซ้ือบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลต้ังแต่วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2563

มาตรการที่สอง คือ มาตรการคืนเงินดาวน์ให้กับผู้ซื้อบ้านภายใต้โครงการ “บ้านดี มีดาวน์” เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562-31 มีนาคม 

2563 สำาหรับผู้ซื้อบ้านที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปี ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินแล้วจะได้รับเงินดาวน์

คืน 50,000 บาทต่อราย โดยไม่จำากัดราคาบ้าน เป้าหมายอยู่ที่ผู้ซื้อบ้าน 100,000 ราย 

มาตรการทั้งสองประการมีส่วนในการกระตุ้นการซื้อและการโอนกรรมสิทธิ์สำาหรับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 2 เดือน 

สุดท้ายของปี 2562 และมีผลต่อเน่ืองในไตรมาสแรกของปี 2563 แต่ยังไม่สามารถท่ีจะกระตุ้นยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 

ให้กลับมาเป็นบวกได้ เน่ืองจากผลกระทบจากมาตรการกำากับดูแลสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย กำาลังซื้อจากต่างประเทศท่ีลดลงไปมากกว่าร้อยละ 50 

และ กำาลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และความสามารถในการก่อหน้ีท่ีลดลง ยังคงมีอิทธิพลต่อกำาลังซื้อท่ีอยู่อาศัย

ของผู้ซื้อในระดับกลาง-ล่าง

สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562
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ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ในปี 2562 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ท้ังท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับแผนการเปิดตัวโครงการท่ีอยู่อาศัยใหม่ในปี 2562 ลดลงจากเดิมท่ีวางแผนไว้ เพ่ือลดปริมาณ
สินค้าให้เหมาะสมกับสภาพตลาดโดยรวม โดยเฉพาะชะลอแผนเปิดตัวโครงการอาคารชุดในบางทำาเล และหันมาให้ความสำาคัญกับโครงการในแนวราบ
มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธ์ิ หลังจากท่ีผลการดำาเนินงานในช่วง 9 เดือน ปี 2562 ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ละบริษัทปรับตัว 
ลดลงเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

ขณะท่ีบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2562 จากเดิมท่ีวางไว้ 9 โครงการ มูลค่า 12,200 ล้านบาท 
เป็น 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยจำานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพีนี วิลล์ สุขุมวิท 
101/1-ปุณณวิถี มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท และ โครงการลุมพีนี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย 
ในรูปแบบบ้านแฝดจำานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพีนี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดยเล่ือนเปิดอีก 6 โครงการ
ไปในปี 2563 และเน้นนโยบายเร่งระบายสินค้าท่ีมีอยู่ในตลาดออกไปแทนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2562 

และในห้วงเวลาท่ีตลาดมีการปรับตัว บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแบรนด์ของบริษัทโดยเปิดตัวแคมเปญ 
“ความพอดี	 ท่ีดีกว่า” เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าถึงแนวทางการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและบริการหลังการขายของบริษัทท่ีสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัย 
ให้กับลูกค้าภายใต้การพัฒนาโดยยึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงส่ือสารความพร้อมขององค์กรในฐานะท่ีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีมีความพร้อมในทุกด้าน ท้ังการก่อสร้าง การออกแบบ และการให้บริการหลังการขาย การดูแลและบริหารชุมชนอย่างมืออาชีพ รวมท้ังความใส่ใจ 
ในรายละเอียดของการอยู่อาศัยของลูกค้า ภายใต้กรอบของความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดและเพ่ิมการรับรู้ของลูกค้าต่อสินค้า
และบริการของบริษัท ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีให้ความสำาคัญในเร่ืองของการตัดสินใจซ้ือสินค้ากับองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า (Product Value) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพ่ือทุกวัย” แทนการแข่งขันใน
เร่ืองของราคา 



70 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ป ี2562 เปน็ปทีีธุ่รกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ผชญิกบัความทา้ทายจากหลายปจัจยัท่ีกระทบตอ่กำาลงัซือ้ท้ังจากภายในและตา่งประเทศ ทำาให้ตลาดมกีารแขง่ขนั 
ที่รุนแรง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2562 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นำากลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาและมาตรการกระตุ้นกำาลังซื้อ 
ดว้ยการจดัแคมเปญทางการตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของป ี2562 กอ่นทีม่าตรการ LTV จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 เมษายน 2562 
ทำาให้ยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจำานวนสูงถึง 47,770 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
133,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.45 และร้อยละ 19.26 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

จากการสำารวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ของปี 2562 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงโดยมีจำานวนการ 
โอนกรรมสิทธิ์เพียง 40,442 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 121,368 ล้านบาท ลดลงทั้งจำานวนและมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 18.9 และร้อยละ 16.5 ตาม
ลำาดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ของปี 2562 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ เป็นผลจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเคหะ
ชมุชนและบา้นเอือ้อาทรของการเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล จำานวน 13,984 หนว่ย จากปกตทิี ่กคช. มยีอดโอนกรรมสทิธิ์
บ้านเฉลี่ยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่เกิน 10,000 หน่วยต่อไตรมาส ทำาให้ในไตรมาส 3 ปี 2562 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลสูงถึง 53,936 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 และมีมูลค่า 146,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 
เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561

จากการสำารวจข้อมูลโดย LPN Wisdom หรือ ศูนย์วิจัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) พบ
ว่า มีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัยท้ังบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ในป ี2562 ประมาณ 110,000 หนว่ย เปน็สว่นของอาคารชดุพกัอาศยัประมาณ 65,000 หนว่ย โดยลดลงประมาณรอ้ยละ 8 จากจำานวน 71,000 หนว่ย 
ที่เปิดตัวในปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด และมีบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ประมาณ 45,000 หน่วย 
โดยลดลงประมาณร้อยละ 6 จากจำานวนหน่วยเปิดตัวประมาณ 48,000 ในปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของโครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมด

หากพิจารณาในมิติราคาขายของโครงการอาคารชุดพักอาศัยท่ีเปิดตัวใหม่ในปี 2562 โดยแบ่งออกเป็นตำา่กว่า 1 ล้านบาท 1-3 ล้านบาท 3-5 ล้านบาท 
และมากกว่า 5 ล้านบาท อาคารชุดพักอาศัยในท่ีระดับราคา 1-3 ล้านบาทต่อหน่วย เป็นระดับราคาท่ีมีการเปิดตัวมากท่ีสุดในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 54 จากจำานวนโครงการท่ีเปิดตัวท้ังหมด รองลงมาคือระดับราคา 3-5 ล้านบาทต่อหน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19  และ ราคามากกว่า 5 ล้านบาทต่อ
หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

เม่ือพิจารณาดูสัดส่วนการเปิดตัวระหว่างโครงการบ้านพักอาศัยและโครงการอาคารชุดพักอาศัยแล้วจะพบว่าในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาน้ัน ผู้ประกอบการหัน
มาเพ่ิมการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยมากข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 35 ในปี 2559 จนถึงร้อยละ 41 ในปี 2562 และมีแนวโน้มจะเพ่ิมสัดส่วนโครงการบ้าน
พักอาศัยมากข้ึน

สภาวะการแข่งขันปี 2562

ประเภท

อาคารชุดพักอาศัย

โครงการบ้านพักอาศัย

ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต

มากกว่า 5 ล้านบาท

3-5 ล้านบาท

1-3 ล้านบาท 

ตำ่ากว่า 1 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบโครงการท่ีพักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี	2556-2562

ตารางเปรียบเทียบโครงการท่ีพักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี	2556-2562

ท่ีมา : LPN Wisdom และ  Agency for Real Estato Afrairs

หมายเหตุ: * หน่วยท่ีมีราคาตำา่กว่า 1 ล้านบาท มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญมาจากการตอบรับโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : LPN Wisdom
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ขณะท่ีมียอดโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2562 อยู่ท่ีประมาณ 189,000 หน่วย มูลค่าประมาณ 534,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 และร้อยละ 8 ตามลำาดับ 
เม่ือเทียบกับปี  2561 เป็นผลจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในโครงการเคหะ ชุมชนและบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จำานวน 13,984 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.92 ของจำานวนยูนิตท่ีโอนกรรมสิทธ์ิท้ังหมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาส 3 
ของปี 2562 และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและจดจำานอง รวมท้ังโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ท่ีรัฐบาลประกาศใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2562 ท่ีกระตุ้นยอดโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงปลายปี 2562 ทำาให้ภาพรวมของยอดโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2562 ขยับสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2561

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทอสังหาริมทรัพย์ท้ังท่ีจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่างปรับลดจำานวนโครงการเปิดใหม่ในปี 2562 จากรายงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 16 บริษัท พบว่าทั้ง 16 บริษัท ลดจำานวนโครงการเปิดใหม่จากแผนเดิม 290 โครงการมูลค่า 
440,000 ล้านบาท ลดลงเหลือ 237 โครงการ มูลค่า 370,000 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางด้านราคา เพ่ือกระตุ้นการซ้ือท้ังโครงการเก่าท่ีอยู่ระหว่าง
การขายเพ่ือลดจำานวนสินค้าคงเหลือ (Inventory) และโครงการเปิดขายใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทางด้านการตลาดสูงข้ึน 
ทำาให้ความสามารถในการทำากำาไร (Net Profit Margin) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งปรับตัวลดลงในปี 2562 เม่ือเทียบกับปี 2561 
โดยมีความสามารถในการทำากำาไรเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 ในปี 2562 ลดลงประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 17 ในปี 2561 

ท้ังน้ี จากจำานวนอาคารชุดพักอาศัยท่ีเปิดตัวใหม่ท้ังหมดในปี 2562 รวม 65,000 หน่วยน้ัน เป็นส่วนของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
804 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.23 ของจำานวนอาคารชุดพักอาศัยท่ีเปิดตัวใหม่ท้ังหมดของปี 2562

ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการเร่งระบายสินค้าคงเหลือและรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยเพ่ือพร้อมรับ 

กับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันเช่นเดียวกับวิกฤติท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2540 โดยยังคงรักษาระดับรายได้และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ให้อยู่ในสภาวะทรงตัว

ที่อยู่อาศัย (หน่วย)

มูลค่า (ล้านบาท)

จำานวนหน่วยเปิดตัวใหม่

จำานวนรวม (ยูนิต)

บริษัท (ยูนิต)

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท (%)

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล	ปี	2558-2562*

ตารางแสดงจำานวนส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดพักอาศัยตัวใหม่ปี	2556-2562

หมายเหตุ : *ประมาณการ

ท่ีมา : กรมท่ีดิน, LPN Wisdom 

ท่ีมา : LPN Wisdom
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2558
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2560

163,468

427,729

2560

70,553

5,460

8

2557

78,894

10,386
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2559

175,375

444,113

2559

57,699

7,628

13

2561

182,613

492,060

2561

70,367

3,542

5

2562

189,000

534,000

2562

65,500

804

1.2

ขณะท่ีโครงการพักอาศัยพร้อมท่ีดินประเภท บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ เปิดตัวในปี 2562 ประมาณ 45,000 หน่วย โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มีโครงการท่ีเปิดตัวใหม่ 3 โครงการในจำานวนรวม 428 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.95 ของโครงการ 
บ้านพักอาศัยพร้อมท่ีดินท่ีเปิดตัวใหม่ในปี 2562

จำานวนหน่วยเปิดตัวใหม่

จำานวนรวม

บริษัท

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท

ตารางแสดงจำานวนส่วนแบ่งการตลาดประเภทบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ปี	2560-2562

ท่ีมา : LPN Wisdom
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2562

45,000
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0.95%
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 
(มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ตลอดจนสารสนเทศทางการ
เงินทีป่รากฏในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำาป ี
ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา 
รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในด้าน
ความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน โดยจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งคำาอธิบาย
และการวิเคราะห์ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการบันทึก
ขอ้มลูทางบญัชมีีความถกูตอ้งครบถว้น เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

(นายอมรศักดิ์  นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
มีกรรมการตรวจสอบจำานวน 4 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายขันธ์ชัย วิจักขณะ และนายเกริก วณิกกุล 
โดยมีกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายเกริก วณิกกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน ทำาหน้าที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในแบบรายงาน  
56-1 และรายงานประจำาปี 2562 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท 
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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สำ�หรับปี 2562 ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต มีดังนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) 
และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี 
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงินท่ีมีสาระสำาคัญมากท่ีสุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีจำานวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 เพ่ือขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมท้ังการให้ส่วนลดพิเศษ 
 เพ่ือกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทว่าสอดคล้อง 
 กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
 โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทำาผ่านใบสำาคัญท่ัวไป
• สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย 
 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
• สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอ่ืน ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการบัญชี 
 ท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม่
• สุ่มตรวจสอบรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่ 
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2.	การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 จำานวน 9,429.68 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 9,089.96 ลา้นบาท) ซึง่เป็นจำานวนท่ีมนียัสำาคญัในงบการเงนิ ได้ถูกแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ 
 หรอืมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำา่กว่า ซึง่โครงการบางโครงการของบรษิทัเปน็โครงการทีม่ขีนาดใหญม่จีำานวนยนูติมากอาจไดร้บัผลกระทบ 
 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากข้ึนในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ท่ีมีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
 โดยเฉพาะอาคารชดุ สง่ผลให้การแสดงมลูคา่สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืตามวธีิราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธิท่ีจะรบัแลว้แตมู่ลคา่ใดจะตำา่กวา่ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ 
 และประมาณการที่สำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณในการ 
 ให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมุติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผล 
 ตอ่การแสดงมลูคา่ของสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืและคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากประมาณคา่เผือ่การลดมลูค่าสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื (ถา้ม)ี ในงบกำาไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย
• ทำาความเข้าใจเก่ียวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลักดันการขายให้เป็นไป 
 ตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต
• เปรยีบเทยีบราคาขายของบรษิทักบัราคาขายของคูแ่ขง่ทีอ่ยู่ในพืน้ท่ีเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัซึง่เช่ือไดว้า่พืน้ท่ีใกลเ้คยีงดงักลา่วมผีลตอ่การตดัสนิใจ 
 ของผู้ซื้อ
• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจุบัน
• ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

3.	การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 10 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 จำานวน 1,928.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 1,985.61 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน โดยมูลค่า 
 ตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ 
 จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มีการประเมิน 
 มูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการท่ีต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ดุลยพินิจ 
 ของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย
• พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของแต่ละหน่วย
• วิเคราะห์และสุ่มทดสอบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่
• ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บริษทั หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งสือ่สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงาน
ตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไมว่า่จะเกดิจาก 

 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี 

 ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

 ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

 หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ 
 วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 ซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร
• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ 
 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่ม 
 บริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน 
 ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย 
 ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ี 
 ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ือง
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ท่ีทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 
 เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร 

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 77

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญช ีเวน้แตก่ฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ 

ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



78 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

สำ�หรับปี 2561 ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต มีดังนี้

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  (มหาชน) 

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) 
และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำาหรบัป ี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และของเฉพาะบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
และผลการดำาเนินงานรวม และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ตอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจา้มคีวามเปน็อสิระจากกลุม่บรษัิทตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า 
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบังวดปจัจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 จำานวน 7,684.91 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 7,269.15 ลา้นบาท) ซึง่เปน็จำานวนทีมี่นยัสำาคญัในงบการเงนิ ไดถ้กูแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน 
 หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ซ่ึงโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่มีจำานวนยูนิตมากอาจได้รับ 
 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากข้ึนในการให้สินเช่ือรายย่อย (ผู้ซ้ือ) ท่ีมีความต้องการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
 โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะรับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำา่กว่าต้องใช้ดุลยพินิจ 
 และประมาณการท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซ่ึงดุลยพินิจท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การต้ังราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลด 
 หรือวิธีการส่งเสริมการขายท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซ่ึงข้อสมมุติฐานท่ีฝ่ายบริหารใช้ในเร่ืองดังกล่าวจะส่งผลต่อการแสดง 
 มูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย
• ทำาความเข้าใจเก่ียวกับแผนการขายและนโยบายการต้ังราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลักดันการขายให้เป็นไปตาม 
 เป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารเก่ียวกับราคาท่ีคาดว่าจะขายในอนาคต
• เปรียบเทียบราคาขายของบริษัทกับราคาขายของคู่แข่งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซ่ึงเช่ือได้ว่าพ้ืนท่ีใกล้เคียงดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ 
 ของผู้ซ้ือ
• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบัน 
• ตรวจสอบราคาขายของยูนิตท่ีขายได้แล้วท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวข้อง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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2.	การแสดงมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3.9 และข้อ 6.2 บรษัิทและบริษทัยอ่ยมทีีด่นิและตน้ทนุโครงการรอการพฒันา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 จำานวน 943.10 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 908.70 ล้านบาท ) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน และมีบางโครงการรอ 
 พัฒนาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่าตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมี 
 ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหาร 
 จะจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด 
 และการใช้ดุลยพินิจของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา โดย
• พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาแต่ละโครงการ
• ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการวัดมูลค่าของผู้บริหาร
• ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) สำาหรบัปส้ิีนสดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทีแ่สดงเปน็ขอ้มลูเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ในสำานกังาน 
เดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ี 
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญหรือไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บรษัิท หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งสือ่สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงาน
ตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสงู แตไ่ม่ไดเ้ปน็การรับประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิด 
 จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี 
 ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
 ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 
 หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ 
 วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 ซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความ 
 ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท 
 และบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
 ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล 
 ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ใน 
 รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 
 เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร 
กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ที่ในการกำากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่ง ๆ  ทีม่นียัสำาคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแตก่ฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 81

สำ�หรับปี 2560 ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต มีดังนี้

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด 

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบังวดปจัจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 จำานวน 5,495.63 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 5,035.09 ลา้นบาท) ซึง่เปน็จำานวนทีมี่นยัสำาคญัในงบการเงนิ ไดถ้กูแสดงมลูคา่ตามวิธรีาคาทุน 

 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ซึ่งโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มีจำานวนยูนิตมากอาจได้รับ 

 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ที่มีความต้องการซ้ือ 

 อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะรับแล้วแต่มูลค่าใดจะ 

 ตำา่กวา่ ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทีส่ำาคัญของฝา่ยบรหิารในการวัดมลูคา่ ซึง่ดลุยพนิจิท่ีสำาคญัของฝา่ยบรหิารประกอบดว้ยการตัง้ราคาขาย 

 การประมาณในการใหส้ว่นลดหรอืวธิกีารสง่เสริมการขายทีจ่ะเกดิขึน้เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการขายในอนาคต ซึง่ขอ้สมมตุฐิานทีฝ่า่ยบรหิารใชใ้นเรือ่ง 

 ดงักลา่วจะสง่ผลตอ่การแสดงมลูคา่ของสนิคา้สำาเรจ็รูปคงเหลอืและคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากประมาณค่าเผือ่การลดมลูคา่สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื (ถา้ม)ี 

 ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายที่จะผลักดันการขายให้เป็นไปตาม 

 เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

• ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

• เปรียบเทียบราคาขายของบริษัทฯ กับราคาขายของคู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งเชื่อได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวมีผลต่อ 

 การตัดสินใจของผู้ซื้อ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจุบัน 
• ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

2.	การแสดงมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3.8 และข้อ 6.2 บรษัิทและบริษทัยอ่ยมทีีด่นิและตน้ทนุโครงการรอการพฒันา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2560 จำานวน 932.58 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 898.17 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงินและมีบางโครงการ 
 รอพฒันาเปน็ระยะเวลานาน โดยมลูคา่ตามบญัชแีสดงดว้ยราคาทนุหกัดว้ยคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้มี) ซึง่ผูบ้รหิารจะพจิารณาการดอ้ยคา่เม่ือมข้ีอบ่งช้ี 
 ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มี 
 การประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ 
 ดุลยพินิจของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา โดย
• พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาแต่ละโครงการ
• ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการวัดมูลค่าของผู้บริหาร
• ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บรษัิท หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งสือ่สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงาน
ตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญช ี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ 
 หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
 อันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ 
 แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ 
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 
 ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 
 ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ 
 ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง 
 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบ 
 บัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ 
 กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
 กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา 
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ 
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

( นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ )

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนช่ัวคราว

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

 387,716,465.66 

  34,102,812.02 

  401,670,600.29 

  34,000,000.00 

  9,243,155,880.99 

  7,684,910,751.67

  501,301,887.79 

  -   

  326,164,562.86 

  69,000,000.00 

  9,614,331,892.93 

  9,429,682,923.41 

 374,405,343.72 

  -   

  192,665,360.44 

  725,000,000.00 

  7,817,346,909.33 

  9,089,959,656.01

  282,089,399.91 

  -   

  306,316,302.10 

  698,000,000.00 

  7,686,936,972.24 

  7,269,146,443.69 

3.2 

3.3 

3.4, 5

8.2

3.5, 6.1

3.6, 7

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบการเงิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

สิทธิการเช่า  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

 ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 

 อ่ืนๆ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

  17,785,556,510.63 

  3,464,650,080.26 

  19,940,481,266.99 

  3,532,866,397.13 

  18,199,377,269.50 

  3,784,813,066.44 

  16,242,489,117.94 

  3,697,167,650.47 

3.7, 8.3

3.8, 9

3.9, 6.2

3.11, 10

3.12, 11

3.13

3.14, 12

3.10, 13

3.17, 14

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

	สินทรัพย์

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

  535,035,537.15 

  24,662,400.00 

  908,696,615.57 

  1,685,023,166.43 

  125,849,551.99 

  -   

  13,846,305.01 

  201,654,313.74 

  103,379,730.73  

   -   

  99,020,029.85 

  24,661,435.00 

  24,662,400.00 

  943,101,706.94 

  1,624,881,703.75 

  257,974,784.82 

  32,763,266.27 

  17,348,865.01 

  201,654,313.74 

  143,292,724.58 

  58,899,771.70 

  135,409,108.45 

   68,320,469.57 

  21,680,800.00 

  648,735,605.66 

  1,928,086,452.10 

  285,957,874.04 

  32,763,266.27 

  11,509,505.91 

  194,162,892.90 

  152,385,853.60 

  56,551,824.33 

  132,711,852.75 

  598,435,437.15 

  21,680,800.00 

  614,330,514.29 

  1,985,610,096.12 

  159,757,363.07 

  -   

  8,691,841.12 

  194,162,892.90 

  110,348,837.14 

  -   

  91,795,284.65 

  19,939,656,768.41   21,250,206,590.89   23,473,347,664.12   21,984,190,335.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 (ต่อ)

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

เงินกู้ยืมระยะยาว    

หุ้นกู้  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับ 

 ผลประโยชน์พนักงาน  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ 

 อ่ืนๆ 

   281,767,582.90 

  13,979,892.23 

  -   

  1,980,000,000.00 

  94,257,960.00 

  30,723,353.08 

  26,260,240.44 

 18 

3.16, 19

 20 

 21 

3.21.2, 22

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

  

  281,767,582.90 

  15,225,925.38 

  9,159,900.00 

  1,980,000,000.00 

  274,361,082.00 

  31,039,757.08 

  35,694,981.31 

   271,299,968.66 

  17,377,250.76 

  -   

  4,148,000,000.00 

  363,174,870.00 

  34,611,261.07 

  35,476,426.52 

  271,299,968.66 

  15,799,602.01 

  -   

  4,148,000,000.00 

  123,238,621.00 

  34,294,857.07 

  26,188,669.28 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

 สถาบันการเงิน     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

เงินกู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่า

 การเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

 2,294,586,699.84 

  2,078,351,997.64 

  148,000,000.00 

  616,398,986.61 

  137,910,459.42

 

15 

 16 

8.5

 17 

  5,275,248,143.51 

  2,426,989,028.65 

 2,629,157,087.84 

  2,289,535,507.89 

  -   

  616,919,888.82 

  152,707,387.14

 3,468,423,284.82 

  1,844,867,002.15 

  -   

  7,214,344.53 

  123,804,001.00

 3,076,297,784.82 

  1,623,756,467.68 

  263,800,000.00 

  6,594,639.04 

  118,757,634.64

  5,688,319,871.69 

  2,627,249,228.67 

  5,444,308,632.50 

  4,869,939,777.01 

  5,089,206,526.18 

  4,618,821,718.02 

รวมหน้ีสิน   7,702,237,172.16   8,315,569,100.36   10,314,248,409.51   9,708,028,244.20 
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 (ต่อ)

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  

 ทุนจดทะเบียน  

 หุ้นสามัญ จำานวน 1,475,698,768 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

 ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว 

 หุ้นสามัญ จำานวน 1,475,698,768 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

หุ้นทุนซ้ือคืน  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน  

กำาไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

 การถือหุ้นในบริษัทย่อย 

กำาไรสะสม  

 จัดสรรแล้ว 

  สำารองตามกฎหมาย

  สำารองสำาหรับหุ้นท่ีบริษัทฯซ้ือคืน

 ยังไม่ได้จัดสรร 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

  เผ่ือขาย 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย

 ท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00 

  (37,679,551.07)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  -   

  148,000,000.00 

  37,679,551.07 

  10,129,121,994.01 

  3,729,920.00 

 12,237,419,596.25 

  -  

25

8.3

27.1

27.2

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00 

  (37,679,551.07)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  15,461,429.47 

  148,000,000.00 

  37,679,551.07 

  10,777,166,758.70 

  3,729,920.00 

 12,900,925,790.41 

  

33,711,700.12

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00 

  (142,107,790.01)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  10,185,884.82 

  148,000,000.00 

  142,107,790.01 

  11,020,756,081.50 

 

 (255,360.00)

 13,135,254,288.56 

  

23,844,966.05

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00 

  (142,107,790.01)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  -   

  148,000,000.00 

  142,107,790.01 

  10,171,849,769.50 

  (255,360.00)

 12,276,162,091.74 

  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  12,934,637,490.53   13,159,099,254.61   12,276,162,091.74   12,237,419,596.25 

  19,939,656,768.41   21,250,206,590.89   23,473,347,664.12   21,984,190,335.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขาย  

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขาย  

ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ

ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ  

กำาไรข้ันต้น

รายได้อ่ืน

 ดอกเบ้ียรับ  

 เงินปันผลรับ  

 รายได้จากการเปล่ียนแปลงสัญญา

 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

 กำาไรจากการกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สิน 

 อ่ืนๆ  

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน    

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

   8,975,619,059.00 

  135,332,696.26 

  -   

  (6,344,376,658.07)

  (109,869,212.49)

  -   

  2,656,705,884.70 

  19,949,348.26 

  -   

  23,718,587.02 

  11,768,402.02 

  -   

 6,100,068.24 

  (698,881,952.93)

  (443,516,384.91)

  (64,451,871.87)

  (16,407,347.00)

  (1,260,216.13)

  -   

  1,493,724,517.40 

  (322,629,598.38)

  1,171,094,919.02 

33

8.3

3.17, 14

  10,187,252,876.33 

  132,189,249.57 

  932,806,772.74 

  (7,059,971,202.65)

  (91,259,578.02)

  (622,156,912.22)

  3,478,861,205.75 

  7,622,988.25 

  -   

  24,133,595.44 

  11,768,402.02 

  -   

 6,118,629.30 

  (780,715,674.49)

  (892,559,248.50)

  (93,356,428.16)

  (16,428,347.00)

  (2,742,034.81)

  (76,815.09)

  1,742,626,272.71 

  (369,497,212.66)

  1,373,129,060.05 

 8,717,303,590.73 

  173,016,392.46 

  1,063,803,959.85

   (5,954,242,020.12)

  (108,968,206.41)

  (690,524,614.60)

  3,200,389,101.91 

  5,325,806.48 

  2,000,000.00 

  58,645,260.35 

  9,340,739.60 

  -   

 10,968,578.17 

  (670,116,310.94)

  (933,864,969.38)

  (78,261,614.47)

  (13,090,564.68)

  (4,316,489.96)

 

 (6,340,865.43)

  1,580,678,671.65 

  (320,615,995.03)

  1,260,062,676.62 

   7,493,550,649.69 

  176,194,058.48 

  -   

 (5,237,195,357.02)

  (118,997,881.55)

 -   

  2,313,551,469.60 

  31,254,458.88 

  5,224,000.00 

  57,667,510.35 

  9,303,987.34 

  -   

 10,441,557.09 

  (590,150,797.47)

  (439,069,789.06)

  (48,533,405.48)

  (13,021,564.68)

  (31,424,518.61)

  -   

  1,305,242,907.96 

  (265,791,463.93)

  1,039,451,444.03 

รวมต้นทุนจากการขายและบริการ

รวมรายได้จากการขายและบริการ

รวมรายได้อ่ืน

9,110,951,755.26 

		(6,454,245,870.56)

  61,536,405.54 

11,252,248,898.64 

(7,773,387,692.89)

  49,643,615.01 

  9,954,123,943.04 

		(6,753,734,841.13)

  86,280,384.60 

  7,669,744,708.17 

		(5,356,193,238.57)

  113,891,513.66 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 (ต่อ)

 

 (3,014,080.00)

  -   

  (3,014,080.00)

  1,168,080,839.02 

  1,171,094,919.02 

  -   

  1,171,094,919.02 

  1,168,080,839.02 

  -   

  1,168,080,839.02 

0.79 

1,475,570,662 

3.20

   

 (3,014,080.00)

  -   

  (3,014,080.00)

  1,370,114,980.05 

  1,367,270,011.49 

  5,859,048.56 

  1,373,129,060.05 

  1,364,255,931.49 

 

 5,859,048.56 

  1,370,114,980.05 

0.93 

1,475,570,662 

  

(3,985,280.00)

  (37,278,832.80)

  (41,264,112.80)

  1,218,798,563.82 

  1,256,037,842.07 

  

4,024,834.55 

  1,260,062,676.62 

  1,217,564,842.54 

 

 1,233,721.28 

  1,218,798,563.82 

0.86 

1,455,372,984 

 

 (3,985,280.00)

  (18,762,868.80)

  (22,748,148.80)

  1,016,703,295.23 

  1,039,451,444.03 

  -   

  1,039,451,444.03 

  1,016,703,295.23 

  -   

  1,016,703,295.23 

0.71 

1,455,372,984 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนเผ่ือขาย

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่

 ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกำาหนดไว้

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี-สุทธิจากภาษี

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

การปันส่วนกำาไร

  ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย

   ท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

การปันส่วนกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย

  ท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

 จำานวนหุ้นถัวเฉล่ีย 
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 31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

  1,742,626,272.71 

  33,503,145.00 

  257,283.03 

  71,842,961.63 

  2,742,034.81 

  -   

  -   

  -   

  (11,850,731.23)

  198,808.09 

  76,815.09 

  1,839,396,589.13 

  1,305,242,907.96 

  26,387,313.00 

  -   

  77,136,698.01 

  31,424,518.61 

  (5,224,000.00)

  (3,624,820.00)

  -   

  (77,072.21)

  1,731,415.89 

  -   

  1,432,996,961.26 

 1,493,724,517.40 

  9,332,689.00 

  257,283.03 

  65,207,626.85 

  1,260,216.13 

  -   

  -   

  -   

  (11,850,731.23)

  145,014.98 

  -   

  1,558,076,616.16 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 

รายการปรับปรุงกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์

      พนักงาน

 หน้ีสูญและ (โอนกลับ) หน้ีสงสัยจะสูญ

 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ดำาเนินงานและสินทรัพย์ลงทุน

      และค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน สิทธิการเช่า

 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

 เงินปันผลรับ

 ขาดทุน (กำาไร) จากการขายเงินลงทุน

 โอนกลับค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค

 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม

          กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน

  1,580,678,671.65 

  81,184,610.00 

  -   

  83,828,327.95 

  4,316,489.96 

  (2,000,000.00)

  (3,624,820.00)

  (1,495,931.54)

  142,791.75 

  1,870,968.50 

  6,340,865.43 

  1,751,241,973.70 

 (504,476,990.74)

  -   

  (10,439,014.20)

  3,352,949.20 

  (7,065,520.00)

 (518,628,575.74)  

(599,864,933.27)  

(242,846,173.30)

  13,092,563.53 

 (365,168,148.68)  

(1,194,786,691.72)

 499,138,832.35 

  -   

  (3,499,806.71)

  5,176,724.31 

  (11,585,097.00)

  489,230,652.95 

  2,233,797,852.25 

  (225,277,353.11)

  -   

  (332,657,329.67)

  1,675,863,169.47

 (482,973,912.87)

  2,638,021.24 

  (10,439,014.20)

  3,499,932.83 

  (7,065,520.00)

  (494,340,493.00)

  (737,248,175.44)

  (229,039,812.13)

  -   

  (286,226,357.92)  

(1,252,514,345.49)

สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

 ลูกหน้ีและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 สินค้าคงเหลือ

 ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

         สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

 78,356,176.83 

  (2,830,479.54)  

(2,092,751,519.64)

  182,322,865.17 

  (6,074,677.49)

  8,499,303.44   

(1,832,478,331.23)

  42,374,832.36 

  (68,287.68)  

(2,291,719,677.96)

  2,154,125,733.57 

  (2,493,610.60)

  2,951,620.48 

  (94,829,389.83)

  116,499,378.58 

  (2,828,777.06)  

(2,170,288,491.76)

  373,488,501.34 

  (1,867,626.12)

  9,092,371.32 

(1,675,904,643.70)

  69,006,994.50 

  (2,211,334.16)  

(2,336,496,350.02)

  2,428,208,295.99 

  -   

  2,949,010.48 

  161,456,616.79 

 463,773,832.48 

  378,045.84 

  (3,499,806.71)

  5,207,099.42 

  (1,502,882.00)

  464,356,289.03 

  2,183,889,521.98 

  (206,397,489.22)

  -   

  (266,641,516.20)

  1,710,850,516.56

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

หน้ีสินจากการดำาเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

 รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

     หน้ีสินจากการดำาเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน

     จ่ายดอกเบ้ีย

     รับคืนภาษีเงินได้

     จ่ายภาษีเงินได้

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561

 (92,464,877.60)

  167,899,115.28 

  -   

  -   

  52,000,000.00 

  (24,750,000.00)

  (18,918,750.00)

  -   

  (32,897,692.47)

  (15,330,369.67)

  (3,947,961.36)

  2,989,994.94 

  36,173,128.65 

  22,607,655.77 

  93,360,243.54

 (9,286,288.27)

  -   

  5,180,000,000.00   

(6,615,516,112.00)

  244,228,200.00 

  (269,716,340.00)

  980,000,000.00 

  (390,000,000.00)

  (8,389,885.10)

  (37,679,551.07)

  (811,606,662.40)

 (1,737,966,638.84)

  31,256,774.17 

 -   

  -   

  (22,000,000.00)

  23,624,820.00 

  (27,000,000.00)

  (63,399,900.00)

  -   

  5,224,000.00 

  (157,977.59)

  (42,740,034.74)

  (586,730.20)

  1,153,702.06 

  1,391,762.32 

  -   

  (124,490,358.15)

 (7,288,915.02)

  115,800,000.00   

19,859,000,000.00 

(19,070,000,000.00)

  -   

  -   

  2,168,000,000.00 

  (610,000,000.00)

  (8,229,637.79)

  (104,428,238.94)

  (873,532,560.80)

  1,469,320,647.45

  92,315,943.81 

  374,405,343.72 

  282,089,399.91 

 -   

  -   

  -   

  -   

  (158,000,000.00)

  (24,750,000.00)

  (18,918,750.00)

  -   

  (32,897,692.47)

  (12,646,010.87)

  (3,676,441.36)

  2,989,994.94 

  36,173,128.65 

  -   

  (211,725,771.11)

 (9,286,288.27)

  148,000,000.00 

  5,180,000,000.00   

(6,479,230,000.00)

  -   

  -   

  980,000,000.00 

  (390,000,000.00)

  (7,650,229.19)

  (37,679,551.07)

  (811,606,662.40)

(1,427,452,730.93)

  71,672,014.52 

  282,089,399.91 

  210,417,385.39 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงิน 

 เงินสดรับจากต๋ัวสัญญาใช้เงินและต๋ัวแลกเงินครบกำาหนด

 เงินลงทุนอ่ืน 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอ่ืน 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 สิทธิการเช่า 

 รับเงินปันผล 

 ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ซ้ือสินทรัพย์ถาวร 

 ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน  

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

 เงินฝากติดภาระคำา้ประกัน 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 รับ (คืน) เงินเบิกเกินบัญชี 

 รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 รับเงินกู้ยืมระยะยาว 

 คืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

 รับเงินจากการจำาหน่ายหุ้นกู้ 

 คืนเงินหุ้นกู้ครบกำาหนด 

 จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ซื้อคืนหุ้นสามัญ 

 จ่ายเงินปันผล  

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (10,000,000.00)

  44,102,812.02 

  (22,000,000.00)

  23,624,820.00 

  (35,000,000.00)

  (49,999,900.00)

  -   

  2,000,000.00 

  (157,977.59)

  (44,685,567.89)

  (666,630.20)

  1,181,137.11 

  1,391,762.32 

  272,629.75 

  (89,936,914.48)

 (7,288,915.02)

  -   

  20,272,111,100.00 

  (19,425,555,988.00)

  50,000,000.00 

  (59,169,900.00)

  2,168,000,000.00 

  (610,000,000.00)

  (8,850,468.91)

  (104,428,238.94)

  (876,508,560.80)

  1,398,309,028.33

  113,585,422.13 

  387,716,465.66   356,459,691.49 

  501,301,887.79   387,716,465.66 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 (ต่อ)
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ทนุเรอืนหุน้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

  1,475,698,768.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  1,475,698,768.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  1,475,698,768.00 

  441,807,166.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  441,807,166.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24 

26.3
26.4

26.1
26.2

งบการเงินรวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี 
สำารองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี 
สำารองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กำาไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นซื้อคืน หุ้นทุนซื้อคืน

หมายเหตุ

ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นซื้อคืน หุ้นทุนซื้อคืน

  441,807,166.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  441,807,166.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24 

  -   
  (37,679,551.07)

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (37,679,551.07)

  -   
  -   

  (104,428,238.94)
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

		(142,107,790.01)

  15,461,429.47 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  15,461,429.47 

  (5,275,544.65)
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  10,185,884.82 

  1,475,698,768.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  1,475,698,768.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  1,475,698,768.00 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี
สำารองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทำาให้สัดส่วน
 การถือหุ้นเปลี่ยน
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี 
สำารองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

  -   
  (37,679,551.07)

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (37,679,551.07)
  (104,428,238.94)

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

		(142,107,790.01)

26.3
26.4

26.1
26.2

หมายเหตุ



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 93

  -   
  -   

  37,679,551.07 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  37,679,551.07 
  -   

  104,428,238.94 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  142,107,790.01 

  9,807,313,288.46 
  -   

  (37,679,551.07)
  (295,137,013.60)
  (516,469,648.80)
1,171,094,919.02 

  -   
  1,171,094,919.02 

  10,129,121,994.01 
  -   

  (104,428,238.94)
  (290,833,613.60)
  (582,698,947.20)
  1,039,451,444.03 
  (18,762,868.80)

  1,020,688,575.23 

  10,171,849,769.50 

  6,744,000.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (3,014,080.00)
  (3,014,080.00)
  3,729,920.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (3,985,280.00)
  (3,985,280.00)

		(255,360.00)

(บาท)

(บาท)

  148,000,000.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  148,000,000.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  148,000,000.00 

สำารองตามกฎหมาย

สำารองตามกฎหมาย

สำารองสำาหรับหุ้นท่ีบริษัทฯ ซ้ือคืน

สำารองสำาหรับหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน

จัดสรรแล้ว

จัดสรรแล้ว

กำาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

กำาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุมยังไม่ได้จัดสรร

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

11,918,624,970.70 
  (37,679,551.07)

  -   
  (295,137,013.60)
(516,469,648.80)
1,171,094,919.02 
  (3,014,080.00)

  1,168,080,839.02 
  12,237,419,596.25 
  (104,428,238.94)

  -   
  (290,833,613.60)
  (582,698,947.20)
  1,039,451,444.03 
  (22,748,148.80)

  1,016,703,295.23 

  12,276,162,091.74 

รวม

  -   
  -   

  37,679,551.07 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  37,679,551.07 

  -   
  -   
  -   

  104,428,238.94 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  142,107,790.01 

  10,259,182,960.68 
  -   

  (37,679,551.07)
  (295,137,013.60)
  (516,469,648.80)
  1,367,270,011.49 

  -   
  1,367,270,011.49 

  10,777,166,758.70 

  -   
  -   
  -   

  (104,428,238.94)
  (290,833,613.60)
  (582,698,947.20)
  1,256,037,842.07 
  (34,487,719.53)

  1,221,550,122.54 

  11,020,756,081.50 

  6,744,000.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (3,014,080.00)
  (3,014,080.00)
  3,729,920.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (3,985,280.00)
  (3,985,280.00)

		(255,360.00)

  27,852,651.56 
  -   
  -   
  -   
  -   

  5,859,048.56 
  -   

  5,859,048.56 
  33,711,700.12 

  (8,124,455.35)
  (2,976,000.00)

  -   
  -   
  -   
  -   

  4,024,834.55 
  (2,791,113.27)
  1,233,721.28 

  23,844,966.05 

  148,000,000.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  148,000,000.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  148,000,000.00 

  12,385,956,072.39 
  (37,679,551.07)

  -   
  (295,137,013.60)
  (516,469,648.80)
  1,367,270,011.49 

  (3,014,080.00)
  1,364,255,931.49 

  12,900,925,790.41 

  (5,275,544.65)
  -   

  (104,428,238.94)
  -   

  (290,833,613.60)
  (582,698,947.20)
  1,256,037,842.07 
  (38,472,999.53)

  1,217,564,842.54 

  13,135,254,288.56 

12,413,808,723.95 
  (37,679,551.07)

  -   
  (295,137,013.60)
  (516,469,648.80)
  1,373,129,060.05 

  (3,014,080.00)
  1,370,114,980.05 

  12,934,637,490.53 

  (13,400,000.00)
  (2,976,000.00)

  (104,428,238.94)
  -   

  (290,833,613.60)
  (582,698,947.20)
  1,260,062,676.62 
  (41,264,112.80)

  1,218,798,563.82 

  13,159,099,254.61 

กำาไรสะสม

กำาไรสะสม
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1.	การดำาเนินงานของบริษัท
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2537  
 ธรุกจิหลกัของบรษิทั คอื ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์สถานทีต่ัง้ของบรษัิท 1168/109 อาคารลมุพนิ ีทาวเวอร ์ช้ัน 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2.	หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและนำาเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน 
  พระบรมราชปูถมัภ ์(“สภาวิชาชพีบญัชี”) กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ลงวนัที ่22 มกราคม  
  พ.ศ. 2544 เรื่องการจัดทำาและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
  โดยรูปแบบการนำาเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  งบการเงนิของบรษิทั จดัทำาขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงนิ ยกเวน้รายการทีเ่ปดิเผย 
  ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ในการจดัทำางบการเงนิรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์
  จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ดังนี้

99.99 

99.99 

63.00 

99.95 

63.00 

25.00 

49.99 

99.99 

99.99 

52.00 

99.95 

52.00 

25.00 

0.00

อสังหาริมทรัพย์

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

อสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ลุมพินี

โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

ในสัดส่วนร้อยละ 100)

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

ความสัมพันธ์
อัตราการถือหุ้น

ร้อยละ

2562 2561

ประเภทธุรกิจ

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ เพ่ือสังคม จำากัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม  2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

การรวมธุรกิจ

บริษทั บนัทกึบญัชสีำาหรบัการรวมธรุกจิตามวธิซีือ้ เมือ่การควบคุมถกูโอนไปยงักลุม่บรษิทั ยกเวน้ในกรณทีีเ่ปน็การรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกัน

การควบคุม หมายถึงอำานาจในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น 
ในการพิจารณาอำานาจในการควบคุม บริษัทต้องนำาสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการ คือวันที่อำานาจ 
ในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซ้ือ การกำาหนดวันที่ซ้ือกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง 
ต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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 2.3 รายการบัญชีระหว่างกัน
  ในการจัดทำางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำาคัญได้ตัดออกในการทำางบการเงินรวมแล้ว
 2.4 งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  
  จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำากัดด้านลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่าง 
  กันในบรรดาบริษัทย่อยที่นำางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

คา่ความนยิม ถกูวดัมลูค่า ณ วนัซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให ้ซึง่รวมถึงการรบัรูค้ำานวณสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อีำานาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่บริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน 
และการดำาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

บริษัทย่อย
บรษิัทย่อยเป็นกิจการทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั การควบคมุเกิดขึน้เมือ่บรษิัทเปิดรบัหรอืมีสทิธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้อง
กบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใชอ้ำานาจเหนอืกจิการนัน้ ทำาใหเ้กดิผลกระทบตอ่จำานวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทังบการเงนิของบรษิทั
ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ณ วันที่วันซื้อกิจการบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ซื้อการเปลี่ยนแปลงส่วน
ได้เสียในบริษัทย่อย ที่ไม่ทำาให้บริษัทสูญเสียอำานาจ การควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำารายการภายหลังการรับ
รู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทจะถูกบันทึกในงบการ
เงินรวมจนถึงวันที่บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญหรือการควบคุมร่วม

การสูญเสียความควบคุม
เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ 
ในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

 2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
  นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยหลายข้อกำาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหนี้สิน 
  ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

  บริษัทและบริษัทย่อยกำาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า ซ่ึงม ี
  ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด 
  ทางด้านการเงิน

  กลุม่ผูป้ระเมินมลูคา่มกีารทบทวนขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรงุการวดัมลูคา่ทีม่นียัสำาคญัอยา่งสมำา่เสมอ หากมกีารใชข้อ้มลูจาก 
  บุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคากลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม 
  ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 
  ทางการเงินอย่างเหมาะสม

  ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย

  เม่ือวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยได้ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดใ้หม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้มลูค่ายุตธิรรม 
  เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

   ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
   ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
   นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
   ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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   หากขอ้มลูทีน่ำามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิถกูจดัประเภทลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรมทีแ่ตกต่างกนั การวดัมลูคา่ 
   ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับตำ่าสุดท่ีมีนัยสำาคัญ 
   สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอน

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
    หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.8 และข้อ 9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28 เครื่องมือทางการเงิน

 2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
  ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
  (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
  2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
  ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี 
  กับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท 
  และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทำากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กำาหนดหลักการ 5 ข้ันตอน สำาหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวน
เงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำาหนดให้กิจการต้อง
ใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละข้ันตอน

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี กิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว 
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ท้ังน้ีการนำามาตรฐานดังกล่าวมาใช้ไม่มีผลกระทบต่อกำาไรสะสมต้นปี 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้องต่อไปน้ี 

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง ร�ยได้จ�กสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�

มาตรฐานการบัญชี 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง รายได้

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า    
เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์    
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
  สภาวิชาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบับปรงัปรงุ 
  ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้ำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่ว 
  ไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้เพ่ือใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่นน้การอธบิาย 
  ใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม ่ดงัตอ่ไปนีท่ี้มกีารเปลีย่นแปลง 
  หลักการสำาคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผน 
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ 
ทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี 
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าการนำามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

 - การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัทและบริษัทย่อยต้อง 

  วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ 

  ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ท้ังน้ีหากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง 

  ของเงินลงทุนใดผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต-บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทาง 

  การเงินโดยไม่จำาเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการอย่างง่าย 

  ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำาหรับลูกหนี้การค้า

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินหากนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว 

  มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สัญญาเชา่ ไดก้ำาหนดหลกัการสำาหรบัการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การนำาเสนอและการเปิดเผย 
ขอ้มลูของสญัญาเชา่ ซึง่กำาหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิสำาหรบัสญัญาเชา่ทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเชา่มากกวา่ 12 เดือน เว้นแต ่
สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าตำ่า การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า 
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน กลุ่มเครื่องมือท�งก�รเงิน

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)

ฉบับที่ 32

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

สัญญาเช่า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้บังคับ 
ในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น

3.	สรุปนโยบายบัญชีที่สำาคัญ
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
   บริษัท รับรู้รายได้ตามสัญญาที่ทำากับลูกค้าเมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นโดยรายได้จากการขายสินค้า (อาคารชุด 
    และบ้านพร้อมที่ดิน) รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนอำานาจควบคุมของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้อง 
    ในการบริหารหรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามสัญญา 
    หลังหักส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่างๆ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
   รายได้จากการให้เช่าช่วงของสัญญาดำาเนินงาน รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาในสัญญาเช่า
   รายได้ค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะรับรู้เป็นรายได้ตามช่วงเวลาที่ให้บริการ
   รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้นลง
   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
   รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
   บริษัทคำานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย  ตามเกณฑ์พื้นที่และตามเกณฑ์ราคาขาย
   ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาท่ีทำากับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัด 
    เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
    ของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินที่ถึงกำาหนดจ่ายคืนในระยะเวลา 
  ไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
 3.3 เงินลงทุนชั่วคราว          
  เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือที่มีวันที่ถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน 
  แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม ซึ่งแสดงด้วยราคาทุน
 3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
          บริษัทบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัยประสบการณ์ในการเก็บหน้ีท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์
 3.5 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
  ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใด 
  จะตำ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุนเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา
 3.6 สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ
  สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย อาคารห้องชุดและบ้านพร้อมท่ีดินท่ีสร้างเสร็จในส่วนท่ียังไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซื้อ บริษัทแสดงไว้ใน 
  ราคาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า
 3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า  
  (ถ้ามี) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
 3.8 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
  ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบการเงิน แสดงเป็นกำาไรและขาดทุนจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในงบกำาไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 3.9 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา หมายถึง ที่ดินและต้นทุนโครงการที่ถือไว้เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคา 
  ทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าท่ีดินและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งท่ีดินและต้นทุนโครงการ 
  รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื่อหยุดการพัฒนา
 3.10 สิทธิการเช่า
  บริษัทตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการเช่าที่ระบุในสัญญาเช่า จำานวน 30 ปี
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 3.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคา
  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของ 
  มูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
          ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
          ของกิจการ  และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี 
          ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

 3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
  - ที่ดิน แสดงไว้ในราคาทุน
  - อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
  - ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพัน 
   ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
  - ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

อาคารชุด (สำานักงานและที่อยู่อาศัย) และ ลานจอดรถ

ค่าตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

40

5-10

5

จำานวนปี

จำานวนปี

จำานวนปี

 3.13 ค่าความนิยม
  บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
  สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วน 
  ของกำาไรหรือขาดทุนทันที

  บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตาม 
  ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

  บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  จากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ 
  หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 
  ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

อาคารชุด-สำานักงาน

ค่าตกแต่ง และ เครื่องใช้สำานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ยานพาหนะ

40

10

5

5

 3.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทและ 
  บริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ 
  สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อย 
  จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่าย และวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่าย 
  รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธี 
  เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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 3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 

  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

  หากมรีาคาตำา่กวา่ราคาตามบญัช ีถอืวา่สนิทรพัยน้ั์นเกดิการดอ้ยค่า ซึง่จะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ดงักลา่วในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

  และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณ 

  จากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

 3.16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

  บริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำานวนเท่ากับราคายุติธรรมของ 

  สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอด 

  คงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวด

 3.17 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

    บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้นและคำานวณภาษีเงินได้ตามที่ 

    กำาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร         

   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

    บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ี 

    ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 

    รายงาน

    บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ 

    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมีความเป็นไป 

    ได้ค่อนข้างแน่ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี 

    และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

    บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ 

    ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา 

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

    บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ 

    ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
 3.18 ประมาณการทางบัญชี         

  ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่งมีผลกระทบ 
  ต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวน 
  ที่ประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะ 
  การเงิน ได้แก่ สำารองผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นมูลค่าที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้บริหาร 
  ให้การรับรองการประมาณการในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว (หมายเหตุ 
  3.21.2) การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

 3.19 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ 
  อนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
  เพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ หากบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย 
  ชำาระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก 
  แต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
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 3.20 กำาไรต่อหุ้น
  กำาไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีด้วย 
  จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
 3.21 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน
   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
    บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ 
    ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุน 
    สำารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
    บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
   ผลประโยชน์ของพนักงาน
    บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 
    มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์
    ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
    ในอนาคตที่บริษัทกำาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำาปี 
    ได้รวมถึงอัตราส่วนลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน การเปล่ียนแปลง 
    ในอัตราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ 
    ทบทวนอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีควรนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่าย 
    ในอนาคต ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจากอัตรา 
    ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

4.	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งท่ีมีความไมแ่นน่อน 
 เสมอการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
 4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
  เป็นต้น
 4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
  ในการคำานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
  เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 
  หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง 
  กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
 4.3 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่งๆ ในการประมาณการนัน้ 
  เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
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งบการเงินรวม (บาท)

5.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

 17,678,229.66 
17,678,229.66 

  94,856,000.00 
  -   

  197,097.97 
6,585,584.32 

171,993,688.81 
  7,470,952.48 
7,534,748.86 

288,638,072.44 
  -  

288,638,072.44

 20,507,006.72 
  20,507,006.72 

  88,219,203.00 
  13,002,239.70 

  61,248.51 
  8,204,932.08 

  45,452,313.66 
  7,491,420.84 
  9,726,995.93   
172,158,353.72 

  -   
 172,158,353.72

	 5.1	ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	8.1)
  ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
	 5.2	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
  เงินมัดจำาค่าสินค้า
  เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
  รายได้ค้างรับ
  เงินทดรองจ่าย
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  สิทธิการเช่าที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 13)
  อื่นๆ
  รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
  (หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

  
793,219.18 

  793,219.18 

  94,856,000.00 
  2,734,568.42 

  90,614,542.86 
16,865,191.57 

172,965,047.08 
  7,470,952.48 
15,596,848.70 

401,103,151.11 
(225,770.00)

400,877,381.11 

 3,623,698.72 
  3,623,698.72 

  88,219,203.00 
  29,421,068.09 

  103,873,281.31 
  29,760,916.46 
  46,417,497.43 
  7,491,420.84 

  17,583,247.01 
  322,766,634.14 

(225,770.00)
  322,540,864.14

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

	 	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 326,164,562.86 401,670,600.29 192,665,360.44 306,316,302.10 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

6.	ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	และที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
 6.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

5,545,595,437.40 
1,813,459,920.38 
124,674,430.92 
203,207,183.54 

  5,475,743,217.16 
  2,060,104,408.91 

  82,481,534.34 
  199,017,748.92 

ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย

6,665,644,962.32 
2,181,177,862.04 
133,633,128.17 
262,699,928.46 

  6,873,246,074.02 
  2,358,626,770.00 

  91,392,574.56 
  291,066,474.35 

	 	 รวม   9,614,331,892.93 9,243,155,880.99   7,817,346,909.33 7,686,936,972.24 

 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท เหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำานวน 26 โครงการ (เฉพาะกิจการจำานวน 17 โครงการ)  
  และจำานวน 23 โครงการ (เฉพาะกิจการ จำานวน 15 โครงการ)
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างบางส่วนจำานวน 7,015.21 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน  
  5,567.64 ล้านบาท) และจำานวน 7,815.06 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 6,464.52 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็น 
  หลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็นต้นทุนโครงการจำานวน 220.17 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 
  209.53 ล้านบาท) และจำานวน 246.59 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 212.87 ล้านบาท) ตามลำาดับ
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำานวน 294.37 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง 
  ก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 293.72 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 10.53 ล้านบาท เป็นท่ีดินและต้นทุนโครงการ 
  รอการพัฒนาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

7.	สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

 6.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน จำานวน 291.35 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 275.48 ล้านบาท) 
  และจำานวน 291.35 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 275.48 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน 
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำานวน 294.37 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง 
  ก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1
 - ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บริษทั ไดโ้อนทีด่นิตน้ทนุโครงการระหวา่งกอ่สรา้ง จำานวน 10.53 ลา้นบาท เปน็ท่ีดนิและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 
  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1

 - ในปี 2562 และปี 2561 บริษัท ได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 349.48 ล้านบาท และจำานวน 102.44 ล้านบาท ตามลำาดับไป 
  เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
 - ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื จำานวน 1,008.13 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 955.40 ลา้นบาท) และ 3,073.61 ลา้นบาท 
  (เฉพาะกิจการ 2,896.75 ล้านบาท) ตามลำาดับ ได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
 - ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื จำานวน 652.05 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 598.81 ลา้นบาท) และ 1,150.46 ลา้นบาท 
  (เฉพาะกิจการ 575.82) บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23

1,169,142,957.79 
109,028,542.89 

6,564,083.64 
  15,794,633.66 

(391,833,602.41)

  913,635,211.60 
80,304,060.71 

363,556.46 
  11,861,287.93 

(391,833,602.41)

ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย

1,189,893,189.75 
120,372,017.63 

7,910,940.14 
16,759,161.83 

(391,833,602.41)

  934,385,443.56 
  91,647,535.45 
  1,710,412.96 

  12,825,816.10 

(391,833,602.41)

	 	 รวม   1,040,569,208.07 1,334,935,309.35   1,006,164,116.70 1,300,530,217.98 

หัก คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

	 ทีด่นิและต้นทนุโครงการรอการพฒันา-สทุธิ   648,735,605.66 943,101,706.94   614,330,514.29 908,696,615.57 

6,693,326,206.91 
  575,820,236.78 
7,269,146,443.69 

  -   

  8,491,148,364.30 
  598,811,291.71 

  9,089,959,656.01 
  -   

อาคารชุดพักอาศัย
ทาวน์โฮม
 รวม สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ
(หัก) ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่า

6,693,326,206.91 
  993,080,476.30 
7,686,406,683.21 
  (1,495,931.54)

  8,491,148,364.30 
  938,534,559.11 

  9,429,682,923.41 
  -   

	 รวม	สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ-สุทธิ   9,429,682,923.41 7,684,910,751.67   9,089,959,656.01 7,269,146,443.69 
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8.	รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท พรสันติ จำากัด

2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
 มาเนจเมนท์ จำากัด

3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค
 มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ
 เพื่อสังคม จำากัด

- บริษัทเช่าอาคารสำานักงานของบริษัทย่อย
 (แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน)
- บริษัทได้รับบริการบริหารงานระบบการจัดการ
 สินทรัพย์ให้เช่า
 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ)  

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทได้รับบริการบริหารงานระบบการจัดการ 
 สินทรัพย์ให้เช่า, วางระบบ-บริหารจัดการอาคารชุด
 จากบริษัทย่อย  
 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์ และรายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่า 
 และบริการ)
- บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย
 (แสดงเป็น เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทได้รับบริการการบริหารงานก่อสร้าง
 จากบริษัทย่อย
 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์)
- บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย
 (แสดงเป็น เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทได้รับบริการทำาความสะอาด, บริการ
 พนักงานต้อนรับและบริการรักษาความปลอดภัย
 จากบริษัทย่อย 
 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์, รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้ 
 เช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการ  
 ที่เกี่ยวข้องกัน)
- บริษัทให้เงินสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อสังคมกับ  
 บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

A

A

A

A

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.02-3.75 ต่อปี
ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซ่ึงเป็นไป
ตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80-1.94 ต่อปี 

ราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.86-1.94 ต่อปี

ราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.68 ต่อปี 

เงินสนับสนุนเพื่อนำาไปใช้ดำาเนินการ
เพื่อสังคม เป็นไปตามความจำาเป็น
ที่ต้องการใช้จริง

ลักษณะ
ความ

สัมพันธ์ ลักษณะรายการ นโยบายราคากิจการ

A = เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
B = เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

5. บรษัิท ลมุพิน ีวสิดอม แอนด์
 โซลูชั่น จำากัด

6. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 
 จำากัด

7. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์

- บริษัทได้รับบริการให้คำาปรึกษาและบริหารจัดการ
 เพ่ือพัฒนาโครงการ
 (แสดงเป็นรายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์)

- บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
 (แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทร่วม
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ) 
- บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม
 (แสดงเป็น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง)

A

B

B

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี

ราคาตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด  

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี

ลักษณะ
ความ

สัมพันธ์ ลักษณะรายการ นโยบายราคากิจการ

A = เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
B = เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

 8.1 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 8.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  1,777,570.00 

  11,115,095.48 

  2,978,809.00 

  1,013,536.00 

  793,219.18 

-

  664,000,000.00 

  34,000,000.00 

  -   

  1,777,570.00 

  11,113,393.00 

  2,978,809.00 

  1,013,536.00 

  3,573,698.71 

  50,000.01 

  656,000,000.00 

  64,000,000.00 

  5,000,000.00 

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

  -   

  -   

  -   

  -   

  793,219.18 

  -   

  -   

  34,000,000.00 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  3,573,698.71 

  50,000.01 

  -   

  64,000,000.00 

  5,000,000.00 

	 รวม

	 รวม

  3,623,698.72 

  69,000,000.00 

  793,219.18 

  34,000,000.00 

  20,507,006.72 

  725,000,000.00 

17,678,229.66 

  698,000,000.00 
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 8.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทร่วม

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

  25.00 
  49.99 

    
18,949,032.45  
49,371,437.12

  68,320,469.57 

  24,661,435.00 
  -   

  24,661,435.00 

(76,815.09)
  -  

(76,815.09)

(5,712,402.55)
(628,462.88)

(6,340,865.43)

  25.00 
  -   

งบการเงินรวม (บาท)

2561 2561 25612562 2562 2562

ร้อยละของการถือหุ้น  ราคาวิธีส่วนได้เสีย ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

	 รวม

  598,435,437.15   535,035,537.15   3,224,000.00 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561 2561 25622562 2562

ร้อยละของการถือหุ้น  ราคาทุน เงินปันผล

บริษัทย่อย
บริษัท พรสันติ จำากัด   
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100)
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

บริษัทร่วมทุน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 99.99 
  99.99 
  63.00 

  99.95

 25.00 
  49.99

 473,037,237.15 
  9,998,800.00 

  39,400,000.00 

  999,500.00

 25,000,000.00 
  49,999,900.00

 473,037,237.15 
  9,998,800.00 

  26,000,000.00 

  999,500.00

 25,000,000.00 
  -  

 -   
  -   

  3,224,000.00 

  -  

-
-

 99.99 
  99.99 
  52.00 

  99.95

 25.00 
  -  

บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 12.50 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำาให้เงินลงทุนจาก 26 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 38.50 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 62

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำาให้เงินลงทุนจาก 38.50 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 39.40 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 62 เป็นร้อยละ 63

บริษัทร่วม 
เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท ได้มีการร่วมทุนจัดต้ัง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 
1 ล้านบาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนท่ีจดทะเบียน วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 บริษัทร่วมได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จำานวน 99 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทและผู้ร่วมลงทุนได้มีการเพ่ิมทุนตามสัดส่วนเดิม โดยบริษัทได้มีการลงทุนเพ่ิมตามสัดส่วนการร่วมลงทุน 
เป็นจำานวน 24.75 ล้านบาท

เมือ่วันท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษัท ได้มีการร่วมทุนจัดต้ัง บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 
1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนท่ีจดทะเบียน วัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนา ให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัทร่วมได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จำานวน 99 ล้านบาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทและผู้ร่วมลงทุนได้มีการเพ่ิมทุนตามสัดส่วนเดิม โดยบริษัทได้มีการลงทุนเพ่ิมตามสัดส่วน
การร่วมลงทุน เป็นจำานวน 49.50 ล้านบาท
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 8.4 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 8.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 8.6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

2561

  630,294.89 
  12,847,224.03 

  13,450.46 
  2,316,327.32 

  -   

 18,000.00 
  3,397,382.40 
  1,233,836.70 
  220,680.00 

  -  

  14,484,184.92 
  -   
  -   
  -   

  12,933,301.12 
  138,831,403.50 

  8,846,699.23 
  18,216,547.97 

  148,000,000.00 
  -   

  -   
  14,434,253.38 

  6,166.36 
  2,292,898.20 
  1,712,000.00 

 18,000.00 
  3,500,562.40 
  1,204,891.81 
  220,680.00 
  120,000.00

   26,745,988.26 
  69,920.01 

  2,780,479.53 
  50,000.01 

    16,184,240.01 
  123,997,626.01 

  5,397,182.15 
  25,179,116.55 

  228,800,000.00 
  35,000,000.00 

บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

8.6.1	 รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

8.6.2	 รายได้จากดอกเบี้ยรับ
บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

8.6.3	 รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   

	 รวม

	 รวม

	 รวม

	 รวม

	 รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  18,445,317.94 

  5,064,134.21 

  29,646,387.81 

  170,758,164.72 

  263,800,000.00 

  15,807,296.70 

  4,869,899.10 

  14,484,184.92 

  178,827,951.82 

  148,000,000.00 
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งบการเงินรวม (บาท)

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

ราคาทุน ราคาทุน

25622561

มูลค่ายุติธรรม

2562 2561

มูลค่ายุติธรรม

2561

   12,474,976.81 
  6,888,740.00 
  4,940,328.13 

  24,662,400.00 
-
-

    4,440,000.00 
  14,600.00 

  19,491,452.84 

-
 318,311.53

   -   
  7,539,889.63 
  5,463,072.07 

  20,000,000.00 
-
-

     4,440,000.00 
  3,692,766.50 

  14,968,001.28 

    2,865,612.15 
-

8.6.4	 รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน-ทิสโก้  

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน-แอล เอช  

เงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์

8.6.6	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

8.6.5	 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

  -   
  -   
  -   

  -   
  19,680,800.00 
  2,000,000.00 

  -   
  -   
  -   

  -   
  -   

  -   
  -   
  -   

  -   
  20,000,000.00 
  2,000,000.00 

  -   
  -   
  -   

  -   
  -   

	 รวม

	 รวม

	 รวม

	 รวม

-

-

  22,000,000.00 

-

-

-

  21,680,800.00 

-

   13,002,961.70 

  23,100,767.78 

  20,000,000.00 

  2,865,612.15 

  24,304,044.94 

  23,946,052.84 

  24,662,400.00 

  318,311.53 

9.	เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้มีการขายกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จำานวน 20.00 ล้านบาท เป็นกองทุนเปิดทิสโก้ อีเอสจี เพื่อสังคม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้มีการลงทุนสถาบันไทยพัฒน์เพิ่ม จำานวน 2 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทจะต้องถือ 
 ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้มีการลงทุนกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพิ่ม จำานวน 20.00 ล้านบาท เป็นกองทุนเปิดแอล เอช หุ้นไทย 
 อีเอสจี โดยบริษัทจะต้องถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 3 ปีปฏิทิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้มีการลงทุนกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จำานวน 20.00 ล้านบาท เป็นกองทุนเปิดทิสโก้ อีเอสจี เพื่อสังคม 
 โดยบริษัทจะต้องถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
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10.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 
 ซื้อ 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ซื้อ 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 1,365,851,759.59 
  -   

(26,641,689.89)
  396,157,317.03 

  1,735,367,386.73 
  -   

(991,010.15)
349,475,279.44 

  2,083,851,656.02

131,109,603.46 
28,928,519.85 
(1,267,125.19)

  158,770,998.12 
37,263,380.76 

(10,895.95)
  -   

  196,023,482.93 

  33,035,917.83 
  32,708,886.29 

(342,630.09)
  6.18 

  65,402,180.21 
  132,527.59 
(14,688.66)

(2,474,050.00)
  63,045,969.14 

13,132,831.74 
4,131,802.31 
(147,768.98)

  17,116,865.07 
5,679,000.34 

(7,808.20)
(367.08)

  22,787,690.13 

  1,398,887,677.42 
  32,708,886.29 
(26,984,319.98)

  396,157,323.21 
  1,800,769,566.94 

  132,527.59 
(1,005,698.81)

  347,001,229.44 
  2,146,897,625.16 

  144,242,435.20 
33,060,322.16 
(1,414,894.17)

  175,887,863.19 
  42,942,381.10 

(18,704.15)
(367.08)

  218,811,173.06 

งบการเงินรวม (บาท)

ค่าตกแต่งอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์

อาคารชุด รวม

ค่าเสื่อมราคา	สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  1,887,828,173.09 
  1,576,596,388.61 

  40,258,279.01 
  48,285,315.14 

  1,928,086,452.10 
  1,624,881,703.75 

  42,942,381.10 
  33,060,322.16 
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ในปี 2562 และในปี 2561 บริษัท ได้โอนสินค้าคงเหลือ จำานวน 349.48 ล้านบาท และจำานวน 102.44 ล้านบาท ตามลำาดับ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 396.99 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 389.15 ล้านบาท) 
และจำานวน 409.04 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 400.85 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัท ได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่า 
ตน้ทนุเปน็จำานวน 6.88 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 6.88 ลา้นบาท) และจำานวน 6.84 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 6.84 ลา้นบาท) ตามลำาดบั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี จำานวน 1,928.09 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 
1,985.61 ล้านบาท) และจำานวน 1,624.88 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 1,685.02 ล้านบาท) ตามลำาดับ มีราคายุติธรรม จำานวน 3,048.98 
ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,251.24 ล้านบาท) และจำานวน 2,604.14 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 2,690.95 ล้านบาท) ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 293.72 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 6.1

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 
 ซื้อ 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ซื้อ 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 1,430,745,724.11 
  -   

(26,641,689.89)
396,157,317.03 

  1,800,261,351.25 
  -   

(991,010.15)
  349,475,279.44 

  2,148,745,620.54 

  139,142,600.10 
  30,498,498.65 
(1,267,125.19)

168,373,973.56 
  38,833,359.55 

(10,895.95)
  -   

  207,196,437.16 

 43,622,699.82 
32,897,686.29 
(342,630.09)

  6.18 
  76,177,762.20 

  157,977.59 
(14,688.66)

(2,474,050.00)
  73,847,001.13 

  18,050,182.03 
  5,139,560.41 
(147,768.98)

23,041,973.46 
  6,752,290.21 

(7,808.20)
(367.08)

  29,786,088.39 

1,474,368,423.93 
32,897,686.29 

(26,984,319.98)
396,157,323.21 

  1,876,439,113.45 
  157,977.59 

(1,005,698.81)
  347,001,229.44 

  2,222,592,621.67 

   157,192,782.13 
  35,638,059.06 
(1,414,894.17)

191,415,947.02 
  45,585,649.76 

(18,704.15)
(367.08)

  236,982,525.55 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ค่าตกแต่งอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์

อาคารชุด รวม

ค่าเสื่อมราคา	สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  1,941,549,183.38 
  1,631,887,377.69 

  44,060,912.74 
  53,135,788.74 

  1,985,610,096.12 
  1,685,023,166.43 

    45,585,649.76 
  35,638,059.06 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

อาคารชุด คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้สำานักงาน

  274,492,866.38 
  -   
  -   
  -   

  274,492,866.38 
  -   
  -   
  -   

  274,492,866.38 

  27,858,153.17 
  1,370,905.81 

  -   
(3,209.99)

  29,225,848.99 
  3,523,952.00 
(5,890,458.24)

  -   
  26,859,342.75 

  52,145,372.32 
  1,846,691.73 

(395,000.00)
  668,780.94 

  54,265,844.99 
  3,551,988.00 

(10,814,434.73)
  -   

  47,003,398.26 

  38,806,059.66 
  5,379,748.84 

  -   
  348,111.25 

  44,533,919.75 
  32,798,740.44 

(155,000.00)
2,474,858.50 

  79,652,518.69 

  27,012,825.89 
  4,681,075.44 

  -   
(3,000.00)

  31,690,901.33 
  32,773,290.44 

  -   
2,474,858.50 

  66,939,050.27 

ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  95,522,487.56 
  -   
  -   
  -   

  95,522,487.56 
  -   
  -   
  -   

  95,522,487.56 

  29,903,696.55 
  1,064,172.41 
(1,323,399.56)
(1,373,102.18)

  28,271,367.22 
  1,406,507.57 
(8,518,540.62)
  807,789.87 

  21,967,124.04 

  17,569,975.83 
  792,069.61 
(914,210.29)

  -   
  17,447,835.15 
  1,363,571.06 
(5,316,197.58)
  807,789.87 

  14,302,998.50 

งบการเงินรวม (บาท)

อาคารชุด คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้สำานักงาน

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

70,369,621.22 
6,191,661.75 

  -   
  -   

  76,561,282.97 
6,191,661.74 

  -   
  -   

82,752,944.71 

   13,927,099.12 
  2,046,965.00 

  -   
  15,974,064.12 
  2,046,965.00 

  -   
  -   

  18,021,029.12 

43,162,848.44 
3,509,948.69 
(394,997.00)
446,667.86 

  46,724,467.99 
3,493,690.89 

(10,808,198.89)
  -   

39,409,959.99 

  21,822,663.29 
  2,302,764.74 

  -   
  24,125,428.03 
  2,385,676.98 
(5,887,491.95)

  -   
  20,623,613.06 

27,119,048.57 
2,872,050.24 

  -   
156,410.55 

  30,147,509.36 
4,591,585.33 
(154,944.00)

367.08 
34,584,517.77 

  20,996,886.59 
  1,753,198.23 

  -   
  22,750,084.82 
  3,346,653.80 

  -   
367.08 

  26,097,105.70 

19,446,421.29 
2,359,364.65 

(1,070,769.68)
(854,503.07)

  19,880,513.19 
1,974,801.90 

(6,956,948.70)
  -   

14,898,366.39 

  10,446,841.71 
  1,493,610.44 

(715,370.52)
  11,225,081.63 
  1,317,420.77 
(4,138,131.73)

  -   
  8,404,370.67 

ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย 
 อื่นๆ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  77,501,458.44 
  79,548,423.44 

  6,235,729.69 
  5,100,420.96 

  40,841,944.57 
  8,940,816.51 

  5,898,627.83 
  6,222,753.52 

ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

191,739,921.67 
197,931,583.41 

7,593,438.27 
7,541,377.00 

45,068,000.92 
14,386,410.39 

7,068,757.65 
8,390,854.03 

11.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 	 	 	
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
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  41,465,138.68 
  22,513,920.00 
(18,751,000.00)

  -   
  45,228,058.68 
  15,075,000.00 
(7,247,000.00)

  -   
  53,056,058.68 

  
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  1,663,789.87 
  -   

(807,789.87)
  856,000.00 

  8,684,142.34 
  1,079,846.68 

  -   
  -   

  9,763,989.02 
  1,520,810.64 

  -   
  -   

  11,284,799.66 

  41,465,138.68 
  21,126,920.00 
(18,751,000.00)

  -   
  43,841,058.68 
  13,660,000.00 
(7,247,000.00)

  -   
  50,254,058.68 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  1,663,789.87 
  -   

(807,789.87)
  856,000.00 

  209,428,581.13 
  27,970,970.86 
(19,665,210.29)

(6,209.99)
  217,728,131.71 
  52,984,603.37 
(18,453,655.82)

2,474,858.50 
  254,733,937.76 

  445,497,275.93 
  31,884,379.66 
(20,469,399.56)

(356,209.99)
  456,556,046.04 
  56,016,836.52 
(26,734,975.35)

2,474,858.50 
  488,312,765.71 

ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้งานระหว่างตกแต่ง รวม

26,571,951.80 
8,485,347.56 

(17,061,858.24)
  -   

  17,995,441.12 
9,719,192.12 

(5,215,218.74)
  -   

22,499,414.50 

 -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -  

  26,571,951.80 
  8,293,827.56 

(17,061,858.24)
  17,803,921.12 
  9,241,753.76 
(5,215,218.74)

  -   
  21,830,456.14 

  93,765,442.51 
  15,890,365.97 
(17,777,228.76)
  91,878,579.72 
  18,338,470.31 
(15,240,842.42)

367.08 
  94,976,574.69 

-   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
-

6,443,075.09 
828,971.50 

  -   
  -   

  7,272,046.59 
937,641.72 

  -   
  -   

8,209,688.31 

193,112,966.41 
24,247,344.39 

(18,527,624.92)
(251,424.66)

  198,581,261.22 
26,908,573.70 

(23,135,310.33)
367.08 

202,354,891.67 

  28,423,602.54 
  26,037,137.56 

  856,000.00 
  -   

  159,757,363.07 
  125,849,551.99 

30,556,644.18 
27,232,617.56 

  856,000.00 
  -   

3,075,111.35 
2,491,942.43 

285,957,874.04 
257,974,784.82 

  26,908,573.70 
24,247,344.39 

  18,338,470.31 
  15,890,365.97 

ยานพาหนะ งานระหว่างตกแต่ง รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินและอาคาร จำานวน 77.77 ล้านบาท และ จำานวน 76.81 ล้านบาท บริษัท ได้นำาไปจดจำานอง 
เพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำานวน 
57.67 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 30.98 ล้านบาท) และ จำานวน 108.37 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 76.11 ล้านบาท) ตามลำาดับ

12.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	 	
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
อื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ค่าตัดจำาหน่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค่าตัดจำาหน่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  
 ซื้อเพิ่ม   
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ซื้อเพิ่ม 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

69,673,672.92
3,815,751.36 

-
350,000.00

73,839,424.28
394,765.20

-
160,050.00

74,394,239.48 

53,356,553.15
6,478,175.00
251,424.66 

60,086,152.81 
6,505,989.30

-   

66,592,142.11

7,802,097.37
13,753,271.47 

  
61,362,705.46 
  3,557,671.36 

  -   
  -   

 64,920,376.82 
  314,865.20 

  -   
  160,050.00 

 65,395,292.02 

 47,505,020.19 
  5,622,081.74 

  -     
53,127,101.93 
  5,741,194.09 

  -   

 58,868,296.02 

6,526,996.00  
11,793,274.89

 
 3,463,383.54 
  132,210.00 

  -   
  -   

  3,595,593.54 
  271,865.00 

  -   
(160,050.00)

  3,707,408.54 

-   
 -   
 -   
 -   
 -   
-

-

 3,707,408.54 
  3,595,593.54 

  
1,934,260.12 
  118,770.00 

  -   
  -   

  2,053,030.12 
  271,865.00 

  -   
(160,050.00)

  2,164,845.12 

-   
 -   
 -   
 -   
 -   
-

-

 

 2,164,845.12 
  2,053,030.12 

  
73,137,056.46 
  3,947,961.36 

  -   
  350,000.00 

  77,435,017.82 
  666,630.20 

  -   
  -   

  78,101,648.02 

  53,356,553.15 
  6,478,175.00 
  251,424.66 

  60,086,152.81 
  6,505,989.30 

  -   

  66,592,142.11 

  6,505,989.30 

  6,478,175.00 

11,509,505.91 
  17,348,865.01 

  
63,296,965.58 
  3,676,441.36 

  -   
  -   

  66,973,406.94 
  586,730.20 

  -   
  -   

  67,560,137.14 

  47,505,020.19 
  5,622,081.74 

  -   
  53,127,101.93 
  5,741,194.09 

  -   

  58,868,296.02 

  5,741,194.09 

  5,622,081.74 

  

8,691,841.12 
  13,846,305.01 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์รวม รวมงานระหว่าง

พัฒนาโปรแกรม
งานระหว่าง

พัฒนาโปรแกรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำานวน 
57.28 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 51.83 ล้านบาท) และจำานวน 39.69 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 34.90 ล้านบาท) ตามลำาดับ
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ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 7.47 ล้านบาท     
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 7.47 ล้านบาท 

13.	สิทธิการเช่า

งบการเงินรวม (บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

  325,471,595.72 
(572,704.17)

(2,269,293.17)

322,629,598.38

  376,533,661.61 
(438,798.16)

(6,597,650.79)

369,497,212.66

  268,815,694.01 
(1,742,160.87)

(1,282,069.21)

265,791,463.93

  327,269,656.41 
(1,605,171.83)

(5,048,489.55)

320,615,995.03

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	: 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
 ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
 อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
  

2562 2561

  209,125,266.22 

  -   

(7,470,952.48)

  201,654,313.74 

(7,491,420.84)

  194,162,892.90 

198,263,636.30 

18,332,582.41 

(7,470,952.49)

209,125,266.22 

(7,470,952.48)

201,654,313.74 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สิทธิการเช่า

บวก ค่าสิทธิการเช่า (ส่วนเพิ่ม)

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่าในระหว่างปี

 สุทธิ

หัก สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี

 คงเหลือ

ในปี 2558 บริษัท ทำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี 
นับจากวันที่การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินให้กับ
บริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยบริษัทมีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าได้อีกสองคราว ๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งความประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่าให้ผู้ให้เช่า
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีที่ 25 และปีที่ 55 รวมทั้งลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ในปีที่ 28 และปีที่ 58 ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต้องจ้าง
ผู้ประเมินอิสระฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่เช่าตามราคาตลาด (Market Value) และมูลค่าค่าเช่าที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ชำาระ
คา่เชา่ทัง้จำานวนในวนัทำาสญัญาเชา่แลว้ โดยบรษิทัถอืเปน็เงนิมัดจำาคา่สทิธกิารเชา่ทัง้จำานวน ท้ังนีเ้มือ่สญัญาเชา่สิน้สดุลงและไม่มกีารตอ่อายสุญัญา
เช่าข้างต้น กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ในปี 2559 บริษัท ได้ทำาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ บริษัท ทำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่า 
ช่วงโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589

ในปี 2561 บริษัท ได้จ่ายเงินส่วนเพิ่มตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าที่ทำากับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือ กำาหนดให้จ่ายเงิน 50% 
ของส่วนต่างราคาขายที่ทำาสัญญากับลูกค้า เทียบกับราคาที่นำาเสนอให้สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

14.	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	/	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		 	 	 	 	 	 	
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
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จำานวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม (บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

932,480.00 

  -   

932,480.00 

  -   

(63,840.00)

(4,690,717.20)

(63,840.00)

(9,259,249.60)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้อง 
 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
 กำาไร (ขาดทุน) จากประมาณการ
  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกัยภัย
  สำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

1,493,724,517.40 
20%

298,744,903.48
 

(572,704.17)

(4,209,523.62)
593,911.37 

21,726,182.88 
5,292,729.96 

 
 -   

1,054,098.48 
24,457,399.07

322,629,598.38 
21.60%

1,305,242,907.96 
20%

261,048,581.59 

(1,742,160.87)

(1,752,518.52)
(2,110,657.52)
8,205,635.90 
2,142,583.35 

 -   
  -   

6,485,043.21 

265,791,463.93 
20.36%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ 
 อัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ	:
 รายจ่ายอื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
 รายได้อื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
 รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม
 รายจ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้ 
 ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอตัดจากส่วนแบ่งกำาไร
  จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 อื่นๆ
  รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
	 อยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

1,742,626,272.71 
20%

348,330,254.54 

(323,837.94)

(5,623,477.16)
  593,911.59 

21,893,102.88 
5,624,040.66 

 
 15,363.02 

(1,012,144.92)
21,490,796.07

369,497,212.67 
21.20%

1,580,678,671.65 
20%

316,028,381.98 

(1,605,171.83)

(1,504,042.07)
69,342.48 

8,372,555.90 
2,743,706.25 

1,142,480.51 
(4,631,258.19)
6,192,784.88 

320,615,995.03 
20.28%

77,434,240.48 
18,851,592.00 
6,593,855.75 
500,042.50 

  -   

103,379,730.73 

  78,430,560.48 
  24,647,724.20 
  6,593,855.75 
  676,696.71 

  -      

  110,348,837.14 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 ประมาณการค่าใช้จ่าย
 สัญญาเช่าการเงิน
 อื่นๆ

  77,733,426.78 
  54,824,849.91 
  8,208,714.73 
  445,439.16 

  2,080,294.00 

  143,292,724.58 

  78,430,560.48 
  65,269,324.11 
  8,019,604.61 
  666,364.40 

  -   

  152,385,853.60 
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

  7,297,784.82 
  3,069,000,000.00  

  3,076,297,784.82 

   7,297,784.82 
  3,461,125,500.00 

    3,468,423,284.82 

  14,586,699.84 
  2,614,570,388.00 

  2,629,157,087.84 

  14,586,699.84 
  2,280,000,000.00 

  2,294,586,699.84 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 รวม

15.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

16.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น คำ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

  898,121,551.49 

  898,121,551.49 

  18,445,317.94 

  18,445,317.94 

  

356,881,525.74 

  104,512,177.98 

  245,795,894.53 

  707,189,598.25 

  1,623,756,467.68 

  

1,009,893,419.17 

  1,009,893,419.17 

  -   

  -   

  359,581,025.74 

  120,321,954.40 

  355,070,602.84 

  834,973,582.98 

  1,844,867,002.15 

 

 759,655,919.66 

  759,655,919.66 

  -   

  -   

 

 1,036,208,933.69 

  125,587,061.79 

  368,083,592.75 

  1,529,879,588.23 

  2,289,535,507.89 

  

654,716,147.87 

  654,716,147.87 

  15,807,296.70 

  15,807,296.70 

 

 1,025,072,933.69 

  102,669,475.53 

  280,086,143.85 

  1,407,828,553.07 

  2,078,351,997.64 

16.1  เจ้าหน้ีการค้า

  เจ้าหน้ีการค้า

  รวมเจ้าหน้ีการค้า

16.2 เจ้าหน้ีการค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้อง

  (ดูหมายเหตุข้อ 8.4)

  เจ้าหน้ีการค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้อง

  รวมเจ้าหน้ีการค้า-กิจการท่ีเก่ียวข้อง

16.3  เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

  เงินรับล่วงหน้า

  เงินประกันผลงาน 

  อ่ืนๆ 

  รวมเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

  รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

 
     6,594,639.04  

  -   
  -

    6,594,639.04 

292,206,597.10 
-

(10,439,014.20)
(10,467,614.24)

  271,299,968.66 

  48,789,150.00 
  1,252,970.25 

  -   
  50,042,120.25 
(21,643,094.20)
  28,399,026.05 

10,467,614.24 
41,784,656.84 

229,515,311.82 

    7,214,344.53 
  
- 

  -  

    7,214,344.53 

292,206,597.10
-

(10,439,014.20)
  (10,467,614.24)   

271,299,968.66 

  51,591,150.00 
  2,209,720.56 
  1,485,900.00 

  55,286,770.56 
(23,938,228.75)
  31,348,541.81 

10,467,614.24 
41,784,656.84 

229,515,311.82 

19

20
21

  6,909,888.82 

  10,000.00 
  610,000,000.00  

  616,919,888.82 

295,706,403.81 
6,893,500.00 

(10,393,306.71)
  (10,439,014.20)

  281,767,582.90 

  43,763,150.00 
  2,472,325.17 
  1,485,900.00 

  47,721,375.17 
(19,224,960.60)
  28,496,414.57 

10,439,014.20 
41,784,656.84 

239,982,926.06 

 
   6,398,986.61 

  -   
  610,000,000.00  

  616,398,986.61 

295,706,403.81 
6,893,500.00 

(10,393,306.71)
  (10,439,014.20)

  281,767,582.90 

  42,376,150.00 
  1,515,574.86 

  -   
  43,891,724.86 
(17,895,794.46)
  25,995,930.40 

10,439,014.20 
41,784,656.84 

239,982,926.06 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบกำาหนด
 ภายใน 1 ปี  
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำาหนดชำาระ
 ภายใน 1 ปี  
หุ้นกู้ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

  รวม

รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
บวก รับชำาระเพ่ิมในระหว่างปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในระหว่างปี
หัก รายได้รับล่วงหน้าท่ีจะรับรู้เป็นรายได้ ภายใน 1 ปี

          สุทธิ

ยานพาหนะ  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
รวม
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ราคาตามบัญชี-สุทธิ  

ภายใน 1 ปี 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
เกิน 5 ปี

17.	เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

18.	รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า	 	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

19.	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี คำ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ในปี 2559 บริษัทได้การก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ บริษัททำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่าช่วง
โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าเช่ารับล่วงหน้าที่จะรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

2561

  7,778,396.56 
  12,783,522.92 
  4,335,274.94 

  24,897,194.42 
(2,502,953.37)

  22,394,241.05 

  22,394,241.05 

(6,594,639.04)
  15,799,602.01 

  8,493,805.96 
  14,065,135.57 
  4,735,372.49 

  27,294,314.02 
(2,702,718.73)

  24,591,595.29 

  24,591,595.29 

(7,214,344.53)
  17,377,250.76 

  8,178,213.96 
  11,799,046.92 
  5,113,606.10 

  25,090,866.98 
(2,955,052.78)

  22,135,814.20 

  22,135,814.20 

(6,909,888.82)
  15,225,925.38 

  7,586,884.56 
  10,844,748.12 
  4,723,100.30 

  23,154,732.98 
(2,775,854.14)

  20,378,878.84 

  20,378,878.84 

(6,398,986.61)
  13,979,892.23 

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

หัก ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีครบกำาหนด
 ภายใน 1 ปี 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

จำานวนขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายสำาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตมีดังนี้ 

  -   
  -   

  -   

  -   
  -   

  -   

9,169,900.00 
(10,000.00)

  9,159,900.00 

  -   
  -   

  -   

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

         สุทธิ

20.	เงินกู้ยืมระยะยาว   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราตลาดเงิน (Market Rate) และจ่ายคืนเมื่อจบ 

โครงการเงินกู้ยืมระยะยาวคำ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

4,148,000,000.00 
  -   

  4,148,000,000.00 

4,148,000,000.00 
  -   

  4,148,000,000.00 

2,590,000,000.00 
(610,000,000.00)

  1,980,000,000.00 

2,590,000,000.00 
(610,000,000.00)

  1,980,000,000.00 

หุ้นกู้
หัก หุ้นกู้ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

         สุทธิ

21.	หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

22.	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

81,184,610.00 

  81,184,610.00 

  26,387,313.00 

     26,387,313.00 

    33,503,145.00 

   33,503,145.00 

    9,332,689.00 

   9,332,689.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

รวม

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรหรือขาดทุน

ต.ค. 62
ต.ค. 62
เม.ย. 62
ต.ค. 61
ส.ค. 61
ธ.ค. 60
ก.ค. 60
ม.ค. 60

ต.ค. 65
ต.ค. 65
เม.ย. 65
ต.ค. 64
ส.ค. 64
ธ.ค. 64
ก.ค. 64
ม.ค. 64

10
10
12
26
17
15
27
20

10
10
12
26
17
15
27
20

รวม  4,148.00 

   554.70 
  445.30 

  1,168.00 
  480.00 
  500.00 
  300.00 
  300.00 
  400.00 

คงท่ี 2.70%
คงท่ี 2.70%
คงท่ี 2.95%
คงท่ี 3.95%
คงท่ี 3.95%
คงท่ี 3.75%
คงท่ี 3.75%
คงท่ี 3.75%

3
3
3
3
3
4
4
4

ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้  อัตราดอกเบี้ย ครบกำาหนดไถ่ถอนมูลค่า(ล้านบาท) อายุหุ้นกู้ (ปี) การชำาระดอกเบี้ย

  274,361,082.00 

  41,901,542.00 

  38,322,511.00 

  5,741,728.00 

  -   

46,123,142.00 

(4,781,171.00)

(31,428,444.00)

(7,065,520.00)

  363,174,870.00 

  94,257,960.00 

  12,008,029.00 

  14,810,679.00 

  2,029,216.00 

  -   

23,453,586.00 

(2,460,611.00)

(13,794,718.00)

(7,065,520.00)

  123,238,621.00 

  252,443,034.00 

  25,994,867.00 

  -   

  7,508,278.00 

  -   

  -   

  -   

  -   

(11,585,097.00)

  274,361,082.00 

  81,276,633.00 

  6,778,727.00 

  -   

  2,553,962.00 

  5,151,520.00 

  -   

  -   

  -   

(1,502,882.00)

  94,257,960.00 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  

ต้นทุนบริการในอดีต 

ต้นทุนดอกเบี้ย

เพ่ิม (ลด) หน้ีจากการบันทึกรับโอนพนักงานมาจาก

 บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัย

 - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

โอนเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือ
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ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3.21.2 บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เมือ่ม ี

การประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือมีผลบังคับใช้ บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะมีการตั้งสำารองผลประโยชน์พนักงานท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 

เป็นจำานวน 32.96 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 13.02 ล้านบาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

ผลขาดทุนจากการประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างที่ทำางานติดต่อกันครบยี่สิบปี 
ขึน้ไปใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ยสีร่อ้ยวนั โดยบรษิทัไดบ้นัทกึผลกระทบจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัดงักลา่วไวใ้นงบการเงนิ 
ปี 2562 แล้วจำานวน 38.32 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 14.81 ล้นบาท)

(32,889,269.00)
38,323,813.00 

39,083,292.00 
(34,094,787.00)

(29,384,979.00)
36,302,358.00 

(10,905,879.00)
12,578,619.00 

13,056,660.00 
(11,513,429.00)

(7,770,502.00)
9,401,866.00 

(25,424,531.00)
29,475,261.00 

35,334,639.00 
(30,524,551.00)

(21,562,261.00)
26,195,760.00 

(7,997,076.00)
9,207,220.00 

11,338,410.00 
(9,865,891.00)

(5,568,793.00)
6,602,388.00 

อัตราคิดลด
 - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
 - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  
 - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
   - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนของพนักงาน  
 - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
 - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ี
รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

63,843,452.00 
(16,554,823.00)
(1,165,487.00)
 46,123,142.00 

21,244,823.00 
(5,165,050.00)
7,373,813.00 

 23,453,586.00 

  -   
  -   
  -   
  -			

  -   
  -   
  -   
  -			

สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

2562 2561

สมมติฐานทางสถิติที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณสรุปไว้ดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการตาย

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

อัตราการปรับเงินเดือน

ร้อยละ 1.19-2.33 ต่อปี

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง

ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจำาและพนักงานรายวัน

แยกตามกลุ่มพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน

ในอัตราร้อยละ 3-8 ของเงินเดือน

ร้อยละ 3.0 ต่อปี

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง

ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจำาและพนักงานรายวัน

แยกตามกลุ่มพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน

ในอัตราร้อยละ 3-6.75 ของเงินเดือน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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24.	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน	 	 	

25.	หุ้นทุนซื้อคืน	

 24.1 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทั และบรษิทัยอ่ยมีหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้จากการใหธ้นาคารออกหนงัสอืคำา้ประกนัใหกั้บหนว่ยงาน 
  ราชการและรฐัวสิาหกจิ จำานวนรวม 350.96 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 101.85 ลา้นบาท) และจำานวน 413.85 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 
  จำานวน 108.10 ล้านบาท) ตามลำาดับ
 24.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีจะต้องก่อสร้างให้เสร็จ 
  ตามสัญญาคงเหลอือกีจำานวน 1,938.89 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 1,559.41 ลา้นบาท) และจำานวน 3,134.51 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 
  จำานวน 2,955.91 ล้านบาท) ตามลำาดับ
 24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำาระค่าที่ดินตามข้อตกลงและตามสัญญาในส่วนที่เหลือ 
  จำานวน 497.41 ล้านบาท และ จำานวน 379.42 ล้านบาท ตามลำาดับ
 24.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัมีภาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยชำาระคา่นายหนา้ตามสญัญาแตง่ตัง้นายหนา้หากมกีารโอนกรรมสทิธิ ์ 
  จำานวน 3.04 ล้านบาท และ จำานวน 34.79 ล้านบาท ตามลำาดับ
 24.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกผันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคำ้าประกัน Sponsor Undertaking วงเงินหนังสือคำ้าประกัน 
  บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง วงเงิน 500 ล้านบาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน 
จำานวนไม่เกิน 42 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นที่จำาหน่ายท้ังหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยดำาเนินการซื้อหุ้น 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 
6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

ทัง้นีหุ้น้ทนุซือ้คนืทีบ่รษิทัฯ ถอือยูไ่มน่บัเปน็องคป์ระชมุในการประชุมผูถ้อืหุ้น รวมท้ังไมม่สีทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงนิปนัผล

ในกรณีที่บริษัทฯ จำาหน่ายหุ้นไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำาหนดนับแต่วันซื้อหุ้นคืน ซึ่งเมื่อพ้นกำาหนดบริษัทฯ จะลดทุนที่ชำาระแล้วโดยใช้วิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมิได้จัดจำาหน่ายทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหุ้นสามัญซื้อคืน จำานวน 21,500,000 หุ้น ราคาทุนรวม 142.11 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหุ้นสามัญซื้อคืน จำานวน 5,844,800 หุ้น ราคาทุนรวม 37.68 ล้านบาท

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

5,843,118,266.58
598,811,291.71 

389,146,268.37 
77,769,691.53  

   6,908,845,518.19 

 
 7,306,559,112.41 

652,051,872.31 

396,987,402.27
77,769,691.53

8,433,368,078.52 

6.1, 6.2
7

10
11

8,106,407,468.20   
1,150,463,979.65 

 
 409,042,914.79   
76,333,488.73 

  9,742,247,851.37 

  
6,740,001,892.39 
  575,820,236.78 

  
400,848,286.82  
 76,333,488.73 

  7,793,003,904.72 

ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
 บางส่วนและท่ีดินรอการพัฒนาบางส่วน
สินค้าคงเหลือ
อสังหาเพ่ือการลงทุน ประเภทท่ีดินและ 
 อาคารให้เช่า
ท่ีดินและอาคารสำานักงาน

  รวม

23.	หลักทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท ได้นำาไปจดจำานองเพ่ือเป็นหลักทรัพย์คำา้ประกันเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายในวงเงิน 
กู้ยืม จำานวน 12,644.92 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 11,598.02 ล้านบาท) และจำานวน 10,867.59 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 10,055.04 
ล้านบาท) ตามลำาดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15, ข้อ 17 และ ข้อ 20

หมายเหตุ
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27.	กำาไรสะสม

	 27.1	สำารองตามกฎหมาย-สำารองครบถ้วน
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
  จดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
	 27.2	สำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดสรรกำาไรสะสม จำานวน 142.11 ล้านบาท เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนตามแนวทางที่กำาหนด 
  โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1(2)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จัดสรรกำาไรสะสม จำานวน 37.68 ล้านบาท เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนตามแนวทางที่กำาหนด 
  โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1(2)

26.	เงนิปนัผลจ่าย

สำาหรับปี	2562
 26.1 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงาน 
  สำาหรับ 6 เดือน ของปี 2562 และ / หรือกำาไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 295.14 ล้านบาท 
  หักหุ้นซื้อคืน และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 21.53 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำานวน 4.30 ล้านบาท  
  คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง จำานวน 290.83 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2562
 26.2 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 อนมุตัิใหจ้า่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้ จากผลการดำาเนนิงานสำาหรบั 
  ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 885.42 ล้านบาท หักหุ้นซื้อคืน และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ 
  เงินปันผลประจำาปี จำานวน 18.95 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำานวน 7.58 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง 
  จำานวน 877.84 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแล้ว จำานวน 295.14 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำานวน 
  582.70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทด้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2562

สำาหรับปี	2561
 26.3 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงาน 
  สำาหรับ 6 เดือน ของปี 2561 และ / หรือกำาไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 295.14 ล้านบาท 
  หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.014 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำานวน 0.003 ล้านบาท คงเหลือ 
  เงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง จำานวน 295.14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2561
 26.4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงาน 
  สำาหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 737.85 ล้านบาท หักหุ้นท่ีไม่มีสิทธิได้รับ 
  เงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.07 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำานวน 0.02 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีต้องจ่ายจริง 
  จำานวน 737.83 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแล้ว จำานวน 221.36 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำานวน 
  516.47 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561

28.	เครือ่งมอืทางการเงนิ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบาย 
ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแส 
เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีเงินกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยง 
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทัและบรษิัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการใหส้ินเชือ่ทีเ่กีย่วเนื่องกบัลกูหนี้ อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากบริษทัและบรษิัทยอ่ยไมโ่อนกรรมสทิธิ์ในสนิทรัพย์
ที่ขายให้กับผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับชำาระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้
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29.	เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 - เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ 
  การเงิน
 - ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงินรบัทีค่รบกำาหนดชำาระนับตัง้แตว่นัสิน้งวดนอ้ยกวา่ 90 วนั หรอืลกูหนีท้ีผ่ดินัดชำาระหนี ้แสดงมลูคา่ยุตธิรรมโดยประมาณ 
  ตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 - เงินให้กู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายที่มีกำาหนดการชำาระหนี้ไม่เกิน 90 วัน มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ แสดงตามจำานวน 
  เงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 - ดอกเบี้ยค้างจ่าย มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณแสดงตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 - เงนิกู้ยมืระยะยาวบางสว่น ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั และบางสว่นมีอตัราดอกเบีย้คงที ่ทีมี่อตัราใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิปจัจบุนั  
  ราคาตามบัญชีมีจำานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

29.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	 	 	 	 	 	 	
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร จากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

29.2	 ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
  ใน ปี 2562 บริษัท ได้โอนท่ีดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนาไปเป็นท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 294.37 ล้านบาท
29.3	 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
  ในปี 2562 และ 2561 บริษัท ได้โอนสินค้าคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จำานวน 349.48 ล้านบาท 
  และจำานวน 102.44 ล้านบาท ตามลำาดับ
29.4	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
  ใน ปี 2562 และ ปี 2561 บริษัท ได้เช่าซ้ือสินทรัพย์ เป็นจำานวน 15.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 13.66 ล้านบาท) และ 24.76 ล้านบาท 
  (เฉพาะกิจการ 23.26 ล้านบาท) ตามลำาดับ โดยจ่ายชำาระเป็นจำานวนเงินรวม 3.77 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 3.42 ล้านบาท) และ 8.26 ล้านบาท 
  (เฉพาะกิจการ 7.76 ล้านบาท) ตามลำาดับ ส่วนท่ีเหลือบันทึกไว้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท้ังหมด

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

  954,293.88 
  14,414,019.33 

  246,712,679.29 
  20,008,407.41 

  -   

  282,089,399.91 

    766,312.35 
  13,271,261.07 

  359,706,676.77 
  661,093.53 

  -      

   374,405,343.72 

เงินสด
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์
เช็คระหว่างทาง
ตั๋วแลกเงิน 

  1,535,585.34 
  19,605,476.87 

  335,203,004.77 
  26,372,398.68 
  39,102,812.02 

 421,819,277.68

   1,350,814.52 
  19,034,679.89 

  480,255,299.85 
  661,093.53 

  -   

   501,301,887.79 
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รายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ

 กำาไรข้ันต้น

รายได้อ่ืน

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร (ขาดทุน)

 ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

  จากการวัดมูลค่าเงิน 

   ลงทุนเผ่ือขาย

  จากการวัดมูลค่าใหม่

   ของผลประโยชน์

   พนักงาน

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 สำาหรับปี

7,493.55 

(5,237.20)

2,256.36 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

2,256.36 

  -   

2,256.36 

  -   

  -   

2,256.36 

176.19 

(119.00)

57.20 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

57.20 

  -   

57.20 

 

 -   

  -   

57.20 

1,985.61 

  -   

  -   

  -   

113.89 

(590.15)

(439.07)

(48.53)

(13.02)

(31.42)

  -

   

(1,008.31)

(265.79)

(1,274.10)

(3.99)

(18.76)

(1,296.85)

159.76 

1,224.25 

(935.22)

289.03 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -

   

289.03 

  -   

289.03 

 

 -   

  -   

289.03 

-   

7,669.74 

(5,356.19)

2,313.55 

113.89 

(590.15)

(439.07)

(48.53)

(13.02)

(31.42)

  -

   

1,305.24 

(265.79)

1,039.45 

(3.99)

(18.76)

1,016.70 

2,145.37 

6.21 

(3.26)

2.95 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -

   

2.95 

  -   

2.95 

  -   

  -   

2.95 

60.52 

1,291.42 

(690.52)

600.90 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -

   

600.90 

  -   

600.90 

  -   

 

 -   

600.90 

-   

  -   

  -   

  -   

6.86 

(82.83)

(528.65)

(29.73)

(0.07)

(0.81)

  -

   

(635.23)

(54.92)

(690.15)

  -   

(18.52)

(708.67)

8.16 

(237.50)

231.46 

(6.04)

(34.47)

2.87 

33.86 

  -   

  -   

27.91 

(6.34)

17.78 

0.10 

17.88 

  -   

  -   

17.88 

-   

10,191.62 

(6,985.19)

3,206.43 

120.75 

(672.98)

(967.72)

(78.26)

(13.09)

(32.23)

  -

   

1,562.90 

(320.72)

1,242.18 

(3.99)

(37.28)

1,200.92 

2,214.04 

9,954.12 

(6,753.73)

3,200.39 

86.28 

(670.12)

(933.86)

(78.26)

(13.09)

(4.32)

(6.34)

1,580.68 

(320.62)

1,260.06 

(3.99)

(37.28)

1,218.80 

2,214.04 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า

1,256.04  

4.02 

1,260.06 

1,217.46 

1.33

1,218.80

บริษัทใหญ่

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

  ตัดบัญชี

ธุรกิจ
บริการและ
บริหาร

จัดการอาคาร

รวม รวม รวมอ่ืนๆ อ่ืนๆ

บริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทส่วนงาน

ที่ดำาเนินงาน

30.	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำาเนินงาน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย
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รายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ

 กำาไรข้ันต้น

รายได้อ่ืน

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร (ขาดทุน)

 ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 สำาหรับปี

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

  จากการวัดมูลค่าเงิน 

   ลงทุนเผ่ือขาย

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 สำาหรับปี

8,975.62 

(6,344.38)

2,631.24 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

2,631.24 

  -   

2,631.24 

  -   

2,631.24 

135.33 

(109.87)

25.46 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

25.46 

  -   

25.46 

 

 -   

25.46 

  1,685.02 

  -   

  -   

  -   

61.54 

(698.88)

(443.52)

(64.45)

(16.41)

(1.26)

  -   

(1,162.98)

(322.63)

(1,485.61)

(3.01)

(1,488.63)

  125.85 

1,214.48 

(925.11)

289.36 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

289.36 

  -   

289.36 

  -   

289.36 

-   

9,110.95 

(6,454.25)

2,656.71 

61.54 

(698.88)

(443.52)

(64.45)

(16.41)

(1.26)

  -   

1,493.72 

(322.63)

1,171.09 

(3.01)

1,168.08 

  1,810.87 

18.64 

(5.98)

12.67 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

12.67 

  -   

12.67 

  -   

12.67 

  63.09 

1,163.09 

(622.16)

540.93 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

540.93 

  -   

540.93 

  -   

540.93 

-   

  -   

  -   

  -   

3.67 

(82.15)

(482.09)

(28.90)

(0.02)

(1.64)

  -   

(591.14)

(47.44)

(638.58)

 

 -   

(638.58)

  8.89 

(254.91)

234.10 

(20.81)

(15.56)

0.32 

33.05 

  -   

  -   

0.16 

(0.08)

(2.92)

0.57 

(2.35)

  -   

(2.35)

-   

11,507.16 

(8,007.49)

3,499.67 

65.20 

(781.03)

(925.61)

(93.36)

(16.43)

(2.90)

  -   

1,745.55 

(370.07)

1,375.48 

(3.01)

1,372.47 

  1,882.85 

11,252.25 

(7,773.39)

3,478.86 

49.64 

(780.72)

(892.56)

(93.36)

(16.43)

(2.74)

(0.08)

1,742.63 

(369.50)

1,373.13 

(3.01)

1,370.11 

  1,882.85 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า

1,367.27 

5.86 

1,373.13 

1,364.26 

5.86 

1,370.11 

บริษัทใหญ่

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

  ตัดบัญชี

ธุรกิจ
บริการและ
บริหาร

จัดการอาคาร

รวม รวม รวมอ่ืนๆ อ่ืนๆ

บริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทส่วนงาน

ที่ดำาเนินงาน

30.	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำาเนินงาน	(ต่อ)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ประกอบด้วย
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งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

2562 25622561 2561

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2562 25622561 2561

31.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

32.	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

33.	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

ได้แก่ เงินทุนที่ประกอบด้วยเงินที่พนักงานออกสมทบด้วยความสมัครใจ ในอัตรา 2-15% ของเงินเดือนและบริษัท จ่ายสมทบจำานวนไม่เกิน 3-7% 
ของเงินเดือนที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กำาหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ จำานวนไม่เกิน 13.02 ล้านบาทต่อปี และ 10.90 ล้านบาทต่อปี ตามลำาดับ ท้ังนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน 
หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการนี้บริษัทบันทึกไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายของบริษัท

6,058,846,857.40 

285,529,800.67 

274,801,784.28 

64,451,871.87 

381,040,118.65 

57,150,506.77 

7,470,952.49 

191,137.07 

  (11,768,402.02)

7.94

7,188,418,506.43 

(1,951,223,149.41)

  231,960,151.47 

  48,533,405.48 

  297,604,094.28 

  69,665,314.16 

  7,470,952.48 

  -   

(77,072.21)

8.24

ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

 ของพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่า

หนี้สูญและ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

7,026,042,606.03 

33,928,596.62 

1,282,846,118.21 

93,356,428.16 

426,490,466.65 

63,785,841.55 

7,470,952.49 

191,137.07 

  (11,768,402.02)  

23.96

  8,041,348,908.24 

(2,087,106,888.12)

  1,254,892,690.53 

  78,261,614.47 

  343,151,556.28 

  76,356,944.10 

  7,470,952.48 

  -   

142,791.75 

24.99
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34.	การบริหารจัดการทุน

35.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

36.	การอนุมัติงบการเงิน

วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษิทัและบรษิทัย่อย  คือการจดัให้มีซึง่โครงสรา้งทางการเงนิท่ีเหมาะสมและการดำารงไว้ซึง่ความสามารถ 
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2562 
ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำานวนเงิน 872.52 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2563

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 25622561 2561

 0.63 0.79อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  0.64  0.78 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาและให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในราคาท่ีสามารถ
ครอบครองได้ (Affordable Price) ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการ ภายใต้แนวคิด LPN Design และกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” 
(Livable Community) ซ่ึงเป็นคุณค่าและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Services)

ในปี 2560 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการลดลงของรายได้รวม ร้อยละ 34.1 และ ร้อยละ 11.2  แต่ในปี 2561 มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.1 
โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.3 ร้อยละ 90.1 และ ร้อยละ 86.8 ของรายได้รวมในปี 2560 ปี 2561 
และ ปี 2562 ตามลำาดับ โดยในปี 2562 มีการขยายบ้านพักอาศัยจากสัดส่วนร้อยละ 13.9 เป็น 25.3 ของรายได้รวม

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จรวม 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยจำานวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) ลุมพินี วิลล์ 
สุขุมวิท 76-แบร่ิง สเตช่ัน (2)  2) ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ  3) ลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิสาร-สะพานควาย  4) ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสด์ิ-พระราม 2 
5) ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร  6) ลุมพินี พาร์ค พหล 32 และโครงการบ้านพักอาศัยของบริษัทย่อยอีก 2 โครงการ ได้แก่ 1) บ้านลุมพินี ทาวน์ วิลล์ 
ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า (เฟส 2) และ 2) บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม บริษัทมีกำาไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่สำาหรับปี 2562 
เท่ากับ 1,256.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 111.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน 
ปัจจัยหลักลดลงจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่สามารถทำากำาไรข้ันต้นได้สูงข้ึน

ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�

รายได้รวม  

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  

กำาไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

  9,655.14 

  1,059.09 

  1,062.32 

  11,301.89 

  1,373.13 

  1,367.27 

  10,040.40 

  1,260.06 

  1,256.04 

  (34.1)

  (51.3)

  (51.2)

  17.1 

  29.7 

  28.7 

  (11.2)

  (8.2)

  (8.1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560 2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลการดำาเนินงาน

หมายเหตุ : รายได้อ่ืน ๆ  ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ รายรับจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  อันเกิดจากการเปล่ียนมือ เปล่ียนรายละเอียด หรือผิดสัญญาจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

  กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด

โครงการอาคารชุดพักอาศัย

โครงการบ้านพักอาศัย

รวม	รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

รวม	รายได้หลัก	 	 	

รายได้อื่นๆ   

รายได้รวมทั้งหมด

  7,682.07 

  1,037.70 

  8,719.77 

108.45

784.63

  9,612.85 

42.29

  9,655.14 

  8,611.70 

  1,575.55 

  10,187.25 

132.19

932.81

  11,252.25 

49.64

  11,301.89 

  6,181.65 

  2,535.65 

  8,717.30 

  173.02 

  1,063.80 

  9,954.12 

  86.28 

  10,040.40 

  79.6 

  10.7 

  90.3 

  1.1 

  8.1 

  99.6 

  0.4 

  100.0 

  76.2 

  13.9 

  90.1 

  1.2 

  8.3 

  99.6 

  0.4 

  100.0 

  61.6 

  25.3 

  86.8 

  1.7 

  10.6 

  99.1 

  0.9 

  100.0 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของรายได้

% % %
2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,655.14 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 90.3 เป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
ออกเป็น รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 7,682.07 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการแล้วเสร็จในปี 2560 จำานวน 4 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่าการรับรู้รายได้ 2,487.05 ล้านบาท และรายได้จากโครงการท่ีเสร็จในช่วงส้ินปี 2559 จำานวน 5,195.02 ล้านบาท สำาหรับรายได้จากโครงการ
บ้านพักอาศัยของบริษัทย่อย จำานวน 1,037.70 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2560 จำานวน 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการรับรู้รายได้ 
124.61 ล้านบาท และรายได้จากโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2559 จำานวน 913.09 ล้านบาท

สำาหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม ลดลง 4,995.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.1 จากปี 2559 อันเน่ืองมาจากบริษัทกำาหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ระยะส้ัน เพ่ือระบายสินค้าพร้อมอยู่

ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการมีรายได้ในปี 2560 จำานวน 108.45 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จำานวน 35.20 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 48.1 มา
จากรายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีอาคารสำานักงาน อาคารชุดพักอาศัย และศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็กท่ีมีการให้เช่าเพ่ิมข้ึน อีกท้ังมีรายได้ค่าเช่าจากโครงการลุมพินี 
เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าระยะยาว (สิทธิการเช่า) ท่ีแล้วเสร็จในช่วงส้ินปี 2559 มาเพ่ิมเติมอีกด้วย

สำาหรับรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการมีรายได้จำานวน 784.63 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 111.76 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.6 จากการให้บริการ
เพ่ิมข้ึนตามจำานวนโครงการท่ีบริษัทสร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านการบริการ

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 11,301.89 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 90.1 เป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
ออกเป็น รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 8,611.70 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการแล้วเสร็จ ในปี 2561 จำานวน 8 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่าการรับรู้รายได้ 4,859.93 ล้านบาท และรายได้จากโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2560 จำานวน 3,751.77 ล้านบาท สำาหรับรายได้จากโครงการ
บ้านพักอาศัย จำานวน 1,575.55 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2561 จำานวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการรับรู้รายได้ 754.44 ล้าน
บาท และรายได้จากโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2560 จำานวน 821.11 ล้านบาท

สำาหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เพ่ิมข้ึน 1,646.75 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.1 จากปี 2560 อันเน่ืองมาจากกลยุทธ์ 
Year of Shift และ Year of Change

ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการมีรายได้ในปี 2561 จำานวน 132.19 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จำานวน 23.74 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.9 
มาจากรายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีอาคารสำานักงาน อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก และสัญญาเช่าระยะยาว อีกท้ังมีรายได้ค่าเช่าจากโครงการ 
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3) มาเพ่ิมเติมอีกด้วย       

สำาหรับรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการมีรายได้จำานวน 932.81 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 148.18 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.9 จากการให้บริการ
เพ่ิมข้ึนตามจำานวนโครงการท่ีบริษัทสร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านการบริการ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 10,040.40 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 86.8 เป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
ออกเป็น รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 6,181.65 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการแล้วเสร็จ ในปี 2562 จำานวน 6 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่าการรับรู้รายได้ 3,037.68 ล้านบาท และรายได้จากโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2561 จำานวน 3,143.97 ล้านบาท สำาหรับรายได้จากโครงการ
บ้านพักอาศัย จำานวน 2,535.65 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2562 จำานวน 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการรับรู้รายได้ 58.76 ล้านบาท 
และรายได้จากโครงการท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2561 จำานวน 2,476.89 ล้านบาท

สำาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม ลดลง 1,261.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.2 จากปี 2561 บริษัทกำาหนดเป้าขยายในกลุ่มบ้านพัก
อาศัยเพ่ิมข้ึน และจากการจัดประเภทรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 กำาหนดให้นำาส่วนลดจากการส่งเสริมการขายมาหักออกจาก
ยอดขาย เป็นเงิน 64.65 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการมีรายได้ในปี 2562 จำานวน 173.02 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จำานวน 40.83 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30.9 มา
จากรายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีอาคารสำานักงาน อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก และสัญญาเช่าระยะยาว อีกท้ังมีการขยายรายได้เช่าต้ังแต่ปลายปี 
2561 ทำาให้ในปี 2562 มีรายได้ท้ังปีเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เท่าจากปี 2561 ได้แก่ โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3)

สำาหรับรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการมีรายได้จำานวน 1,063.80 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 130.99 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.0 จากการให้บริการ
เพ่ิมข้ึนตามจำานวนโครงการท่ีบริษัทสร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านการบริการ
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ปี 2560 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,238.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.5 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราต้นทุน 
ขายอสังหาริมทรัพย์ของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.8 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Affordable ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้น
ไม่สูงมาก

ปี 2561 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 7,059.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.3 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.2 อันเป็นผลจากกลยุทธ์ Year of Shift และ Year of Change

ปี 2562 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 5,954.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.3 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราต้นทุนขาย
อสังหาริมทรัพย์ของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.0 เป็นผลต่อเนื่องจากกลยุทธ์ Year of Change และเป็นปีแห่ง Year of Excellence

ปี 2560 ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการเท่ากับ 75.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.7 ของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ เนื่องจาก 
ถา้พจิารณาในสว่นของรายไดแ้ลว้ พบวา่มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากป ี2559 จำานวน 35.20 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 48.1 เนือ่งจากมรีายไดจ้ากการเชา่ที ่
และสัญญาเช่าระยะยาว (สิทธิการเช่า) ที่เพ่ิมมากขึ้น แต่สัดส่วนของต้นทุนเช่าก็เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเพ่ิมจากปี 2559 จำานวน 25.34 ล้านบาท 
หรอืคดิเปน็ร้อยละ 50.4 เกดิจากคา่เสือ่มราคาอาคาร, คา่ใชจ้า่ยสว่นกลาง, คา่สาธารณปูโภค, คา่ภาษีโรงเรอืน, ค่ารกัษาความปลอดภยั และคา่โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ปี 2561 ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการเท่ากับ 91.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.0 ของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ เนื่องจาก 
ถา้พจิารณาในสว่นของรายไดแ้ลว้ พบวา่มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากป ี2560 จำานวน 23.74 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 21.9 เนือ่งจากมรีายไดจ้ากการเชา่ที ่
และสญัญาเชา่ระยะยาว (สทิธกิารเชา่) ทีเ่พิม่มากขึน้ สดัสว่นของตน้ทุนเชา่กเ็พิม่สงูขึน้ตาม โดยเพิม่จากป ี2560 จำานวน 15.63 ลา้นบาทหรอืคดิเปน็ 
ร้อยละ 20.7 เกิดจากค่าเส่ือมราคาอาคาร, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าภาษีโรงเรือน, ค่ารักษาความปลอดภัย และ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ป ี2562 ตน้ทนุจากธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิารเทา่กบั 108.97 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 63.0 ของรายไดจ้ากธรุกจิใหเ้ชา่และบรกิาร เนือ่งจากมรีายได ้
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 40.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.9 เนื่องจากกลยุทธ์รุกตลาด เพิ่มให้มีรายได้ประจำาเพิ่มขึ้นสัดส่วนของต้นทุน
เช่าก็เพิ่มขึ้นตาม แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เช่าและบริการ โดยเพิ่มจากปี 2561 จำานวน 17.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.4 เกิดจากค่าเสื่อมราคาอาคาร, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง,ค่าสาธารณูปโภค, ค่ารักษาความปลอดภัย และ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เช่าและบริการ

  8,719.77 

  6,238.95 

  71.5 

  108.45 

  75.63 

  69.7 

  10,187.25 

  7,059.97 

  69.3 

  132.19 

  91.26 

  69.0 

  8,717.30 

  5,954.24 

  68.3 

  173.02 

  108.97 

  63.0 

  (37.1)

  (34.5)

  2.8 

  48.1 

  50.4 

  1.1 

  16.8 

  13.2 

  (2.2)

  21.9 

  20.7 

  (0.7)

  (14.4)

  (15.7)

  (1.0)

  30.9 

  19.4 

  (6.0)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

รายการ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560

2560

2561

2561

2562

2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ค่าใช้จ่าย
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ปี 2560 ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ เท่ากับ 520.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.4 ของรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ 
โดยสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตราต้นทุนต่อรายได้ลดลงจากปี  2559 คิดเป็นร้อยละ 3.7

ปี 2561 ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ เท่ากับ 622.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ 

ในการบริหารจัดการต้นทุนทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้นจากปี  2560 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.3

ปี 2562 ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 68.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 เนื่องจาก บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับพนักงาน โดยเฉพาะในกลุ่มของพนักงานบริการชุมชนที่เพิ่มขึ้นตามจำานวนนิติบุคคลอาคารชุดที่รับบริหารและให้บริการท่ีมากขึ้น 

แต่ถงึอยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยยงัสามารถบรหิารอัตราตน้ทนุตอ่รายได ้ไดเ้ป็นอยา่งด ีเนือ่งจากมกีารขยายฐานรายไดไ้ปบรหิารโครงการภายนอกเพิม่ขึน้ 

จากปีก่อนทำาให้มีอัตราต้นทุนต่อรายได้ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 64.9 ซึ่งตำ่าลงจากในปี 2561 อยู่ร้อยละ 1.8

รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รับจ้างบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

					รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม

  784.63 

  520.87 

  66.4 

  571.12 

  790.31 

  1,361.43 

  14.1 

  932.81 
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  14.0 

  11.0 

  (1.8)

  (14.2)
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  (4.1)

  8.1 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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รายการ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560

2560

2561

2561

2562

2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเท่ากับ 1,361.43 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน เท่ากับ 409.74 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 23.1 มีสาเหตุมาจาก

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 271.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.2 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงจากค่าธรรมเนียมโอน และค่าภาษีธุรกิจ 
 เฉพาะท่ีลดลง 146.95 ล้านบาท เป็นไปตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และ ค่าโฆษณา 
 ลดลง 106.77 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำานวน 138.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.9 เป็นผลมาจาก ค่าใช้จ่ายบุคคลากรลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่าย 
 ดำาเนินงานลดลง ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา, ค่าซ่อมแซมหลังปิดโครงการ สำาหรับค่าหนี้สงสัยจะสูญก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากปี 2559 มีการยกเลิก 
 การเช่าพื้นที่โครงการ Market Place รังสิต ที่บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) บอกเลิกสัญญาที่ทำาไว้ในปี 2558 จำานวน  
 13.35 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 ไม่มีรายการ

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเท่ากับ 1,673.28 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 311.85 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 มีสาเหตุมาจาก

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 209.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.7 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมโอน และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่ 
 61.85 ลา้นบาท เปน็ไปตามรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ สว่นคา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย และ คา่โฆษณา เพิม่ขึน้ 21.57 ลา้นบาท 
 ค่านายหน้าสำาหรับการขายโครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน และค่าพัฒนาแบรนด์เพิ่มขึ้น 112.46 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำานวน 102.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 เป็นผลมาจาก ค่าใช้จ่ายบุคคลากรในส่วนของค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 
 ลดลงจากค่าใช้จ่ายเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ลดลง เนื่องจากสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้มากขึ้น
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 16.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.1 
ของรายได้รวม แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2562 จำานวน 1,603.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 69.30 ล้านบาท สาเหตุมาจาก

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 110.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.2 เกิดจากการจัดประเภทค่าส่งเสริมการขาย 64.65 ล้านบาท ไปหักกับรายได้ 
 จากการขายตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กำาหนดไว้ ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเร่งการโอน 
 กรรมสิทธิ์และส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ลงคงเหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด  
 24 ธันวาคม 2563

- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้จำานวน 41.30 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 เปน็ผลมาจาก คา่ใชจ้า่ยบคุลากร ในสว่นของการปรบัอัตราชดเชย 
 ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย และอัตราการคิดลดที่ตำ่าลงจากปีก่อนอย่างเป็นนัยสำาคัญ ทำาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำานวน 55.00 ล้านบาท 
 การปรับเงินเดือนประจำาปีและการจ้างงาน Outsource จำานวน 16.00 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกราย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ ค่านำ้ามัน ค่าโทรศัพท์

สำาหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 80.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านบาท 
จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.1

สำาหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 93.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 13.22 ล้านบาท 
จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.5 สาเหตุเกิดจากการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพิ่มขึ้น

สำาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 78.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ลดลง 15.10 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.2 สาเหตุเกิดจากอัตราการจ่ายโบนัสผู้บริหาร และจำานวนผู้บริหารระดับสูงลดลง

สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการ กำาหนดให้มีอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลง เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของเงินปันผล จ่ายผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2562

2562

2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

ต้นทุนท�งก�รเงิน
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สำาหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม ลดลง 3.00 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.4 เนื่องจากบริษัทยังคงนโยบายด้านการเงินในการออกหุ้นกู้ระยะยาวจำานวน 1,610.0 ล้านบาท เพื่อลดภาระ
ต้นทุนทางการเงินและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

สำาหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เนื่องจากบริษัทได้ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น

สำาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 1.58 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.7 เนื่องจากมีเงินกู้บางส่วนนำาไปใช้บริหารโครงการของบริษัทในเครือ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี 2560 เท่ากับ 300.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ของรายได้รวม ลดลง 260.55 ล้านบาท จากปีก่อน 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.5 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2560 เท่ากับ 
ปี 2559 คือร้อยละ 20

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ำาหรบัปี 2561 เทา่กบั 369.50 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 3.3 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้ 69.48 ลา้นบาท จากปกีอ่น หรอืเพิม่ขึน้ 
คิดเป็นร้อยละ 23.2 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2561 เท่ากับ ปี 2560 
คือร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี 2562 เท่ากับ 320.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของรายได้รวม ลดลง 48.88 ล้านบาท จากปีก่อน หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 13.2 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2562 เท่ากับ คือร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   300.02 369.50   320.62 (46.5)   23.2   (13.2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560 2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

บริษัท มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2560 เท่ากับ 1,062.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของรายได้รวม โดยมีกำาไรสุทธิลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 
1,113.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.2 จากปีก่อน คิดเป็นกำาไรสุทธิเท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2561 เท่ากับ 1,367.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้รวม โดยมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 
304.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 จากปีก่อน คิดเป็นกำาไรสุทธิเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษทั มกีำาไรสทุธิสำาหรบัปี 2562 เทา่กบั 1,256.04 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 12.5 ของรายได้รวม โดยมกีำาไรสทุธลิดลงจากปกีอ่นเทา่กบั 111.23 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน คิดเป็นกำาไรสุทธิเท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้รวม 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 

กำาไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

  9,655.14 

  1,059.09 

  1,062.32 

  11,301.89 

  1,373.13 

  1,367.27 

  10,040.40 

  1,260.06 

  1,256.04 

  (34.1)

  (51.3)

  (51.2)

  17.1 

  29.7 

  28.7 

  (11.2)

  (8.2)

  (8.1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2560 2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำ�ไรสุทธิ
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เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 356.46 ล้านบาท 387.72 ล้านบาท 

และ 501.30 ล้านบาท ตามลำาดับ

ฐานะทางการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 21,006.73 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,448.81 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.2 
จากส้ินปี 2559 โดยมีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจำานวน 218.03 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนการขายจ่ายล่วงหน้า ส่วนท่ีดินและต้นทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน 4,823.88 ล้านบาท เป็นการซ้ือท่ีดินพัฒนาเพ่ิมในปี 2560 จำานวน 5 โครงการ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 434.22 
ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทได้โอนท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างท่ีมีการชะลอโครงการไปเป็นท่ีดินและต้นทุนรอการพัฒนาในส่วนของ
สินค้าคงเหลือลดลง 3,014.89 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 21,250.21 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 243.48 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 จากส้ินปี 2561 
โดยมีสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน 2,189.28 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 370.23 ล้านบาท ส่วนท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างลด
ลง 2,226.05 ล้านบาท ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 41.94 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ลดลง 51.99 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 23,473.35 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,223.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 จากส้ินปี 2561 
โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 113.58 ล้านบาท ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน 371.17 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 1,744.77 ล้านบาท เน่ืองจากมีโครงการท่ีสร้างเสร็จในปี 2562 จำานวน 8 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 303.21 ล้านบาท 
เน่ืองจากขยายฐานการเช่าหลักๆ คือ โครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3) ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาลดลง 294.36 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการนำา Land Bank โครงการ บ้านลุมพินีทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ มาพัฒนาต่อ

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิทธิการเช่า 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

	 รวมสินทรัพย์

   356.46 

  109.54 

  443.61 

  85.98 

  11,469.21 

  5,495.63  

  17,960.43  

   -   

  28.43 

  932.58 

  1,254.65 

  252.38 

  32.76 

  19.78 

  135.94 

  191.42 

  198.36     

3,046.30 

  21,006.73 

  387.72 

  34.10 

  401.67 

  34.00 

  9,243.16 

  7,684.91  

   17,785.56  

   24.66 

  24.66 

  943.10 

  1,624.88 

  257.97 

  32.76 

  17.35 

  143.29 

  201.65 

  194.31     

3,464.65 

  21,250.21 

  501.30 

  -   

  326.16 

  69.00 

  9,614.33 

  9,429.68  

  19,940.48  

   68.32 

  21.68 

  648.74 

  1,928.09 

  285.96 

  32.76 

  11.51 

  152.39 

  194.16 

  189.26     

3,532.87 

  23,473.35 

    (39.7)

  261.9 

  96.7 

  100.0 

  72.6 

  (35.4)

  12.2 

   -   

  23.8 

  87.1 

  2.3 

  (0.9)

  100.0 

  (20.0)

  (8.6)

  (3.5)

  10.1     

19.2 

  13.2 

  8.8 

  (68.9)

  (9.5)

  (60.5)

  (19.4)

  39.8 

		(1.0)

    100.0 

  (13.3)

  1.1 

  29.5 

  2.2 

  0.0 

  (12.3)

  5.4 

  5.3 

  (2.0)    

13.7 

  1.2 

  29.3 

  (100.0)

  (18.8)

  102.9 

  4.0 

  22.7 

  12.1  

177.0 

  (12.1)

  (31.2)

  18.7 

  10.8 

  -   

  (33.7)

  6.3 

  (3.7)

  (2.6)    

2.0 

  10.5 

รายการ เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ2560 2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย	:	ล้านบาท
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เงินลงทุนชั่วคร�ว
เงินลงทุนช่ัวคราว หมายถึง เงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงินท่ีมีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือท่ีมีวันท่ีถึงกำาหนด
ภายใน 3 เดือน แต่มีความต้ังใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 
(บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในต๋ัวแลกเงินธนาคาร ICBC จำานวน 45.54 ล้านบาท ระยะเวลา 149 วัน อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.45 และ จำานวน 64.00 ล้านบาท
ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.4

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในต๋ัวแลกเงินธนาคาร ICBC จำานวน 30.10 ล้านบาท 
และ จำานวน 4.00 ล้านบาท ระยะเวลา 123 วัน และ 116 วัน อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.40 และ ร้อยละ 1.45 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีการลงทุนในต๋ัวแลกเงินธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่จำานวน 443.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่น 218.03 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ 96.7 มาจากคา่ตอบแทนการขายจา่ยลว่งหนา้ของโครงการลมุพนิ ีสวที เพชรบรุ-ีมักกะสนั ซึง่บรษิทัจะจา่ยไปในอตัรารอ้ยละ 80.0 ของคา่ตอบแทน
ที่กำาหนดไว้ในสัญญาเมื่อมีการทำาสัญญาจองซื้อ คิดเป็นเงินที่จ่ายล่วงหน้าไป 209.52 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 20.0 จะจ่ายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ 
ห้องชุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 401.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.94 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 9.5 ลดลงจากค่าตอบแทนการขายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจึงถือเป็นรายจ่ายของรอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 326.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75.51 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 18.8 มาจากค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าลดลง 126.55 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ของโครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 26.69 ล้านบาท เงินทดรองจ่าย 12.89 ล้านบาท และรายได้ค้างรับ 13.26 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำากัด (บริษัทร่วม) 
จำานวน 86.00 ล้านบาท โดยหักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย คงเหลือเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำานวน 85.98 ล้านบาท 
โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำากัด (บริษัทร่วม) 
จำานวน 34.00 ล้านบาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำากัด (บริษัทร่วม) 
จำานวน 64.00 ล้านบาท และ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด จำานวน 5.00 ล้านบาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 5.0 ต่อปี จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 11,469.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 
4,823.88 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 72.6 เนือ่งจากมกีารซือ้ทีด่นินำามาพฒันาเพิม่ในป ี2560 จำานวน 5 โครงการ ไดแ้ก ่1) โครงการเดอะ ซเีลค็เตด็ 
เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น. 2) ลุมพินี พาร์ค พหลโยธิน 32 และ 3) ลุมพีนี วงแหวนอุตสาหกรรม-พระราม 3 4) ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ 
5) ลุมพินี วิภาวดี 3 และรอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 2 แปลง ได้แก่ 1) ที่ดินแถวสุขสวัสดิ์ 2) ที่ดินแถวสุทธิสาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 9,243.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 
2,226.05 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 19.4 เนื่องจากมกีารส่งมอบโครงการในปี 2561 จำานวน 9 โครงการ และมีการซื้อที่ดนิเพื่อพัฒนาเพิ่มในป ี2561 
จำานวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 2) โครงการลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย 3) โครงการลุมพินี วิลล์ 
สุขุมวิท 76 แบริ่ง สเตชั่น(2) 4) ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี สิรินธร 5) ลุมพีนี มิกซ์ นราธิวาส รัชดา 6) ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ ศรีนครินทร์ และ
รอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 1 แปลง ที่ดินแถวเตาปูน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 9,614.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 
371.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากมีการส่งมอบโครงการปี 2562 จำานวน 8 โครงการ และมีการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่มในปี 2562 
จำานวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี 2) ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 3) ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 
4) ลุมพินี เอกชัย ซอย 48 5) จรัญสนิทวงศ์ ซอย 65 6) บ้าน 365 เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ 7) ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ และพัฒนา
โครงการบ้านพักอาศัยอีก 1 โครงการ จาก Land Bank โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท ศรีนครินทร์

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำานวน 5,495.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 3,014.89 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 35.4 เนื่องจากบริษัทกำาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อระบายสินค้าพร้อมอยู่ และบริษัทสามารถทำาได้บรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำานวน 7,684.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 2,189.28 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี จำานวน 2 โครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำานวน 9,429.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 1,744.77 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 จากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 1 และปลายปี จำานวน 8 โครงการ

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำานวน 24.66 ล้านบาท ได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด  
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.0 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำานวน 68.32 ล้านบาท ได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด 
โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 25.0 ของทุนทีจ่ดทะเบียน วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาและบรหิารโครงการพกัอาศยัสำาหรบัผูส้งูอายุ และบรษิทั ดลศริ ิดเีวลลอปเมน้ท ์
จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำานวน 28.43 ล้านบาท 24.66 ล้านบาท และ 21.68 ล้านบาท 
ซึ่งเงินลงทุนระยะยาวอื่นในที่นี้ หมายถึง เงินลงทุนในกองทุนเปิดแอล เอช หุ้นไทย อีเอสจี และ เงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทจะต้องถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 3 ปีปฏิทิน และ 5 ปีปฏิทิน ตามลำาดับ ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงด้วย
มูลค่าตลาดผลต่างของราคาจะแสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ผ่านกำาไรสะสม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา จำานวน 932.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 
434.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.1 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้โอนที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ของ โครงการลุมพินี หัวหิน 
ซอย 7 และโครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 113 ที่มีการชะลอโครงการมาเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา จำานวน 943.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 
10.52 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 เนือ่งจากในป ี2561 บรษิทัไดโ้อนทีด่นิและตน้ทนุโครงการระหวา่งกอ่สรา้งดา้นหนา้โครงการลมุพนิ ีซวีวิ ชะอำา 
มาเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำานวน 648.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวน 
294.36 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 31.2 เนือ่งจากในป ี2562 บรษิทัไดมี้การพฒันาโครงการบา้นพกัอาศยัจาก Land Bank ไดแ้ก ่โครงการบ้านลมุพนิ ี
ทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ ไปเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 1,254.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 
27.79 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เกิดจาก ในปี 2560 บริษัทมีเพียงการโอนห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 1,624.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 
370.23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 เกิดจาก ในปี 2561 บริษัทมีการโอนโครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3) อาคาร F1- F3 
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 1,928.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 303.21 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เกิดจาก ในปี 2562 บริษัทมีการขยายฐานการเช่าของโครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3) 
อาคาร F4 - F6 เพิ่มขึ้น

สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม    

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำานวน 252.38 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 2.40 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.9 จากปี 2559 มาจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งานเพิ่มขึ้น และลดลงจากค่าเสื่อมราคาประจำาปี เมื่อสุทธิกันแล้ว ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ลดลง จำานวน 2.40 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำานวน 257.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 5.59 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2560 และในปี 2561 มีการขายรถยนต์ที่ใช้ในกิจการ 8 คัน และซื้อรถยนต์เพื่อใช้ทดแทนของเดิม จำานวน 8 คัน มูลค่า
หักกลบกันแล้วมีผลให้มูลค่ารถยนต์เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 12.34 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาประจำาปี เมื่อสุทธิกันแล้ว ที่ดินอาคาร 
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 5.59 ล้านบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษิทัยอ่ย มทีีด่นิอาคารและอปุกรณ ์จำานวน 285.96 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนเปน็จำานวน 27.99 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 10.8 จากปี 2561 มาจากบริษัทซื้อทรัพย์สินในห้องชุดที่เพื่อปล่อยเช่าของโครงการลุมพินีทาวน์ชิปรังสิต คลอง 1 (เฟส 3) อาคาร F4-F6 
มีการขายรถยนต์ 4 คัน และซื้อรถยนต์ 8 คัน เพื่อทดแทนคันเดิม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด (บริษัทย่อย) ทำาการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ลุมพินี วิสดอม 
แอนด์ โซลูชั่น จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยบริษัทดังกล่าวดำาเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจ 
โดย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ได้ชำาระเงินค่าซื้อกิจการจำานวน 40.00 ล้านบาท โดยมีราคาซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 
รายบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันซื้อ จำานวน 32.76 ล้านบาท แสดงไว้เป็นค่าความนิยมในงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 19.78 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 4.96 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 20.0 จากปี 2559 เพิ่มขึ้นจากซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน และลดลงจากค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 17.35 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 2.43 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 12.3 จากปี 2560 เพิ่มขึ้นจากซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน และลดลงจากค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน 11.51 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 5.84 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 33.7 จากปี 2561 เพิ่มขึ้นจากซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน และลดลงจากค่าเสื่อมราคา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 กำาหนดให้บริษัทต้องคำานวณและรับรู้ยอดของภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่างของกำาไรทางบัญชี กับทางภาษีอากร 
ไว้ในงบการเงินด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำานวน 135.94 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 12.85 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 8.6 จากปี 2559 โดยทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 135.94 ล้านบาท ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำานวน 143.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 7.35 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปี 2560 โดยทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 143.29 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดินอ�ค�รและอุปกรณ์

ค่�คว�มนิยม

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

- ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
- สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- สัญญาเช่าการเงิน
- อ่ืน ๆ

- ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
- สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- สัญญาเช่าการเงิน
- อ่ืน ๆ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

76.98
50.47
8.32
0.85

  (0.67)
135.94

77.73
54.82
8.21
0.45

  2.08 
143.29
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำานวน 152.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 9.09 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2561 โดยทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 152.39 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
- สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- สัญญาเช่าการเงิน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

78.43
65.27
8.02
0.67

152.39

บริษัท ทำาสัญญาเช่าท่ีดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) เพ่ือก่อสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ี 
การก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบท่ีดินให้กับบริษัท 
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2558 โดยบริษัทมีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าได้อีกสองคราว ๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งความประสงค์ท่ีจะต่อสัญญาเช่าให้ผู้ให้เช่าทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษรภายในปีท่ี 25 และปีท่ี 55 รวมท้ังลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ในปีท่ี 28 และปีท่ี 58 ซ่ึงท้ัง 2 ฝ่าย ต้องจ้างผู้ประเมินอิสระ
ฝ่ายละ 1 ราย เพ่ือประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเช่าตามราคาตลาด (Market Value) และมูลค่าค่าเช่าท่ีเหมาะสม โดยบริษัทได้ชำาระค่าเช่าท้ังจำานวน 
ในวันทำาสัญญาเช่าแล้ว โดยบริษัทถือเป็นเงินมัดจำาค่าสิทธิการเช่าท้ังจำานวน ท้ังน้ีเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลงและไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าข้างต้น กรรมสิทธ์ิ
ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีโดยปราศจากภาระติดพันใดๆ และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการโอน
กรรมสิทธ์ิท้ังหมด

ในปี 2559 บริษัทได้ทำาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยท่ี บริษัททำาสัญญาเช่าท่ีดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่าช่วง 
โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดสัญญาเช่าช่วงวันท่ี 22 ธันวาคม 2589

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน จำานวน 198.36 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็นจำานวน 18.12 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10.1 มาจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและเงินประกันอ่ืน ๆ  ลดลง 2.03 ล้านบาท เงินฝากธนาคารติดภาระคำา้ประกันเพ่ิมข้ึน จำานวน 39.49 ล้านบาท 
เงินกองทุนลดลงตามสินค้าคงเหลือท่ีลดลงจำานวน 9.94 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด ลดลง 6.71 ล้านบาท และเครดิตภาษีถูกหัก 
ณ ท่ีจ่ายท่ีอยู่ระหว่างขอคืนของปี 2556-2558 ได้รับคืนมาจำานวน 18.58 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนจากเครดิตภาษีของปี 2560 ท่ีใช้ไม่หมด 15.88 ล้านบาท 
เม่ือสุทธิกันแล้ว สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจำานวน 18.12 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน จำานวน 194.31 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 4.05 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 2.0 มาจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและเงินประกันอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 3.25 ล้านบาท เงินฝากธนาคารติดภาระคำา้ประกันลดลง จำานวน 20.11 ล้านบาท 
เงินกองทุนลดลงตามสินค้าคงเหลือท่ีลดลงจำานวน 3.64 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด ลดลง 2.46 ล้านบาท และเครดิตภาษีถูกหัก 
ณ ท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนจากเครดิตภาษีของปี 2561 ท่ีใช้ไม่หมด 19.01 ล้านบาท เม่ือสุทธิกันแล้ว สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง จำานวน 4.05 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน จำานวน 189.26 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวน 5.05 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 2.6 มาจากในปี 2562 บริษัทได้รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 2.35 ล้านบาท, ได้รับเงินกองทุนคืนจากสินค้าคงเหลือท่ีขายได้ระหว่างปี จำานวน 
2.00 ล้านบาท และได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด 0.70 ล้านบาท

สิทธิก�รเช่�

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

สิทธิการเช่า ต้นงวด

หัก ตัดจำาหน่ายประจำาปี

หัก จัดประเภทครบกำาหนดภายใน 1 ปี 

สิทธิการเช่า ณ สิ้นงวด

(แสดงรวมอยู่ที่ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น)

  205.13 

  (6.86)

  (6.84)

  191.42 

  216.60 

  (7.47)

  (7.47)

  201.65 

  209.13 

  (7.47)

  (7.49)

  194.16 

ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562

หน่วย	:	ล้านบาท
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หนี้สิน

รายการ เพ่ิม (ลด)
ร้อยละ

เพ่ิม (ลด)
ร้อยละ

เพ่ิม (ลด)
ร้อยละ2560 2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย	:	ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวมเป็นจำานวน 8,592.92 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2559 จำานวน 2,445.64 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.8 โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึนจำานวน 1,817.90 ล้านบาทเน่ืองจากปี 2560 บริษัทมีการลงทุน 
ในโครงการระหว่างก่อสร้างมากกว่าปี 2559

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวมเป็นจำานวน 8,315.57 ล้านบาท ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2560 จำานวน 277.35 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 3.2 โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมลดลง จำานวน 878.69 ล้านบาท เน่ืองจากปี 2561 บริษัทมีส่งมอบโครงการระหว่างก่อสร้าง
มากกว่าปี 2560

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวมเป็นจำานวน 10,314.25 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2561 จำานวน 1,998.68 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.0 โดยในระหว่างปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึนจำานวน 839.26 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้เพ่ิม 2,168 ล้านบาท 
เน่ืองจากปี 2562 บริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง และสินค้าคงเหลือสร้างเสร็จปี 2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นจำานวน 4,073.96 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จำานวน 1,498.04 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.2 เป็นการกู้ยืมเพ่ือนำาเงินมาลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นจำานวน 2,629.16 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน จำานวน 1,444.80 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.5 เป็นการกู้ยืมเพ่ือนำาเงินมาลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นจำานวน 3,468.42 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จำานวน 839.26 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.9 โดยในระหว่างปี 2562 มีการเบิกและคืนเพ่ือลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจำานวน 1,780.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จำานวน 522.47 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.5 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินดาวน์จากลูกค้า ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จำานวน 625.70 ล้านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจำานวน 2,289.53 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จำานวน 509.15 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.6 เน่ืองจากเจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน 229.94 ล้านบาท, เงินผ่อนชำาระค่างวดจากลูกค้าเพ่ิมข้ึน จำานวน 179.08 ล้านบาท 
และเงินทดรองรับลูกค้า ท่ีรอส่งให้นิติบุคคลอาคารชุด ช่วงส้ินปี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจำานวน 1,844.87 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน จำานวน 444.63 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 19.4 ประกอบด้วยเจ้าหน้ีการค้า เพ่ิมข้ึน 250.23 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลง จำานวน 676.63 ล้านบาท 
เพราะการโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงส้ินปี

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

 รวมหนี้สินหมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  

	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	

	 รวมหนี้สิน	

  4,073.96 

  1,780.38 

  395.31 

  90.25 

  6,339.90 

  285.51 

  8.86 

  34.66 

  1,610.00 

  252.44 

  61.55 

  2,253.02 

  8,592.92 

  2,629.16 

  2,289.53 

  616.92 

  152.71 

  5,688.32 

  281.77 

  15.23 

  9.16 

  1,980.00 

  274.36 

  66.73 

  2,627.25 

  8,315.57 

  3,468.42 

  1,844.87 

  7.22 

  123.80 

  5,444.31 

  271.30 

  17.38 

  -   

  4,148.00 

  363.17 

  70.09 

  4,869.94 

  10,314.25 

  58.2 

  41.5 

  (34.9)

  (8.3)

  39.7 

  45.6 

  (30.4)

  (69.3)

  61.0 

  9.0 

  12.8 

  40.1 

  39.8 

  (35.5)

  28.6 

  56.1 

  69.2 

 	(10.3)

  (1.3)

  71.9 

  (73.6)

  23.0 

  8.7 

  8.4 

  16.6 

		(3.2)

  31.9 

  (19.4)

  (98.8)

  (18.9)

  (4.3)

  (3.7)

  14.1 

  (100.0)

  109.5 

  32.4 

  5.0 

  85.4 

  24.0 
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ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี 
เป็นจำานวน 395.31 ล้านบาท 616.92 ล้านบาท และ 7.22 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้แก่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ หน้ีสินจากสัญญาเช่า 
การเงิน (รถยนต์ และ เคร่ืองถ่ายเอกสาร) ท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เป็นจำานวน 90.25 ล้านบาท จำานวน 152.71 ล้านบาท 
และจำานวน 123.80 ล้านบาทตามลำาดับ ท้ังน้ีเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละปี

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เป็นจำานวน 285.51 ล้านบาท 281.77 ล้านบาท และ 271.30 ล้านบาท 
ตามลำาดับ เกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการทำาสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ทยอยตัดรับรู้รายได้ค่าเช่าของโครงการลุมพินี เพลส พระราม4-รัชดาภิเษก

ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นจำานวน 8.86 ล้านบาท และ 15.23 ล้านบาท 
และจำานวน 17.38 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้แก่หน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงิน (รถยนต์ และ เคร่ืองถ่ายเอกสาร) ส่วนท่ีสุทธิจากหน้ีสินจากสัญญาเช่า 
การเงินท่ีถึงกำาหนดภายใน 1 ปี

ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหุ้นกู้ระยะยาวจำานวน 1,610.00 ล้านบาท 1,980.00 ล้านบาท และ 4,148.00 ล้านบาท 
เพ่ือชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้เป็นแนวทางท่ีช่วยให้บริษัทลดต้นทุนทางการเงินได้

ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง เป็นจำานวน 252.44 ล้านบาท 
และจำานวน 274.36 ล้านบาท และ 363.17 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงเป็นไปตามอัตราการเพ่ิมข้ึน 
ของเงินเดือนพนักงาน และ อัตราการเปล่ียนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราคิดลด และตัวแปรอ่ืน เป็นต้น

ณ ส้ินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นจำานวน 61.55 ล้านบาท 66.73 ล้านบาท และ 70.09 ล้านบาท 
ตามลำาดับ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นจำานวน 34.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 78.12 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 69.3

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นจำานวน 9.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 25.50 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 73.6

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว เน่ืองจากนโยบายทางการเงินไปใช้หุ้นกู้มากข้ึน

เงินกู้ยืมและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย

ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่�

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

หุ้นกู้

ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมระยะย�ว
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ทุนเรือนหุ้น   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น    
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน   
หุ้นทุนซื้อคืน   
กำาไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
 กำาไรสะสม   
     จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย   
     จัดสรรแล้ว - สำารองหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
     ยังไม่จัดสรรแล้ว   
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนทุน-กำาไร (ขาดทุน) วัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
รวมส่วนของบริษัทใหญ่  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม  
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนท้ังส้ิน 12,413.81 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.03 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 การเพ่ิมข้ึนของส่วนน้ีมาจากผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยมีกำาไรสุทธิ 1,059.09 ล้านบาท 
และระหว่างปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำานวน 1,106.75 ล้านบาท ปรับปรุงเพ่ิมจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย จำานวน 4.38 ล้านบาท 
และเพ่ิมข้ึนด้วยกำาไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จำานวน 15.46 ล้านบาท และ ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 
ลงทุนเพ่ิมจำานวน 31.00 ล้านบาท

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 0.69 ต่อ 1 เท่า เพ่ิมข้ึนจากอัตรา 0.50 ต่อ 1 เท่า ณ ส้ินปี 2559

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนท้ังส้ิน 12,934.64 ล้านบาทเพ่ิมข้ึน 520.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 การเพ่ิมข้ึนของส่วนน้ีมาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยมีกำาไรสุทธิ 1,373.13 ล้านบาท 
และระหว่างปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำานวน 811.61 ล้านบาท ปรับปรุงลดลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย จำานวน 3.01 ล้านบาท 
และลดลงจากการซ้ือหุ้นคืน 37.68 ล้านบาท

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2561 เท่ากับ 0.64 ต่อ 1 เท่า ลดลงจากอัตรา 0.69 ต่อ 1 เท่า ณ ส้ินปี 2560

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนท้ังส้ิน 13,159.10 ล้านบาทเพ่ิมข้ึน 224.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 การเพ่ิมข้ึนของส่วนน้ีมาจากผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยมีกำาไรสุทธิ 1,260.06 ล้านบาท  
และระหว่างปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำานวน 873.53 ล้านบาท และลดลงจากการซ้ือหุ้นคืน 104.43 ล้านบาท และปรับปรุงผลขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำานวน 37.28 ล้านบาท

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2562 เท่ากับ 0.78 ต่อ 1 เท่า เพ่ิมข้ึนจากอัตรา 0.64 ต่อ 1 เท่า ณ ส้ินปี 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผลใน ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 69.46 ร้อยละ 64.52 และ ร้อยละ 69.77 ตามลำาดับ ซ่ึงอัตราการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท ยังเป็นไปตามนโยบายคือไม่ตำา่กว่าร้อยละ 50.0 ของกำาไรสุทธิ ท้ังน้ีเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง และนำาผล
กำาไรท่ีได้จากการดำาเนินงานส่วนท่ีเหลือไปใช้ในการขยายการลงทุนเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 234.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.7 
เน่ืองจากมีการส่งมอบห้องชุด โอนกรรมสิทธ์ิน้อยกว่าปีก่อน และมีการใช้เงินเพ่ือชำาระค่าก่อสร้างมากกว่าปีก่อน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 31.26 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8 
เน่ืองจากมีการส่งมอบห้องชุด โอนกรรมสิทธ์ิมากกว่าปีก่อน และมีการใช้เงินเพ่ือชำาระค่าก่อสร้างมากกว่าปีก่อน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 113.58 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.3 
เน่ืองจากมีการออกหุ้นกู้ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างมากกว่าปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด

รายการ เพ่ิม (ลด)
ร้อยละ

เพ่ิม (ลด)
ร้อยละ

เพ่ิม (ลด)
ร้อยละ2560 2561 2562

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย	:	ล้านบาท

  1,475.70 
  441.81 
  39.06 

  -   
  15.46 

  148.00 
  -   

  10,259.18 
  6.75 

  12,385.96 
  27.85 

  12,413.81 

  1,475.70 
  441.81 
  39.06 

  (37.68)
  15.46 

  148.00 
  37.68 

  10,777.17 
  3.73 

  12,900.93 
  33.71 

  12,934.64 

  1,475.70 
  441.81 
  39.06 

  (142.11)
  10.19 

  148.00 
  142.11 

  11,020.76 
  (0.26)

  13,135.25 
  23.84 

  13,159.10 

  -   
  -   
  -   
  -   

  100.0 

  -   
  -   

  (0.4)
  186.0 
		(0.2)

  27,750.0 
  0.0 

  -   
  -   
  -   

  100.0 
  -   

  -   
  100.0 

  5.0 
  (44.7)

  4.2 
  21.0 
  4.2 

  -   
  -   
  -   

  277.2 
  (34.1)

  -   
  277.2 

  2.3 
  (107.0)

  1.8 
  (29.3)

  1.7 
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ร�ยก�รกู้ยืม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 

 สถ�บันก�รเงินที่ติดต่อ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 

การกู้ยืมของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1

2

3

1

รวม

รวม

 (หน่วย : ล้านบาท)

 (หน่วย : ล้านบาท)

 เงินกู้ยืม สถาบันการเงิน 

 ต๋ัวแลกเงิน 

 หุ้นกู้ 

เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน 

  2,331.13 

  1,130.00 

  4,148.00 

  501.30 

  7,609.13 

  501.30 

100.00 3.65%

 30.64   

14.85 

 54.51 

3.04%

1.94%

3.32%

 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ไม่มีหลักประกัน 

 ไม่มีหลักประกัน 

ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit fee)  

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,620,000 บาท  

- สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี และ สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 

 ท่ีผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,426,000 บาท

-ไม่มี-

ลำาดับ

ลำาดับ

สถาบัน

 สถาบันการเงิน 

 ยอดคงค้าง 
 (ล้านบาท) 

 จำานวนเงิน 

 สัดส่วน 
 ร้อยละ หลักประกัน

 อัตรา
ดอกเบี้ย 

เฉลี่ยร้อยละ 



144 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ในปี 2562 มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย ท่ีได้ทำาการซ้ือขาย หรือตกลงว่าจ้างกัน  โดยใช้เง่ือนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับท่ีทำากับบุคคล
ภายนอก ณ ขณะน้ัน ๆ สรุป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ีคือ

รายการระหว่างกัน

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด ได้แก่

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ส.ค. 62
ธ.ค. 62

เม.ย. 62

ม.ค. 62
ก.พ. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ก.ย. 62

ม.ค. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

9,345.79 บาท / เดือน
20,000.00 บาท / เดือน
30,000.00 บาท / เดือน

102,000.00 บาท / เดือน
51,000.00 บาท / เดือน
30,000.00 บาท / เดือน
27,000.00 บาท / เดือน
28,130.84 บาท / เดือน

72,000 บาท / เดือน

ร้อยละ 3 ของรายได้ / เดือน

300,000.00 บาท / คร้ัง
300,000.00 บาท / คร้ัง
300,000.00 บาท / คร้ัง
300,000.00 บาท / คร้ัง
300,000.00 บาท / คร้ัง
300,000.00 บาท / คร้ัง

110,000.00 บาท / เดือน
275,000.00 บาท / เดือน
220,000.00 บาท / เดือน

720,000.00 บาท / งวด
550,000.00 บาท
385,000.00 บาท

330,000.00 บาท / คร้ัง
664,000.00 บาท / คร้ัง
495,000.00 บาท / งวด
508,750.00 บาท / คร้ัง
660,000.00 บาท / คร้ัง
510,000.00 บาท / คร้ัง

1.	สัญญาว่าจ้างงานวางระบบอาคารชุด	และงานบริหารและจัดการอาคารชุด
 1.1 ค่าบริการระบบซ่อมบำารุงรักษา
   - โครงการ ลุมพินี อพาร์ทเมนท์ รังสิต-คลอง 1
   - โครงการ มินิมอล ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท
   - โครงการ มินิมอล ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
   - โครงการ มาร์เก็ต เพลส รังสิต-คลอง 1
   - โครงการ มิลล์ เพลส โพศรี
   - โครงการ มินิมอล ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98
   - โครงการ ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร
   - โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3

2.	สัญญาว่าจ้างบริหารและจัดเก็บรายได้ที่จอดรถ
 2.1 ค่าบริหารลานจอด 2 โครงการ
   (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ และ อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)
 2.2 ค่าจัดเก็บรายได้ลานจอด 2 โครงการ
   (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ และ อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)

 1.4 ค่าบริการวางระบบอาคารชุด
   - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
   - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
   - โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
   - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2
   - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
   - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

 1.3 ค่าบริหารบริหาร และจัดการอาคารชุด
   - โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก
   - โครงการ BAAN 365 RAMA III
   - โครงการ BAAN 365 RAMA III

รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
จำานวนเงินตามสัญญา

(ไม่รวม VAT) ระยะเวลา

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

 1.2 ค่าบริหารและจัดการชุมชน (เหมาจ่าย)
   - โครงการ ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
   - โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
   - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
   - โครงการ ลุมพินี ซีวิว ชะอำา (อาคาร A)
   - โครงการ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน
   - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
   - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2
   - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
   - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
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รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ย. 64
ก.ย. 63
พ.ค. 62
เม.ย. 63
ก.ค. 63
ต.ค. 62
ต.ค. 62
ต.ค. 62
มิ.ย. 63
ต.ค. 62
พ.ค. 62
ก.ค. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62
ส.ค. 64

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 61
ก.พ. 61
ก.ค. 62
ก.ค. 62
ธ.ค. 60
ม.ค. 62
มี.ค. 62
ก.ค. 61
ก.ค. 61
ก.ค. 61
ต.ค. 62
ส.ค. 61
ก.ย. 61
ก.ค. 61
ม.ค. 61
ม.ค. 61
ก.ค. 62

854,065.00 บาท / เดือน
765,385.00 บาท / เดือน
731,900.00 บาท / เดือน
543,000.00 บาท / เดือน
858,986.11 บาท / เดือน
846,700.00 บาท / เดือน

1,123,600.00 บาท / เดือน
642,960.00 บาท / เดือน

1,306,210.00 บาท / เดือน
830,670.00 บาท / เดือน

611,300 บาท / เดือน
725,610.00 บาท / เดือน
739,810.00 บาท / เดือน
441,060.00 บาท / เดือน
505,522.00 บาท / เดือน
701,580.00 บาท / เดือน
937,300.00 บาท / เดือน

3. สัญญาจ้างบริหารงานเช่า
 3.1 ค่าบริหารงานเช่า
   ค่าบริการจัดหาผู้เช่า - ห้องพักอาศัย คิดค่าบริการ 1 เดือน เมื่อทำาสัญญา 1 ปี
   ค่าบริการจัดหาผู้เช่า - สำานักงาน คิดค่าบริการ 1 เดือน เมื่อทำาสัญญา 3 ปี
   ค่าบริการต่อสัญญา - ห้องพักอาศัย คิดค่าบริการ 0.5 เดือน เมื่อทำาสัญญา 1 ปี
   ค่าบริการต่อสัญญา - สำานักงาน คิดค่าบริการ 0.5 เดือน เมื่อทำาสัญญา 3 ปี
   ค่าบริหารห้องเช่า - ห้องพักและสำานักงาน คิดค่าบริการ 10% ของค่าเช่า

สัญญาจ้างบริหารโครงการ
1.	ค่าบริหารงานโครงการ	(ช่วงงานก่อสร้าง)
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
 - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
 - โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
 - โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
 - โครงการ ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี
 - โครงการ เดอะ ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2
 - โครงการ บ้าน 365 พระรามที่ 3 (TOWN HOME)
 - โครงการ บ้าน 365 พระรามที่ 3 (SINGLE HOME)
     โครงการ บ้าน 365 เมืองทอง

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ก.ย. 64

เม.ย. 63
เม.ย. 63

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ต.ค. 61

พ.ค. 60
พ.ค. 60

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

10,000.00 บาท / เดือน

75,476.00 บาท / เดือน
176,110.00 บาท / เดือน

3,095.40 บาท / เดือน
7,222.60 บาท / เดือน

6,458.76 บาท / เดือน
15,070.44 บาท / เดือน

1.	สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงานชั้น	36
 - ค่าเช่าสำานักงาน 
2.	สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน	อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28
 - สัญญาค่าเช่าสำานักงาน
 - สัญญาค่าบริการสำานักงาน
3.	สัญญาเช่าพื้นที่โครงการ
	 โครงการ	ลุมพินี	วิลล์	นาเกลือ-วงส์อมาตย์
 - สัญญาค่าเช่าสำานักงาน
 - สัญญาค่าบริการพื้นที่
	 โครงการ	ลุมพินี	พาร์ค	ปิ่นเกล้า	
 - สัญญาค่าเช่าสำานักงาน
 - สัญญาค่าบริการสำานักงาน

 ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
จำานวนเงินตามสัญญา

(ไม่รวม VAT) ระยะเวลา

-

-
-

-
-

-
-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด



146 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

 ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ก.พ. 62
ก.ย. 62
ก.ย. 63

พ.ย. 62
ธ.ค. 62
พ.ย. 62
เม.ย. 63
เม.ย. 63
เม.ย. 63
เม.ย. 63
พ.ย. 62
ม.ค. 63
พ.ค. 62
ก.พ. 62
ธ.ค. 62

ก.ย. 64

เม.ย. 63
เม.ย. 63

มิ.ย. 62
ธ.ค. 62

มิ.ย. 62
ธ.ค. 62

ก.ย. 61
เม.ย. 62
เม.ย. 62

มิ.ย. 62
ก.ค. 62
มิ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
มิ.ย. 62
ส.ค. 62
ธ.ค. 61
ก.ย. 61
ม.ค. 62

ต.ค. 61

พ.ค. 60
พ.ค. 60

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

1,123,600.00 บาท / เดือน
91,700.00 บาท / เดือน

461,800.00 บาท / เดือน

257,695.83 บาท / เดือน
216,860.00 บาท / เดือน

241,980 บาท / เดือน
214,320 บาท / เดือน

435,400.00 บาท / เดือน
276,890.00 บาท / เดือน
181,400.00 บาท / เดือน

110,970 บาท / เดือน
126,970.00 บาท / เดือน
252,090.00 บาท / เดือน
120,900.00 บาท / เดือน
825,100.00 บาท / เดือน

5,000.00 บาท / เดือน

26,934 บาท / เดือน
62,846 บาท / เดือน

1,400.00 บาท / เดือน
1,400.00 บาท / เดือน

1,962.62 บาท / เดือน
1,962.62 บาท / เดือน

2.	ค่าบริหารงานโครงการ	(ช่วงเตรียมงาน)
 - โครงการ ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี
 - โครงการ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์
3.	ค่าบริหารงานโครงการ	(ช่วงส่งมอบ)
 - โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์
 - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
 - โครงการ เดอะ ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2 ซอย 1
 - โครงการ ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
 - โครงการ เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.
4.ค่าบริหารงานซ่อมห้องชุดหลังโอน

1.	ค่าเช่า	อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	
2.	ค่าเช่าและบริการสำานักงาน	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28 
 - สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน 
 - สัญญาจ้างบริการ
3.	สัญญาเช่าพื้นที่ห้องพักอาศัย
	 โครงการลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต-คลอง	1	อาคาร	F
	 -	รายได้ค่าเช่า/สนง./ห้องพักอาศัย
  - โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0406
  - โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0305
	 -	รายได้ค่าบริการ/เฟอร์นิเจอร์
  - โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0406
  - โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0305

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-

-
-
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รายได้ บริษัท พรสันติ จำากัด

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท พรสันติ จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

มิ.ย. 62
มิ.ย. 65

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

มี.ค. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

ก.ค. 59
ก.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

เม.ย. 60
เม.ย. 60
เม.ย. 60

370,000.00 บาท / เดือน
370,000.00 บาท / เดือน

5,000,000.00 บาท

18,800.00 บาท / คน / เดือน
16,700.00 บาท / คน / เดือน

23,000.00 บาท / คน / เดือน
20,000.00 บาท / คน / เดือน

18,800.00 บาท / คน / เดือน
16,700.00 บาท / คน / เดือน

  
18,800.00 บาท / คน / เดือน
16,700.00 บาท / คน / เดือน
5,600.00 บาท / คน / เดือน

16,700.00 บาท / คน / เดือน
16,700.00 บาท / คน / เดือน
16,700.00 บาท / คน / เดือน

23,000.00 บาท / คน / เดือน
20,000.00บาท / คน / เดือน

 
23,000.00 บาท / คน / เดือน
20,000.00บาท / คน / เดือน

23,700.00 บาท / คน / เดือน
23,700.00 บาท / คน / เดือน
23,700.00 บาท / คน / เดือน

300 บาท / เดือน
600 บาท / เดือน
600 บาท / เดือน

1.	ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซีตี้โฮม
 - ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซีตี้โฮม
 - ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซีตี้โฮม

1.	เงินสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
2.	ค่าบริการรักษาความสะอาด
	 -	Minimall
  - ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
  - ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
	 -	ฝ่ายบริหารชุมชน
  - หัวหน้าพนักงานบริการทำาความสะอาด
  - พนักงานบริการทำาความสะอาด
	 -	ฝ่ายบริการซ่อมห้องชุด
  - ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
  - ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
	 -	ฝ่ายก่อสร้าง
  - ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
  - ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
  - (ทำาเฉพาะวันอาทิตย์)
 -	ฝ่ายธุรการ
  - สำานักงาน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ชั้น 36 
  - ศูนย์อบรมสถาบัน LPN Academy
  - ห้องสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ชั้น 11
	 -	ฝ่ายบริหารชุมชน	(โครงการบ้าน	365)
  - หัวหน้าพนักงานบริการทำาความสะอาด (บริหารชุมชน)
  - พนักงานบริการทำาความสะอาด (บริหารชุมชน)
	 -	การตลาดแนวราบ	Premium	(โครงการบ้าน	365)
  - หัวหน้าพนักงานบริการทำาความสะอาด (สำานักงานขาย)
  - พนักงานบริการทำาความสะอาด (สำานักงานขาย)
3.	งานต้อนรับชุมชน
 - อาคารชุด
 - สำานักงานขาย
 - สำานักงาน

1.	ค่าเช่าและบริการสำานักงาน	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	โซน	E,	F
 - สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน
 - สัญญาจ้างบริการ
 - รายได้ค่าไฟฟ้า, ค่านำ้าประปา, ค่าโทรศัพท์

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท กับ บริษัท พรสันติ จำ�กัด

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท กับ บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
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รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

 ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ต.ค. 62

ต.ค. 62
ต.ค. 62

ก.ย. 62

ต.ค .62

มี.ค. 62

ต.ค. 62
ก.ย. 62
ต.ค. 62
ต.ค. 62
ต.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
ต.ค. 62

มิ.ย. 62
ม.ค. 62

ต.ค. 62

มี.ค. 62

ธ.ค. 62

เม.ย. 63

เม.ย. 63
เม.ย. 63

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 61

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ก.พ. 62

มิ.ย. 61
มิ.ย. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ก.ย. 61
ส.ค. 61
ก.ค. 61
พ.ย. 61

ก.ค. 61
ส.ค. 61

ม.ค. 62

เม.ย. 61

ม.ค. 62

พ.ค. 60

พ.ค. 60
พ.ค. 60 

151,000.00 บาท / เดือน

120,000.00 บาท / เดือน
80,000.00 บาท / เดือน

2,703,000 บาท 

200,000.00 บาท / เดือน

500,000.00บาท / เดือน
400,000.00บาท / เดือน

12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน
12,000.00 บาท / เดือน

400,000.00 บาท / เดือน
35,000.00 บาท / เดือน

162,500.00 บาท / เดือน

48,400.00บาท / เดือน

33,500.00 บาท / เดือน

300 บาท / เดือน

5,427 บาท / เดือน
12,663 บาท / เดือน

1.	ค่าที่ปรึกษาโครงการ	Green	Community	Standard
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
2.	ค่าบริการที่ปรึกษาโครงการ	Living	intelligent	Project
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคารเอ
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคารบี
3.	ค่าบริการที่ปรึกษาการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
	 และสิ่งแวดล้อมไทย	อาคารเขียว
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
4.	ค่าบริการที่ปรึกษาโครงการ	Make	it	simple
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
5.	ค่าที่ปรึกษาโครงการ	Product	Champion
 - โครงการ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์
 - โครงการ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์
6.	ค่าจ้างโครงการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง
	 คอนโดมิเนียมสีเขียวและบ้านพักอาศัย
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3
 - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2
 - โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
7.	ค่าบริการงานวิจัยเพื่อ	Research	Package	และงานสนับสนุน
	 เพื่อประสานงานให้กับบริษัทเอ	ไอ	คอนซัลแตนท์	แอนด์	ซิสเต้ม
 - โครงการ ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
8.	ค่าบริการที่ปรึกษาด้านรูปแบบการบริการ	Premiun
 - โครงการ ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา

4.	ค่าจ้างพนักงานขับรถชุมชน
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว
5.	ค่าบริการเจ้าหน้าที่	Call	Center	ชั้น	36
  - อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36

1.	ค่าเช่า	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	โซน	D	
2.	ค่าเช่าและบริการสำานักงาน	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28	
 - สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน
 - สัญญาจ้างบริการสำานักงาน

-

-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
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รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ต.ค. 62

ต.ค. 62

ต.ค. 62

ต.ค. 62

ต.ค. 62

ต.ค. 62

มิ.ย. 62
ต.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ก.ค. 62

 ม.ค. 62
ก.พ. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

180,000.00 บาท / เดือน

70,833.33 บาท / เดือน

100,000.00 บาท / เดือน

100,000.00 บาท / เดือน

258,333.33 บาท / เดือน

150,000.00 บาท / เดือน

300,000.00 บาท / เดือน
250,000.00 บาท / เดือน

52,500.00 บาท / เดือน
75,000.00 บาท / เดือน
40,000.00 บาท / เดือน
37,500.00 บาท / เดือน
48,100.00 บาท / เดือน
60,000.00 บาท / เดือน
60,000.00 บาท / เดือน
10,000.00 บาท / เดือน
47,500.00 บาท / เดือน

9.	ค่าบริการที่ปรึกษาโครงการ	Signature	Service
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
10.	ค่าบริการ	Implement	Green	Community	Standard
 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
11.	ค่าบริการสำารวจพฤติกรรมผู้อยู่อาศัย
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น
12.	ค่าบริการคิดค่าใช้จ่ายบริหารอาคารชุดโครงการใหม่ของ	LPN
 - โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
13.	ค่าบริการที่ปรึกษาโครงการ	Cost	Value	Trade	off
 - โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
14.	ค่าบริการที่ปรึกษา	Mock	up	center	&	Materail	library
 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี
15.	ค่าบริการที่ปรึกาโครงการ	Curtain	Wall
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคารเอ
 - โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคารเอ

1.	งานบริหารหมู่บ้านจัดสรร
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า (เฟส 2)
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
 - โครงการ บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.9
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง 2
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนท์ บางนา-ศรีนครินทร์
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตชั่น

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
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รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

พ.ค. 62
ก.ย. 63
ก.ย. 63
มิ.ย. 63
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

มิ.ย. 61
ม.ค. 62
เม.ย.62
ม.ค. 62
ก.ค. 62
ก.ค. 62
ม.ค.62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62

275,700.00 บาท / เดือน
160,700.00 บาท / เดือน
120,500.00 บาท / เดือน
361,100.00 บาท / เดือน
182,200.00 บาท / เดือน
721,600.00 บาท / เดือน
50,000.00 บาท / เดือน

18,800.00 บาท / คน / เดือน
16,700.00 บาท / คน / เดือน

23,700.00 บาท / เดือน

1.	งานบริหารงานโครงการ
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โซน 2.1
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โซน 2.2
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง 2 เฟส2
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน-สะพานใหม่
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
2.	งานบริการชุมชน	(ซ่อมหลังโอน)

1.	งานบริการทำาความสะอาด
	 -	บ้านว่างรอขาย/ฝ่ายขาย
  - ทำางาน 7 วันต่อสัปดาห์
  - ทำางาน 6 วันต่อสัปดาห์
2.	สัญญาจ้างบริการพนักงานอำานวยการจราจร	(ลานจอดรถ)
 - อาคารชุด พี.เอส.ที.ซิตี้โฮม ชั้น 2 บี

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

มี.ค. 62
มี.ค. 62
มิ.ย. 62

มิ.ย. 62

ส.ค. 61
ก.ค. 61
ก.ค. 61

 ก.ค. 61

18,000.00 บาท / เดือน
18,000.00 บาท / เดือน
18,000.00 บาท / เดือน

175,000 บาท / เดือน

1.	งานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวบ้านที่พักอาศัย
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า 
2.	งานที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานการออกแบบ
	 และก่อสร้างสีเขียวสำาหรับโครงการบ้านพักอาศัย
 - โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โซน 2.1

ไม่มีรายการ

-
-
-

-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
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รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

เม.ย. 63

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

พ.ย. 62

16,700.00 บาท / คน / เดือน

16,700.00 บาท / คน / เดือน
18,800.00 บาท / คน / เดือน
คิดค่าบริการตามขนาดห้องชุด

350 บาท / คร้ัง
450 บาท / คร้ัง
650 บาท / คร้ัง
850บาท / คร้ัง

1,100 บาท / คร้ัง
1,300 บาท / คร้ัง

50,000 บาท

1.	ค่าจ้างบริการทำาความสะอาด
						-	สำานักงาน	อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28
						-	สำานักงานขายฝ่ายธุรกิจนายหน้า
   - ทำางาน 6 วันต่อสัปดาห์
     - ทำางาน 7 วันต่อสัปดาห์
					-	ค่าบริการงานแจ๋วคอนโด	(แบบครั้งเดียว)

1.	ค่าจ้างและบริการสำานักงาน
	 -	ค่าบริหารงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน
  - โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา อาคาร ABC

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

-

-
-
-

-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
กับ บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
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รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

16,700.00 บาท / คน / เดือน

16,700.00 บาท / คน / เดือน
18,800.00 บาท / คน / เดือน

1.	ค่าจ้างบริการทำาความสะอาด
	 -	สำานักงาน	อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28
  - ทำางาน 6 วันต่อสัปดาห์
	 -	สำานักงานก่อสร้าง
  - ทำางาน 6 วันต่อสัปดาห์
  - ทำางาน 7 วันต่อสัปดาห์

ไม่มีรายการ

-

-
-

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
กับ บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

ผู้ให้กู้ ผู้กู้ ลักษณะการกู้ยืม จำานวนเงิน
 (บาท)

อัตราดอกเบ้ีย
ต่อปี (ร้อยละ)

บริษัท พรสันติ จำากัด 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

656,000,000.00 

64,000,000.00 

5,000,000.00 

228,800,000.00 

35,000,000.00 

3.02 - 3.75

5.00

5.00

1.80 - 1.94

1.86 - 1.94

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

ก�รกู้ยืมระหว่�งกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม  2562
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  1,152,000.00 

  3,436,000.00 

 4,588,000.00

   1,869,000.00    

1,869,000.00 

    2,120,000.00       

2,120,000.00 

  373,000.00 

  1,124,000.00 

 1,497,000.00

    569,000.00     

569,000.00 

  810,000.00        

810,000.00 

1

3

4

1

1

1

1

C2-0709

A1-0119, C6-0417, C6-0425

D-0831

A-0324

ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

ชื่อ ยูนิต
จำานวน
ห้องชุด

 ราคาขาย
รวม

 ส่วนลด
เมื่อโอน หมายเหตุ

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องมีท่ีพักอาศัยเป็นของตนเองโดยให้ส่วนลดเป็นสวัสดิการ  สำาหรับพนักงานท่ีจองซ้ือห้องชุดในโครงการต่างๆ 
ของบริษัท โดยกำาหนดหลักการดังน้ี
 1. เป็นการซ้ือ-ขายในนามพนักงานและมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักอาศัยหรือเพ่ือการลงทุน ยกเว้นการเก็งกำาไร    
 2. ให้ส่วนลดเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด เป็นส่วนลดท่ีให้กับลูกค้าปกติ และในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบท่ัวกันท้ังบริษัทเป็นรายโครงการ 
 3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าท่ัวไปทุกประการ

ลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต-คลอง	1	เฟส	2

ลุมพินี	พาร์ค	เพชรเกษม	98	(C,D)

ลุมพินี	วิลล์	สุขุมวิท	76-แบริ่ง	สเตชั่น	(2)

รวม

รวม

รวม

โอนเดือน มิ.ย. 62

โอนเดือน ก.ค. 62

โอนเดือน มิ.ย. 62

โอนเดือน มิ.ย. 62

1. คุณยุคลธร ซ่ือวาจา

2. คุณสุวัฒนา แซ่ต้ัง

1. คุณสุรัสวดี ซ่ือวาจา

1. คุณสุวัฒนา แซ่ต้ัง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน คือ นายวุฒิพล 
สุริยาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ นายเกริก วณิกกุล และ
นายวรีะศักดิ ์วหาวศิาล เปน็กรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วย 
สอบทานให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
สอดคล้องกับข้อกำาหนด และแนวทางปฏิบัติ
ที่ ดีสำ าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุรวมท้ังสิน้ 4 ครัง้ 
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลทางการเงิน 
รวมท้ังรับทราบถึงความเห็นของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ต่อการจัดทำางบการเงินของบริษัท 
ความเห็นอื่นที่มีนัยสำาคัญ และได้รายงาน 
ผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
ทุกคร้ัง พอสรุปกิจกรรมท่ีสำาคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน 

งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี 2562 และงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้า

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตรว่มประชมุ 

ทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ 

หรือมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงใหม่ และการตั้งข้อสังเกตที่มี

ผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของ

กฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ว่ามี 

ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

ของผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขต 

แนวทางการสอบบัญชี แผนประจำาปีของผู้สอบบัญชี และได้ประชุม 

รว่มกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตโดยไมม่ฝีา่ยจดัการ 1 ครัง้ เพือ่ปรึกษาหารอื 

อย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน และการเปิดเผย 

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผย

หมายเหตปุระกอบในงบการเงนิเปน็ไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน 

ดังกล่าว

2.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

และสถานการณ์โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน ภายนอก และโอกาสที่

จะเกิดผลกระทบ เพื่อให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 

ทีย่อมรบัได ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดให้มีแผนการสอบทานกระบวนการ

บริหารจัดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบ 

การควบคมุภายในทีเ่หมาะสม เพยีงพอ ในแตล่ะกระบวนการทีม่คีวามเสีย่ง 

ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

3.	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน รว่มกบัหัวหนา้หนว่ยงาน 

ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเปน็รายไตรมาส จากแผนงาน 

การตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนงานที่ได้รับ 

อนุมัติ เพ่ือให้มีการจัดการอย่างเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ 
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ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยพจิารณาในเรือ่งการดำาเนนิงาน การใชท้รพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การปอ้งกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย 

หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พิจารณา และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำาคัญ ซึ่งสอดคล้อง

กับความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. การสอบทานการกำากบักจิการทีด่ ีคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล ไดท้บทวนนโยบายการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้ง

กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเคร่งครัด และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องรายการ

ระหว่างกันของบริษัทในเครือ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างโปร่งใส 

สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกรายการ

5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 

โดยเนน้ใหสุ้ม่สอบทานเกีย่วกับรายการในงบการเงนิ มีการพจิารณาผลการสอบทานทกุฉบบัเปน็รายไตรมาสและใหติ้ดตามแก้ไขโดยเรว็ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา

คุณภาพงานตรวจสอบภายในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

6.	การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) โดยนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความทุ่มเท  
และมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และสมเหตุสมผล เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการในตำาแหน่งต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง  
และพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและประสิทธิภาพต่อกิจการ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) “(LPN)” ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจำานวน 5 คน
1. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายเกริก  วณิกกุล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท 
5. นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
โดยมีนายขันธ์ชัย วิจักขณะ เป็นประธานคณะกรรมการ

ในป ี2562 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ โดยกรรมการแตล่ะทา่นมสีว่นรว่มตามบทบาทหนา้ที่ 
และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำาคัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ 
ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และจัดทำาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยมีสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินงาน ดังนี้

1.	ด้านสรรหา
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ 
ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ การให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท 
อย่างสม่ำาเสมอ เห็นชอบให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข นายเกริก วณิกกุล และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสม ด้วยดีเสมอมา

2.	ด้านค่าตอบแทน
สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ(Inflation) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกับรายงานการสำารวจแนวโน้มอัตราค่าตอบแทนพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่ม 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน และพิจารณาควบคู่กับผลการดำาเนินธุรกิจและผลงานของพนักงานตามขั้นตอนการประเมิน 
ผลการทำางาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า และยังสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปี 2562 
ได้มีการพิจารณาดังนี้

 • บำาเหน็จกรรมการบริษัทประจำาปี 2561 ซึ่งจ่ายในปี 2562

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำาปี 2562  

 • การจ่ายรางวัลผลตอบแทนการทำางานของพนักงานจากผลการดำาเนินงานปี 2562

 • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำาปี 2563

 • พิจารณาค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำาปี 2563

 • พิจารณาเงินรางวัลตอบแทนการทำางานของกรรมการบริหารประจำาปี 2562

 • พิจารณาการปรับโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนของพนักงานบริษัทย่อย
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3.		ด้านบรรษัทภิบาล
 3.1 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
   ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อประโยชน ์
   ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ โดยเห็นชอบหลักการที่ใช้ในปัจจุบัน ยังคงมีความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทและยังคงสร้างคุณค่า 
   ให้กิจการอย่างยั่งยืน

 3.2 การประเมินผลกรรมการประจำาปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีการประเมินกรรมการ ประกอบด้วย 
   การประเมินตนเอง การประเมินแบบไขว้ การประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการประเมิน 
   คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เป็นไปตาม 
   หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสม เพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
   ได้อย่างชัดเจน โดยผลการประเมินกรรมการในภาพรวมทุกประเภทการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนประสิทธิภาพตามบทบาท 
   หน้าที่และบรรยากาศที่ดีในการทำางานร่วมกันของคณะกรรมการ

 3.3 พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที ่
   ในปัจจุบันของคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ รวมทั้งการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย กฎบัตร 
   ของคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 คณะ คือ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
   และกฎบตัรคณะอนกุรรมการกำากบัดแูลกจิการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม โดยพจิารณาอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
   ของตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน (Chief Financial Officer) 
   และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer)

4.	การพิจารณาเรื่องอื่นๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดปี 2562 กรรมการทุกคนให้ความสำาคัญกับการ 
เข้าร่วมประชุม การนำาเสนอความคิดเห็น การเตรียมพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ 
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำาหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติ
ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรสืบไป 

(นายขันธ์ชัย วิจักขณะ)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำาหน้าที่กำากับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำาเนินกิจการของบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทกำาหนดให้เป็นปีแห่งความเป็นเลิศ (Year of Excellence) มีการพัฒนาในด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ คุณค่าบริการ 
และบุคคลากร 

ในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีจำานวนทั้งสิ้น 21 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายอภิชาติ 
เกษมกุลศิริ และ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ที่สำาคัญ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณาการวางแผนงาน กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานร่วมกับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของทุกสายงานของบริษัท บริษัทย่อย  
  และบริษัทร่วมลงทุน

 2. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบแผนธรุกจิของบรษิทั งบประมาณประจำาป ีและการลงทนุของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัในเครอื เพือ่เสนอตอ่ 
  คณะกรรมการบริษัท

 3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อที่ดินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการให้ผลตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

 5. พิจารณาและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเป็นรายสัปดาห์

 6. พิจารณากำาหนดบุคคลในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน

 7. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อนำาพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายใน 
  และภายนอกของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน
 2. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
 4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทกำาหนดให้เป็นปีแห่งความเป็นเลิศ (Year of Excellence) มีการพัฒนาในด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ คุณค่าบริการ 
และบุคคลากร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามที่กำาหนดรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 
 1. นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 2. นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการ
 3. นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน กรรมการ
 4. นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี กรรมการ 
 5. ผศ.ดร. พร            วิรุฬห์รักษ์ กรรมการ
 6. นางสาวสุรัสวดี       ซื่อวาจา  กรรมการ
 7. นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหาร 
ความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2562 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นครอบคลุม
ความเสีย่งดา้นการดำาเนนิงาน ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ ความเสีย่งดา้นการเมอืง ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ ความเสีย่งดา้นการเงนิ และความเสีย่ง 
ด้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและบริหารให้อยู่ในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได ้
และไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการแต่งตั้งโดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตร ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาทและหน้าที่สำาคัญของคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ
นโยบายและกรอบการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Environmental & Social Responsibility : CESR) 
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลการดำาเนินงานและให้คำาแนะนำาด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อลดผลกระทบจาก 
การดำาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรายไตรมาส

ตลอดเวลา 30 ปี บริษัทประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ภายใต้ LPN Platform 6-8-10 คือ กลยุทธ์ 6 Green LPN ที่เคารพผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ในการดำาเนินงาน 
10 กระบวนการโดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่สำาหรับคนทุกวัย” 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการดำาเนินงานของ GRI (Global Reporting Initiative) และเป้าหมาย 
เพื่อความยั่งยืนสหประชาชาติ UNSDGs (United Nation Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ข้อ ที่ทั่วโลกยอมรับและส่งเสริมการดำาเนิน
ธุรกิจและกิจการเพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2539 คือ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและสมาชิกครอบครัวลุมพินี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของหน่วยงานต่างๆ และในปี 2562 นี้ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระดับสากล 
ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 สำาหรับระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อมสำาหรับการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการอีกคร้ัง ท้ังน้ี บริษัทยังตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาส โดยรับเข้าทำางานใน
ตำาแหน่งพนักงานบริการชุมชน พร้อมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมวิชาชีพ เพื่อให้สตรีเหล่านี้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีศักด์ิศรีและความสุข โดยบริษัทในเครือได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมในกลุ่มแรกของประเทศ และปัจจุบันดูแล
พนักงานที่เป็นสตรีด้อยโอกาสจำานวนถึง 1,484 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 จากปี 2561 รวมถึงขยายไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการเพื่อส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีด้วยและยังมอบทุนการศึกษาในรูปแบบการสนับสนุนท่ีอยู่อาศัยกับนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีจำานวน 100 ทุน 
เพื่อแบ่งเบาภาระและส่งเสริมโอกาสในการทำาความความดีคืนสู่สังคม 

ทั้งหมดนี้ นับเป็นคุณค่าของการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางของบริษัท 
โดยมีคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบริษัท
ไปสู่องค์กรคุณค่าอย่างยั่งยืน

(นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ)

ประธานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

7 กุมภาพันธ์ 2563
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในหลักการกำากับ
การดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำาเนินธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยมีหลักการท่ีเป็นแนวทางสำาคัญสำาหรับการกำากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ี้
 1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและ 
  เป็นธรรม
 2. มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส  
  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 
  ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
 3. กำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและ 
  พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 
  กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ดำาเนินงานภายใตก้รอบของแผนภมูกิลยทุธ ์องคก์รเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันข์ององคก์รในทกุมติ ิเพือ่การเตบิโตขององค์กรอยา่งยัง่ยนื ดว้ยการกระจาย 
ฐานธุรกจิใหค้รอบคลมุทัง้ตน้นำา้และปลายนำา้ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั รวมถงึการลงทนุ ในธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ือง กบัพนัธมติรทีม่ศีกัยภาพ
และมีความเข็มแข็ง อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความเข็มแข็งเพิ่มขึ้น

ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)

ดำาเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย และตัวช้ีวัดหลักด้านต่างๆ ท้ังในมิติเงินตรา 
และมิติเชิงคุณค่า โดยสถานการณ์เฉพาะหน้าของปี 2563 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะถดถอย อีกท้ังยัง
มีความเสี่ยงรอบด้าน การดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงเงินตรา โดยยังคงรักษาความสมดุลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงเป็นเป้าหมายที่อยู่ใน
ลำาดับต้นของบริษัท

มุ่งมั่นในการสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่าและยั่งยืน พร้อมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคม และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการดำารง
ชีวิตในทุกมิติ

ระยะกลาง (ภายใน 3 ปี)

ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี)

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 คณะ ได้แก่

  คณะกรรมการตรวจสอบ
 
  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  
  คณะกรรมการบริหาร 
  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  
  คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบ
  ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

1

2

3

4

5

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท



164 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึง่ทกุคนมคีวามเปน็อสิระและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำาหนด โดยมหีนา้ที ่ความรบัผดิชอบ และมบีทบาทการปฏบิตังิานในฐานะทีเ่ปน็องคก์รอสิระท่ีใหก้ารสนบัสนนุคณะกรรมการ

บริษัทในการดูแลกำากับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงิน 

ทีเ่สนอตอ่ทีส่าธารณชนและผูถ้อืหุน้ สอบทานระบบการควบคมุภายใน รวมถงึกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสือ่สารกบัผูส้อบบญัชีของบรษิทั   

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบใหมี้ความเขม้ขน้ขึน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 4 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 1.  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน)
 2.  นายขันธ์ชัย วิจักขณะ (กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย)
 3.  นายเกริก     วณิกกุล      (กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย บัญชีและการเงิน)
 4.  นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน)
 โดยมี นางปิยะนุช   นาวีนวคุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรว่มกนัอยา่งสมำา่เสมอ และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั โดยในป ี2562 มกีารประชมุของคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กุมภาพันธ์ 2562
พฤษภาคม 2562
สิงหาคม 2562
ตุลาคม 2562

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

สรุปสาระสำาคัญดังนี้
1. องค์ประกอบ 
 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ 
  ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกับเหตุท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน
2. คุณสมบัติ
 2.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง 
  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2.3 เปน็กรรมการที่ไมม่ผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยีสว่นตน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทั 
  ในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะธุรกรรมใดๆ ของบริษัทในเวลา 1 ปี  
  ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
 2.4 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ 
  ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1
2
3
4

7
2
1
31

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำาปี 2561
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2562
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2562
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2562

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สาระสำาคัญของการประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 4.1 สอบทานกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงิน
  4.2 พิจารณาและเสนอแต่งตั้งหรือยกเลิกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
  4.3 สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมติ 
  ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  4.4 ให้คำาแนะนำาฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบ 
  การทำางานที่มีประสิทธิภาพ
  4.5 ให้คำาแนะนำาในการกำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติตามแนวทาง 
  การกำากับดูแลกิจการที่ดี
  4.6 กำาหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจของสำานักตรวจสอบ
 4.7 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาความดี 
  ความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 4.8 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำาแนะนำาหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
 4.9 สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการ 
  ต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 4.10 สอบทานแนวทางการปฏิบัติเรื่อง Whistleblower และกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
 4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำาแหน่ง
 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ
    เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำารงตำาแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้ 
    จำานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ 
    จำานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
   3.1.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
       คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
      ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำาในการประชุมให้เป็นไปในแนวปฏิบัติิ ท่ีดี เป็นบุคคลท่ีให้ความมั่นใจในความมี 
      ประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
  3.1.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
       ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบของบริษัท ทำาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำาหนด 
      แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานกรรมการ 
      ตรวจสอบสั่งการ นำาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
 3.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง
    กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
 3.3 การพ้นจากตำาแหน่ง
   กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
     1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
     2. ตาย
     3. ลาออก
     4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
   ในกรณกีรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหนง่ ควรแจง้เปน็หนงัสอืต่อบรษิทัล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดอืน พร้อมเหตุผล 
    เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนบุคคลท่ีลาออก โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำาเนา 
    หนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
   ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง บริษัทจะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทยทราบ



คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจำานวน 3 คน โดยคัดเลือกจากบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และมีความเข้าใจลักษณะงานการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ 
โดยคณะกรรมการบริหารมีรายนาม ดังต่อไปนี้
 1.  นายโอภาส    ศรีพยัคฆ์     ประธานกรรมการบริหาร
 2.  นายอภิชาติ   เกษมกุลศิริ  
 3.  นายสุรวุฒิ     สุขเจริญสิน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกๆ สัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทย่อย คือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการ 
ดำาเนินการงาน และรับฟังนโยบายจากกรรมการบริหาร โดยแต่ละครั้งสาระสำาคัญของการประชุม คือ
  พิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  กำากับ ดูแลและกำาหนดแนวทางในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  ติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมให้คำาแนะนำา และแนวทางในการบริหารจัดการ

5. การประชุม
 5.1 จำานวนครั้งการประชุม
    คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
     ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได ้หากมกีารร้องขอจากกรรมการตรวจสอบผู้อำานวยการ 
   สำานักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำาเป็นต้องหารือร่วมกัน หรือเมื่อประธาน 
   กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการตรวจสอบท้ังหมดจึงจะเป็น 
   องค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
    คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำาเป็นและเหมาะสม
 5.3 การลงคะแนนเสียง
    มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
   เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด
    กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
 5.4 บันทึกรายงานประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

สรุปสาระสำาคัญดังนี้

1. องค์ประกอบ
 1.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และมีจำานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับ 
  การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
 1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
 1.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารถูกเลือกจากผู้บริหาร โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม การนัดหมาย 
  การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำารายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการบริหาร
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2. วาระการดำารงตำาแหน่ง
 2.1 กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทสามารถปรับเปล่ียนได้ตามท่ีเห็นสมควร
 2.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) พ้นจากตำาแหน่งของกรรมการบริษัท 
  (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 2.3 การลาออกจากตำาแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3. อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 3.1 กำากับดูแลและบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
 3.2 วางแผนงานและกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  
  พันธกิจ และนโยบายที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 3.3 ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำาหนดไว้
 3.4 พิจารณากำาหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ
 3.5 พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท
 3.6 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่อยู่ในแผนงาน ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท  
  (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง
 3.7 ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทในการกระทำาทางด้านนิติกรรมและเอกสาร ซ่ึงเป็นธุรกรรมปกติในการดำาเนินธุรกิจ ดังต่อไปน้ี
  (1) การจดทะเบียน ซื้อ-ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมทั้งการจดทะเบียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
       ตามกฎหมาย 
  (2) การจดทะเบียนและการเช่า-ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมท้ังการจดทะเบียนต่อหน่วยงาน 
   ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย   
  (3)  การจดทะเบียนจำานอง การรับจำานอง การขึ้นเงินจำานอง การจดทะเบียนไถ่ถอนจำานอง การจดทะเบียนปลอดจำานองที่ดิน ที่ดิน 
   พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด 
  (4)  การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดท่ีดิน การขอแบ่งแยกและการรวมท่ีดิน การขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน รวมท้ังการจดทะเบียน 
   ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
  (5) การจดทะเบียนภาระจำายอมเป็นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์และการยกท่ีดินให้เป็นสาธารณประโยชน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัท
  (6) การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งต้ังผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การเลือกตั้ง/การแต่งตั้ง 
   กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
  (7)  การทำาสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝาก
  (8) การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม การเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการนิติบุคคล 
   อาคารชดุในฐานะเจา้ของรว่ม รวมทัง้การแตง่ตัง้ตวัแทนเขา้รว่มการประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และบรษิทัรว่มลงทนุ
  (9)  มีอำานาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำาการแทน รวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของบริษัทตามข้อ (1) - (8)
 3.8  ให้คำาปรึกษา แนะนำา รวมทั้งกำากับการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
 3.9.  พิจารณา และ/หรือ กำาหนดบุคคลในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทในเครือ  และบริษัทร่วมลงทุน
 3.10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ 
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ 
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตัริายการดงักลา่วตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4. การประชุม
 4.1  คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำาเป็นและเหมาะสม
 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการบริหารทั้งหมด 
  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 4.3  มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบรหิารจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารท่ีมาประชุม ท้ังนี ้กรรมการบรหิารท่ีมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด 
  จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
 4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง 
  เป็นประธานในที่ประชุมแทน
 4.5  คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

กุมภาพันธ์ 2562

สิงหาคม 2562

ธันวาคม 2562

1

2

3

7

1

11

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเพื่อนำาเสนอต่อ 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

- พิจารณาบำาเหน็จกรรมการบริษัทสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2561

- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำาหรับปี 2562

- พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

 คณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาการจ่ายรางวัลตอบแทนการทำางานของพนักงาน

 สำาหรับผลการดำาเนินงาน 6 เดือนแรก

- พิจารณาการจ่ายรางวัลตอบแทนการทำางานของพนักงานประจำาปี 2562     

- พิจารณาค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารปี 2563

- พิจารณาสรุปรายงานผลการประเมินกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 และคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2562

- พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สาระสำาคัญของการประชุม

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการ 
จำานวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 1 คน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่สำาคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 1.  นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
 2.  นายเกริก  วณิกกุล  กรรมการอิสระ 
 3.  นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล  กรรมการอิสระ    
 4.  นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 5.  นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี   เป็นเลขานุการ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

168 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สรุปสาระสำาคัญดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
  และบรรษัทภิบาล โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัท และมีจำานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
 1.2 คณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล ควรมาจากกรรมการอสิระเปน็สว่นใหญ ่ถา้มกีรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารก็ใหเ้ปน็สว่นนอ้ย 
  ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ
 1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาแต่งตั้งบุคคล เพื่อทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  
  และบรรษัทภิบาล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 1.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

2. วาระการดำารงตำาแหน่งและค่าตอบแทน
 2.1  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
 2.2  นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ด้วยบรษิทัมหาชนจำากดั และ/หรอืตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
   และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
  (4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
 2.3  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท
 2.4  ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ 
  บริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง 
  โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 2.5 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้
 2.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 3.1  ด้านการสรรหา 
   เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุยอ่ย อนกุรรมการชดุตา่งๆ คณะกรรมการบรหิาร ประธาน 
   กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
   ดำาเนนิการสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมให้ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดยอ่ย อนกุรรมการ 
   ชดุตา่งๆ คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
   และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีี
   กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจาก
   1) ออกตามวาระ พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติ 
    จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
   2) ออกจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเสนอความเห็น 
    ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลง
   เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธาน 
   กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
   เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 3.2  ด้านค่าตอบแทน
   เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน 
   เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   และ/หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีี
   พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง 
   และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
   เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 169



ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวน 7 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 1.  นายโอภาส     ศรีพยัคฆ์      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2.  นายอภิชาติ   เกษมกุลศิริ 

 3.  นายสุรวุฒิ   สุขเจริญสิน

 4.  นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี 

 5.  นายพร  วิรุฬห์รักษ์ 

 6. นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา

 7. นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3 ด้านบรรษัทภิบาล
  กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำาเป็น 
  ลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติที่ดี   
  พิจารณาและกำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct)  
  โดยจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติที่ดี 
  พิจารณา ทบทวน และปรับปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณทางธรุกจิ และจรรยาบรรณทางธรุกจิของพนกังาน เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
  กับแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  กำากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ
  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4. การประชุม
 4.1  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
  ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการอิสระจะต้องมีจำานวนที่มากกว่า จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 4.3  มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชมุและครบองคป์ระชมุ  
  ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำาเนินการและการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 

เพือ่นำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั กรรมการบริหารความเสีย่งยังไดม้กีารประชมุรว่มกนัเปน็รายสปัดาห ์เพือ่ตดิตามประเมนิและบรหิารความเสีย่ง 

ในทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท

กรกฎาคม  2562

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

1

2

3

24

30

6

พจิารณาความเส่ียงและการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั  

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สาระสำาคัญของการประชุม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

170 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปสาระสำาคัญดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท 
  ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีจำานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
 1.2 ประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  โดยตำาแหน่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร
 1.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถูกเลือกจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม 
  การนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำารายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  บริหารความเสี่ยง
 1.4 คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

2. วาระการดำารงตำาแหน่ง
 2.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 (สอง) ปี
 2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) พ้นจากตำาแหน่งของกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร
  (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 2.3  การลาออกจากตำาแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3. อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 3.1 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ังแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายใน 
  และภายนอกของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 3.2  กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3.3 กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 3.4  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
 3.5  เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม
 4.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเพิ่มตามสถานการณ์และความจำาเป็น
 4.2  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมด 
  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 4.3  มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 
 4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 
  คนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมแทน
 4.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 171



คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า 
(ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อว่า LPN Team) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 36 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1. นายประพันธ์ศักดิ์  รักษ์ไชยวรรณ ประธานอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 2. นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา  อนุกรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
 3. นางปิยะนุช  นาวีนวคุณ  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 4. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 5. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 6. นายแสงชัย  เหลืองจุฑามาศ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 7. นางปนัดดา  ขจรศิลป์  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 8. นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 9. นางสาวนิตยา  วงศ์ทวิลาภ  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 10. นายไพศาล  เลิศบรรธนาวงศ์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 11. นายธำารงค์พล  แดงบุบผา  อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 12. นายพิเชฐ  จุฬาจันทร์  อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 13. นายวรพจน์  รัชตะปิติ  อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 14. นางสาวสุทธิวรรณ เดชแพ  อนุกรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
 15. นายไกรศร  กัลยาณมงคล อนุกรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
 16. นายศิวรักษ์  ชูศักดิ์  อนุกรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
 17. นางสาวสุวิมล        กรศรี  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 18. นายสัมพันธ์   ตั้งถาวร  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 19. นางจริยา  นาทะพันธุ์  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 20. นางสาวมาลัยวัลย์ จิตพัฒนกุล  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 21. นางสาวญาณี  อมฤตฤดี  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 22. นายสุพัฒน์  พงศ์โชติไพบูลย์ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 23. นางสาวมนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันติ์ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 24. นางสาวพรรณนา ทองสว่าง  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 25. นายปรัชญาล  เลาหศักดาเดช อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 26. นายศิณัติ  สร้อยสม  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 27. นางสาวจีรนันท์ ชมบัวทอง  อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 28. นางสาวเพลินจิต ฤทธิ์ธวัช  อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 29. นายวัลลภ  วงศ์เมืองแก่น อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 30. นางสาวรติกร  ไทรงาม  อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
 31. นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมรัตน์  อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
 32. นายพูมพงศ์  ภูมมะภูมติ  อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
 33. นายคมสันต์  ไชยนาท  อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
 34. นายพิชชากร  เศรษฐภักดี  อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
 35. นายอัฐสิทธิ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อนุกรรมการ LPN Team (บริษัทคู่ค้า) 
 36. นางสาวกุลธีรา สิรินิธิกร  อนุกรรมการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และเลขานุการ

ในป ี2562 คณะอนกุรรมการกำากบัดแูลกจิการดา้นความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมไดมี้การประชมุร่วมกนัจำานวน 3 คร้ัง โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

เมษายน 2562

กรกฎาคม 2562

ตุลาคม 2562

1

2

3

4

4

3

กำากับดูแล และติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สาระสำาคัญของการประชุม

5. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

172 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำาหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ
ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
 เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายเกริก วณิกกุล

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

4/4

4/4

4/4

4/4

1

2

3

4

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ  ตำาแหน่ง จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

1. ภารกิจ
คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่งประธานอนุกรรมการ
 2.2 ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกอนุกรรมการจากผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
  และมีจำานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธานอนุกรรมการ

3. วาระการดำารงตำาแหน่ง
 3.1 ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
 3.2 นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ อาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) คณะอนุกรรมการมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 3.3 อนุกรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานอนุกรรมการ
 3.4 ในกรณีที่ตำาแหน่งอนุกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง 
  เพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของอนุกรรมการ เว้นแต่วาระของ 
  อนุกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
 3.5 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 4.1 พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื  
  และบริษัทร่วมทุน
 4.2 พิจารณาทรัพยากรและงบประมาณสำาหรับโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. การประชุม
 5.1 คณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยประธานอนุกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
 5.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ จะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนอนุกรรมการท้ังหมด 
  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 5.3 มติที่ประชุมของอนุกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการท่ีมาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ อนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
  ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
 5.4 ประธานอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
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2.  คณะกรรมการบริหาร
 ในป ี2562 คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชมุรวมทัง้สิน้ 21 ครัง้ ซึง่เปน็การประชมุทีก่ำาหนดไวล้ว่งหนา้ โดยมกีรรมการบรหิารเขา้รว่มประชมุ 
 ดังต่อไปนี้

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า 
 โดยมีกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายเกริก วณิกกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

นายพร วิรุฬรักษ์

นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

21/21

20/21

21/21

3/3

2/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

 ตำาแหน่ง

 ตำาแหน่ง

 ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
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5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้ห้ความสำาคญักบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดก้ำาหนดใหก้รรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมีการประชมุกันเองตามความเหมาะสม 
 โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
 และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม 
 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีกรรมการอสิระจำานวน 5 คน จากจำานวนกรรมการบรษิทัทัง้หมดจำานวน 12 คน โดยคดิเปน็สดัสว่น รอ้ยละ 42 ไดแ้ก ่
1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา   
2. นายวุฒิพล   สุริยาภิวัฒน์  
3. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
4. นายเกริก วณิกกุล
5. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ีกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สามารถดูแล 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี 
กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสมำ่าเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่า
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
 ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีไดเ้งนิเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจควบคุมของบรษัิท บรษิทัยอ่ย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 
 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
 ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็น 
 การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ 
 ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายเกริก วณิกกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ  ตำาแหน่ง จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยนอกเหนือจากการสรรหาบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำานาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ 
การทำางานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระแล้ว ในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เข้ามาดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้กำาหนดแนวทางเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้

  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น ความเป็นผู้นำา กล้าตัดสินใจ วิสัยทัศน์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ

  ความรู้และความชำานาญที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำาเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนจะนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง และในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำาหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำาแหน่งท่ีว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำารายงานทางการคา้ทีก่ระทำาเปน็ปกต ิเพือ่ประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ 
 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
 หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 
 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
 วิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
 ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 
 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
 ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน  
 หรอืเปน็กรรมการทีม่ส่ีวนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาท่ีรบัเงนิเดือนประจำา หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสยีง 
 ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำาพิพากษาว่าได้กระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 
 การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธรุกจิการเงนิในทำานองเดยีวกนั ไมว่า่จะเปน็กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศโดยหนว่ยงานทีม่อีำานาจตามกฎหมายนัน้ 
 ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำาอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 
 ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมคีณุสมบตัติามขอ้ 1-13 กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั บรษัิทย่อย 
 บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่า 
 กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

2. การสรรหาผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความชำานาญในวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กร มีประวัติการทำางานที่โปร่งใส

176 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครอื เพ่ือแยกลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิใหช้ดัเจน โดยบรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอืมีลกัษณะการดำาเนนิธรุกิจ ดงัน้ี
1. บริษัท พรสันติ จำากัด 
 ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย
2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 
 ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร
3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 
 ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ
4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
 ดำาเนนิธุรกจิให้บริการงานบรกิารด้านตา่งๆ ในชมุชน โดยในเบือ้งตน้ไดใ้หบ้รกิารด้านการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้มภายในโครงการของบริษัท 
 และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสตรีด้อยโอกาสในรูปแบบของการอบรมอาชีพ สร้างงานดูแลคุณภาพชีวิต
5.  บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 ดำาเนินธุรกิจให้บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งให้คำาปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น แนวทางการดำาเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ทั้งหมดจะดำาเนินการภายใต้การกำากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย 
และการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำาเนินงานของบริษัทย่อยท้ังหมด
มาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทน 
และระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัททุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางหนึ่งเดียวของบริษัท (ONE LPN)

นอกจากนี้ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ การได้มา 
และจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบายว่าการดำาเนินการหรือรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder 
Agreement)

นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

เพื่อให้การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ 
แต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เหมาะสมจากฝ่ายจัดการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดกลไกในการกำากับดูแลการควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัท ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย บริษัทในเครือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาความเหมาะสมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำางาน 
และมคีวามเขา้ใจในคา่นยิมและวฒันธรรมภายในองคก์รเปน็อยา่งด ีซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้นโยบายตา่งๆ ของบรษัิท แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั 
(มหาชน) ดำาเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนที่มีต่อบริษัท ดังนี้
1. รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
2. รับผิดชอบเสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
3. รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
4. รับผิดชอบในการจัดทำางบการเงิน และผลการดำาเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
5. รับผิดชอบให้การดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ 
 และข้อบังคับของบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มอบหมาย
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นโยบายในการทำารายการที่เกีย่วโยงและรายการระหว่างกันของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานทั้งในบริษัทและบริษทัย่อย 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 
และประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุที ่ทจ.21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงท่ีมผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 31 สงิหาคม 2551 ดงันัน้
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการ 
กำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์โดยเครง่ครดั บริษทัจงึได้กำาหนดใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทัง้ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ถอืปฏบิตัิ
ตามที่กฎหมาย กฎระเบียบกำาหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการดังนี้
  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
  เป็นรายการที่กระทำาโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก
  เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายกำาหนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม  
  ในกรณีที่บริษัทมีการทำารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วย
1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำารายการกับบุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้การพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำานวณได้หรือมีมูลค่า 
 อ้างอิง
3.  รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า 
 โดยทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
 ที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วยการรับหรือการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม 
 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ในการคิดคำานวณอัตราดอกเบี้ยจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามการค้าท่ัวไป 
 และสมเหตุสมผล

ดังนั้น ในกรณีที่มีการทำารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการระหว่างกันท่ีไม่เป็นไปตามการค้าท่ัวไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำาเป็น 
และความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำารายการต่อไป 
อยา่งไรกต็าม ในกรณทีีร่ายการท่ีเกีย่วโยง หรอืรายการระหวา่งกนันัน้ๆ คณะกรรมการตรวจสอบผูใ้ห้ความเห็นชอบ ไม่มคีวามชำานาญในเรือ่งดงักลา่ว 
บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

หากบรษิทัมกีารทำารายการทีเ่กีย่วโยง หรอืรายการระหวา่งกนัอืน่ๆ ท่ีเข้าข่ายตามข้อกำาหนด และ/หรอืหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด       

ทั้งนี้ บริษัทจะทำาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำาปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน

ในปี 2562 บริษัทมิได้มีการกระทำาใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำาหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน โดยสรุปดังนี้
1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินประจำาปี 2562
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายในการทำารายการการได้มา หรือจำาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2551 
และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่มีนัยสำาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำาหนดให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำาหนดอย่างเคร่งครัด   

ในกรณทีีบ่รษิทัจะมกีารไดม้า หรอืจำาหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เชน่ การซือ้ การขาย การโอน การรบัโอน การไดส้ทิธ ิการสละสทิธ ิ
การลงทนุ หรอืยกเลกิลงทนุ ซึง่อาจจะมผีลกระทบตอ่ฐานะและผลการดำาเนนิงานอยา่งมนียัสำาคญั บรษัิทจะดำาเนนิการตามข้ันตอนท่ีตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า
1. การทำารายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2.  บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำารายการกับบุคคลอื่น
3.  จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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ทั้งนี้ จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำารายการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการได้มา หรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความชำานาญในเรื่องดังกล่าว 
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ารายการได้มา หรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เช่น การซื้อที่ดิน การเปิดโครงการต่างๆ 
ของบริษัท ซึ่งเป็นการดำาเนินการธุรกิจปกติ และไม่มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทก็จะดำาเนินการแจ้งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมิได้มีการกระทำาใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

บรษิทัไมม่ขีอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งบรษิทักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้รายอืน่ๆ ในการบรหิารจดัการบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (Shareholder Agreement)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุข้อกำาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทจัดทำาไว้ในคู่มือพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานเมื่อแรกเข้าทำางาน และเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดอย่างถูกต้อง บริษัทได้กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาและสำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูล 
ของพนักงานในเบื้องต้น (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจ)

บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำาหนดลำาดับความสำาคัญและอำานาจของผู้ท่ีสามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำาดับขั้นตอน 
ที่ชัดเจน โดยมีฝ่ายสารสนเทศทำาหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนั้น ยังมีสำานักตรวจสอบคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ 
อีกชั้นหนึ่งด้วย

สำาหรบัการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษิทัตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำารายงานส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมถึงจัดทำาบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำานวนการถือครอง
หลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อนำาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำาหนดให้บุคคลดังกล่าว 
ดำาเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะดำาเนินการดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำาเนินการดังกล่าว

นอกจากนี ้บรษิทัมกีารดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน โดยมนีโยบายหา้มกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดับสงูใชข้อ้มูลภายในท่ีมสีาระสำาคญัของบรษัิท
และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินต่อสาธารณชน  

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำาเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในป ี2562 บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั เปน็สำานกังานสอบบญัชปีระจำาปี 2562 ของบรษิทัและบรษัิทยอ่ย โดยมรีายละเอียดดงันี้

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำารงตำาแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ 
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

อนึ่ง ในทำานองเดียวกัน กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท สอบบัญชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
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บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำากัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

    รวมทั้งสิ้น

1,620,000

445,000

317,000

222,000

141,000

206,000

2,951,000

1

2

3

4

5

6

ลำาดับ บริษัท จำานวนเงิิน

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)
- ไม่มี -
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Good Corporate Citizenship) จะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำานึง
ถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
(Corporate Resilience)   

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ 
แทนฉบบัเดมิทีย่กเลกิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดีสำาหรบับริษทัจดทะเบยีนป ี2560 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบายกำากับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำาหนด 
หลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ คือ

 หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 
   (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
 หลักปฏิบัติที่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable 
   Value Creation)
 หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  
 หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
 หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsibility Business)
 หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and 
   Internal Control)
 หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
 หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดถือแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ 
หลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้

หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน (Establish Clear 

Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีในฐานะผู้นำาขององค์กร              

โดยมเีปา้หมายทีช่ดัเจนวา่ การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ตอ้งมไิดมุ้ง่หวงัเพยีงแคส่รา้งการเตบิโตเชิงเศรษฐกจิ แตม่คีวามตัง้ใจในการสรา้งธุรกจิทีย่ัง่ยนื 

และขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีธรรมาภิบาลที่จับต้องได้ เป็น “องค์กรคุณค่า” 

อันเป็นวิสัยทัศน์ที่บริษัทให้ความสำาคัญมาโดยตลอด 

ดังนั้น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 1.1  การพจิารณาและร่วมกนักำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพ่ือการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหเ้หมาะสมกบัชว่งเวลา 

     ในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ มิติเงินตรา (Qualitative Perspective) มิติคุณค่า 

     (Quantitative Perspective) รวมถึงการพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัท 

     ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

      การกำาหนดวสัิยทศัน์ของบรษิทั บริษัทยอ่ย และบรษัิทในเครอื จะดำาเนนิการใหมทุ่กๆ 3 ป ีเพือ่เปน็แนวทางในการดำาเนนิธุรกจิใหเ้ปน็ไปตาม 

      ในทศิทางเดยีวกัน และเพือ่นำาไปสูเ่ปา้หมายการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยคำานงึถงึความสมดลุของผลตอบแทน  ท้ังเชิงปรมิาณและคณุภาพ 

      ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

      การกำาหนดพนัธกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย จะดำาเนนิการทกุๆ ป ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
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 1.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำาหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำาหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดำาเนินงาน 
     ให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำาเนินการตามนโยบายที่กำาหนด โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท 
     ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วง

  1.3 รว่มกันจดัทำากฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ซึง่กำาหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดยกฎบตัรนีจ้ะกำาหนดใหก้รรมการ 
     บริษัทจะต้องบริหารให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ 
     รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำาเนินงานที่สำาคัญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด รวมถึงการกำาหนดอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
     บริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำาหนดโดยกฎหมาย

 1.4  รว่มกนัพิจารณาในการจดัทำาจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั โดยรวมจรรยาบรรณทางธรุกจิของกรรมการบรษิทัและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 
     ของพนกังาน โดยมุง่หวงัใหจ้รรยาบรรณเปน็แนวทางในการปฏบิตังิานสำาหรบักรรมการบรษัิท และเพือ่ใหพ้นกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
     ศึกษาและใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable 
Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันในการกำาหนดวิสัยทัศน์ทุกๆ 3 ปี และกำาหนดพันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกๆ ปี โดยคำานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขันในตลาดเป็นสำาคัญ โดยกลยุทธ์และแผนงานประจำาปีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจด้วย ในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ในทุกมิติในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำาเนินงาน ด้านการเมือง เป็นต้น โดยผ่านทาง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และสำาหรบัประเดน็ท่ีเกีย่วกบัสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผู้มสีว่นไดเ้สยี โดยผา่นทางคณะอนกุรรมการกำากับดแูลกจิการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และนำาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยคำานงึถงึความสมดลุของผลตอบแทนทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยกรรมการบริษทัสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคนในบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัในเครอื 
ร่วมกนัตระหนกัวา่ ในการดำาเนนิธรุกจิทีจ่ะเตบิโตอยา่งยัง่ยนืไดน้ัน้ พนกังานในองคก์รต้องรว่มกันขับเคลือ่น โดยคำานงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี ความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเรียกว่า “วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way)” ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก 
คอื  “การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง” (Continuous Development) และ “การยอมรบันบัถอืผูม้สีว่นไดเ้สยี” (Respect for Stakeholders) โดยมอีงคป์ระกอบ
ค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C” ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำาเนินธุรกิจที่องคาพยพของบริษัทยึดถือและนำาไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนา 
ไปเป็นค่านิยมองค์กร (Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงาน 
ในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable 
Development)

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และดูแลให้บริษัท  มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า 
ธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดำาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้าง 
ของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี้
 3.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในหลายสาขา เชน่ วศิวกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตร ์
 เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท 
 รว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูวางแผนการดำาเนนิงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง และภาพรวม 
 ขององค์กร มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำานวน 6 คณะ ดังนี้
 1.  คณะกรรมการบริษัท
 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
 3.  คณะกรรมการบริหาร
 4.  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทมีการกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพ่ือถ่วงดุลและสอบทานให้เกิด 
ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 3.2  การแต่งตั้งและวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
     3.2.1 หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการบรษิทัมคีณุสมบตัแิละประสบการณต์ามท่ีบรษัิทตอ้งการ และไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจำากดั 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่าง
เพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

 กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำารงตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท 
 และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 
 โดยมิใชเ่ปน็การออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะทำาหนา้ทีพ่จิารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสม 
 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำาแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท
 การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา 

 คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเปน็ผูส้รรหา เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา กอ่นเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา
 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี กรรมการตอ้งออกจากตำาแหนง่จำานวนหนึง่ในสาม ถา้จำานวนกรรมการแบง่ออกเป็นสามสว่น 

 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับ 

 การเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 

 โดยกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 ในปี 2562 ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 
 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 มีกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระจำานวน 4 คน คือ
 1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
 2. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
 3. นายเกริก วณิกกุล
 4. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงให้ทั้ง 4 คน กลับมาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

     3.2.2 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
      บริษัทมิได้กำาหนดอายุกรรมการ และ/หรือจำานวนวาระสูงสุดที่จะดำารงตำาแหน่งอย่างต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลา 
      ดำารงตำาแหนง่มไิด้เปน็อปุสรรค หากเปรยีบเทียบกบัความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัทรงคณุคา่ท่ีแตล่ะคนม ีและพรอ้มทีจ่ะ 
      นำามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
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ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบรายงาน 56-1 
และในรายงานประจำาป ี(56-2) ซ่ึงบริษทัมัน่ใจวา่จะไมก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตังิานหนา้ท่ีกรรมการบรษิทั 
โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบริษัทได้รับคำาปรึกษา คำาแนะนำา และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

 3.4  นโยบายการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
     คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะสามารถอุทิศเวลาสำาหรับการปฏิบัติ 
     หนา้ท่ีในฐานะประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ จงึไดก้ำาหนดเปน็นโยบายว่า ห้ามมิให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดำารงตำาแหนง่ 
     เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 3.5  คณะกรรมการชุดย่อย
     คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
     คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะอนกุรรมการกำากบัดแูลกจิการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
     และสังคม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และนำาเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ 
     และความรับผิดชอบตามที่กำาหนด

 3.6  ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
     คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
     และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ 
     ของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตดัสินใจไม่แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึง่ผู้ใด   
     ไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

     คณะกรรมการบริษทัได้กำาหนดบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
     ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
     ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำากับดูแล 
     และติดตามการปฏิบัติงาน และการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำาเป็นและเหมาะสม

     คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงินท่ีต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน กำาหนด 
     และวางมาตรฐานในการบรหิาร ปอ้งกนั และจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลภายใตห้ลกัการ 
     ถ่วงดุลอำานาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า 
     อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ : กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 3.3  จำานวนบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง
     บริษัทได้กำาหนดนโยบายในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำาหนดนโยบายการจำากัด 
     จำานวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายเกริก วณิกกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

2

3

-

3

2

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น
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 3.7  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
     บริษัทมีการกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจ 
     ในเรือ่งทีส่ำาคญัๆ จะตอ้งผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดยอ่ย เพือ่ถว่งดลุและสอบทานให้เกดิความโปรง่ใส 
     และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 3.8  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
     บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: 
     CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มี 
     การถ่วงดุลอำานาจ โดยการแยกหน้าที่การกำากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท: 
เปน็กรรมการอสิระ และไมเ่ปน็ผูบ้รหิาร รวมท้ังไม่เปน็บคุคลเดยีวกบัประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืดำารงตำาแหนง่ 
ในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย 
การกำากบัดแูลและการบรหิารงานประจำาออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ประธานกรรมการบริษทัมหีน้าท่ีเปน็ประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ซึ่งเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำาคัญให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอ
วาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องท่ีอาจขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้น ยังมีหน้าท่ีท่ีสำาคัญ เช่น พิจารณากำาหนดวาระ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การเป็นผู้นำาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และการกำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: (Chief Executive Officer : CEO)
เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ 
คณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหารติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยมีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี
 1. กำากบัดแูลบริหารการดำาเนนิงาน และ/หรอืการบริหารของบรษิทั รวมตลอดถึงการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานโดยรวม เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม 
  นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณของบริษัทท่ีได้รับอนุมัติ 
  จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
 2. กำากับดูแลแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. กำาหนดวิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงาน และกำาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน 
  ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำาหรับพนักงาน ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
 4. มีบทบาทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 5. ดูแลให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 6. มีอำานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ/คำาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทด้วยความเห็นชอบ 
  ของคณะกรรมการบริหาร
 7. พิจารณา/อนมุตักิารเขา้ทำานติกิรรมสญัญา และ/หรอืการดำาเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงาน และ/หรอืการบรหิารงานของบรษิทั 
  ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
 8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
 1. กำากับดูแล บริหารจัดการทางด้านระบบบัญชี (Accounting System) ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
  กันทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP)
 2.  กำากบัดแูล บรหิารจดัการระบบทางดา้นการเงนิ (Financial) รวมทัง้การดแูลเรือ่งสถานะทางการเงนิ ทัง้เงนิทนุหมนุเวยีน การลงทุน 
  เมื่อมีเงินสดคงเหลือ การบริหารการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการ รวมทั้งการบริหารที่เกี่ยวกับการเงิน
 3.  กำากับดูแล บริหารจัดการ และการวางแผนทางด้านภาษีอากร (Tax Planning)
 4.  กำากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ดี
 5. มีบทบาทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO)

 1. กำากับดูแลการส่ือสารและดำาเนินกลยุทธ์ของบริษัทท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้พนักงาน พันธมิตรองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย 
  ของบริษัท เข้าใจแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรท่ีจะสามารถทำาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายโดยรวมได้  
 2.  กำากับดูแลในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ขององค์กรและติดตามการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว  
 3. กำาหนด ติดตาม และทบทวนแผนกลยุทธ์หลักท่ีสำาคัญขององค์กร รวมท้ังจัดทำาแผนกลยุทธ์ขององค์กรเชิงปริมาณให้ครอบคลุม 
  และปฏิบัติงานได้จริง
 4. สนับสนุนและผลักดันความคิดริเร่ิมเชิงกลยุทธ์ท่ีสำาคัญในระยะเร่ิมต้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร หรือการต้ังอนุกรรมการในการขับเคล่ือน
 5.  ส่งเสริมการประสานงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ระหว่างฝ่าย เป็นทีมงานที่ทำางานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
 6. มีบทบาทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

 3.9  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนา 
   หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ 
   ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรม 
   ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงท่ีผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร 
   กรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตามท่ีสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  
   กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) 
   และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำาหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมอบรม 
   หลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 
   หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำาที่เป็นมืออาชีพ 
   มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำาไปสู่การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
   โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

- Director Certification Program (DCP 30/2003),
 Audit Committee Program (ACP 23/2008) และ
 Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. รุ่น 399

-  Director Certification Program (DCP 36/2003),   
 Audit Committee Program (ACP 7/2005) และ 
 Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 23/2002) และ
 Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 63/2007), 
 Director Certification Program (DCP 91/2007),
 Role of Compensation Committee (RCC 15/2012),
 Audit  Committee  Program (ACP 45/2013),
 Director Certification Program Update (DCPU 1/2014), 
 Chartered Director Class (CDC 8/2014) และ
 Advance Audit Committee Program (AACP 20/2015)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1

2

3

4

ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

186 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



แต่ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี 

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายเกริก วณิกกุล

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

- Director Accreditation Program (DAP 112/2014),
 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ
 Director Certification Program (DCP 119/2015)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 27/2003), 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ
 Audit Committee Program (ACP 21/2008) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Director Certification Program (DCP 32/2003)  
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ
 Directors Certification Program (DCP 48/2004)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) และ 
 Director Certification Program (DCP 71/2006)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Advanced Management Program (AMP),
 Harvard Business School
- หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ   
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program (DCP 42/2004) และ 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 3/2006)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)
-  Director Certification Program (DCP 73/2006) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- TLCA CFO Professional Development Program
 (TLCA CFO CPD) 2019 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-  Director Certification Program (DCP 267/2018)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- MIT SA+P Commercial Real Estate Analysis Investment
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 3.10  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และคณะกรรมการชุดย่อย

   ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
   และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงค์ในการนำาผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏบิติัหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
   ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร และคณะกรรมการชดุยอ่ยในดา้นตา่งๆ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
   และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำาเนินการให้มีการประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้
   1. คะแนนตำ่ากว่าร้อยละ 60  เท่ากับ  ตำ่ากว่ามาตรฐาน
   2. คะแนนร้อยละ 61-70  เท่ากับ  พอใช้
   3. คะแนนร้อยละ 71-80  เท่ากับ  ดี
   4. คะแนนเกินกว่าร้อยละ 80  เท่ากับ  ดีมาก
 
   ทั้งนี้ ปี 2562 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

3.10.1  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท (Self-Evaluation) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

-  ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency) 
- ความเป็นอิสระ (Independence) 
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness) 
- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director) 
- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Activities)  
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency) 

- ความเป็นอิสระ (Independence) 

- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)  

- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director) 

- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board  Activities) 

- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ประเภทที่ 2 การประเมินไขว้ของกรรมการบริษัท (Cross Evaluation) โดยเป็นการประเมินกรรมการคนอื่นในด้านต่างๆ คือ

ประเภทที่ 3 การประเมินคณะกรรมการบริษัท (Board Evaluation) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

- การทำาหน้าที่ของกรรมการบริษัท 

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคม 2562 โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำาหน้าที่จัด
ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัทแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
ทำาการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำารายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

อนึง่ ผลการประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทัในป ี2562 ไดน้ำาเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 7/2562  เมือ่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 
โดยสรุปดังนี้
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ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

ความเป็นอิสระ (Independence)

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Activities)

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

ความเป็นอิสระ (Independence)

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Activities)

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การทำาหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร

85.42

82.81

85.94

94.64

88.43

88.10

89.58

82.52

90.80

93.65

92.44

92.06

97.22

95.68

97.22

96.43

93.33

90.28

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

ระดับ

• ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท 

• ผลการประเมินไขว้ของกรรมการบริษัท

• ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท

87.56

90.18

95.03

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย
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• ผลการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.10.2 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer: CEO)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ให้คณะกรรมการบริษัททำาการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยประเมิน 
ในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นำา การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์ 
กับคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ 
และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.10.3 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี  2562 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำาเนินการให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยท้ังหมด 5 คณะ ดังน้ี

ความเป็นผู้นำา

การกำาหนดกลยุทธ์

การปฏิบัติตามกลยุทธ์

การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับภายนอก

การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

การสืบทอดตำาแหน่ง

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณลักษณะส่วนตัว

76.14

78.41

80.30

84.09

85.61

80.45

79.55

69.70

85.80

80.30

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลำาดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

83.03 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

100.00

96.88

98.75

100.00

100.00

100.00

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1

2

3

1

2

3

ลำาดับ

ลำาดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

 1) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายบคุคล

 2) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ

98.54

100.00

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

190 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



 2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายคณะ

2.  การประเมินคณะกรรมการบริหาร

 1) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายบุคคล

3.  การประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 1) ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายบุคคล

 2)  ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายคณะ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของท่านในฐานะคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมของคณะกรรมการบริหารได้ดำาเนินการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

83.33

97.92

93.33

87.50

93.06

91.67

 95.00

100.00

  96.00

99.00

98.33

93.18

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

91.53

90.74

 97.00

96.84

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย
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 2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายคณะ

4.  การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล

5.  การประเมินคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 1) ผลการประเมินคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รายบุคคล

 2)  ผลการประเมินคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รายคณะ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

87.50

95.83

95.00

73.44

76.16

80.69

85.07

84.17

84.38

91.67

97.22

91.67

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

ลำาดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

92.78

76.76

84.54

93.52

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย
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หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรท่ีจะเข้ามาดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการเงิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ รองกรรมการผู้จัดการ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ซ่ึงเป็นตำาแหน่งงานบริหารท่ีสำาคัญและเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนบริษัท 
ไปสู่เป้าหมาย ดังน้ัน บทบาทหน่ึงของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำากับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินท่ีเหมาะสม รวมตลอดถึงการกำากับดูแลให้การบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

 4.1 แผนการสบืทอดตำาแหนง่ผู้บรหิารระดบัสงู 

 4.2 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญักบัการสบืทอดตำาแหนง่ในระดับผูบ้รหิารระดบัสงูทุกตำาแหนง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตำาแหนง่ผูน้ำาองคก์ร 
คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายนโยบายให้คณะกรรมการบริหารชุดทำาหนา้ท่ีพจิารณากำาหนดหลกัเกณฑ์และแผนการสบืทอดตำาแหนง่
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน คณะกรรมการบริหารจึงได้ร่วมกันกำาหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง โดยกำาหนดนโยบาย 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และกำาหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession Plan 
สำาหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำาหรับตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายสถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นผู้รับผิดชอบ และถือว่า
เป็นโครงการที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และทำาการประเมินเป็นระยะๆ แล้ว สถาบันแอล.พี.เอ็น. ยังได้ส่งเสริม 

ใหบ้คุลากรทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาตนเองเพือ่กา้วสูต่ำาแหนง่ผูบ้รหิาร กำาหนดแผนการอบรมด้านการบรหิารและภาวะผูน้ำา (Managerial & 

Leadership Course) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการ ทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และงาน 

และการสร้างภาวะผู้นำาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาให้ได้ตามระดับความสามารถ (Proficiency Level) ที่องค์กรคาดหวัง

ในกรณมีกีรรมการเขา้ใหม ่บรษิทัไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการบรษิทั เพือ่ใหก้รรมการ
เข้ารับตำาแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร 
    จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
 2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบ 
    ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
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หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsibility Business)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารชุด ในเกือบทุกกระบวนการของการดำาเนินงาน 
จะต้องให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำาเนินธุรกิจด้วย 
ความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย อีกท้ัง บริษัทยังได้กำาหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน และสร้างจิตสำานึกของพนักงานบริษัท
และบริษัทในเครือให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

บริษัทให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทได้ใช้หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Triple Bottom Line (3P)) ที่ให้ความสำาคัญกับผลประกอบการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ 
  สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ และกำาหนดเป็นแนวทางในการกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 6 GREEN LPN

  ทั้งนี้ 6 GREEN LPN เป็นแนวคิดที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารชุมชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา 
  อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยได้ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ในกระบวนการดำาเนินงาน 10 กระบวนการ โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุม 
  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 6 ประการ คือ
   Green Enterprise - การดำาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์
   Green Financial Management - การกำาหนดผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กรอย่างเหมาะสม
   Green Design Concept - การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
   Green Marketing Management - การตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและคู่แข่ง
   Green Construction Process - การบริหารจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้างตามแนวทาง QCSES+P
   Green Community Management  - การบริหารจัดการและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยหลังส่งมอบห้องชุดตามแนวทาง 
     FBLES+P 
  นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำามาตรฐานการดำาเนินงาน 6 GREEN LPN (Checklist) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกมิติของการดำาเนินงาน  
  ทั้งนี้ บริษัทกำาหนด 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
  (1) ผู้ถือหุ้น
  (2) พนักงาน
  (3) ลูกค้า
  (4) ผู้พักอาศัยในชุมชนที่บริษัทพัฒนา
  (5) สังคมและสิ่งแวดล้อม
  (6) บริษัทคู่ค้า
  (7) บ้านข้างเคียง
  (8) แรงงาน

 2. เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทตระหนักดีว่า บริษัทสามารถมีส่วนสำาคัญในการลดผลกระทบ 
  ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีต่างๆ โดยมีการกำาหนดแผนจัดการพลังงานในระยะยาวเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งการบริหาร 
  จัดการพลังงานในโครงการเก่า และการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโครงการก่อสร้างใหม่

 3. บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งในเชิงกระบวนการและการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
  โดยการประกวดความคิดสร้างสรรค์ “The Seed: Idea Suggestion” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกหัวข้อในการพัฒนา เพื่อให้เกิด 
  การปรับปรุงในหลากหลายมิติ และต้องสามารถนำาไปปรับใช้ในการทำางานและปรับปรุงมาตรการทำางานได้      

  โดยในปี 2562 บริษัทได้กำาหนดหัวข้อในการปรับปรุงพัฒนา 7 ด้าน คือ ด้านลดเวลา ด้านลดต้นทุน ด้านคิดนวัตกรรมใหม่ ด้านเพิ่มคุณภาพ 
  ด้านเพิ่มความปลอดภัย ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคน และด้านอื่นๆ ท้ังนี้ พนักงานท้ังบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ 
  ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งถ้าพิจารณาแล้ว ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ คือ

   ในเชิงคุณภาพ โครงการท่ีส่งเข้าประกวดสามารถนำาไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้ และสามารถนำาไปปรับปรุงมาตรฐานการทำางาน 
   (Work Standard Procedure) ได้ ≥80% จากแนวคิดท่ีส่งเข้าร่วมประกวด สามารถเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาได้จริง 
   อีกทั้ง องค์กรสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรม Quality Built-in และ Make It Simple เพื่อพัฒนากระบวนการทำางานอย่างมีคุณภาพ 
   ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง
   ในเชิงมูลค่า เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนผ่านโครงการนวัตกรรม 
   องค์กร จนเกิดเป็นพฤติกรรมในการทำางานจริง

194 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



 4. บริษัทได้นำาระบบจำาลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : B.I.M.) ใช้ในการบริหารโครงการ โดยการนำา 
  เทคโนโลยี B.I.M. มาใช้นั้น จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการและระบบการทำางาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ทั้งภายในบริษัท 
  และกับบริษัทคู่ค้า หรือ LPN Team ซึ่งรับผิดชอบในกระบวนการก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบ โดยทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาได้มีการออกแบบ 
  วางแผนงาน กำาหนดวัสดุ และบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบ B.I.M. รวมถึงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานสำาหรับการปฏิบัติงานด้วยระบบ B.I.M.  
  เพื่อให้ทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาใช้งานระบบนี้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการพัฒนาและนำาระบบดังกล่าวมาใช้ในการบริหารชุมชนส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง 
  (Facility Management) เพือ่ใหก้ารดแูลงานระบบและการบำารงุรกัษาอาคารทำาไดง้า่ยและรวดเรว็ข้ึน ซึง่กอ่ให้เกดิผลดต่ีอลกูคา้ท่ีอยู่ในโครงการ

 5. บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 
บรษิทัเคารพต่อสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ตามทีก่ำาหนดไวโ้ดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่ง เทา่เทยีมกนั 
บริษัทมีกลไกท่ีทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในเก่ียวกับข่าวสารท่ีเป็นความลับ และห้ามกรรมการและผู้บริหารท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

2. ลูกค้า  
บริษัทได้ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ 
อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ 
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้าง 
ความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทาง 
การบรหิารประสบการณล์กูคา้ (Customer Experience Management) อยา่งชัดเจน  มกีระบวนการในการรกัษาลกูคา้ (Customer Retention) 
ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีจะรับทราบข้อบกพร่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  มีกระบวนการการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) ผ่านหน่วยงานของฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า โดยการรับเรื่องร้องเรียน 
ได้จัดให้มีหลายช่องทาง คือ LPN Mobile Line, Website, Line และ Call Center โทรศัพท์ (02) 689-6888 ซึ่งมิใช่แค่รับเรื่องร้องเรียน 
และบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียนเท่าน้ัน แต่จะทำาหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ในรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ 
(KM : Knowledge Management)

3. คู่ค้า  
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีสุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม คำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย โดยรักษาคำามั่นท่ีให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจา 
แก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือ 
ข้อตกลงทางการค้า  โดยบริษัทจะไม่ทำาธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทำาผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

ในปัจจุบัน คู่ค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
บรษิทัค้าวสัดกุ่อสร้าง ผู้ประกอบธรุกจิขนสง่ บรษิทัรกัษาความปลอดภยั เปน็ตน้ บรษิทัเหลา่นีถ้อืวา่มคีวามสัมพนัธแ์ละทำาธรุกจิรว่มกันมานาน 
โดยบริษัทถือว่าบริษัทเหล่านี้ คือ ปิยมิตร ต่อมาได้พัฒนาเป็น LPN Team ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำาคัญ 
กับการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำานึงแต่ผลกำาไรของบริษัท แต่ดำาเนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของ 
ความเป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายท่ีชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคู่ค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง 
เช่น ค่าออกแบบ ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างค่าขนส่ง ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย หรือเสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และบริษัท 
จะพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม คำานึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ และมีแนวทางในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ดังนี้ 

 1. จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับคู่ค้า และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต 
  ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงาน สินค้า และบริการที่ได้รับ

นอกเหนือจากนโยบายในการทำาดำาเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้กำาหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้พนักงานของบริษัท 

และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และยังสนับสนุนให้คู่ค้าดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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4. คู่แข่ง
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้า 
เชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริมซ่ึงกันและกันในกรอบท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนว่า 
 1. จะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำาการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย 
  หรือผิดจริยธรรม
 2. บริษัทจะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า      
 3. บริษัทจะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2562 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

5. เจ้าหนี้
บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเง่ือนไขทางการค้าต่อเจ้าหน้ีทางการค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและไว้วางใจ 
ซ่ึงกันและกัน ในกรณีเจ้าหน้ีท่ีเป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเช่ือมาโดยตลอด เพ่ือสร้าง 
ความม่ันใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 

ท้ังน้ี เง่ือนไขท่ีบริษัทนำามาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี คือ

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้า เจ้าหน้ีทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย
2. ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการค้า
3. ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำาเงินท่ีได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางท่ีขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เง่ือนไขของการกู้ยืม

บริษัทยังได้กำาหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

6. พนักงาน 
บริษัทให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคน และตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบรรลุ 
เป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ัง โยกย้าย โดยเหมาะสมกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลสำาเร็จทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะส้ัน คือ พิจารณาจากผลกำาไรของบริษัทในแต่ละปี ซ่ึงเป็นความสามารถในการทำา
กำาไรของบริษัทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร สำาหรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจาก 
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน 
โดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ ซ่ึงแนวทางการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริษัทน้ัน ไม่เพียงแต่พิจารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนท่ีแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน แต่ยังคำานึงถึงความเท่าเทียมกันภายในบริษัทอีกด้วย 
ซ่ึงความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะท่ีใช้ในการทำางานต่างๆ 
ท่ีแตกต่างกัน และในแต่ละปีบริษัทจะมีการปรับเงินเดือนแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวม 
ภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์

ท้ังน้ี นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำางานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการ 
ดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี กองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
สวัสดิการกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานท่ีออกกำาลังกาย (Fitness) 
เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทยังคำานึงถึงความสมดุลของการทำางานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life Balance) การตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานท่ีทำางานอย่างสมำา่เสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นอกจากน้ัน บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถ             
ในหน้าท่ี และพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพไปสู่สภาวะผู้นำา รวมท้ังการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทาง การดำาเนินงานให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในการทำางาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน
ของพนักงาน
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7. สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีบริษัทให้ความสำาคัญกับท้ังในกระบวนการ (CESR in Process) นอกกระบวนการ (Out Process) 
และอิงกระบวนการ (As Process) ซ่ึงไม่อยู่ในธุรกิจหลัก ซ่ึงทางบริษัทได้มีกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม และได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
สมำา่เสมอ ได้แก่
 - กิจกรรมบริจาคโลหิตที่ระดับพนักงานและเจ้าของร่วมในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตทุกชุมชนทุกโครงการอย่างสมำ่าเสมอ 
  มากกว่า 20 ปี
 - จัดตั้งชมรมอาสาในชุมชนที่บริษัทบริหารกว่า 100 ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำานึกในการร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปันของเจ้าของร่วมในชุมชน  
  โดยผ่านทางการทำากิจกรรมของชมรมและการสนับสนุนบางส่วนจากบริษัท
 - การพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานราชการบริเวณรอบโครงการ
 - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอาสาเพื่อสังคมหลายมูลนิธิ
 - พัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ราชการ โรงเรียน และวัดที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโครงการ
 - การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างในโครงการของบริษัทท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น กิจกรรมส่งเสริม 
  การคัดแยกขยะในหน่วยงานก่อสร้าง การตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้าง การจัดการขยะในบริเวณก่อสร้าง  
 - การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในโครงการต่างๆ ที่บริษัทย่อยรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
  การเข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟฟ้า การบริหารจัดการนำ้า การบริหารการจัดการขยะ เป็นต้น
 - ลดผลกระทบจากมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ในโครงการระหว่างก่อสร้างและในชุมชนของ LPN

(ท้ังน้ี รายละเอียดท้ังหมดปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปี 2562 ของบริษัท ซ่ึงจัดทำาข้ึนเพ่ือรายงานผลการดำาเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมท้ังถ่ายทอดแนวคิดการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความย่ังยืน 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัท โดยอ้างอิงตามมาตรฐานรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) 
ในแบบหลัก (Core) ซ่ึงสามารถ Download จาก www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and 
Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะกำากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำากบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพเหมาะสม โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบและสำานกัตรวจสอบท่ีมบีทบาทสำาคญั 
 ในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การกำากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละปี และมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทำาหน้าท่ีในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสท่ีจะเกิด เพื่อจัดลำาดับความเสี่ยง 
 และวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสำาคัญที่กรรมการบริษัทจะต้องกำากับดูแลในเรื่องของการต่อต้าน
การคอรร์ปัชนั กระบวนและการกำากบัดแูลในเร่ืองการรอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี การดแูลและการจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกดิขึน้
ได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ  

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งสำานักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ 
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปที่สำาคัญได้ดังนี้

 6.1 ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา และในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำาท่ีเป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงิน 
ตามกำาหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมา
จากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีท่ีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก 
อนัเนือ่งมาจากประเดน็เรือ่งการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัไมม่กีรณทีีม่กีารกระทำาท่ีเปน็การฝา่ฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำาเนินการใดๆ อันเน่ืองมาจากการที่บริษัท 
ไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำาหนด
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อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำาที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมาย
ต่างๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งไม่มีการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำา ดังต่อไปนี้
 1. ไม่มีการกระทำาที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
 2.  ไม่มีการกระทำาผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำาผิดด้านจริยธรรม

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างโครงการของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน พ.ศ. 2544 มาตรา 34 กำาหนดใหเ้จา้ของโครงการตอ้งแจง้ตอ่พนกังานตรวจความปลอดภยัในทนัท ีซึง่บรษิทัไม่ไดแ้จง้เหตใุน

ทันที จึงทำาให้เกิดความรับผิดในทางกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำาเนินการชำาระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 

ถือว่าคดีถึงที่สุด อย่างไรก็ดี เมื่อประสบเหตุบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแล และเยียวยาผู้ประสบเหตุเป็นอันดับแรก

 6.2  การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีเผยแพร่ 
งบการเงินต่อสาธารณชน

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวม
ถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
และในป ี2562 ไดม้กีารรายงานการถอืหุน้ของกรรมการบรษิทัซึง่นบัรวมถงึการถอืหุน้ของคูส่มรสและผู้บรหิารเปน็จำานวน ท้ังสิน้ 5 ครัง้ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.55 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นางทัศนีย์ สุริยาภิวัฒน์  (คู่สมรส)

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายเกริก วณิกกุล

นางเมธินี วณิกกุล  (คู่สมรส)

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นางชูพรรณ จองธุระกิจ  (คู่สมรส)

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

-

547,000

900,000

4,000,000

-
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-
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-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ชื่อ - สกุล จำานวนหุ้น
(28 ก.พ. 2562) 

จำานวนหุ้น
(31 ธ.ค. 2562)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี
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นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

นายมณเฑียร วีโรทัย

นางปิยะนุช นาวีนวคุณ

นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์

นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง

นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ

นายนกุล ตั้งประสิทธิ์

นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์

นางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ

นางปนัดดา ขจรศิลป์

รวม

250,000

-

-

-

-

105,000

-

74,300

-

-

52,274,899

250,000

-

-

-

-
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ชื่อ - สกุล จำานวนหุ้น
(28 ก.พ. 2562) 

จำานวนหุ้น
(31 ธ.ค. 2562)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

 6.3 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

 6.4 

 6.5

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกำาหนดให้กรรมการ 
และผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วข้อง ซึง่เปน็สว่นได้เสยีของตน หรอืของบุคคล 
ที่มีความเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2552 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานการส่วนได้เสีย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 
เป็นต้นไป โดยมีสาระสำาคัญดังนี้
 1) ด้านการรายงาน 
  กำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร ซึง่หมายถึง กรรมการผูจั้ดการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ และผูด้ำารงตำาแหนง่ 
  ระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหาร 
  รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้ 
  เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 2)  วิธีการรายงาน
  จัดทำารายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำารายงานส่งให้เลขานุการบริษัททุกครั้ง 
  ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป
 3) การรายงานคณะกรรมการบริษัท
  เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำาทุกไตรมาส 
  โดยในปี 2562 ได้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร จำานวน 3 ครั้ง ดังนี้
  1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
  2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
  3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 6/2562    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินต่อสาธารณชน

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำาการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันทำาการนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ 
รวมทั้งได้กำาหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ รวมทั้งคู่สมรส เป็นวาระประจำาในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 199



 6.6 บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตาม             
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะทำาการเปิดเผยมูลค่ารายการชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
เหตุผลความจำาเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th

 6.7 สำานักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติตั้งสำานักงานส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) เป็น
หนว่ยงานอสิระ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ทำาใหบ้รษิทัมรีะบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ และรกัษาผลประโยชนส์งูสุดตามหลกัการกำากบัดแูล
กิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) กำากบัดแูลใหห้นว่ยงานภายในบรษิทัปฏบิตังิานตามนโยบายของบรษิทั นโยบายกำากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั 
  กฎหมาย ข้อสัญญา ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานผลการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
  อย่างสมำ่าเสมอตามระยะเวลาที่กำาหนด หรือรายงานให้ทราบทันที หากมีประเด็นที่มีความสำาคัญหรือมีความร้ายแรง
 2)  ให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
 3) ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหาร ดังนี้
    กำาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานด้านธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ 
   ท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบและข้อบังคับภายในบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ
    เป็นที่ปรึกษา และแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและข้อบังคับภายในบริษัท 
   ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้แก่พนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
    รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมพนักงานของบริษัท เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 4) ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  รวมถึงการประเมินความเพียงพอ และการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติการ 
  เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง         
 5) เป็นหน่วยงานที่รวบรวม และจัดให้มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 6)  จัดทำารายงานการกำากับดูแลการปฏิบัติงานประจำาปี และบทวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถึงบทบาทหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งรกัษาความนา่เชือ่ถือทางการเงนิต่อผู้ถอืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ เชน่ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์
เปน็ตน้ โดยจะตอ้งดแูลระบบการจดัทำารายงานทางการเงนิ การตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการชำาระ
หนี้ และมีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้าและพนักงานด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ี้

1. ผู้ถือหุ้น
 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำาคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท 
 ที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมำ่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
 นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์และผู้มสีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ได้รบัทราบผา่นช่องทางตา่งๆ โดยมีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์สงักดัสำานกักรรมการในการใหบ้รกิาร 
 ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิิ
    การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
    รายงานประจำาปี (แบบ 56-2)
    เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

 นอกจากนั้น แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายงานบริหารแบรนด์ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

    ส่ือมวลชนต่างๆ ท้ังด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์

200 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



1) ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำาเนินงาน และตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น
  การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) จำานวน 8 คร้ัง
  การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำานวน 10 คร้ัง
  การเดินทางไปพบนักลงทุนภายในประเทศ (Road Show) จำานวน 2 คร้ัง
  การประชุมนักวิเคราะห์เพ่ือแถลงข้อมูลผลการดำาเนินงานรายไตรมาสให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 3 คร้ัง
  การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำานวน 1 คร้ัง 
  การเย่ียมชมกิจการ (Site Visit) จำานวน 1 คร้ัง
  การประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง

 ทั้งนี้ ยังมีบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท จำานวน 20 รายงาน
2) การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ/หรือการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำานวน 5 ครั้ง
3) การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท 
 และบริษัทย่อย ผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท 
 ซ่ึงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมท้ังหมด 85 ข่าว
4) การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
  รายงานประจำาปี
  แบบ 56-1
  งบการเงินของบริษัท
  รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี
  การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ :  นายวาริช มีเหมือน   
E-mail Address :  IR@lpn.co.th    
โทรศัพท์   :  (02) 285-5011

2. ลูกค้า

 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัยในโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านเว็บไซต์ 
 ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ท่ีต้องการข้อมูลท่ีเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
ของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และบริษัทเช่ือว่าในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไป 
ต่างให้ความสำาคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำารายงานทางการเงิน 
ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญท่ีมีผลกระทบ 
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด 
และติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นใน 
การดำาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้ดำาเนินการเพ่ือให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสมำ่าเสมอ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้
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3. พนักงาน

 พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานท่ีประจำาท่ีสำานักงานใหญ่ตามโครงการต่างๆ ท้ังในกรุงเทพมหานคร 
 และต่างจังหวัดจะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกันผ่านระบบ Intranet รวมท้ังการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศ 
 ที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ WhatsApp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
    ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
    ข่าวหรือข้อมูลท่ีเก่ียวกับสวัสดิการต่างๆ
    ข่าวเก่ียวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนตำาแหน่ง การปรับตำาแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือพนักงานลาออก ข่าวพนักงานมีบุตร  
   และอื่นๆ เป็นต้น
    ข่าวท่ีเป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ข่าวเก่ียวกับภาษี ข่าวเก่ียวกับประกันสังคม เป็นต้น

4. ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง 
 ยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส 
 โดยจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์ 
 และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูง 
 โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง
  1. ประธานกรรมการบริษัท หรือ
  2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
  3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   ตามที่อยู่ต่อไปนี้
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
   1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
   หรือ E-mail Address : director@lpn.co.th หรือ Call Center : (02) 689-6888

 ท้ังน้ี บุคคลดังกล่าวจะดำาเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็น 
 หรือข้อแนะนำาด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

 โดยในส่วนพนักงาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระทำาท่ีไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง Whistleblower 
 ของบริษัท (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดท่ี 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

 ท้ังน้ี บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ และการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
 กับสังคม ส่ิงแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน เจ้าหน้ี ซ่ึงในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีของการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขัน 
 ทางการค้า รวมตลอดถึงบริษัทไม่มีกรณีของการถูกดำาเนินการใดๆ จากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานท่ีกำากับดูแลกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลท่ีเป็นเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะเวลาท่ีหน่วยราชการต้องการให้บริษัทต้องดำาเนินการ

 อน่ึง บริษัทได้จัดทำารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปี 2562 เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมต่อกลุ่ม 
 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมท้ังถ่ายทอดแนวคิดการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความย่ังยืนท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัท โดยอ้างอิง 
 ตามมาตรฐานรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) ในแบบหลัก (Core) ซ่ึงสามารถ Download จาก www.lpn.co.th  
 หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

202 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ท้ังในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดสำาหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ทำาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำานวยความสะดวก 
 ให้กับผู้ถือหุ้นในการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ในการกำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำาหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำาการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำาหนด 
 ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น.-17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 
 28 มีนาคม 2562 สถานที่ประชุมคือ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยเริ่มประชุมเวลา 09:30 น. โดยบริษัทได้ดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ 
 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และในปี 2562 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด     

3. บริษัทให้ความสำาคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำาหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนินงานกิจการของบริษัท โดยบริษัท 
 จะกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ/เพื่อทราบ/เพ่ือรับรอง โดยในแต่ละวาระท่ีเสนอในหนังสือ 
 นัดประชุม จะมีความเป็นมาซ่ึงจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน 
 พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ยกตัวอย่างในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีวาระสำาคัญๆ เช่น
   วาระเก่ียวกับกรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
   วาระเก่ียวกับการจัดสรรกำาไรและการจ่ายเงินปันผล ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผล 
  และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วน 
 ถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด อีกท้ังยังมีการเผยแพร่ 
 จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ 
 มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th     

5. ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปี 
 บัญชีของบริษัท บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียด 
 ความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
   วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
   สำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
   รายงานประจำาปีพร้อมด้วยงบการเงิน/รายงานความย่ังยืน
   วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณาอนุมัติ เพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง พิจารณาแต่งต้ัง เป็นต้น
   วาระแต่งต้ังกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออก 
 จากตำาแหน่งตามวาระ เช่น ช่ือ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัติการทำางานในปัจจุบันและในอดีต จำานวนบริษัท 
 จดทะเบียนและบริษัทท่ัวไปท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการ ความเช่ียวชาญในงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีน้ันๆ ปีท่ีเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 
 การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีท่ีผ่านมา ข้อมูลประกอบ 
 การพิจารณาเลือกต้ังในกรณีท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
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   วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
  เปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
   วาระแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนเปรียบเทียบ 3 ปี และความเห็น 
  ของคณะกรรมการตรวจสอบ
   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
   วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
   เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ 
  ประชุมผู้ถือหุ้น
   ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
   แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีกำาหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) ท้ังน้ี บริษัทได้จัดทำาหนังสือมอบฉันทะตามแบบ 
  ประกาศของกระทรวงพาณชิย์ ซ่ึงมี 2 แบบ คือ แบบ ข. และแบบ ค. โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ 
  ของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 นอกจากน้ี บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง

6. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใด 
 คนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้  

7. บริษัทกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง  

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
 การลงทะเบียนที่บริษัทกำาหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำานักงาน 
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้

9. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและข้อบังคับ 
 เกีย่วกบัการประชมุผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื www.lpn.co.th ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษเปน็การลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมอยา่งนอ้ย 30 วนั 
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำาคัญต่างๆ อย่างพอเพียง โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งล่วงหน้าก่อน 
 วันประชุมเป็นเวลา 31 วัน

10. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
 ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังท่ีได้เริ่ม 
 การประชมุแลว้ โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาและยงัไมไ่ดล้งมต ิพรอ้มนบัเปน็องคป์ระชมุตัง้แตว่าระทีเ่ขา้รว่ม 
 ประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

 โดยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2562 เม่ือวนัท่ี 28 มนีาคม 2562 บรษิทัมอบหมายโดยบรษิทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
 (TSD) ได้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

11. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดก้ำาหนดให้มขีัน้ตอนในการประชมุอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และคำานงึถงึความสะดวก สทิธแิละความเทา่เทยีมกนั 
 ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอ เพื่ออำานวย 
 ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

 ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ไว้ 
 บนแบบลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะ เพือ่ใหข้ัน้ตอนการลงทะเบยีนเปน็ไปอยา่งรวดเรว็ โดยในชว่งการลงทะเบยีน บรษิทัไดจ้ดัใหม้จีดุตรวจ 
 เอกสารสำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และในกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำาหรับปิดหนังสือ 
 มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

204 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 รับทราบจำานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม วิธีการประชุม ขั้นตอน 
 และวิธีการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

13. ในการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ ประธานกรรมการบรษิทัซึง่ทำาหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุจะกลา่วแนะนำาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุตา่งๆ 
 คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งตัวแทนของผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น 
 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุม 
 ทำาหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำาดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำาหรับการนำาเสนอ 
 ประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม  

 ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
 และบริษัทย่อย พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

 นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง 
 พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม                       

 โดยในปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจำานวน 12 คน และคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยคิดอัตรา 
 การเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100%

14. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

15. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 
 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียด 
 เกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

16. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีข้อมูล           
 ที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง บริษัทได้กำาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับ 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

18. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 
 (ประเทศไทย) จำากดั ซึง่เคยเปน็บรษิทัทีเ่คยใหบ้รกิารโปรแกรมในนามบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำากดั มาใช้ในการลงทะเบยีน 
 และตรวจนับ องค์ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

 ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ไว้บนแบบ 
 ลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะ เพือ่ใหข้ัน้ตอนการลงทะเบยีนเปน็ไปอยา่งรวดเรว็ โดยในชว่งการลงทะเบยีน บรษิทัไดจ้ดัให้มจีดุตรวจเอกสาร 
 สำาหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และในกรณทีีม่อบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้รว่มประชมุแทน และจดัเตรยีมอากรแสตมปส์ำาหรับปดิหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 ไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนตลอดการประชุม  

19. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำาดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้ง 
 ให้ผูถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ หากจะมีการเพิม่วาระเพือ่พจิารณาเรือ่งอืน่ นอกเหนอืจากทีก่ำาหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ จะตอ้งไดร้บัอนมุตั ิ
 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

20. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ 
 ก่อนลงมติ
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21. บริษัทได้ดำาเนินการจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
 ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ทั้งน้ี ในปี 2562 ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 บริษัทได้ดำาเนินการแจ้งมติท่ีประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม คือ วันท่ี 28 มีนาคม 2562 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม 
 การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำาถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

22. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดำาเนินการบันทึก 
 ในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำาคัญประกอบด้วย
   ข้ันตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
   รายช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมเข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
  ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
   มติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซ่ึงประกอบด้วยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
   ประเด็นคำาถามของผู้ถือหุ้น รวมท้ังช่ือ-นามสกุล และคำาตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

23. การออกเสียงคะแนนกระทำาโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ 

24. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

25. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน สำาหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
 และยังไม่มีการลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

26. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำาเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสมำ่าเสมอและทันเวลา 
 โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำาข้อมูลที่สำาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ 
 ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th

27. บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

 ทัง้นี ้สำาหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำาป ี2562 บรษิทัไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอระเบยีบวาระการประชมุทีส่มควรไดร้บัการพจิารณาจาก 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
 โดยผา่นระบบการเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั คอื www.lpn.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้ คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อระยะเวลาได้สิ้นสุดลง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระ 
 การประชุมแต่อย่างใด

28. บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระ 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำาถามนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาตอบคำาถาม 
 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจำาปี 2562 บรษิทัไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทีม่สีทิธเิข้ารว่มประชมุแสดงความคิดเหน็ หรอืสง่คำาถามลว่งหนา้ 
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ระหว่างวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง 
 วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยแจ้งผ่านให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.lpn.co.th หมวดนักลงทุน 
 สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำาถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

29. เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางในการเดินทาง 
 มาประชุมซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง โดยได้ทำาแผนที่สถานที่ประชุม รถเมล์สายที่ผ่าน และการเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร 
 และได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางเรื่อง 
 ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

206 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



1) คณะกรรมการบริษัทควรกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
 ท้ังน้ี เก่ียวกับกรณีน้ี คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกข้อท่ีตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทยกำาหนด ยกเว้นวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเท่าน้ัน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 
 มีความเห็นว่าวิธีการคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มี 
 การกระทำาใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้งกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2) บริษัทควรกำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
 ปัจจุบันในส่วนของบริษัท มีกรรมการอิสระจำานวน  3 คน ท่ีมีวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี 
 คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความ 
 สามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ รวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
 ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี  

3) คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  
 ปัจจุบันในส่วนของบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำานวน 5 คน มีกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ซ่ึงถือว่ามากกว่า 
 คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 เป็นกรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีเป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า 
โดยบริษัทมีแนวทางในการดำาเนินการท่ีชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำาหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
และบริษัทย่อย โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำางานของพนักงานเพ่ือป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เป็นต้น

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย 
และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เน่ืองจากเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พ้ืนฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ท้ังน้ี พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกัน 
และปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน รวมท้ังปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีการงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และได้กำาหนดเพ่ือให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติ
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 

จะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการ 

ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและได้กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อนำาไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง 

ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” รวมทั้งการปลูกจิตสำานึก

ด้านความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกสายงาน พร้อมส่งต่อไปยังผู้พักอาศัยในชุมชน “ลุมพินี” ตามแนวคิด From Corporate Environment & 

Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility และได้ตั้งงบประมาณในการดำาเนินการสู่เป้าหมายให้เป็นสัดส่วน

ต่อยอดขายของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำาเนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

เหลือสังคม และไม่มุ่งหวังผลกำาไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ สถาบัน แอล.พี.เอ็น. และ

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด”) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

บุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส ตามลำาดับ

ทั้งนี้ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโดยสาระสำาคัญซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ 

 1. นโยบายภาพรวม 

 2. การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 

 3. การดำาเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 4. CSR in Process CSR after Process และ CSR as Process 

  รายละเอียดในประเด็นดังกล่าวข้างต้น อยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.lpn.co.th ในหมวด 

  นักลงทุนสัมพันธ์ 

 5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
คอร์รัปชัน (Corruption) ในที่นี้หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ถูกต้อง

และเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่ง 

ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำาได้

ส่วนใหญ่หมายถึง ธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบการในทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทยถูก

จัดอันดับของปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ เกิดจากจิตสำานึกของการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการและจิตสำานึก 

ดา้นจรยิธรรมของเจา้หนา้ทีภ่าครฐั ซึง่สง่ผลเสยีใหก้บัการเตบิโตทางระบบเศรษฐกจิและภาพลกัษณข์องประเทศอยา่งสงูในนโยบายของผูป้ระกอบการ

อสังหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครฐัหลายสว่นงาน บรษัิทเองไดม้นีโยบายในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั โดยกำาหนดใหก้ารดำาเนนิงานทกุกระบวนการ

อยู่ในขอบเขตของกฎหมายอยา่งเครง่ครัดเพือ่หลกีเลีย่งการเจรจาตอ่รอง ไมว่า่ในกระบวนการขออนญุาตปลกูสรา้ง ระหวา่งกอ่สรา้ง หรอืกระบวนการ

โอนกรรมสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งถ้าเกิดกรณีผิดพลาดเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ก็ให้รับบทลงโทษจากภาครัฐ โดยไม่ต้องมีการวิ่งเต้นเพื่อให้พ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้มีการลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวนี้จะบรรจุในคู่มือพนักงาน และจะมีการอบรมให้แก่พนักงาน 

เข้าใหม่ รวมตลอดถึงมีการทดสอบอย่างสมำ่าเสมอ โดยสรุปดังนี้
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1. คำานิยาม

 คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 

 ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือให้ได้มา 

 หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 

 ให้กระทำาได้

2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

 - ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

 - สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสมำ่าเสมอ

 - ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำาหนดในการดำาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อกำาหนดทางกฎหมาย

3. แนวทางการปฏิบัติและดำาเนินงาน

 3.1 กรรมการบริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

 3.2 พนักงาน LPN ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับ LPN โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับ 

  บัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ

 3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานท่ีแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่ได้กำาหนด 

  ไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ 

  (Whistleblower Policy)

 3.4 ผู้ที่กระทำาคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ได้กำาหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น

 3.5 บริษัทจะทำาการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติ 

  ตามนโยบายนี้

 3.6 บริษัทจะต้องอบรมและรักษาค่านิยมองค์กร (CLASSIC) ในหัวข้อ I-Integrity ให้พนักงานตระหนักในด้านคอร์รัปชันอย่างสมำ่าเสมอ 

  และต่อเนื่อง

 3.7 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำาแหน่ง การฝึกอบรม 

  การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงานให้ชัดเจน

 3.8 เพื่อความชัดเจนในการดำาเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน LPN 

  ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

  - ของกำานัล การเลี้ยงรับรอง การให้ มอบ หรือรับของกำานัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำาหนดในคู่มือและจรรยาบรรณ 

   ของพนักงาน

  - เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง 

   ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำาเนินธุรกิจทุกมิติ และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไป 

   ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจฉบับใหม่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการบริษัทและพนักงาน ซึ่งในจรรยาบรรณฉบับนี้ ได้บรรจุเกี่ยวกับการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน นโยบายเกี่ยวกับของกำานัลและการเลี้ยงรับรอง รวมถึงคณะกรรมการบริหารได้ออกประกาศฉบับท่ี สทม. 053/2559 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเกี่ยวกับรายการบริจาคเงิน 

เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

อนึง่ การประเมนิการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั เปน็แนวคดิหน่ึงทีใ่ชใ้นการประเมนิการดำาเนนิการความยัง่ยนืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ตา้นการทจุริต แบ่งออก 

เป็น 5 ระดับ (Anti-Corruption Index) ซึ่งแสดงในลักษณะ Progress Indicator ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 Committed คำามั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กร โดยมติและนโยบายของคณะกรรมการ

 ระดับที่ 2 Declared ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม

 ระดับที่ 3 Established การกำาหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสาร และการฝึกอบรม การดำาเนินการ 

    ตามนโยบาย และทบทวนความเหมาะสม

 ระดับที่ 4  ได้รับ Certified หรือได้ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ความอิสระจากหน่วยงานภายนอก

 ระดับที่ 5  นโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ
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ดังนั้น จากการที่บริษัทได้ลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

Council) นั้น ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ย่ืนขอรับรองในระดับ 4 (Certified) ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการตอ่ตา้นการทจุรติประจำาไตรมาสที ่4/2559 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2560 ไดม้มีติให้การรบัรองบรษัิทเปน็สมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2562

ดงันัน้ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 4/2562 เมือ่วนัท่ี 7 สงิหาคม 2562 จงึไดม้มีตอินมุติัให้บรษัิทดำาเนนิการยืน่ตอ่อายกุารรบัรองในระดบั 4 

(Certified) ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษัทได้ยื่นต่ออายุการรับรองไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำาไตรมาสที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี 

นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารภายใน

บรษิทัมวีธิกีารเพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รท้ังบรษิทัและบรษิทัยอ่ยรว่มกนัในการปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน โดยใช้วิธีการหลาย

ชอ่งทางดว้ยกนั อาท ิการอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานทกุระดบัและบรรจเุปน็หลกัสตูรของการปฐมนเิทศพนกังานใหม ่โดยทกุครัง้จะตอ้งมีการทดสอบ

ความรู้หลังจากการอบรม และนอกเหนือจากการกำาหนดนโยบายแล้ว บริษัทได้มีการประเมินผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงด้าน 

การคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน 

เหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งน้ี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกำาหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการ 

ดำาเนนิงานเปน็ไปตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และไดพ้ฒันาเครือ่งมอืช่วยลดโอกาสในการเกดิคอรร์ปัชนัผา่นการประกาศ  โดยเปดิเผยให้ทุกคน 

ในองค์กรได้รับรู้ และการจัดช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำาทุจริต หรือการกระทำาผิดต่อระเบียบข้อบังคับ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
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นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ 
(Whistleblower Policy)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล 

หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ

บริษัทย่อย และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี้

1.  คำาจำากัดความ

 ผู้ร้องเรียน หมายถึง พนักงานของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 

 จำากัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำา พนักงานรายวัน พนักงานจัดจ้างพิเศษ ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการ 

 ตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง

2.  เรือ่งทีร่อ้งเรยีน หรอืใหข้อ้มลู คือ เรือ่งทจุรติ ผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืจรรยาบรรณท่ีสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง ภาพลกัษณ ์คา่นยิม 

 ฐานะทางการเงิน หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำาเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง

3.  ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล คือ

 -  ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

 -  ผ่านทาง Email ของผู้รับข้อมูล หรือส่งให้ช่องทาง Director@lpn.co.th

 -  WhatsApp และ LINE

4.  แนวทางการร้องเรียน

 -  ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหน่ึงช่องทางและไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำาให้ผู้รับข้อร้องเรียน 

   สามารถแจ้งผลการดำาเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

 -  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควร 

   เชื่อว่ามีการกระทำาเกิดขึ้นจริงตามที่ให้ข้อมูล รวมท้ังควรแจ้งช่องทางในการสื่อสารกลับ เพื่อให้สามารถแจ้งผลการดำาเนินการในเรื่องที่ 

   ร้องเรียนให้ทราบได้ ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ

5.  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน

 - ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำาเนินการด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคลดำาเนินการแทนตน

 - หากตรวจสอบว่าเป็นจริง ถ้าเป็นเรื่องสำาคัญที่กระทบต่อช่ือเสียง ค่านิยม ภาพลักษณ์ ให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 

   และนำาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำาดับต่อไป เพื่อพิจารณาดำาเนินการ หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดของบริษัท
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6.  การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูล

 - การคุ้มครองจะเกิดข้ึนทันทีท่ีผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบาะแส

 - ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจำาเป็น โดยคำานึงถึงความเสียหาย ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

 - กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำาหนดมาตรการ 

  คุ้มครองท่ีเหมาะสม หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้ม 

  จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายและไม่ปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ  

บริษัทมีนโยบายการรับฟังข้อร้องเรียนและดำาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด และมีแนวทางการปฏิบัติในการรักษา 

ความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือต้องการเสนอความคิดเห็น 

สามารถแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ ผ่านช่องทางได้หลายช่องทาง ดังนี้

 -  แจ้งมายังประธานกรรมการบริหารโดยตรง 

 -  แจ้งผ่าน WhatsApp ตรงถึงประธานกรรมการบริหาร 

 -  ส่งข้อร้องเรียนมายังกล่องรับข้อคิดเห็น (Suggestion Box) ซ่ึงต้ังภายในบริษัท 

 -  ส่งมายังตู้ไปรษณีย์เฉพาะ คือ ตู้ ปณ. 21 ปณศ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ สำานักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) ร่วมกับฝ่ายส่่งเสริมคุณค่าองค์กร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปข้อมูลเพื่อส่งให้คณะกรรมการ

บริหารพิจารณา

ในปี 2562 มีข้อร้องเรียนท้ังหมดจำานวน 8 เร่ือง โดยได้ดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการแล้ว ไม่มีเร่ืองท่ีขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท โดยท้ังหมดเป็นข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการกระทำาผิดวินัยท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับการทำางานและประกาศ 

ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 - ไม่พบการกระทำาความผิด จำานวน 2 เร่ือง

  การดำาเนินการ คือ ส่ือสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบ

 - กระทำาผิดวินัยท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับและประกาศของบริษัท โดยไม่เป็นความผิดในทางวินัยอย่างร้ายแรง จำานวน 6 เร่ือง

  บทลงโทษ คือ การตักเตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร

ท้ังน้ี บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีผ่านมาในทุกช่องทาง สอบสวนข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และนำาบทสรุปนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือพิจารณากำาหนดบทลงโทษ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำาหรับกรณีท่ีพบว่ากระทำาความผิดจริง แต่หากดำาเนินการสอบสวนแล้วไม่พบ

การกระทำาความผิด ก็จะมีการส่ือสารผลการดำาเนินการในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ รวมถึงมีการส่ือสารให้พนักงานได้ตระหนัก 

ถึงความสำาคัญของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
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การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 การกำาหนดให้ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรที่จะต้องมีการบริหารจัดการ

2 การประเมนิความเสีย่งและการรายงานผล โดยการใหท้กุฝา่ยในบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัในเครอื รว่มกันประเมนิความเสีย่งในฝา่ยของตนเอง  

 ไตรมาสละ 1 ครั้ง หลังจากนั้น ให้ทำาการรวบรวม และนำาเสนอความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

3 การจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำาดับความเสี่ยง เพื่อกำาหนดแนวทาง 

 และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4 การสื่อสาร โดยจัดให้มีการสื่อสารการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติ

5 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในทุกกรณี จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ

ปี 2537
 บริษัทได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2537 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 16 ท่าน ได้แก่

 1. นายจำาลอง รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ประธานกรรมการ

 2. นายพงส์ สารสิน รองประธานกรรมการ

 3. นายปกรณ์ ทวีสิน รองประธานกรรมการ

 4. นายทวีชัย จิตตสรณชัย ประธานกรรมการบริหาร

 5. นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ กรรมการอิสระ

 6. นายโมรา บุณยผล กรรมการอิสระ

 7. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ

 8. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการ

 9. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการ

 10. นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา กรรมการ

 11. นายชาลล์ส เย กวอง ลี  กรรมการ

 12. นายสมเกียรติ ตั้งถาวร กรรมการ

 13. ผศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ

 14. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ

 15. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

 16. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

ปี 2540
 นายจำาลอง รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ขอลาออกจากประธานกรรมการ เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ และนายพงส์ สารสิน ขอลาออกจากกรรมการ 

 เนื่องจากภารกิจในขณะนั้นทำาให้ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มที่ คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญนายโมรา บุณยผล เข้าดำารงตำาแหน่งประธาน 

 กรรมการแทน

ปี 2541
 นายปกรณ์ ทวีสิน ขอลาออกจากกรรมการอิสระ เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กับบริษัท นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ขอลาออกจากกรรมการอิสระ เนื่องจากภารกิจท่ีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญ 

 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

ปี 2543
 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในการกำากบัดแูลกิจการ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เมือ่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์  2543 

 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้กำาหนดขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายนามคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ ดังนี้

 1. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

 โดยมี นางนวนุช จินตพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ปี 2544
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งครบวาระการทำางาน 2 ปี ให้เข้า  

    ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ปี 2545
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ให้ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท

ปี 2547
 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. Director Certification Program

 2. Board Performance Evaluation

 3. Finance for Non-Finance Directors

 4. Director Accreditation Program

 5. CEO Performance Evaluation

 6. New COSO Enterprise Risk Management

ปี 2548
 ศาสตราจารย์โมรา บุณยผล ประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ครั้งที่ 4/2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2548

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังนายอมรศักด์ิ นพรัมภา ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2548

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมให้ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหน่ึงระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2549 

 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

 1. ศาสตราจารย์ศิริ  เกวลินสฤษดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์  กรรมการตรวจสอบ

 4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการตรวจสอบ

ปี 2549
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2549 มีมติแต่งต้ังนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

 แทนนายทวีชัย จิตตสรณชัย ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549

 แต่งตั้งศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายทวีชัย จิตตสรณชัย ให้ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี  

 25 เมษายน 2549

 แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549 แต่งตั้งนายอมรศักดิ์ นพรัมภา 

 และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบตามลำาดับ แทนศาสตราจารย์ศิร ิ

 เกวลินสฤษด์ิ และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ท่ีขอลาออก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2549 และมีกำาหนดวาระถึงวันท่ี 30 เมษายน 2551 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายอมรศักดิ์  นพรัมภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล  กรรมการตรวจสอบ

 แต่งตั้งนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549
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ปี 2550
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร
 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 และเป็นครั้งแรกท่ีบริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการ 

 ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา หลังจากเสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแนวทาง 
 ในการพัฒนาและบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
 บริษัทยังคงนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1. Director Certification Program 
  2. Director Accreditation Program 
  3. Role of the Chairman Program  
 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนำาเสนอภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง และการ 

 บริหารความเสี่ยง รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และมีการส่งมอบจรรยาบรรณของกรรมการ รวมทั้งได้พาไป 
 เยี่ยมชมโครงการของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจการดำาเนินธุรกิจในเชิงลึกอีกด้วย
 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ได้แก่

  1. ความพร้อมของกรรมการ 
  2. การกำาหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making) 
  3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) 
  4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
  5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำาเนินการ (Financial Reporting)
  6. การประชุมคณะกรรมการ

  7. อื่นๆ ได้แก่ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

ปี 2551
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งครบวาระการทำางาน 2 ปี ให้เข้าดำารง 

 ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติดังต่อไปนี้คือ

     1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อดำารงตำาแหน่งต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1.1 นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท
 1.2 ศาสตราจารย์ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท
 1.3 นายอมรศักดิ์  นพรัมภา กรรมการบริษัท
 1.4 นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ดังม ี
 รายนามต่อไปนี้
 2.1 นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2.2 นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ
 2.3 นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 จำานวน 7 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้
  1.  นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  2. นายทวีชัย  จิตตสรณชัย
  3.  นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์
  4.  นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล
  5.  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์
  6.  นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข
  7.  นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์

216 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



ปี 2552
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติแต่งตั้ง

 1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นางยุพา  เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร
 4. นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 กรรมการบริษัท ได้แก่ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

 Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2552 วันท่ี 17 ธันวาคม 2552 มีมติให้ดำาเนินโครงการประเมินผลกรรมการบริษัท ประจำาปี 2552 

 โดยแบ่งเป็น
 1. ประเมินผลกรรมการบริษัททั้งคณะ
 2. ประเมินผลกรรมการบริษัทรายบุคคล
 3. ประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ปี 2553
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 มีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับ 

 ดำารงตำาแหน่งตามเดิม ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นางจงจิตต์  ฐปนางกูร กรรมการบริษัท
 3. นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 5. นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

ปี 2554
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับ 

 ดำารงตำาแหน่งตามเดิม ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายปกรณ์  ทวีสิน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 3. นายอมรศักดิ์  นพรัมภา กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
 4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
    กรรมการอิสระ 

 5. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

ปี 2555
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ 

 ไม่ขอดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงมีจำานวนทั้งสิ้น 13 คน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความ 

 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแต่งตั้งนายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” 

 เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยองค์คณะ 
 ของคณะกรรมการยังคงเป็นชุดเดิม
 บริษัทได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด โดยการขายหุ้นสามัญให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

 จำากัด (มหาชน)
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ปี 2556
 นางยุพา เตชะไกรศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด เนื่องจากบริษัทได้ขอถอนตัว 

 จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด ในปี 2555

ปี 2557
 นายเทพ รุง่ธนาภริมย ์ไดข้อลาออกจากการเปน็กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล และกรรมการ 

 อิสระ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จึงมีมติแต่งตั้ง 
 นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แทน นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ โดยมี 
 วาระการดำารงตำาแหน่งเท่าที่คงเหลืออยู่ของนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
 นายปกรณ์ ทวีสิน แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลนับตั้งแต่ 

 วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 จึงได้มีมติแต่งตั้งการดำารงตำาแหน่ง 
 ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้
  1. แต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ดำารงตำาแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์
  2. แต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
  3. แต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
       และบรรษัทภิบาล
  4. แต่งตั้ง นายทวีชัย จิตตสรณชัย ดำารงตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายจรัญ เกษร ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทน 

 นายปกรณ์ ทวีสิน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าที่คงเหลืออยู่ของนายปกรณ์ ทวีสิน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ปี 2558
 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 โดยเป็น 

 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นการเสนอขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่  
 ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทเสนอขายในกรณีจำากัด จำานวน  2 คร้ัง วงเงินรวม 850,000,000 บาท 

 (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ปี 2559 
 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 จำานวน 

 5 ครั้ง วงเงินรวม 750,000,000 บาท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัท ดำารง 

 ตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัทและ 

 กรรมการอิสระ ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 นายทวีชัย จิตตสรณชัย กรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 นายทวีชัย จิตตสรณชัย กรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลนับต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 

 2559 เป็นต้นไป

ปี 2560 
 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 จำานวน 3 ครั้ง 

 วงเงินรวม 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท  

 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ

218 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีมติเข้าร่วมทุนกับ บจก.นายณ์ เอสเตท บมจ.ชีวาทัย บจก.ช.การช่าง 
 เรียลเอสเตท และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เป็นบุคคล ในการจัดตั้ง บจก.กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัย 
 สำาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำาบลกมลา อำาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยบริษัท 
 มีสัดส่วนของการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ของเงินลงทุนทั้งหมด 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2560 ได้มอีนมัุตกิารปรบัโครงสรา้งธรุกจิของ บจก. ลมุพนิ ีโปรเจค มาเนจเมนท ์

 เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลดสัดส่วนการถือครองหุ้นจากเดิมอัตราร้อยละ 99.93 ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 52 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามา 
 และดำาเนินการเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุน ดังนี้
 - ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
 - มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้ดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 จากเดิม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ปี 2561
 ศาสตราจารยศิ์ร ิเกวลนิสฤษดิ ์ไดข้อลาออกจากการเปน็รองประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการอสิระ โดยมผีลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2561 

 เป็นต้นไป
 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 แต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

 1) แต่งตั้ง นายเกริก  วณิกกุล ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
      และกรรมการอิสระ
 2) แต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท
 3) แต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 4) แต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561เป็นต้นไป
 นางจงจิตต์ ฐปนางกูร และนายจรัญ เกษร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

 1) แต่งตั้งนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ  ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน (Chief Finance Officer: CFO)
 2) แต่งตั้งนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน  ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer: CSO)
 แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ ประกอบดว้ยนายโอภาส ศรพียคัฆ์ นายอภชิาต ิเกษมกลุศริ ิและนายสรุวฒิุ 

 สุขเจริญสิน โดยมีนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดเดิม ประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 

 นายสรุวฒุ ิสขุเจรญิสนิ นายจรญั เกษร นางสาวสมศร ีเตชะไกรศร ีนายพร วริฬุรกัษ์ นางสาวสรุสัวด ีซือ่วาจา และนายประพนัธ์ศกัดิ ์รกัษ์ไชยวรรณ 
 โดยมีนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 จำานวน 2 ครั้ง 

 วงเงินรวม 980,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
 บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก Bureau Veritas Certification ดังนี้

 1) บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2) บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
 3) บริษัท แอล.พี.ซี. วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด”) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน  
  ISO 9001:2015
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการเงิน 

 วงเงินสูงสุดในการซ้ือหุ้นคืน 400,000,000 บาท(ส่ีร้อยล้านบาทถ้วน) กำาหนดจำานวนหุ้นที่จะซื้อคืน 42,000,000 หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำาหนดระยะเวลา 

 ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 219



ปี 2562
 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และวงเงินตามท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ี 

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้

 - แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน    จำานวน 1,168,000,000 บาท 

 - แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  จำานวน 1,000,000,000 บาท 

  เป็นวงเงินรวม    จำานวน 2,168,000,000 บาท

 บริษัทได้ทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท นายณ์เอสเตท จำากัด และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในชื่อบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด มีวัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาเป็นอาคาร ให้เช่า บนที่ดินที่ได้เช่าระยะยาว บริเวณถนนพระราม 4 เป็นเงิน 1,452 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านบาท) 

 โดยบริษัทมีสัดส่วนของการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด ประมาณ 3,791 ล้านบาท บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาท)

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 

 จำานวน 21,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวิธีการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำาหนด 

 ระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง 

 กับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไข เพ่ิมเติมตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

 Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในระดับ 4 (Certified)
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการผู้จัดการ

รอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการบริษัท

สำานักตรวจสอบ

สายงานบริหารการเงิน

การเงิน สื่อสารองค์กร บริหารงานขาย 1 สำานักกรรมการ

บัญชี บริหารประสบการณ์ลูกค้า

พัฒนาแบรนด์

บริหารงานขาย 2 สำานักกฎหมาย

บริหารงานขาย 3 สำานักสารสนเทศ

ธุรการ

สายงานบริหารการขายสายงานบริหารแบรนด์

สำานักส่งเสริมจริยธรรม

สถาบัน แอล.พี.เอ็น. สำานักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร

สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สายงานสนับสนุน

สังคมและสิ่งแวดล้อม



เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ดังน้ัน องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ “นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ หรือ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หรือ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการสองในสามคนน้ี 
ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึง
เป็นผู้กำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและบริษัท รวมท้ังมีหน้าท่ีสำาคัญในการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์บริษัท ข้อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 21 มิถุนายน 2559 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

อำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการอิสระ จำานวน 5 คน

 (คิดเป็นร้อยละ 42) ประกอบด้วย

 1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

 2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

 3) นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

 4) นายเกริก  วณิกกุล

 5) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวัน

ที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำาหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน   

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 9 คน  

 (คิดเป็นร้อยละ 75) ประกอบด้วย 

 1)  นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

 2)  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

 3) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

 4)  นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

 5)  นายเกริก  วณิกกุล

 6)  นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

 7)  นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

 8)  นางยุพา  เตชะไกรศรี

 9) นายคัมภีร์  จองธุระกิจ

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 3 คน

 (คิดเป็นร้อยละ 25) ประกอบด้วย 

 1)  นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

 2) นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

 3) นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน
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คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวนท้ังส้ิน 12 คน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
ของกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีรายนามดังน้ี
1.   นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.   นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3.   นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข รองประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4.   นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
5.   นายเกริก วณิกกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
6. นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
7.  นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8.  นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9.  นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10.  นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี  เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



บริษัทได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. ปฏบิตัหินา้ทีใ่ห้เปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษัิท และมตท่ีิประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยความซือ่สตัย ์สจุรติ ระมัดระวงั และมคีวามรบัผดิชอบ 
 อย่างสมำ่าเสมอ และดำาเนินการโดยการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพ่ือกำากับทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร 
 ของบรษิทัและบรษิทัย่อยดำาเนนิงานตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มูลคา่ทีเ่หมาะสมใหแ้กบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ 
 อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5.  จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสมำ่าเสมอ
6.  จัดให้มีการกำากับดูแลให้มีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสมำ่าเสมอ
7.  จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
 ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท
9. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. กำากับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและ 
 บริษัทย่อยในทางมิชอบ
11. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติกฎบัตร 
 คณะกรรมการชุดย่อย รวมตลอดถึงติดตามผลการดำาเนินงานและรับทราบรายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
12. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และกำาหนดอำานาจ หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร หรอืมอบหมาย 
 ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 
13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัท
15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
16. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและ 
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมท้ังติดตามผลการประเมิน  
 เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ
18. พิจารณาแผนสบืทอดและแผนพฒันาผู้บรหิารระดับสงูของบรษิทัและบรษัิทย่อย และกำากบัดแูลใหมี้การประเมินผลการปฏบิตังิานเปน็ประจำาทุกปี 
 รวมตลอดถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน
19. มีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบ และรายงาน 
 การเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์
20. ในกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาหรือกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำาขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กรรมการมีหน้าท่ี 
 ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
 21. กำาหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำาหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และพิจารณา 
 สรุปผลการดำาเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาและติดตามงานดังต่อไปนี้
 22.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินการด้านกลยุทธ์ของบริษัทย่อย ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สำาคัญ 
   ต่อความสำาเร็จในกลยุทธ์ของบริษัทย่อย หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทางกลยุทธ์ของบริษัทในเครือ
 22.2 ติดตามผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำาเนินงานไม่เป็นไป 
   ตามเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้จะตอ้งมกีารหารอืเพ่ือหาข้อแกไ้ขเปา้หมายดงักลา่ว และควรครอบคลมุในหลายๆ ดา้น ท้ังเปา้หมายในระยะสัน้ 
   และระยะยาว รวมทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

224 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 

การเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็นหน้าท่ีสำาคัญของกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำาเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทมีการกำาหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันในการกำาหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีในแต่ละปี ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยการประชมุในลักษณะนี้ในแตล่ะปีจะกำาหนดไวล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ยปลีะ 6 ครัง้ ซึง่จะเปน็การประชุมเกีย่วกับการพิจารณาผลการดำาเนนิงาน แผนการ
ดำาเนนิงาน พิจารณานโยบาย และกลยทุธข์องบรษิทั พจิารณางบการเงนิและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบับรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอืและบรษิทัรว่มทุน ท้ังนี ้
คณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษ ในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วน  

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- การกำาหนดแผนภูมิกลยุทธ์ การกำาหนดพันธกิจ การกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์  
- นโยบายบริหารความเสี่ยง
- โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย  
- แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำาปี   
- การติดตามและประเมินการดำาเนินงานประจำาปีและรายไตรมาส   
- งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
- งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และกำาไรขั้นต้น เป็นต้น

- ในการประชมุแต่ละครัง้จะมกีารกำาหนดวาระการประชมุไวอ้ยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิารรว่มกนักำาหนด 
 วาระการประชมุและพจิารณาเรือ่งเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยเปดิโอกาสให้กรรมการบรษัิทแตล่ะคน หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง สำานักกรรมการของบริษัทจะดำาเนินการ 
 จดัสง่จดหมายเชญิประชมุและเอกสารประกอบวาระการประชมุใหก้บักรรมการบรษิทัแตล่ะคนลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพือ่ใหก้รรมการบรษัิท 
 ไดม้เีวลาในการพจิารณาและศกึษาขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการประชมุอยา่งเพยีงพอ และในการประชมุแตล่ะครัง้จะมกีรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัยอ่ย  
 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชมุ เพือ่นำาเสนอขอ้มูลแกค่ณะกรรมการบรษิทั และรบัทราบ 
 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ในระหว่างการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการมารว่มประชุมไมน้่อยกว่ากึง่หน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจงึจะครบเปน็องคป์ระชมุ 
 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท 
 และผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  

- การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม  
 แม้ว่าข้อบังคับบริษัทจะกำาหนดองค์ประชุมขั้นตำ่าไว้ แต่คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
 ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบายข้ึน นอกเหนือจากท่ีกำาหนดไว้ว่าจำานวน 
 องค์ประชุมขั้นตำ่าของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท  

- ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำาคัญกับความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม 
 ประชุม หรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 225



พิจารณางบการเงินประจำาปี 2561 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาไตรมาส 1/2562

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาไตรมาส 2/2562

พิจารณาแผนธุรกิจปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาไตรมาส 3/2562 พิจารณาการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

พิจารณาผลการดำาเนินงานปี 2562 และอนุมัติแผนธุรกิจปี 2563

ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ สำานกักรรมการซึง่รบัผดิชอบในการจดัการการประชุมจะให้กรรมการบรษัิททุกคนประเมนิประสทิธภิาพ
ในการประชุมจำานวน 10 หัวข้อ ดังนี้

โดยจะนำาผลประเมินดังกล่าวแจ้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประชุมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำานักกรรมการจะรับผิดชอบในการจัดทำารายงานการประชุมและนำาเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ีประชุมและเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำานักกรรมการจะนำารายงานการประชุม 
ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำาหน้าท่ีประธานท่ีประชุมลงลายมือช่ือรับรอง 
ความถูกต้อง ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองและลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำานักกรรมการ 
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ 
การประชุมในลักษณะนี้จะกำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รู้จักโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านการก่อสร้าง ด้านการขาย ด้านการบริหารชุมชน เป็นต้น

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
เป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท 
จะกำาหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
เป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการหรือฝ่ายบรหิารอืน่ๆ เขา้ร่วมประชมุด้วย โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหก้รรมการที่ไมเ่ปน็ผู้บรหิารมโีอกาสทีจ่ะไดป้ระชมุระหวา่งกนัเอง 
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 
และนำาข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าจำานวน 7 ครั้ง และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำานวน 1 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.  ส่งจดหมายเชิญและแจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2.  ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญ
3.  ความชัดเจนและความเหมาะสมของวาระการประชุม
4.  การเริ่มประชุมตรงเวลาและการจัดสรรและควบคุมเวลาการประชุม
5.  อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
6.  คุณภาพของการเสนอของฝ่ายจัดการ
7.  การอภิปรายและการมีส่วนร่วมของกรรมการ รวมถึงคุณภาพของคำาถาม
8.  การคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการลงมติ
9.  การสรุปมติอย่างชัดเจน
10. การควบคุมการประชุมของประธานและการจัดการข้อขัดแย้ง

1

2

3

4

5

6

7

8

14

28

28

9

7

29

7

12

กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562

มีนาคม 2562

พฤษภาคม 2562

สิงหาคม 2562

สิงหาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

ประชุม
ครั้งที่ วันประชุม สาระสำาคัญของการประชุม
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กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

และกรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้    

หมายเหตุ:  จำานวนครั้งในการประชุมไม่รวมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ จำานวน 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยและฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงาน 
นำาเสนอขอ้มูลทีเ่ปน็ประโยชน ์และรบัทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหส้ามารถนำาไปปฏบัิตไิดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยท่ีเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีกรรมการ 
ผูจ้ดัการของบรษิทัยอ่ย รวมถงึฝา่ยบรหิารระดบัสงูของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย เพือ่นำาเสนอขอ้มลูและรายงานผล 
การดำาเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมสัญจร โดยเป็นการประชุมพร้อมกับการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทั้งด้านการขาย การตลาด การก่อสร้างและการบริหาร
ชุมชน นอกเหนือจากการรายงานผลการดำาเนินตามปกติ รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ดังนี้ 

1 โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ20 มิถุนายน 2562

ประชุมครั้งที่ สถานที่วันประชุม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

7/7

7/7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล        สุริยาภิวัฒน์

นายทิฆัมพร       เปล่งศรีสุข

นายขันธ์ชัย        วิจักขณะ

นายเกริก วณิกกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายพิเชษฐ       ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง
ในการเข้า
ร่วมประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น
(จำานวน
1 ครั้ง)

อัตราการเข้าร่วม
ประชุม

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85.71%

100%

100%

100%

100%

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 227



โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วม ดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

นายเกริก วณิกกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง จำานวนครั้ง
ในการเข้าร่วมประชุม

อัตราการเข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำานาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำางาน 
ที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำาเสนอบุคคลที่ 
เหมาะสมตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนจะนำาเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น เพือ่พจิารณาแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ และในกรณีที ่
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำาหน้าที่ในการพิจารณา
สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำาแหน่งที่ว่างลงได้ตาม 
ข้อบังคับของบริษัท

ทัง้นี ้ในปจัจบุนักรรมการบรษิทัทกุคนมคีณุสมบตัทิีห่ลากหลายและมคีวามรูค้วามชำานาญเฉพาะดา้นทีบ่รษิทัจำาเปน็ตอ้งม ีเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั
สามารถกำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1. ด้านวิศวกรรม   คือ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
2. ด้านสถาปัตยกรรม  คือ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์
3. ด้านการบริหาร  คือ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
4. ด้านบัญชีและการเงิน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายเกริก วณิกกุล นายวีระศักด์ิ วหาวิศาล นางยุพา เตชะไกรศรี และนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
5. ด้านกฎหมาย    คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายขันธ์ชัย วิจักขณะ และนายเกริก วณิกกุล
6.  ด้านที่ดิน    คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และนายขันธ์ชัย วิจักขณะ
7.  ด้านการตลาด    คือ นายคัมภีร์ จองธุระกิจ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

การสรรหา แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท
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อน่ึง วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดท่ี 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 11 กำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้    

“ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กำาหนดให้คณะกรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้
ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนั สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตำาแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากตำาแหนง่ หากมผีูอ้ยู่ในตำาแหนง่นานทีสุ่ดมากกว่า
จำานวนที่ต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” 

บริษัทมีผู้บริหาร 4 ลำาดับรายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 9 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำานวยการ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. นางปิยะนุช นาวีนวคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักตรวจสอบ
 3. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์และ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำากัด 
 4. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักสารสนเทศ
 5. นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาโครงการแนวราบระดับ Premium
 6. นายนกุล ตั้งประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักกฎหมาย
 7. นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน
 8. นางสาวนิตยา วงศ์ทวิลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์
 9. นางปนัดดา ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน

หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบโดยรวมของผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทั คอื การดำาเนนิงานให้เปน็ไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์พันธกจิ กลยทุธ ์และเป้าหมาย 
ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำาหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติ
ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

 1. ไม่มีประวัติการกระทำาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการทำารายการที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำาหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็น
ไปตามหลักการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ีปฏบิตัถิกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ดำารงตำาแหน่ง
เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
สนบัสนนุใหด้ำาเนนิการตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีพรอ้มปฏบัิตติามขอ้บงัคับและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนรบัผดิชอบการจดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยไดมี้การเปดิเผยคุณสมบัตแิละประสบการณข์องเลขานุการบรษิทัไวใ้นแบบรายงาน 
56-1 และรายงานประจำาปี
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ผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท



คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล เปน็ผู้เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาเปรยีบเทยีบกับอตัราคา่ตอบแทนของกรรมการของบรษัิทในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป    

ส่วนบำาเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2562 นั้น คิดคำานวณจากอัตราการเติบโตของยอดเงินปันผลผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำาเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำาเหน็จ
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความความเห็นชอบและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในส่วนของบำาเหน็จ
กรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม และขอไปพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และคณะกรรมการบริหาร 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ รวมทั้งไม่มีค่าตำาแหน่งในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัประจำาป ี2562 ทีไ่ดรั้บตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนในการปฏบิติัหนา้ที ่ไดแ้ก ่คา่พาหนะ คา่รบัรอง คา่เบ้ียเลีย้ง 
 ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 18) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินตามตำาแหน่งจำานวน 6,210,000 บาท และอนุมัติบำาเหน็จกรรมการ 
 ปี 2561 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงานของกรรมการบริษัท ในปี 2561 เป็นจำานวนเงินรวม 6,811,564.67 บาท ซึ่งคณะกรรมการ 
 บริษัทจะนำาไปจัดสรรกันเอง 

 ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา บำาเหน็จกรรมการจะคิดคำานวณตามอัตราการเติบโตหรือลดลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 
 แต่ในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทลดลงมาก จึงให้ปรับเพิ่ม 
 เงินปันผลเป็นอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากที่ควรเสนอให้จ่ายเพียง 0.45 บาท แต่ไม่ได้เสนอขอบำาเหน็จกรรมการเพิ่มตามเงินปันผลที่เปลี่ยนไป 
 คงให้ขอบำาเหน็จกรรมการในสัดส่วนที่เท่ากับการจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท 

 สำาหรับปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีขึ้น จึงเห็นควรขออนุมัติบำาเหน็จกรรมการเป็นจำานวนเงินดังกล่าวข้างต้น เพื่อชดเชย 
 กับที่ขอไว้น้อยเกินกว่าหลักการที่ถือปฏิบัติในปีก่อน และจะเป็นผลให้การจ่ายเงินปันผลกับบำาเหน็จกรรมการมีอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลง 
 ในสัดส่วนเดียวกันต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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6,811,564.67 บาท

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33

ของบำาเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2561

ตำาแหน่ง
บำาเหน็จกรรมการสำาหรับ

ผลการปฏิบัติงานปี 2561 แต่จ่ายในปี 2562
ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าตอบแทน
ประจำาตำาแหน่ง

230 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย



ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลปี 2562

หมายเหตุ:  1. บำาเหน็จกรรมการปี 2562 เป็นค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงานของกรรมการบริษัทในปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

 2. นายโอภาส ศรพียคัฆ ์ดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ เปน็กรรมการบรษิทัโดยตำาแหนง่ 

  และมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำาเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

  และกรรมการชุดย่อย

 3. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 4. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 5. นายจรัญ เกษร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 แต่นายจรัญ เกษร มีฐานะเป็นพนักงาน 

  ของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำาเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท 

 6. นายเกริก วณิกกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการ 

  อิสระ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

       7. นายวฒุพิล สรุยิาภวิฒัน ์ไดล้าออกจากตำาแหนง่ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล และไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ 

  รองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 8. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 

  1 กุมภาพันธ์  2561

 9. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์   

  2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561  

 10. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีฐานะ 

  เป็นพนักงานของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท   

 11. กรรมการอิสระของบริษทั จำานวน 5 คน คอื นายอมรศกัดิ ์นพรมัภา นายวฒุพิล สรุยิาภวิฒัน ์นายขนัธช์ยั วจิกัขณะ นายเกรกิ วณกิกลุ และนายวรีะศกัดิ ์

  วหาวิศาล ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ หรือตำาแหน่งใดๆ ในบริษัทย่อย ดังนั้น จึงไม่มีค่าตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจาก 

  ค่าตอบแทนตามตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำาเหน็จกรรมการตามที่ปรากฏในตารางค่าตอบแทนข้างต้น

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์
นายเกริก วณิกกุล
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
นางยุพา เตชะไกรศรี
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
นางจงจิตต์ ฐปนางกูร
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
นายจรัญ เกษร
นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

1,020,000
-

780,000
1,200,000
660,000
810,000
780,000
360,000
300,000
300,000

-
-
-
-
-

1,122,422.61
60,522.79

786,796.24
1,295,737.87
632,738.24
888,584.57
858,323.17
396,149.16
330,124.30
330,124.30

-
110,041.43

-
-
-

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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ชื่อกรรมการ ค่าตอบแทน
ปี 2562 (บาท)

บำาเหน็จกรรมการ
ที่จ่ายในปี 2562 (บาท)
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
 ประกอบด้วยการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำาปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานท้ังองค์กร ท้ังน้ี บริษัทยังไม่มี 
 นโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหารและรางวัลตอบแทนการทำางานของกรรมการ
บริหาร และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทั การดำาเนนิการตามนโยบาย
ที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัสภาวการณข์องเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม โดยจะนำาขอ้มลูทัง้ปปีจัจบุนัและเปรยีบเทยีบยอ้นหลงัไปใช้
ในการพิจารณา รวมตลอดถึงความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำาเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและรางวัลตอบแทนการทำางานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จัดการ และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคล
เดียวกันและมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน ดังนี้

 1) ภาพรวมในระยะสัน้ คอื การพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทัในแต่ละปีวา่ เปน็ไปตามนโยบายและแผนธรุกจิทีค่ณะกรรมการ 
  บริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ เปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 2) ภาพรวมในระยะยาว คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำาเนินงานได้อย่าง 
  ชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำาเนินงานให้อย่างทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ
 3) พิจารณาจากผลการดำาเนินงานในทุกมิติว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปีน้ันๆ เปรียบเทียบย้อนหลังกับปีท่ีผ่านมา 

กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเติบโตจากการเป็นพนักงาน และมีลักษณะการทำางานแบบ Day-to-Day โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา 
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจารณาสภาวการณ์
ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และจะนำาข้อมูลท้ังปีปัจจุบันและเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณาเป็นค่าตอบแทนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
โดยมีข้ันตอนการพิจารณาท่ีชัดเจน คือ 
 1) การพิจารณาจากภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการตามนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
 2) พิจารณาจากผลการดำาเนินงานในทุกมิติว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปีน้ันๆ เปรียบเทียบย้อนหลังกับปีท่ีผ่านมา
 3) พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำาเนินงานของบริษัทให้ดีข้ึนในแต่ละปี

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าจ้างบริหารของคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (Executive  Director) 

นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

1
2
3

6,427,200
6,180,000
5,932,800

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ลำาดับ ค่าตอบแทนรวม ปี 2562 (บาท)ชื่อกรรมการ

หมายเหตุ: 1. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทด้วย ดังนั้น จึงได้รับ 

  ค่าตอบแทนรายเดือนและรางวัลตอบแทนการทำางานในฐานะพนักงานเท่านั้น โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำาเหน็จกรรมการในฐานะ 

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแต่อย่างใด

 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารและมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทด้วย ดังนั้น จึงได้รับ 

  ค่าตอบแทนรายเดือนและรางวัลตอบแทนการทำางานในฐานะพนักงานเท่านั้น โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำาเหน็จกรรมการในฐานะ 

  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแต่อย่างใด

232 รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า



2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 -  ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำาปี
 - บริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของผู้บริหารระดับสูงท้ังของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยพิจารณา 
จากผลการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำาเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น คือ จากผลกำาไรของบริษัท 
ในแต่ละปีซึ่งเป็นความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำานโยบายจากกรรมการบริษัทและผลักดัน 
ลงไปยังพนักงานทุกระดับ และในระยะยาวจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : 
KPIs) ของสายงานที่แต่ละคนรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual KPIs) และกำาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการ 
ดำาเนินงานของบริษัท

ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ในที่นี้หมายถึง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 1.  นายโอภาส ศรพียคัฆ ์นายอภชิาต ิเกษมกลุศริิ และนายสรุวฒุ ิสขุเจรญิสนิ ซึง่มฐีานะเป็นพนกังานบรษัิท ดงันัน้ คา่ตอบแทน ในทีน่ีจ้งึหมายถงึ 

  ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

 2. รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ตามที่ปรากฏรายชื่อในหัวข้อ 8.2) ดังนั้น 

  ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวม 21 คน มีรายละเอียดโดยรวม ดังนี้

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือ ค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำาปี
 - นายโอภาส ศรพียคัฆ ์เปน็กรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร โดยตำาแหนง่และมฐีานะเปน็พนกังานบรษิทั ดงันัน้ จงึมกีองทนุสำารอง 
  เลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 - นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร โดยตำาแหน่งและมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท  
  ดังนั้น จึงมีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 - บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP/EJIP/Warrant

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
เงินได้อื่นๆ

จำานวนเงิน (บาท)รายละเอียดค่าตอบแทน

รวม

62,380,830.00
10,851,790.00
  3,244,155.00
    186,000.00
  3,210,979.00
79,873,754.00
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โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำากับดูแล
ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังน้ี บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพ่ือการเติบโต
ก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ทัง้นี ้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังาน บรษิทัพจิารณาจากขอ้มูลเงนิเฟอ้ (Inflation) และผลผลติมวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมตลอดถงึ 

ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำารวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัท และผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษทัมนีโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกพ่นกังานในรปูแบบของเงนิเดือน ค่าครองชพี รางวลัผลตอบแทนการทำางาน ซึง่ไดก้ำาหนดใหพ้จิารณาจาก

ประมาณการผลการดำาเนนิงานในแตล่ะป ีเพือ่เปน็การตอบแทนความทุม่เทความรว่มมอืรว่มใจของพนกังานทกุคนทีช่ว่ยผลกัดนัใหก้ารดำาเนนิธรุกิจ 

ของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยจะร่วมกันเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกำาหนดในแต่ละปี โดยได้กำาหนดไว้เป็นนโยบายว่า ค่าตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ัน คือ จากผลกำาไรของบริษัทในแต่ละปี ซ่ึงเป็นความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท และความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงานทุกคนในองค์กร และในระยะยาว คือ ค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวม จะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทพัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ Balanced Scorecard กำาหนด Corporate KPIs และ Strategy Map เพ่ือเป็นกลไกในการช้ีวัดการปฏิบัติงาน 
กำาหนด KPIs ของแต่ละสายงาน มีตัวช้ีวัดในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs) ตัวช้ีวัดในระดับปฏิบัติการ (Operation KPIs) และเพ่ือเป็นการติดตาม 
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ จะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือจะสามารถทบทวนแผนงานได้ทัน 
ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากน้ี พนักงานแต่ละคนจะต้องกำาหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลงานของพนักงาน
รายบุคคลตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกันประเมินผลงาน ซ่ึงการประเมินจะเป็นการประเมินแบบ 360 องศา 
เพ่ือนำาไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเล่ือนข้ัน ท้ังน้ี การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานมุ่งเน้นความสอดคล้อง 
ของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมขององค์กร โดยจัดให้มีการประเมินผลปีละ 2 คร้ัง

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทจะนำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นๆ เช่น การพิจารณาโบนัส 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน (กระบวนการ Career Path และ Individual Development 

Plan-IDP) โดยเฉพาะพนกังานทีศ่กัยภาพสงู (Talent) และผูส้บืทอดตำาแหนง่ (Successor) เพือ่ใหพ้นกังานมีขวญักำาลงัใจในการทำางาน และทำาใหบ้รษิทั 

มีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่ในตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บุคลากร

จำานวนบุคลากรและค่าตอบแทน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
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ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา (Leadership Competency) ด้านการสอนงาน (Coaching) ให้กับพนักงาน 
ระดับบริหาร และการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแผน 
(Individual Development Plan-IDP) ให้มีศักยภาพและคุณภาพเป็นมืออาชีพ โดยเช่ือมโยงข้อมูลกับสำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 
ท้ังด้านการวางแผนการเติบโต (Career Path) การสร้างและสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่ง การแต่งต้ังโยกย้าย การประเมินผลงานประจำาปี รวมถึงการ
พิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างและรักษาบุคลากรต่อการนำาพาองค์กรไปสู่การเป็น 
“องค์กรคุณค่า” โดยบริษัทได้มี “สถาบันแอล.พี.เอ็น.” ท่ีทำาหน้าท่ีในการกำาหนดบทบาทการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยท้ังหมด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

สำานักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
สายงานบริหารการเงิน
สายงานบริหารแบรนด์
สายงานบริหารการขาย
สำานักสารสนเทศ
สายงานสนับสนุน
สำานักตรวจสอบ
สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบันแอล.พี.เอ็น. 
สายงาน Premium Brand Business Unit
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6
53
32

136
33
44
9

12
13
8

1,081
155

2,336
39
25

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานจำานวนทั้งสิ้น 4,003 คน (รวมผู้บริหารระดับสูงจำานวน 21 คน) โดยแยกตามสายงานดังนี้ 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

อนึ่งในช่วงปี 2555-2562 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ

โดยมีค่าตอบแทนรวม (รวมผู้บริหารระดับสูง จำานวน 21 คน) ดังนี้

623,057,801.00
156,000,000.00
26,027,234.00
15,802,102.00
142,768,947.00

963,656,084.00

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
เงินได้อื่นๆ

รวม

รายละเอียดค่าตอบแทน จำานวนเงิน (บาท)
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ดังน้ัน ในปี 2562 ผลการดำาเนินงานของสถาบันแอล.พี.เอ็น. สามารถจัดอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีบทสรุป ดังน้ี

สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีภารกิจหลักในการพัฒนาสมรรถนะร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามท่ีองค์กรคาดหวัง ซ่ึงจะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ เพ่ือวัดพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลท่ีสะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาช่องว่างและนำามาวางแผนพัฒนาฝึกอบรมรายบุคคล รวมท้ัง
ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีหัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย

ท้ังน้ี การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังน้ี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development)

การพัฒนาและฝึกอบรม

1. การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency หรือ C-L-A-S-S-I-C)  
 หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีทุกคนในองค์กร 
 จำาเป็นต้องมี โดยการทบทวน กระตุ้นให้เกิดการนำาไปใช้ และวัดผล 
 อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ 
 เป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรกำาหนด 
2. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา (Leadership Competency) 
 หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้นำา รวมถึง 
 ความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารจัดการที่จำาเป็นสำาหรับระดับบริหาร 
 และหัวหน้างานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานและบริหารทีม 
3. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency) 
 หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากร 
 แตล่ะสายงานจำาเปน็ตอ้งม ีเพือ่ใชใ้นการปฏบิตัหินา้ท่ีตามลกัษณะงาน 
 ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Core
Competency

Leadership
Competency

Funtional
Competency

CLASSIC (7 ตัว)

Leadership (7 ตัว)
สายงาน
สายงาน

หน่วยงาน
สายงาน

หน่วยงาน

CM
PM
BBD
SM
P&M

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา

เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา มีความสำาคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำาเร็จขององค์กร เพราะผู้นำามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงทีจ่ะนำาทมีและสรา้งแรงจงูใจใหป้ระสบความสำาเรจ็ตามเปา้หมาย ดงันัน้ สถาบนัแอล.พี.เอน็. จงึไดด้ำาเนนิการพฒันาสมรรถนะดา้นภาวะผูน้ำา
ให้กับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง (ระดับ 8-13) ใน Competency 7 ด้านที่สำาคัญขององค์กร โดยในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้เร่งพัฒนา 
Coaching Culture และการพัฒนาเรื่องวิธีคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mindset) อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Make It Simple และโครงการ 
Quality Built-in โดยกำาหนดให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เป็นช่วงเวลาของ Development Day หัวหน้างานทุกส่วนงานจะนำาทีมงานมาระดมสมอง 
เพือ่พฒันาปรบัปรงุกระบวนการทำางานใหม้คีณุภาพและสะดวกสบายเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผูบ้รหิารสายงานตา่งๆ มกีารหมุนเวยีนมาแบง่ปนัความรู ้ในเวท ี
Show & Share ในแต่ละเดือน จำานวน 12 คน และมีพนักงานเข้าร่วมเรียนรู้จำานวน 1,186 คน ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
ทุกเดือนนี้ทำาให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ไปในตัวด้วย ส่งผลให้ผลคะแนนด้าน “คน” ดีขึ้น

ในปี 2562 บริษัทได้ดำาเนินการตามแผนการอบรมท่ีได้กำาหนดไว้ ดังน้ี

1. แผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำา (Managerial & Leadership Course)

 บรษัิทกำาหนดแผนการพฒันาและฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะ โดยมุง่เนน้การพฒันาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะในดา้นการบรหิารจดัการ 

 ทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และงาน และการสร้างภาวะผู้นำาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำาให้ได้ตามระดับความสามารถ (Proficiency Level) 

 ที่องค์กรคาดหวัง โดยแผนการพัฒนาของบริษัทแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 หลักสูตรหลัก (Core Course)

 มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับมาตรฐานการทำางานแบบ LPN เช่น วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

 LPN Proactive Services และความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น
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2. แผนอบรมด้านความรู้ในงาน (Functional Course)
 แผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามลักษณะการทำางาน 
 ของบริษัท มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในงาน 
 โดยวิเคราะห์ตามจุดอ่อน จุดแข็ง ผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 และความจำาเปน็ในวิชาชพีทีส่ำาคญัและจดัทำาเปน็แผนอบรม แยกตาม 
 ประเภทงานหลัก ได้แก่ งานขาย-โอน-ฝากขายฝากเช่า งานบริหาร 
 โครงการ งานบริหารชุมชน งานบำารุงรักษา งานบริการชุมชน 
 และงานสนับสนุน

 หลักสูตรด้านบริหารจัดการ (Managerial Course) 
 มุง่เนน้การพัฒนาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะด้านการบรหิารจดัการ 
 และการสอนงาน เช่น หลักสูตร Team Leader Excellence หลักสูตร 
 The 6 Critical Practices for Leading a Team หลักสูตร Unlock 
 Your Potential เป็นต้น โดยมีแผนการอบรมหลักสูตรด้านบริหาร 
 จัดการ 4 ระดับ ดังนี้
 -  แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11-13) 
 - แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10)
 - แผนการพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น (ระดับ 5-7)
 - แผนการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 2-4) Managerial

& Leadership Course

Effective
Supervisory

Skill

Leader
as Coach

First Line
Manager

The Seeds #4

Manager
as Coach

Functional
Course

Preventive
& Maintenance

Service
Community

Mgt.

Support
Function Mgt.

Community
Mgt.

Sales
Mgt.

Project
Mgt.

Elective
Course

S-E-R-V-I-C-E-S
Code of Conduct

LPN Way

Core Course

แนวทางการเรียนรู้ในสัดส่วน 70 : 20 : 10

บริษทัไดน้ำาสดัสว่นการเรียนรู ้70 : 20 : 10 มาปรบัใชใ้นการวางแผนพฒันา
และฝึกอบรมพนักงาน ที่ได้ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์จากสถานที่ 
ปฏบิตังิาน (On the Job Training-OJT) และการเรยีนรูผ้า่นสังคมรอบข้าง 
เพื่อการปรับปรุงและส่งเสริมการนำาความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปสู่ 
สถานที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง

  70 หมายถึง การเรียนรู้ภายในกระบวนการ ในสถานที่ทำางาน และ 
  การสนับสนุนต่างๆ
  20 หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสังคมและคนรอบข้าง ท้ังการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง หรือการให้คำาปรึกษา 
  แนะนำาผ่านเครือข่ายเชิงสังคม 
  10 หมายถงึ การเรยีนรูใ้นรปูแบบการฝกึอบรม การจดั Workshop

70% OJT

10%
Training

1)  การคุยกันยามเช�า (Morning Talk)

2)  การแบ�งป�นความรู�หลังการอบรม (Sharing After Talk)
 หร�อการแบ�งป�นความรู� ประสบการณ� ณ จ�ดปฏิบัติการ
 โดยผู�บร�หาร (Knowledge of Experience Sharing)

3) การสอนงานพนักงานใหม�
 ในที่ทำงาน
 (New Staff OJT)

4) การสอนงาน
 พนักงานในที่ทำงาน 
 เมื่อมีการมอบหมาย
 งานใหม� เพ�่อเพ��มคุณค�า 
 (Job Enrichment) 
 หร�อการเพ��มปร�มาณในงาน 
 (Job Enlargement)

1)  หลักสูตรมาตรฐานองค�กร
 1.1  LPN Way
 1.2  RMTC
 1.3  SD, CESR, CG และ 
       LPN Green Workshop
 1.4  การให�บร�การด�วยใจ : SERVICES

2)  หลักสูตรด�านภาวะผู�นำและการบร�หาร
 2.1 L.8-13 : Leader as Coach
 2.2 L.5-7 : Manager as Coach
 2.3 L.2-4 : The Seed Generation 2

3)  หลักสูตรด�านว�ชาชีพ
 3.1 งานขายโอน
 3.2 งานบร�หารโครงการ
 3.3 งานบร�หารชุมชน
 3.4 งานบำรุงรักษา
 3.5 งานบร�การชุมชน
 3.6 งานธุรกิจนายหน�า

4) กิจกรรมส�งเสร�มความรู�
 4.1  Book Briefing
 4.2  Knowledge Sharing
 4.3  Learning Delivery
 4.4  E-Learning 
 4.5 Morning Talk
 4.6 Mind Map
 4.7 Learning from Movie

5)  การอบรมภายนอก

6)  Business Simulation 
 Mobile Technology

20%
Coaching

1)  L.8-13
 Leader as Coach
 in Action

2) L.5-7
 Manager as 
 Coach in Action

การอบรม
พัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรเสริม (Elective Course) 
 เปน็หลกัสตูรเพ่ือเสรมิความรูแ้ละทกัษะของพนกังานทุกสายงาน โดยพนกังานสามารถเลอืกเรยีนรูใ้นหัวข้อตา่งๆ ท่ีมีในหลกัสตูรนี้ไดต้ามความสนใจ 
 เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตร Omotenashi การสร้างจิตวิญญาณการบริการแบบญ่ีปุ่น หลักสูตรพัฒนาความรู้ทักษะ 
 ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นต้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 237



ผลการพัฒนาและฝึกอบรม

ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานจำานวนไม่น้อยกว่า 80% ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
จำานวนไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมง/คน/ปี โดยปี 2562 พนักงานมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 57.40 ชั่วโมง/คน แบ่งตามระดับและเพศของพนักงานได้ ดังนี้

- ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11-15)

- ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10)

- หัวหน้างานระดับต้น (ระดับ 5-7)

- พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 2-4)

11-15

8-9

5-7

2-4

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

หัวหน้างานระดับต้น

พนักงานระดับปฏิบัติการ

528.50

3,422.50

15,840.40

30,640.70

19

72

432

1,088

625.00

3,370.80

10,267.30

27,770.00

60.71

94.35

60.43

53.69

66.06

83.48

62.12

54.42

1,153.50

6,793.30

26,107.70

58,410.70

56.82

108.74

58.01

52.90

พนักงานในแต่ละประเภทตามเพศ

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรม ทั้งหมด ทั้งหมดเฉลี่ย (ต่อคน) เฉลี่ย (ต่อคน)

เพศหญิง เพศชาย

จำานวน (คน)ระดับ จำานวนชั่วโมงการอบรม
(เฉลี่ยต่อคน)

จำานวนชั่วโมง
การอบรมทั้งหมด

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

744

867

1,611

56.50

58.17

42,033.10

50,432.10

จำานวน (คน) จำานวนชั่วโมงการอบรม
(เฉลี่ยต่อคน)

จำานวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมดเพศ

ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมท่ีจัดสอนโดยวิทยากรภายในของบริษัทจำานวน 47 คน 6 หลักสูตร โดยจะเป็นหลักสูตรเพ่ือให้นำามา
พัฒนาใช้ในงานของบริษัทและเป็นการทบทวนทักษะความรู้ โดยหลักสูตรหลักท่ีใช้วิทยากรภายในแบบเข้มข้น คือ หลักสูตร Signature ในแต่ละแขนงงาน 
อาทิ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำาหรับพนักงานใหม่ (New Staff) หลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นในงานบริหารชุมชนและงานบำารุงรักษา (CM/P&M 
New Staff) หลักสูตรรหัสบริการเชิงรุก (LPN Proactive Services) หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการชุมชน (CMTC) หลักสูตรบริหารงานขาย (SMTC) 
หลักสูตรบริหารบำารุงรักษา (P&MTC) หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานในงานบริการชุมชน (SCMTC) หลักสูตรกฎหมายอาคารชุมชนในงานบริหารชุมชน 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรการจัดทำาเอกสารการเงินนิติบุคคล หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายในงานบริหารชุมชน หลักสูตรการพัฒนา
พ่ีเล้ียง (Mentor) หลักสูตรระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานขายโอน-บริหารชุมชน และหลักสูตรพัฒนาตามสายงาน เป็นต้น

ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. กับสำานักสารสนเทศได้ดำาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ LPN Academy อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ 
และอำานวยความสะดวกแก่พนักงานในการลงทะเบียนฝึกอบรม รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม นอกจากน้ัน
บริษัทได้พัฒนาระบบออนไลน์ให้สอดรับการบันทึกความรู้และประโยชน์ท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เพ่ือให้พนักงานได้ใช้เป็นช่องทาง 
ในการพัฒนาตนเองอีกช่องทางหน่ึงด้วย ตลอดจนมีหลักสูตรด้าน E-learning คือ หลักสูตรกระดาษหน่ึงใบเข้าใจประเด็น (A3 Report) หลักสูตร PDCA  
ชุดองค์ความรู้ในงานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่ือการเรียนรู้เร่ืองราวการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจในการทำางานท่ีโครงการ (Services 
True Story) ซ่ึงหลักสูตรต่างๆ น้ีจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ และช่วยสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงแหล่ง 
เรียนรู้ได้สะดวกข้ึนอีกด้วย

การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร

การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning)
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ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นหลักสูตรหลัก ในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในแต่ละสายงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ท่ีเข้มข้นในมิติการสร้างภาวะผู้นำา การบริหารจัดการและการบริหารทีมงาน รวมท้ังการส่งมอบคุณค่าในงานบริการ เพ่ือสร้าง Service Excellence 
ให้เกิดข้ึนในการทำางาน โดยตลอดปี สถาบันได้สร้างบุคลากรคุณภาพรวม 973 คน โดยแบ่งเป็นรายหลักสูตร ดังน้ี

 - พัฒนาทีมส่งมอบบริการแบบมืออาชีพ  ผ่านหลักสูตร LPN Proactive SERVICES จำานวน 35 รุ่น 900 คน 

 - พัฒนา Living Advisor   ผ่านหลักสูตร SMTC รุ่น  2 จำานวน  1 รุ่น  23 คน

 - พัฒนาผู้จัดการชุมชนมืออาชีพ  ผ่านหลักสูตร CMTC รุ่น 17 จำานวน  1 รุ่น  21 คน

 - พัฒนาหัวหน้างานบริการชุมชนมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร SCMTC รุ่น 15 จำานวน  1 รุ่น  29 คน

ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ร่วมกับ แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม ในเครือ LPN ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พนักงานบริการชุมชนลุมพินี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสตรีท่ีขาดแคลนโอกาสทางสังคมเป็นการต่อยอด กศน.ท่ีทำาอยู่แล้ว 
ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานแม่บ้านโรงแรม ให้กับพนักงาน
บริการชุมชนลุมพินีท่ีจบการศึกษาตามโครงการท่ีบริษัทร่วมกับ กศน. รวมถึงจบการศึกษาในช้ัน ม.6 จากท่ีอ่ืนๆ โดยในปี 2562 น้ี 

 - หลักสูตร การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส. จำานวน 17 คน

 - หลักสูตร การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จำานวน 41 คน

 - หลักสูตร วิชาชีพเสริมนวดแผนไทย จำานวน 47 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนท่ีมีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวคิด แนวทางการพัฒนาและบริหารโครงการ 
เพ่ือขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างและสังคม ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การทำางานโดยตรง และในปี 2562 มีคณะเย่ียมชมงานจากองค์กรภาครัฐรวม 5 คณะ 
รวมท้ังส้ิน 110 คน โดยหัวข้อท่ีคณะเย่ียมชมงานแสดงความสนใจเข้ารับฟัง ได้แก่

 -  การบริหารจัดการชุมชน การบริหารงานบำารุงรักษา และการบริหารงานก่อสร้าง จำานวน 3 คณะ
 -  ระบบ เทคโนโลยี และเคร่ืองมือกับการส่ือสารองค์กร จำานวน 1 คณะ
 -  ธุรกิจเพ่ือสังคม จำานวน 1 คณะ

บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ภายใต้โครงการ “LPN SCHOLARSHIP” เพ่ือมอบ
ทุนการศึกษาด้านท่ีพักอาศัยแก่นักศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี จำานวน 100 ทุน 50 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท (เทียบจากราคาค่าเช่า 5,000 บาท 
ต่อยูนิต เป็นเวลา 4 ปี) โดยนำาร่องโครงการแรก “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2)” และพิจารณาคุณสมบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี จากความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนท่ีพักอาศัยหรือมีภูมิลำาเนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยเป็นนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 
หรือกำาลังศึกษาอยู่ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดความกังวลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการอยู่อาศัยคอนโดลุมพินี

นอกจากน้ัน บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุดด้วยการเป็นพนักงานขายเสริม ณ โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1”  
อันเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการทำางาน และยังมีโอกาสร่วมงานกับ LPN ในอนาคตอีกด้วย ซ่ึงนักศึกษาท่ีได้รับทุนได้มีการทำากิจกรรมตอบแทน
สังคมในชุมชน (Give & Take) คือ กิจกรรมจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ-นวดเท้า ให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รวม 155 คน แบ่งเป็น

 วัยเด็ก  อายุ 1-10 ปี  =  3 คน    
 วัยรุ่น  อายุ 11-20 ปี   = 41 คน
 วัยผู้ใหญ่  อายุ 21-55 ปี   = 84 คน
 วัยผู้สูงอายุ อายุ ต้ังแต่ 56 ปีข้ึนไป  = 27 คน

การพัฒนาหลักสูตร Signature Course เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพแบบมืออาชีพ

การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส.
และวิชาชีพเสริม ของพนักงานบริการชุมชน (กลุ่มสตรีด้อยโอกาส)

การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา

การมอบทุนที่พักอาศัยแก่นักศึกษา
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งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ

ดังน้ัน ในปี 2562 บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ ผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น. รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
8,856,515.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 - ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 4,756,893.73 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 1,151,898.69 บาท
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  2,774,804.00 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉล่ียต่อคนท้ังองค์กรเท่ากับ 5,497.53 บาทต่อคน

อบรมภายใน

อื่นๆ

อบรมภายนอก

4,756,893.73

อบรมภายใน

อบรมภายนอก

อื่นๆ

2,774,804.00

1,151,898.69

บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และมุ่งม่ันท่ีจะสร้างบุคลากรท่ีมีความภาคภูมิใจและเช่ือม่ันในคุณค่าองค์กร 
รวมท้ังเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ คืนสู่สังคม บริษัทจึงมีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน ซ่ึงแผนพัฒนา 
และหัวข้อในการอบรมในแต่ละปี จะถูกกำาหนดโดยฝ่ายบริหารและมีการปรับเปล่ียนให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  

ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้จัดการอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ท้ังการอบรมโดยตรงและการสอดแทรกเร่ืองราวเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรอ่ืนๆ 
เช่น การอบรมด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแต่ละคร้ังจะเปล่ียนหัวข้อให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
หัวข้องานรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว (Green) การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม หัวข้องานรักษาความสะอาด (Clean) การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดท้ังปี

นอกจากน้ัน บริษัทยังได้กำาหนดให้ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม เป็นกลยุทธ์ท่ีสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ โดยจัดให้มี 6 Green LPN Workshop 
เพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วมวางแนวทางการดำาเนินการ อีกท้ังยังเป็นกลยุทธ์ในการบริหารโครงการร่วมกับคู่ค้า หรือ LPN TEAM ด้วย ซ่ึงนอกจาก 
จะมีการประชุมรายงานผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมตาม LPN Green Standard Checklist ทุกเดือนแล้ว ผู้บริหาร 
ของบริษัทยังมีส่วนร่วมในการให้นโยบายและให้ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและสังคมแก่พนักงานในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโครงการและ 
ผู้บริหารและพนักงานของ LPN TEAM รวมท้ังส้ิน 12 คร้ัง 

นโยบายการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน
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บริษัทมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด และได้ดำาเนินการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการส่ือสารกับพนักงานเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อต่างๆ ตลอดท้ังปี ท้ังในรูปแบบของ
การทบทวนความรู้ผ่านการอบรมและการส่ือสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในหัวข้อต่างๆ ดังน้ี
 1. การอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน จัดสอนจรรยาบรรณให้กับพนักงานทุกๆ เดือน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานใหม่
 2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ 
  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
 3. นโยบายการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พยาน ผูใ้หข้อ้มลู หรอืแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ ผดิกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) 
  ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้มีผล 
นับต้ังแต่วันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของพนักงาน ฉบับปี 2548 และคณะกรรมการบริษัทได้ออกประกาศฉบับท่ี สทม.053/2559 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศล 
และเงินสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ประพฤติปฏิบัติ โดยต้ังอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณ 
โดยได้บรรจุจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนหน่ึง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคร้ัง  

ท้ังน้ี ในปี 2562 ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และมีระบบสนับสนุนเพ่ือทบทวนในระบบ E-Learning และในส่วน
พนักงานใหม่จะจัดให้มีการอบรมเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ในหลักสูตรปฐมนิเทศ
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นิยามคำาศัพท์ทั่วไป
จรรยาบรรณของเครือ แอล.พี.เอ็น. หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจของเครือ แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ”
บริษัท  หมายถึง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
เครือ แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN หมายถึง 1. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
  2. บริษัทย่อยของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
  เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม
กรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานระดับบริหารและจัดการในระดับ 5 ขึ้นไปของ LPN
พนักงาน หมายถึง พนักงานของ LPN
ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหาร
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั LPN ในดา้นตา่งๆ เชน่ กรรมการบรษิทั พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ 
  เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทุจรติ หมายถึง การกระทำาใดๆ ที่เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น
คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 
  ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำา 
  หรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่หรอืใหไ้ดม้า หรือรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชนอ์ืน่ใดที่ไมเ่หมาะสมทางธรุกิจ
การให้ หรือรับสินบน หมายถึง การเสนอให้ หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนใด โดยมี 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้กระทำาการใดๆ ที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ 
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงินที่ได้จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศลต่างๆ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้มีผล
นับต้ังแต่วันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของพนักงานฉบับปี 2548 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ท้ังน้ี จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับดังกล่าวน้ี ประกอบด้วย 14 หมวด ดังน้ี
หมวดท่ี 1  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
หมวดท่ี 2  ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
หมวดท่ี 3  การต่อต้านคอร์รัปชัน
หมวดท่ี 4  ของกำานัลและการเล้ียงรับรอง
หมวดท่ี 5  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวดท่ี 6  การดำาเนินการทางด้านการเมือง
หมวดท่ี 7  การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
หมวดท่ี 8  การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร
หมวดท่ี 9  การทำาธุรกรรมของ LPN
หมวดท่ี 10  การแข่งขันทางการค้า
หมวดท่ี 11  การป้องกันการฟอกเงิน
หมวดท่ี 12  ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท
หมวดท่ี 13  ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
หมวดท่ี14  กระบวนการการรับข้อร้องเรียนและมาตรการการคุ้มครอง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อกัน
นิยาม
สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถงึ สิทธขิัน้พืน้ฐานทีม่นุษยทุ์กคนไดร้บัการรบัรองหรอืคุม้ครองให้โดยไมถ่กูเลอืกปฏบิตั ิเพยีงเพราะความแตกตา่ง 
ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด

หลักการ

LPN ตระหนักและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมท้ังปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
กับหน้าที่การงานตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 
นอกจากนั้น LPN ยังตระหนักและให้ความสำาคัญในด้านแรงงานโดยจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง เนื่องจากเชื้อชาติ 
 ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พ้ืนฐานการศึกษา ภาวะทางร่างกายและจิตใจ สถานภาพทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิ 
 และเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังโดยต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำาเนินธุรกิจ
3. ดูแลสอดส่องเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เป็น 
 การละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ให้สิทธิและเสรีภาพทางความเชื่อของการนับถือศาสนาของบุคคล รวมตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมศาสนา โดยไม่นำามาเป็นเหตุหรือปัจจัย 
 ในการตัดสิทธิบุคคลไม่ให้รับการมอบหมายงาน การพิจารณาเกี่ยวกับเลื่อนขั้น เงินเดือน และการโอนย้าย
5. ปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติ ดังนี้
 - ดำาเนินการเพื่อลดข้อจำากัดทางด้านภาษา โดยการจัดให้มีล่ามเพื่อแปล มีป้ายตามชนชาติของแรงงาน เพ่ือดำาเนินการสื่อสารให้ชัดเจน 
  ในเรื่องสำาคัญๆ เช่น ด้านความปลอดภัย สิทธิต่างๆ และสุขอนามัย เป็นต้น
 - ให้ความเป็นธรรมในการจ้าง เช่น ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานต่างชาติมีชีวิต 
  และความเป็นอยู่ที่ดี
 - ให้สิทธิ เสรีภาพ และความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี ตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามท่ีกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ได้กำาหนดไว้ รวมตลอดถึงการ 
  ดูแลและให้ความเอาใจใส่ในการอยู่อาศัย มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีตามความเหมาะสมและครบตามปัจจัย 4

เงินสนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง เงินที่ได้จ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
ข้อมูลสำาคัญ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของ LPN ที่หากเปิดเผยออกไปโดยไม่ถูกต้องและ 
  เหมาะสม อาจกอ่ให้เกดิผลกระทบอยา่งมนียัสำาคญัตอ่การดำาเนนิธุรกจิของ LPN ตอ่ราคาหลกัทรพัย ์
  หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการลงทุน เช่น ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลในการลงทุน 
  ในโครงการต่างๆ การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ทรัพย์สินของ LPN หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ีจับต้องได้ 
   หรือทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี LPN เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้รับผิดชอบ ครอบครอง  
  และดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมตลอดถึงความลับทางการค้า

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
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สุขภาพและความปลอดภัย
หลักการ
LPN ให้ความสำาคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ 

แนวปฏิบัติ
1. ดำาเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำางานอย่างสมำ่าเสมอ จัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน มีการฝึกซ้อม 
 อพยพหนีไฟประจำาปี
3. สนับสนุนและกำาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำาปี การสนับสนุนให้มีการออกกำาลังกาย การจัดให้มีการ 
 พักผ่อนประจำาปี เป็นต้น
4. กำาหนดให้มีแพทย์วิชาชีพประจำาบริษัทเพื่อให้คำาปรึกษาและดูแลพนักงานที่อาจมีหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

นิยาม
คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนทกุรูปแบบ โดยการเสนอให้ สญัญาจะให ้ซึง่เงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ที่ไมถ่กูต้องและเหมาะสม 
แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำา หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ 
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงินที่ได้จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศลต่างๆ
เงินสนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง เงินที่ได้จ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท

การคุกคามและการละเมิด
หลักการ 
LPN ยึดมั่นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันของทุกคนในองค์กร เช่น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างพนักงานกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติต่อกัน

แนวปฏิบัติ
ในการปฏิบัติต่อกัน ต้องไม่กระทำาการซึ่งมีลักษณะของการคุกคามหรือล่วงละเมิดต่อกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจา กริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม 
ได้แก่
1. การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
2. การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทำาร้ายร่างกาย ขู่จะทำาร้ายร่างกาย
3. การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง
4. การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกาย หรือวาจา

สิ่งแวดล้อม
หลักการ
LPN มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ท้ังในด้านการดำาเนินงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน 
ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการนำา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงการสร้างจิตสำานึกให้พนักงาน 
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ
1. ดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการการออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง 
 เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2. ใช้ทรัพยากรและรณรงค์ให้ร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นำ้า ไฟฟ้า วัสดุต่างๆ 
3. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในโครงการต่างๆ ของ LPN และชุมชนข้างเคียง
4. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ LPN อย่างถูกต้องและโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
5. มีคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการร่วมกันผลักดัน ดูแล และทบทวนในเรื่องการ 
 รักษาสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกกระบวนการ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

การต่อต้านคอร์รัปชัน
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แนวปฏิบัติ
1. ไม่ดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง เช่น กระบวนการการขายและการตลาด กระบวนการจัดซื้อท่ีดิน กระบวนการ 
 จัดซื้อทรัพย์สิน กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการบริหารงานบุคคล การทำาสัญญา การให้และการรับของกำานัล การให้เงินบริจาคและ 
 เงินสนับสนุน เป็นต้น
3. ต้องระมัดระวังในเรื่องเงินบริจาคเพื่อการกุศล โดยเงินบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
4. ต้องระมัดระวังในเร่ืองการให้เงินสนับสนุน โดยต้องดำาเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการดำาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือภาพลักษณ์ 
 และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท และต้องเป็นการให้ในนามบริษัทเท่านั้น
5. ต้องระมัดระวังในเรื่องของกำานัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับของกำานัล โดยต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด
6. ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ LPN โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
 ทราบตามลำาดับชั้น หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ต้องระมัดระวังในการทำาธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
8. ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำาหนดไว้ในระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างของ LPN ที่กำาหนดไว้ในระเบียบ 
 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หลักการ
LPN มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและย่ังยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ทำาธุรกิจร่วมกับ LPN โดยช่ือเสียงท่ีดีของ LPN ย่อมเป็น
รากฐานสำาคัญสำาหรับการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั้น บุคลากรในองค์กรของ LPN ต้องไม่รับของกำานัลจากบุคคลอื่นทั้งที่เป็นตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงิน ไม่เรียกร้องหรือรับสินบน ส่ิงล่อใจ เงินให้กู้ยืม หรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนาม LPN

ทั้งนี้ การให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การอำานวยความสะดวกต่างๆ การแลกเปลี่ยนของกำานัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตาม
ธรรมเนียม สามารถทำาได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้องเป็นไปตามเทศกาลต่างๆ 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ที่ไม่ชอบธรรม

แนวปฏิบัติ
1. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน การบริการ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่อาจก่อให้เกิดการชักนำาให้กระทำาการใดๆ หรือละเว้นการ 
 กระทำาใดๆ ที่ทำาให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ให้อย่างไม่ชอบธรรม
2. ในการให้หรือรับของกำานัล หรือการเล้ียงรับรองกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในทางธุรกิจ ควรพิจารณาว่ามีมูลค่าท่ีเหมาะสมในแต่ละโอกาส แต่ละ 
 เทศกาล รวมตลอดถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
3 ควรหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนของกำานัลที่มีมูลค่าสูง หรือมีความถี่ เกินสมควร หรือเป็นกรณีที่อาจทำาให้ เ กิดภาพลักษณ์ของ 
 การเกื้อหนุน หรือการมีพันธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกำานัล การบริการผลประโยชน์ หรือการแสดงนำ้าใจใดๆ 
 ควรขอรับคำาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา
4. การเลี้ยงรับรองหรือรับเลี้ยงการรับรอง ควรเป็นไปตามสมควรแก่กรณีตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญา 
 ทางธุรกิจ โดยในกรณีของการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
5. ควรมีหลักฐานของค่าใช้จ่ายที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
6. ควรระมัดระวังในกรณีท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทรัพย์สิน บริการ หรือเลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชารับทรัพย์สิน บริการ  
 หรือเลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 
 โดยไม่เป็นธรรม 
7. ในกรณีท่ีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานนอกองค์กร ซึ่งอาจจะต้องรับทรัพย์สิน การเลี้ยง 
 รับรอง หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน ในกรณีนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานของหน่วยงานนั้นๆ ได้กำาหนดไว้

หลักการ
การดำาเนนิธรุกจิของ LPN ตอ้งดำาเนนิการอยา่งถกูต้อง โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้โดยตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องและปฏบิตัติามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันของ LPN รวมทั้งไม่ทำาให้เกิดข้อครหาหรือมีการกระทำาการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ LPN ในเรื่องของ
การทุจริตคอร์รัปชัน

ของกำานัลและการเลี้ยงรับรอง
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักการ
LPN มุ่งเน้นในการกระทำาที่ถูกต้อง ดังนั้นในการปฏิบัติงานของพนักงานใน LPN จะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ LPN เป็นสำาคัญ ภายใต้
กรอบความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหน้าที่

แนวปฏิบัติ
1. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำาธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท บุคคลใกล้ชิด หรือการที่บุคคล 
 ในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ LPN จะต้องแจ้งให้ 
 คณะกรรมการบริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน เข้าเป็นหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจตัดสินใจ เป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการ 
 แข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของ LPN
3. ต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของ LPN ในการติดต่อกับคู่ค้า และบุคคลอื่นใด
4. ระหว่างปฏิบัติงานให้ LPN และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ หรือข้อมูลท่ีมี 
 ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญของ LPN 
5. หลีกเลี่ยงการทำางานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบหรือภาพลักษณ์ของ LPN นอกเหนือจาก 
 การทำางานที่ LPN เช่น การดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก 
 กรรมการบริหารก่อน
6. ห้ามพนักงานกู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจกับ LPN ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ 
 ตัวแทน LPN
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รู้หรือได้มาเนื่องจากตำาแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ
8. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำางานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำา เพื่อประโยชน์สำาหรับตนเอง 
 หรือบุคคลอื่นและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ LPN

การดำาเนินการทางด้านการเมือง

นิยาม
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนต่อพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทางการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมือง ในรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยไม่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานของบริษัท

หลักการ
LPN มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและ/หรือเก่ียวกับกิจกรรมใดๆ ที่จะมี
ลักษณะหรือมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเมือง เช่น ไม่นำาเงินทุนหรือทรัพยากรของ LPN ไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อม หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำานาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 

อย่างไรก็ตาม LPN ตระหนักดีว่า สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของประชาชน ดังนั้น LPN จึงให้ความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิก
ของพรรคการเมือง รวมตลอดถึงย่อมมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะต้อง 
ไม่ส่งผลกระทบต่อ LPN ในทุกกรณี

แนวปฏิบัติ
1. การใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง ควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจทำาให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำาไปในนามของ LPN
2. ไม่ควรแสดงออกโดยวิธีการใดๆ ที่อาจทำาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่า LPN มีความเกี่ยวข้อง หรือให้ความสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
 หรือการดำาเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำานาจทางการเมือง 
3. ไม่แต่งกายหรือเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ ของ LPN ที่อาจจะทำาให้ผู้อื่นเข้าใจว่า พนักงาน LPN เข้าร่วมประชุมทางการเมือง  
 หรือร่วมชุมนุมอันมีลักษณะทางการเมือง
4. ควรระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการแสดงออก หรือความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีทำางานหรือในเวลางาน อันอาจท่ีทำาให้เกิดความขัดแย้ง 
 ในที่ทำางาน
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การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการ
LPN ยึดมั่นและเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลว่าต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมตลอดถึงการทำาให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล หรือสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติการศึกษา 
ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำางาน เลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำาให้รู้ถึงความเป็นตัวตน
ของผู้นั้น ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่าย หรือข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ ไปยังบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจทำาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด 
ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้กระทำาไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมายหรือเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบัติ
1. ห้ามใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พนักงาน หากเปิดเผยจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลน้ันๆ 
2. บุคคลที่ทำาหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของ LPN ต้องคุ้มครองข้อมูลของพนักงานหรือ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ 

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูล หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือบุคคลอื่นใด สามารถกระทำาได้เท่าที่จำาเป็นตามหน้าที่การงานที่ปกติ และ
กระทำาไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
หลักการ
LPN ให้ความสำาคัญในการบริหารและจัดการข้อมูลในองค์กร โดยต้องบันทึกหรือรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ รวมตลอดถึงต้องถูกต้อง และเป็นไปตามที่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำาเนินการให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย และสามารถนำามาใช้ได้เมื่อต้องการ

แนวปฏิบัติ
1. ต้องบันทึกข้อมูล และจัดทำารายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ รวบรวมรายการทางบัญชีต่างๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อย 
 ทั้งนี้ ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้องแม่นยำา และความโปร่งใส โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศ 
 ระเบียบ ข้อบังคับของ LPN หรือตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น การส่งข้อมูลให้สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำารายงาน 
 ค่าใช้จ่าย การบันทึกเวลาทำางาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้ การบันทึกรายการทางการเงิน และรายการต่างๆ การบันทึกข้อมูล 
 ด้านการลงทุน หรือข้อมูลโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ การบันทึกและการจัดทำารายงานที่ผิดพลาดหรือบิดเบือน ถือเป็นการฝ่าฝืน 
 จรรยาบรรณ
2. การรายงานข้อมูลต้องถูกต้อง โปร่งใส และตรงตามข้อเท็จจริง
3. การดูแลเอกสารสำาคัญ และข้อมูลที่เป็นความลับ ควรกำาหนดวิธีการเฉพาะไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือตามประเภทข้อมูล และต้อง 
 ม่ันใจว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ท้ังข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลภายในและข้อมูลของผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
4. การเก็บรักษาข้อมูลต้องเป็นไปตามที่ LPN หรือตามที่กฎหมายกำาหนด โดยการเก็บรักษาต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง และเป็นระบบ 
 เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเอกสารที่ต้องทำาลาย พนักงานที่เก่ียวข้องต้องจัดให้มีการทำาลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท 
 โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย (ถ้ามี) ยกตัวอย่าง เช่น การทำาลายเอกสารในทางบัญชี เป็นต้น
5. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือในกรณี 
 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

 ทั้งนี้ การรักษาความลับของข้อมูลน้ัน รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำาเนินการ และระบบงาน 
 โดยพนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลที่ได้รับทราบ หรือจัดทำาขึ้นจากหน้าที่การงานของบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 
 ผู้อื่น การรักษาความลับของข้อมูลนี้ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทาง 
 การแพทย์ด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเปิดเผยให้บุคคลภายใน หรือภายนอกบริษัทได้ จะต้องมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 
 โดยพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิง และพึงรักษาความลับ 
 อย่างเคร่งครัด
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6. พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆ
7. ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดูข้อมูล ทำาซ้ำา เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำาลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทำาการอื่นใด 
 ที่ทำาให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในความดูแลของสายงานบริหาร 
 ทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าสายงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณจะกระทำาตามความเหมาะสม 
 กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
หลักการ
การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำาคัญจะต้องดำาเนินการอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตน

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำาคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรืออาจมี 
 ผลกระทบต่อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอกไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. พนักงานที่เป็นผู้บริหารที่อยู่ในลำาดับ 4 รายแรกรองมาจากกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท พนักงานท่ีเป็นผู้บริหารท่ีสามารถเข้าถึงและรู้ข้อมูลสำาคัญ 
 พนักงานในสายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาข้อมูลทางการเงิน พนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล เช่น สำานักกรรมการ 
 ต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือในช่วงระยะเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลอื่น 
 ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
3. ไม่ใหค้ำาแนะนำาหรอืความเห็นใดๆ เกีย่วกบัหลกัทรพัยบ์รษิทัหรอืการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทั เวน้แตเ่ปน็การกระทำาตามหนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมาย 
 จากบริษัท
4. หา้มพนกังานซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษิทั โดยทีพ่นกังานรูข้อ้มลูในฐานะพนกังาน และเปน็ขอ้มลูทีย่งัไม่เปดิเผยตอ่สาธารณะ รวมท้ังหา้มแนะนำา 
 บุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
5. ห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือส่ง หรือให้ข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น รวมตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง 
 เป็นต้น

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
หลักการ
การใช้ทรัพย์สินของ LPN จะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี และต้องร่วมกันรณรงค์ให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สิน 
มิให้สูญหาย เสียหาย หรือนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ
1. ต้องดูแลรักษา และปกป้องทรัพย์สินของ LPN ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย
2. ต้องไม่นำาทรัพย์สินของ LPN ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการ
LPN มุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลตามนโยบายและระเบียบในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ LPN โดยระบบจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือการถูกนำาไปใช้โดยไม่มีสิทธิ 

แนวปฏิบัติ
1. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของ LPN ดังนั้น ในการใช้อุปกรณ์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ผูบ้รหิารและพนกังานมหีนา้ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบท่ี LPN  และกฎหมายกำาหนด รวมตลอดถึงไมก่ระทำาการใดๆ ทีเ่ปน็การฝา่ฝนื 
 นโยบาย ระเบียบของ LPN และกฎหมาย
2. ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆ
3. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการใช้ระบบที่อาจละเมิดสิทธิในการใช้งานตาม 
 ปกติของผู้อื่น หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำางานของระบบ
4. ห้ามใช้งานระบบเพ่ือเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเน้ือหาขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เนื้อหาท่ีกระทบต่อความมั่นคง 
 ของชาติ หรือเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น
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5. การใช้งานระบบต้องเป็นไปตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องเก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำาหรับเข้าใช้งานระบบ
6. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ 
 ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
7. ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง แก้ไข เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็น 

 ความผิดปกติในการใช้งานให้ติดต่อผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการ
LPN ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ LPN 
ที่ผู้บริหารและพนักงาน LPN มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของ LPN ให้พ้นจากการนำาไปใช้ 
หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
อนึ่ง พนักงานจะต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดย LPN มีแนวทางในการดำาเนินการที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง
เชน่ ในกรณเีรือ่งของลขิสทิธิ์ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ LPN จะมกีารตรวจสอบการใชง้านระบบโปรแกรมซอฟตแ์วรต์า่งๆ ในการทำางานของ
ทุกคนในองค์กร เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เป็นต้น

แนวปฏิบัติ
1. การใช้ข้อมูลจะต้องอยู่ในขอบเขตของหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับเท่านั้น
2. ร่วมกันดูแลรักษาโดยไม่นำาไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. พบเห็น หรือรับรู้ว่าผู้ใดกระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และข้อมูลของ LPN หรือของผู้อื่น จะต้อง 
 รายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที
4. ในการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จะตอ้งมกีารตรวจสอบการใชง้านระบบโปรแกรมซอฟตแ์วรต์า่งๆ ในการทำางานของทกุคนใน LPN เพือ่ปอ้งกนั 
 การใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน 
5. ผลงานใดๆ ที่พนักงานได้คิดค้น หรือสร้างสรรค์ หรือประดิษฐ์ขึ้นในขณะปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของ LPN ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ LPN  
 เว้นแต่จะได้ทำาสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า ให้ถือว่าเป็นผลงานของพนักงานที่เป็นผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์ 
6. จะไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิด ใช้ หรือเผยแพร่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลของบุคคลอื่น  
 เว้นแต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของงานนั้น
7. ห้ามมิให้ทำาซ้ำา ดัดแปลง หรือกระทำาการใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของ LPN ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
 เป็นลายลักษณ์อักษรจาก LPN
8. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พนักงานจะต้องทำาการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ และ/หรือความลับทางการค้า รวมถึงผลงาน 
 ในขณะที่ปฏิบัติเป็นพนักงานของ LPN

การเปิดเผยข้อมูล
หลักการ
การเปิดเผยข้อมูลของ LPN มีนโยบายที่ชัดเจน คือ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดและอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผย
ด้วยวาจา การแถลงข่าว ลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นๆ

แนวปฏิบัติ
1. การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี ซึ่งบุคคลที่ทำาหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องทำาการเปิดเผยอย่างระมัดระวัง 
 ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสถานการณ์ รวมท้ังต้องดำาเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกันด้วย
2. การเปิดเผยข้อมูลอ่ืนๆ ต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ถูกต้อง และชัดเจน โดยต้องไม่มีเจตนา 
 หรืออาจทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง

การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
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การสื่อสาร
หลักการ

LPN ยดึม่ันตอ่การประกอบธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์และเปดิเผยการสือ่สารทัง้ภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร การสือ่สารการตลาดของแบรนด์สนิคา้ 

การใช้ตราสัญลักษณ์ไปยังภาครัฐ สังคม ผู้บริโภค และสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และถูกต้องตามความ

เปน็จรงิ คำานงึถงึความเปน็ธรรมทกุฝา่ย และไม่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ LPN รวมตลอดถงึตอ้งรบัฟงัความเหน็และความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยี

แนวปฏิบัติ

1.  ให้ข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2.  ต้องเป็นการสื่อสารที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงถึงคุณภาพของสินค้า และการบริการต้องเป็นไปตามความเป็นจริง 

 และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับคู่แข่งทางการค้า

5.  ไม่สื่อสาร หรือนำาเสนอส่ิงที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความคิดเห็นท่ี 

 เกี่ยวกับการเมือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ หรือเรื่องใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

6. ต้องไม่สื่อสารเกินจริงที่อาจทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า การบริการ หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ LPN ยกเว้น 

 เป็นการใช้เทคนิคท่ีทำาให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นทั่วไปตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริงแต่เป็นการสร้างมาเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และ 

 ต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ความจริง

7. ควรใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง และควรได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมตลอดถึงต้องไม่นำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 

 ส่วนตน

8. ต้องไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กร ในกรณีที่มีการสื่อสารพาดพิงถึงองค์กร และอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง 

 ขององค์กร รวมทั้งการนำาตราสัญลักษณ์ไปใช้ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ 

9.  ในการสื่อสารในสังคมออนไลน์ ถ้าเป็นการเผยแพร่หรือแสดงความเห็นส่วนตัว ควรแสดงหรือระบุไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดว่าเป็นการแสดง 

 ความเห็นส่วนตัวมิใช่ในฐานะของพนักงาน LPN

การทำาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย
หลักการ

ในระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีการดำาเนินธุรกิจที่เป็นธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

รวมตลอดถึงกฎและระเบียบที่บริษัทได้กำาหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. ต้องศึกษา ระเบียบ ขั้นตอน และอำานาจในการดำาเนินการอย่างถี่ถ้วนก่อนดำาเนินการ

2. ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน รายการท่ีเกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง 

 ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด

3.  การทำารายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ยุติธรรม และสมเหตุสมผล

การทำาธุรกรรมของ LPN
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หลักการ

LPN มนีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึถึงจริยธรรม การปฏบิตัติามกรอบกตกิาและกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ดว้ยความสจุรติและเปน็ธรรม 

โดยใชห้ลกัคูแ่ขง่ทางการคา้เชงิพนัธมติร อนัเปน็การสง่เสรมิซึง่กนัและกนัในกรอบที่ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางธรุกจิ และความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั

แนวปฏิบัติ

1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำาการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือ 

 ผิดจริยธรรม 

2. ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการผูกขาดทางการค้า 

3. ไม่ทำาความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดๆ อันจะทำาให้มีลักษณะของการลด หรือการจำากัดการแข่งขันทางการค้า

4. ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

การทำาธุรกรรมของ LPN กับบุคคลภายนอก
หลักการ

การทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติตามอำานาจการดำาเนินการ 

ของ LPN โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการได้มา หรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

แนวปฏิบัติ

1. ศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

2. ในกระบวนการของการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้างต้องเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำาหนดไว้ โดยให้ดำาเนินการพิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็น 

 อันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงในการพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีการใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 บุคคล หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ LPN

3. การทำาธุรกรรมต้องคำานึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. หลีกเลี่ยงการทำาธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือทำาให้ LPN เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่า LPN จะได้รับประโยชน์ก็ตาม

หลักการ

LPN จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการปอ้งกนัการฟอกเงนิ คอืจะไมร่บัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิ หรอืสนบัสนนุใหม้กีาร

รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเท ปกปิด อำาพรางถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สิน 

หรือรายได้ที่อาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

1. ในกรณีท่ีทำาธุรกรรมหรือทำาสัญญาใดๆ กับคู่ค้ารายใหม่หรือบุคคลหรือนิติบุคคลรายใหม่ๆ และอาจมีการกระทำาใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  

 ควรจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่มาของแหล่งเงินนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่รู้จัก บัญชีที่มิใช่คู่สัญญาหรือคู่ค้าโดยตรง หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะของการจ่ายที่ผิดปกติ

3. ในกรณีที่พบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

การแข่งขันทางการค้า

การป้องกันการฟอกเงิน
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กรรมการบริษัทจะต้องเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะของกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่น 
ในมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป 

ดังนั้น นอกเหนือจรรยาบรรณตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรรมการบริษัท LPN ยังมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้อง
พึงปฏิบัติ ดังนี้
1.  ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นต่อความจริง และไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ 
 สมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย ยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูด 
 หรือกระทำาการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยละเว้นการพูดหรือการปฏิบัติ
2.  ความเป็นอิสระ
 ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน 
 มาอยู่เหนือความเป็นอิสระในการใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่
3.  การดำาเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ
 การดำาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการบริษัท จะต้องแยกออกจากการดำาเนินกิจการของ LPN ในฐานะกรรมการบริษัท 
 LPN โดยไม่ใช้ชื่อ LPN ในการดำาเนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ และไม่เกี่ยวข้องในกิจการ ซึ่งจะนำาความเสื่อมเสียมาสู่ LPN 
 รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำาเนินงานของ LPN ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอม 
 จาก LPN อีกทั้งจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
4.  การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์
 ต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอ่ืนๆ รวมท้ังเรื่องใดๆ ท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำาไปสู่ความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยการดำาเนินการใดๆ กับ LPN จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น
5.  การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
 ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำาหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ข้อบังคับ 
 ข้อกำาหนด เพื่อประโยชน์ของ LPN หรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
6.  การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ และคำานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กับ LPN
7. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย
 7.1 หน้าที่ต่อ LPN
   - อุทิศเวลาให้ LPN อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการบริษัทตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ 
    ทางธุรกิจ
   - ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำากับดูแลกิจการ
   - มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คำานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมาย
   - สรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ LPN ได้อย่างเต็มที่
   - ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำาคัญของ LPN เพื่อให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   - แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการบริษัทหรือท่ีปรึกษาในบริษัทอื่น 
    องค์กร หรือสมาคมอ่ืนใด โดยการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ LPN และการประกอบหน้าท่ีโดยตรง เช่น 
    การเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ LPN หรือการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ 
    ใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ LPN

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท
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 7.2 หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
   - กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน 
    ที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
   - กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริง ทันเวลา
   - กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้ความสำาคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
   - กำากับดูแลเพ่ือให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้คำาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน และสถานะทางการเงินของ LPN เป็นไป 
    ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
   - กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และนำาข้อเสนอแนะท่ีดีไปปฏิบัติ 
    ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน
 7.3 หน้าที่ต่อพนักงาน
   - ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา  
    สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือความชอบพอส่วนตัว
   - พึงรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานำาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ LPN
   - ไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
 7.4 หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
   - กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   - กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้ความสำาคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
 8.1 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำาเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท 
   ทราบล่วงหน้า
 8.2 หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ LPN
 8.3 ศึกษาถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
 8.4 ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ
 8.5 พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการบริษัทท่านน้ันสามารถ 
   กำาหนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 8.6 ส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบ 
   บัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างมีอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
 8.7 ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำาหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานธุรกิจ 
   และจริยธรรม
 8.8 ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำาชี้แจงจากฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของ LPN
 8.9  ไม่กระทำาการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการ 
   เรียกรับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของ LPN เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา พ่อค้า เป็นต้น  
   เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีราคามากจนเกินสมควร หรือเกินกว่าปกติวิสัย
9. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
 9.1 ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 9.2 แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีเหตุดังนี้
   - การตอบรับเชิญเป็นกรรมการบริษัท หรือที่ปรึกษาให้แก่บริษัทอื่นๆ
   - กรรมการบริษัทและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้ง 
    ทางผลประโยชน์กับ LPN
   - มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีทำากับ LPN โดยต้องระบุลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสีย 
    ในสัญญา
   - เข้าถือหลักทรัพย์ หรือหุ้นกู้ของ LPN โดยจะต้องระบุจำานวนหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

 9.3 หาทางหลีกเล่ียงไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น กรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาว่า 

   จะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรืองดการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว 

   หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท หากความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องสำาคัญ
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 9.4 กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างย่ิงต่อความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างทำางาน 
   ในฐานะของฝ่ายบริหาร และการดำาเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
 9.5 กรรมการบริษัทไม่ควรเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของ LPN เพื่อการลงทุนระยะสั้น
10. การใช้ข้อมูลของ LPN
 10.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท LPN ไปในทางที่มิชอบ
 10.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำาธุรกิจต่อบุคคลภายนอก
 10.3 ไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูล ซึ่งถ้าเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
 10.4 รักษาข้อมูลความลับของ LPN โดยระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ LPN รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
   อันอาจเป็นเหตุให้ LPN เกิดความเสียหาย
 10.5 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าข้อมูลน้ันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ 
   หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 10.6 จะต้องไม่แจ้งข้อมูล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ LPN ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะรวมถึง
   - การคาดการณ์ผลกำาไร
   - การออกหลักทรัพย์ใหม่
   - การกู้ยืม
   - การครอบงำากิจการที่อาจจะเกิดขึ้น
   - การเปลี่ยนแปลงการประกอบการที่สำาคัญ
   - การลงทุนใหม่
   - ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

จรรยาบรรณตามที่ได้กล่าวในหมวดท่ี 1 ถึง หมวดที่ 11 ได้กำาหนดข้ึนเพ่ือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน และเป็นมาตรฐาน
เบื้องต้นสำาหรับบุคลากรใน LPN และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเตือนให้บุคลากร มีความระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน LPN นั้น LPN ได้กำาหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำาหรับพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวัง และไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียง 
และภาพลักษณ์ของบริษัท

2. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน
 - พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการบริษัทกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  สำานักงานคณะกรรมการตลาดทุน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อสาธารณะ โดย 
  เท่าเทียมกัน
 - การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตน  
  ถือว่าเป็นการกระทำาที่ผิดจรรยาบรรณ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของ LPN
พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะทำาความคุ้นเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของ LPN ที่ออกมา
เพิ่มเติมภายหลัง
1. กฎหมายและกฎระเบียบของ LPN
 - พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ LPN อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 - การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบคำาสั่งของ LPN หรือนโยบาย 
  ของ LPN โดยอ้างว่าเป็นการกระทำาเพื่อเพิ่มผลกำาไรให้แก่ LPN หรือเหตุผลอื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง
 - พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของ LPN ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ 
  ระเบียบ และคำาสั่งของ LPN ก็ตาม
 - พนกังานจะตอ้งรายงานการฝา่ฝนื หรอืพฤตกิรรมทีน่า่สงสยัตอ่การฝา่ฝนืนโยบายของ LPN โดยทนัท ีและใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวนหาสาเหต ุ
  ของการฝ่าฝืนดังกล่าว
 - พนักงานจะต้องแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำา และความระมัดระวังที่จะทำาให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของ LPN หรือกฎระเบียบที่ 
  เกี่ยวข้อง

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
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การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
1. ห้ามพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) 
 ในขณะอยู่ในที่ทำางานหรือในระหว่างทำาธุรกิจของ LPN ท้ังน้ี อาจอนุญาตให้พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม 
 ในสถานที่ทำางานได้เฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือในโอกาสอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง 

2. ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำางาน หรือในพื้นที่ของ LPN หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของ LPN

การทำางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
พนักงาน LPN ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทอื่น หรือทำากิจกรรมภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ LPN ในระหว่างการเป็นพนักงาน LPN หรือ

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของพนักงาน LPN

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
หน้าที่ต่อ LPN
   - รักษาชื่อเสียง และเกียรติภูมิของ LPN
   -  มีความซื่อสัตย์สุจริต
   -  ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และวินัยของ LPN
   -  มีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจ ไม่กล่าวร้ายต่อ LPN
   -  แจ้งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ LPN การปฏิบัติโดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของ 
    LPN เพื่อดำาเนินการป้องกันและแก้ไข
   -  ใช้ทรัพย์สินของ LPN ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ LPN 
    เป็นสำาคัญ
   -  ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อ LPN อย่างเต็มที่
   -  งดออกเสียง หรือลงมติในการประชุม กรณีที่เข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   -  ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ LPN
หน้าที่ต่อลูกค้า
   -  ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และด้วยความเสมอภาค
   -  รักษาความลับ และข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
   -  ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
   -  หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
   -  มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการ 
    ทำางานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของ LPN
   -  เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำาเป็น เพื่อประเมิน LPN โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน 
    พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
    และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
   -  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
หน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
   - ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำางานซึ่งกันและกัน
   - ให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
   - ให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
   - ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำางานให้แก่ผู้ร่วมงาน
   - หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำานัลอันมีมูลค่าสูงจากผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
   - ไม่นำาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
   -  ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนำ้าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
   -  ละเว้นการนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
   -  มีทัศนคติที่ดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม
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หน้าที่ต่อตนเอง
   -  เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกประเภท
   -  มีสัจจะต่อตนเอง และผู้อื่น
   -  พัฒนาความรอบรู้ และความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
   -  ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
   -  งดเว้นการใช้ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และเวลาปฏิบัติงานของ LPN เพื่อประโยชน์ส่วนตน
   - งดเว้นการนำาตำาแหน่งหน้าที่ และความเกี่ยวข้องกับ LPN ของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุน 
    พรรคการเมืองใดๆ

กระบวนการการรับข้อร้องเรียน
LPN เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การกระทำาที่ผิดกฎหมาย 
และผิดจรรยาบรรณ ดังนี้
1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
 1.1 แจ้งข้อมูลได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรผ่านทาง E-mail Address, WhatsApp และ Line ของประธานกรรมการบริหาร  
   หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย หรือส่งเข้าช่องทาง E-mail: Director@lpn.co.th
 1.2 ทำาเป็นจดหมายมายัง ตู้ ปณ.21 ปณศ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
 2.1 เมื่อมีการร้องเรียน ผู้รับข้อร้องเรียนต้องดำาเนินการแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารรับทราบในเบื้องต้นเพื่อสั่งการ
 2.2 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานใน LPN ผู้รับข้อร้องเรียนต้อง 
   พิจารณาเพ่ือเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพ่ือแต่งต้ัง “คณะทำางานตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพ่ือดำาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง
 2.3 เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ถ้าผู้รับข้อร้องเรียนมีความเห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าได้มีการกระทำาทุจริต ผิดกฎหมายคอร์รัปชัน 
   โดยพนักงาน ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องดำาเนินการเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการให้สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   ดำาเนินการประสานงานแต่งตั้ง ”คณะกรรมการสอบสวน” ต่อไป
 2.4 การรายงานผลตรวจสอบ ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนมหีนา้ทีต่อ้งแจ้งผลใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบ ในกรณทีีผู่ร้อ้งเรยีนเปดิเผยตนเองโดยผลการตรวจสอบ 
   เปน็เรือ่งจริง และเป็นเรือ่งสำาคญัทีก่ระทบต่อชือ่เสยีง ค่านยิม ภาพลกัษณ ์ใหเ้สนอเรือ่งตอ่คณะกรรมการบริหารเพือ่พจิารณา และนำาเสนอ 

   เรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำาดับต่อไป เพื่อพิจารณาดำาเนินการ หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดของ LPN

มาตรการการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. การคุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล และให้เบาะแส
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงความเสียหาย ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ LPN กำาหนดมาตรการคุ้มครอง 
 ที่เหมาะสม หรือ LPN อาจกำาหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อน 

 เสียหายและไม่ปลอดภัย

กระบวนการการรับข้อร้องเรียนและมาตรการการคุ้มครอง
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การกระทำาที่เป็นการผิดจรรยาบรรณ
พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยการกระทำาดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทำาที่ผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2. ยุยง แนะนำา หรือส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. ละเลย และเพิกเฉยเมื่อรับทราบ หรือพบเห็นการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. ในกรณีท่ีมีการสอบสวนข้อเท็จจริง มีการกระทำาที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณี 
 ที่มีการร้องเรียนว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับน้ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิก
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และลดความสูญเสีย
จากการดำาเนินธุรกิจภายใต้สภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการกำากับดูแลการดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
ข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่ือสารไปยังพนักงานทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำาหนด
ให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสมำา่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินพบว่าการควบคุมภายในสอดคล้อง 
กับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
ท้ัง 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการย่อย ดังน้ี

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ซ่ึงประกอบด้วย
 - บรษัิทไดม้กีารปรับเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มสีายการบงัคบับญัชา มกีารกำาหนดอำานาจ 
  การอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีสำาคัญเพื่อถ่วงดุลอำานาจระหว่างกันอย่างชัดเจน ภายใต้การกำากับดูแลของ 
  คณะกรรมการบริษัท
 - บริษัทมีกิจกรรมควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
  ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างสมำา่เสมอ 
 - บริษัทมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและส่ือสารให้พนักงานทุกระดับพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 - คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ 
  ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 -  บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเก่ียวกับการกระทำาผิด การทุจริตต่างๆ 
  (Whistleblower Policy) อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
 - บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรโดยมีสถาบัน LPN Academy ช่วยวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  และพร้อมรองรับกับการขยายงานของบริษัทในอนาคตมุ่งสู่องค์กรแห่งความย่ังยืน

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีไว้อย่างชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่กำากับ 

  ดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำาหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง 

  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทจัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพ่ือกำาหนดจุดควบคุมและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร 

  คอยกำากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

 - บรษิทัมกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ที ่วงเงินอนมุตั ิวิธปีฏบิตัเิกีย่วกบัการทำาธุรกรรมทางการเงิน การจดัซือ้และอืน่ๆ ชัดเจนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 

  เพื่อควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทและเป็นการควบคุมรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - จัดให้มีระบบการสอบทานกระบวนการที่มีความสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำานักตรวจสอบภายในและได้ปรับปรุงระบบงานต่างๆ 

  ที่เกี่ยวข้อง

 - กำาหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงาน 

  ที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน (Internal Control)
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บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบาย 
และแนวทางการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ซ่ึงได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางกำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

 5. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูงจัดประชุมเพ่ือติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงสถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันท่ีกำาลังอยู่
ในภาวะถดถอย โดยในปี 2562 บริษัทได้ขยายฐานรายได้สู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับธุรกิจ พร้อมส่ือสารนโยบายท่ีสำาคัญของบริษัท 
ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเส่ียง จึงทำาให้บริษัทสามารถกำากับดูแล 
การบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงได้สรุปความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ตามท่ีปรากฏในรายงาน ดังน้ี

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) ซ่ึงประกอบด้วย
 - บริษัทมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัท  
  มีการควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำานาจอนุมัติ มีการเช่ือมโยงของระบบเพ่ือข้อมูลและการรายงานท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ 
  รวมท้ังให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำาหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลและการจัดเก็บรักษาฐานข้อมูล 
  และสำารองข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 - บริษัทมีช่องทางการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องตรงกัน เช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์  
  รวมถึงมีช่องทางการส่ือสารข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลภายนอกหรือแจ้งข้อร้องเรียน ข้อแนะนำาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
  (www.lpn.co.th) หรือ Call Center ท่ีหมายเลข 02-689-6888 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทมีการกำาหนดให้มีการติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน สายงานการบังคับบัญชา จนถึงผู้บริหาร 

  ระดับสูงท่ีดูแลสายงานเพ่ือให้ดำาเนินการไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม
 - หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำาเสนอ 
  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกคร้ัง เพ่ือการหารือร่วมกัน ในการปรับปรุงแนวทางดำาเนินการตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องตามหลักการของ COSO ในด้านต่างๆ 
ท้ัง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูลและ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเร่ืองการทำาธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม
สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือท่ีจะ 
สามารถดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 บริษัทมีการส่ือสารและจัดอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงานและผู้บริหารท้ังองค์กร 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถนำามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลได้จริง สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับช่องทางการส่ือสารพิเศษท้ังภายในและภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดเป็นนโยบายการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ได้อย่างปลอดภัย

สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
คือ บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด โดย นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 
2562  ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร

(นายอมรศักด์ิ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีที่บริษัทจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ตามท่ีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (“สำานักงาน”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้เสนอรายงานตรวจสอบลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วน้ัน สำานักงานฯ 
ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินน้ีแสดงฐานะการ
เงินและผลการดำาเนินงานโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม่เพียงใดน้ัน สำานักงานฯ ได้ศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามท่ีเห็นจำาเป็น เพ่ือประโยชน์ในการกำาหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ให้รัดกุมและเหมาะสม ซ่ึงสำานักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็น 
สาระสำาคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ฝา่ยบรหิารของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) มคีวามรบัผดิชอบในการจดัการใหม้รีะบบการควบคมุภายในดา้นบญัชแีละ 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการน้ีต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับและต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระบบควบคุมน้ี ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความม่ันใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำานักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำานักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่าน้ัน นอกจากน้ัน 
การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี 
ดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังน้ัน จึงไม่อาจช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร่องท้ังหมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้

สำานักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี

(นายวิโรจน์  สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563
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แนวโน้มภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2563
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในป ี2563 เปน็ปทีีเ่ผชญิกบัความทา้ทายจากหลาย
ปัจจัย กล่าวคือ  ความท้าทายจากกำาลังซ้ือภายในประเทศที่ชะลอตัว 
ผลจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงร้อยละ 79.1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products หรือ GDP) ณ สิ้นสุด
ไตรมาส 3 ของปี 2562 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย 
อีกทั้งการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัว รวมถึงผลจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ล่าช้ากว่ากำาหนดและความไม่แน่นอน
ทางการเมืองภายในประเทศ เช่นเดียวกับภาคการส่งออกและภาค 
การท่องเที่ยว ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2562 เป็น 
ผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นอกจากนั้น 
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำาให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ทีจ่ะเตบิโตตำา่กวา่รอ้ยละ 6 เปน็ครัง้แรกในรอบ 10 ป ีทำาใหธ้นาคารโลก
ปรับประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ลงจาก 
ร้อยละ 3 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยประมาณวา่เศรษฐกจิไทยในป ี2563 จะมอีตัรา 
การเติบโตตำ่ากว่าร้อยละ 2.8

สำาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น้ัน แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ปรับเงื่อนไขสัดส่วนมูลค่าการปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
อสังหาริมทรัพย์ (Loan to Value: LTV) จากเดิมที่กำาหนดไว้ โดย
อนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเช่ือได้ร้อยละ 100 ของ
มลูคา่หลกัประกนัสำาหรบัการขอสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัหลงัแรก และสามารถ
เพิม่วงเงนิกู้อกีรอ้ยละ 10 สำาหรบัการกูเ้พ่ือการตกแตง่ทีอ่ยู่อาศัยสำาหรบั
บ้านหลังแรกแล้วก็ตาม แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมาตรการที่ 
เขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชือ่ในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัหลงัที ่2 และ 3 ผนวกกบั 
ความกังวลในตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อยู่ท่ีร้อยละ 3.49 ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.34  
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ตามการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สง่ผลใหอ้ตัราการปฏเิสธสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิมแีนวโนม้สงูข้ึนจาก
ร้อยละ 20 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 40 ในปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อลดภาระ 
ความเสี่ยงจากหนี้เสียที่อาจจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ LPN Wisdom ศูนย์วิจัย 
อสังหาริมทรัพย์ ในเครือบริษัท แอล.พี. เ อ็น. ดีเวลลอปเมนท์  
จำากัด (มหาชน) คาดการณ์ว่าสถาบันการเงินมีแนวโน้มท่ีจะปฏิเสธ 
สนิเช่ือเพ่ิมข้ึนเม่ือมาตรการคำานวณอัตราความสามารถในการชำาระหนีส้นิ 
(Debt Service Coverage Ratio - DSCR) ตามทิศทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมแีผนจะประกาศใชน้โยบายดงักลา่วในป ี2563 ซึง่จะสง่ผล
ให้ความสามารถในการกู้ของผู้กู้ลดลง

ในขณะเ ดียวกัน ปริมาณสินค้ าคงค้ างที่ รอการขายในตลาด
กรุง เทพมหานครและปริมณฑลตามรายงานของศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการสำารวจของ  
LPN Wisdom ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 196,000 หน่วย เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4 จากปี 2561 โดยเป็นอาคารชุดพักอาศัย ประมาณ 
89,000 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2561 ส่งผลให้แนวโน้ม 
การเปิดตัวโครงการใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ลดลง 
เพราะผู้ประกอบการต้องเร่งระบายสินค้าคงค้างที่มีอยู่ในตลาด

นอกจากนี้ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีผลบังคับใช้ใน 
ปี 2563 จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยเฉพาะในกลุ่มของนักลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษี 
ในการถือครองบ้านหลังที่สองในอัตราร้อยละ 0.02 ถึงร้อยละ 0.1  
ตามระดับราคาของที่อยู่อาศัยที่ถือครองอยู่ ทำาให้ผู้ลงทุนมีต้นทุนใน 
การถือครองที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาแรงซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศพบว่า การแข็งค่า
ของค่าเงินบาทจาก 32.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันท่ี 2 มกราคม 
2562 แข็งค่าข้ึนมาร้อยละ 6.7 โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ท่ี 30.35-30.50 
บาท ตอ่ดอลลารส์หรฐัในเดือนธนัวาคม 2562 และมแีนวโนม้ท่ีจะแขง็คา่  
ต่อเนื่องในปี 2563 เมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะปรับลด
อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอีกร้อยละ 0.25-0.5 ในปี 2563 เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กำาลังซื้ออสังหาริมทรัพย์
จากนกัลงทุนตา่งประเทศในประเทศไทยลดลงอย่างตอ่เนือ่ง จากรายงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ยอดเงินโอนระหว่างประเทศเพื่อ 
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรก ปี 2562  
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้นอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
50 จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ 60,000 ล้านบาท ในระยะเดียวกันของ 
ปี 2561 และคาดว่าสิ้นปี 2562 จะมียอดโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อ 
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 50 จาก 100,000 ล้านบาทในปี 2561

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทำาให้แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ในปี 2563 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ภาพรวมตลาดติดลบ 
รอ้ยละ 15 ตามผลการวจิยัของ LPN Wisdom ศนูยว์จิยัอสงัหารมิทรพัย์
ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ถึงแม้
ในปี 2563 จะมีปัจจัยบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น นโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีคงอัตราดอกเบี้ยตำ่า และมาตรการ 
กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 
2562 และมผีลตอ่เนือ่งมาถงึป ี2563 ใน 2 มาตรการหลกั คอื การปรบัลด 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01 
และค่าธรรมเนียมการจดจำานองจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.01 สำาหรับ
ท่ีอยู่อาศัยท่ีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลไปถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 
2563 และมาตรการการคืนเงินดาวน์ตามโครงการ “บ้านดี มีดาวน์” 
โดยคืนเงินดาวน์วงเงิน 50,000 บาท สำาหรับผู้ซื้อบ้านที่มีรายได้ 
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปี ที่ซื้อบ้านตั้งแต่ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็ตาม

จากแนวโน้มดังกล่าว LPN Wisdom คาดการณ์ว่าในปี 2563 นี้จะ
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวใหม่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลประมาณ 100,000-110,000 หน่วย โดยมีแนวโน้ม 
ลดลงประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยแบ่งเป็นโครงการ 
บ้านพักอาศัยประมาณ 50,000-55,000 หน่วย เพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 10-15 จากปี 2562 เพราะยังมีการดูดซับอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยคาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดตัวประมาณ 
50,000-55,000 หน่วย หรือมีสัดส่วนลดลงจากปี 2562 ประมาณ 
ร้อยละ 5-10 โดยจะเน้นการระบายสินค้าพร้อมขายเป็นสำาคัญ สำาหรับ
การโอนกรรมสิทธิ์นั้นคาดการณ์ว่าจะลดลงและจะมีจำานวนใกล้เคียง
กันกับตัวเลขในปี 2561 เนื่องจากปี 2562 นั้นมียอดโอนกรรมสิทธิ์สูง 
ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งเป็นผลจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
ในโครงการเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ และการเร่งโอนกรรมสิทธิ์
ตามโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2563 นี้จะมี 
การโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 
180,000-185,000 หน่วย ลดลงประมาณร้อยละ 2-5 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562
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นับตั้งแต่ปลายปี 2557 ประเทศไทยเริ่มมีปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนสะสม ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี และส่งผลให้สถาบันการเงิน 
ต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ที่ชะลอตัวลง ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำาให้ในปี 2560 ภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย จนถึงปี 2561 ภาวะถดถอยเริ่มส่งผลชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการรับมือกับภาวการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจต้ังแต่ปี 2560 โดยกำาหนดให้ปี 2560 
เป็น “ปีแห่งการปรับเปลี่ยน” (Year of Shift) ต่อเน่ืองมาถึงปี 2561 ที่กำาหนดให้เป็น “ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ” (Year of Change) 
และในปี 2562 ซึ่งเป็น “ปีแห่งความเป็นเลิศ” (Year of Excellence) ที่ต่อยอดและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและความเป็นเลิศในมิติด้าน 
“ผลิตภัณฑ์” รวมถึง “บริการ” และ “บุคลากร” ตลอดจน “กระบวนการดำาเนินงาน” เพื่อส่งมอบความเป็นเลิศให้ผู้บริโภคโดยยังคงความสามารถ 
ในการดำาเนินงานไว้ได้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ยังรักษาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานที่ดี 
และมีการเติบโตในธุรกิจการให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ดี สัญญาณ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงภาวะถดถอยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปี 2563 และย่ิงจะชัดเจนมากขึ้น 
บริษัทจึงได้เตรียมแผนรองรับไว้ดังนี้

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติใหจ้ดัต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้เมือ่วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2554 ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมและมีการรายงานผลของการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งมีกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การกำาหนดนโยบาย 
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมิน บริหาร และจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

1. กำาหนดอัตราการเติบโตของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยขยายฐานการพัฒนาไปยังโครงการบ้านพักอาศัย โดยยังคงรักษาสัดส่วน 
 การพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย 
2. เลือกทำาเลศักยภาพในการพัฒนาโครงการบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึก
3. เพิ่มความแข็งแกร่งในการสื่อสาร การตลาด และบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตราผลิตภัณฑ์ของเครือ 
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป
4. สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าและบริการผ่าน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” และ “ศูนย์พัฒนาบริการ” อย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบริษัท บริษัทในเครือ เพื่อสร้างความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลการดำาเนินงานเชิง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ในทุกมิติ
6. สร้างรายได้จากการบริการและสร้างรายได้ประจำาจากการแปลงทรัพย์สินเพื่อการขายเป็นทรัพย์สินเพื่อเช่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากแผนการดำาเนินการเบื้องต้นนำาไปสู่เป้าหมายในปี 2563 ดังนี้

1. กำาหนดเป้าหมายรายได้จากการขายรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท
2. กำาหนดเป้าหมายยอดขายรวมประมาณ 12,000 ล้านบาท
3. กำาหนดจำานวนโครงการเปิดตัวใหม่ประมาณ 10-15 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านบาท
4. ระบายสินค้าคงเหลือเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยตั้งเป้าหมายยอดขายและรายได้จากการขายไว้ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือตำ่ากว่าแผนที่กำาหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
6. ดำาเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติของการดำาเนินงาน เพื่อความเป็นเลิศภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 และสังคม

ภายใต้การดำาเนินงานที่รัดกุม รอบคอบ ประกอบกับสถานะทางการเงินของบริษัทท่ีมีความมั่นคงและน่าเช่ือถือจากการจัดอันดับของ 
บริษัท ทริสเรทต้ิง จำากัด คาดว่าปี 2563 น้ี บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยความม่ันคง สามารถผ่านพ้นความท้าทาย รักษาประสิทธิภาพและสร้าง 
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้อีกปีหนึ่ง

แนวทางการดำาเนินงานปี 2563

ปัจจัยเสี่ยง



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 265

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน

ความเสี่ยงทางการเงิน

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน และสถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีท้าทายดังกล่าว 
แล้วข้างต้น การรักษารายได้จากการขายเป็นความเส่ียงหลักประการหน่ึงท่ีต้องจับตามองและกำาหนดมาตรการในการกำากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะยอดขายสะสมท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ท้ังหมดจะรับรู้รายได้ในปี 2563 

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. จดัทำาใบประเมนิลกูคา้ถงึความสามารถในการกูก้บัสถาบนัการเงนิ เพือ่เตรยีมการให้คำาแนะนำากบัลกูคา้เกีย่วกบัการบรหิารจดัการฐานะทางการเงนิ 
 เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามแผนที่วางไว้
2. ปรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 เน้นการเปิดตัวโครงการในแนวราบ เพื่อให้เกิดการขายและการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น เพื่อมาชดเชย 
 ในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนสำาหรับยอดขายสะสมที่รอโอนกรรมสิทธิ์ 
3. วางแผนทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายสำาหรับโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและการรับรู้รายได้ ให้เป็นไปตาม 
 เป้าหมายที่วางไว้ 

ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ 

ปี 2563 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ผลจากความล่าช้าในการใช้งบประมาณปี 2563 และภาวะภัยแล้ง 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนและกำาลังซ้ือภายในประเทศให้ชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 กระทบโดยตรง 
ต่อภาคการท่องเท่ียวและการส่งออก ทำาให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตลดลงเม่ือเทียบกับปี 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า 
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะเติบโตไม่ถึงร้อยละ 2.8 ตามท่ีคาดการณ์ไว้เดิม 

แนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำาลังซ้ือในประเทศรวมท้ังอสังหาริมทรัพย์ ทำาให้บริษัทต้องเผชิญกับความเส่ียงในเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากปัจจุบัน
รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายท่ีอยู่อาศัยท้ังอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้รวมขณะท่ีรายได้จาก 
การให้บริการ และรายได้จากการเช่า (Recurring Income) คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของรายได้รวม

การท่ีรายได้หลักของบริษัทมาจากการขายโครงการท่ีอยู่อาศัยเป็นหลัก ทำาให้บริษัทเผชิญกับความเส่ียงจากการท่ีกำาลังซ้ือในตลาดท่ีลดลง จะส่งผล 
โดยตรงต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทในปี 2563 จะตำา่กว่าแผนท่ีวางไว้

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ขยายฐานรายได้ของบริษัทจากการขายโครงการที่อยู่อาศัย สู่ธุรกิจบริการทั้งการบริหารจัดการอาคาร การก่อสร้าง งานที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา 
 ผา่นบริษทัลกู อาทิ บรษิทั ลมุพนี ีพรอพเพอรต้ี์ มาเนจเมนท์ จำากัด, บรษิทั ลมุพีน ีโปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรว์สิ จำากดั และ บรษิทั ลมุพีน ีวสิดอม 
 แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด โดยการขยายฐานลูกค้าจากธุรกิจบริการทั้งในส่วนของการบริหารอาคาร โครงการ และงานบริการด้านวิศวกรรม 
 จากที่ใหบ้รกิารเฉพาะในสว่นของ บรษัิท แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ไปสูผู่ป้ระกอบการอ่ืน เพือ่ขยายฐานรายไดข้องธรุกจิในกลุม่นี ้ 
 โดยตั้งเป้ารายได้ในส่วนนี้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 
2. นำาโครงการอาคารชดุทีส่รา้งเสรจ็และรอขายมาบรหิารจดัการเพือ่ให้เกดิรายไดจ้ากการปลอ่ยเช่า เปน็สว่นหนึง่ของการบรหิารจดัการสนิทรัพยท์ีม่อียู ่
 ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท
3. ขยายการลงทุนในส่วนของธุรกิจที่สร้างรายได้จากการเช่า โดยการร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด พัฒนาอาคารสำานักงานบน 
 ถนนพระราม 4 พ้ืนที่รอบ 22,600 ตารางเมตร กำาหนดสร้างเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2565 จะสร้างรายได้เข้ามา 200-300 ล้านบาทต่อปี  
 ทำาให้รายได้ประจำาเพิ่มขึ้น

ความเส่ียงเชิงการตลาด 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัย สำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ทำาให้เกิด 
ความเส่ียงทางการตลาดเม่ือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีกำาลังซ้ือลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท ทำาให้บริษัทต้องมีการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือลดความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มเป้าหมายเดิมสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ เพ่ือกระจายความเสี่ยงทางการตลาดโดยยังคงรักษา 
 ฐานลูกค้าเดิมไว้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีกำาลังซื้อเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท
2.  พฒันาสนิคา้ใหมี้ความหลากหลายและตอบโจทยล์กูคา้ทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัในตลาด โดยการพฒันาทัง้อาคารชดุพกัอาศยั บา้นพกัอาศยั  
 และอาคารสำานักงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาดที่เกิดขึ้น



รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า266

ความเส่ียงทางด้านความต่ืนตัวต่อผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวด้านผลกระทบจากการก่อสร้างต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมมากข้ึน ในขณะท่ีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ 
การพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย เป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม, สังคม, และชุมชนท่ีอยู่
โดยรอบโครงการต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนสร้างเสร็จ 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำาเป็นต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการและปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างเพียงพอ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่มีระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
อย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ จนนำาไปสู่ความขัดแย้งและการฟ้องร้องดำาเนินคดีในท่ีสุด 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำาเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. กำาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหนึ่งในแผนภูมิกลยุทธ์ขององค์กร และยกระดับความเข้มข้นในด้านการดำาเนินงาน 
 ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำากับ ดูแล และติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำานึกในหมู่พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 และสังคม ในทุกโครงการที่บริษัทดำาเนินงาน  
2. จัดต้ังทีม “ชุมชนสัมพันธ์” เพื่อให้เป็นช่องทางในการติดต่อ ในกรณีที่ชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการ 
 บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง จนกระทั่งก่อสร้างเสร็จและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า 
3. ในกระบวนการจัดหาและจัดซื้อที่ดิน ควรหลีกเลี่ยงการซ้ือท่ีดินสำาหรับก่อสร้างโครงการในทำาเลท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอ่อนไหว เพ่ือหลีกเลี่ยง 
 การเกิดปัญหา

ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในกระบวนการทำางานอันก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ในกระบวนก่อสร้างและการทำางานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเส่ียงสูงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
ถึงแม้กระบวนการดังกล่าวจะเกิดจากการดำาเนินงานของบริษัทภายนอกท่ีบริษัทจัดจ้างมาก็ตาม แต่ถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน บริษัทไม่สามารถ 
ท่ีจะหลีกเล่ียงความรับผิดชอบได้ 

และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือม่ันในมาตรฐานการทำางานของบริษัท จึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของบริษัทท่ีต้องร่วมมือกับผู้รับเหมา 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวเกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนต้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับการดำาเนินงานและช่ือเสียงของบริษัท  
ยกเว้นกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ียากจะควบคุม

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. จัดทำามาตรฐานทางด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องหรือสูงกว่าข้อกฎหมายกำาหนดและต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านงานวิศวกรรม
2. เข้มงวดในการบังคับใช้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง เน่ืองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความประมาท 
 หรือละเลยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำาหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
3. จัดเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลาทั้งของบริษัทและของผู้รับเหมา
4. ใหก้ารอบรมเรือ่งจติสำานกึทางดา้นความปลอดภัยแกผู่ป้ฏิบตังิานในทุกเช้า (Morning Talk) เพือ่ให้ตระหนกัถงึอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึนหากปฏบิติังาน 
 ด้วยความประมาทเลินเล่อ
5. จัดทำาแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

ความเส่ียงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประชาชนโดยทั่วไป บริษัท ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและพนักงานจำานวนมาก จะต้องมีการดำาเนินการ 
ตามกฎหมายไม่ละเมิดในการนำาข้อมูลของลูกค้าและพนักงานไปใช้ประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอม 

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1.  ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผย 
 ของลูกค้าและพนักงานต้องได้รับความยินยอมเสมอ
2. ตั้งคณะทำางานเข้ามาดูแลการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยของลูกค้าและพนักงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
3. ระบุให้ชัดเจนถึงวัตถปุระสงค์ในการเกบ็ขอ้มลู ใชข้อ้มลู และการเปดิเผยขอ้มลูเพ่ือใหล้กูคา้และพนกังานให้ความยินยอมเพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาด 
 ในการนำาข้อมูลมาใช้
4. นำาข้อมูลของลูกค้าและพนักงานมาใช้อย่างระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
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ความเส่ียงจากพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 และต้องยื่นเสียภาษีในเดือนสิงหาคม 2563 (เลื่อนจาก
เมษายน 2563) มีผลให้ผู้ท่ีถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีภาระการเสียภาษีเพิ่มขึ้น มาตรการนี้มีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุด
และบ้านพักอาศัยหลังที่สองที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำาให้ต้นทุนในการถือครองทรัพย์สินของลูกค้าขยับสูงข้ึนจากเดิม ซึ่งมีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อเพื่อการลงทุนของลูกค้าที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 จากจำานวนลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดพักอาศัยของบริษัท

ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของการถือครองที่ดินและสิ่ง
ปลกูสรา้งทีอ่ยู่ในรปูของโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการขาย และทีด่นิในสว่นทีก่ำาลงัพัฒนาอยูโ่ดยจะเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 0.03 ในปี 2563-2565 กอ่นที่ 
จะปรับเป็นอัตราร้อยละ 0.3 ในปี 2566 

ภาษีดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการดำาเนินงานของบริษัทขยับสูงขึ้นตามจำานวนของสินค้ารอขายที่บริษัทมีอยู่ 

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. เร่งรัดการขายสินค้ารอการขายของบริษัทที่มีอยู่จำานวน 10,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. พัฒนาโครงการอาคารชุดและบ้านพักอาศัยที่มีขนาดเล็ก เพื่อเร่งการขายโครงการและลดภาระการถือครองสินค้ารอการขาย
3. เน้นทำาตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยจริงมาชดเชยกับฐานลูกค้าในกลุ่มที่ซื้อเพื่อการลงทุนที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากต้นทุนในการถือครอง 
 ทรัพย์สินที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ความเส่ียงอันเน่ืองจากความผิดพลาดของการดำาเนินงานท่ีขัดต่อกฎระเบียบ

การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งยังมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทำาให้การทำางาน
ต้องให้ความสำาคัญกับกฎหมายแต่ละฉบับ และดำาเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
ของบริษัท เช่น การจัดซื้อที่ดินที่ผิดพลาด การก่อสร้างอาคารที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย เป็นต้น

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข 
1. บริษัทมอบหมายให้สำานักกฎหมายและสำานักวิจัยติดตามตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
 ให้มีความทันสมัยครอบคลุมในทุกด้าน
2. ให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชัน

ธุรกจิอสังหารมิทรพัยเ์ปน็หนึง่ในธรุกจิท่ีตอ้งตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการ ยอ่มมคีวามเสีย่งตอ่การคอรร์ปัชนั เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสทิธปิระโยชน์
พิเศษเพื่ออำานวยความสะดวกให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ขัดต่อกฎระเบียบที่มีอยู่ 

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ดำาเนินการทุกอย่างตามกฎระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจในการตีความข้อกฎหมายที่เอื้อ 
 ต่อการคอร์รัปชัน
2. กำาหนดระยะเวลาและขัน้ตอนการดำาเนนิงานให้สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของหนว่ยงานราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมีระยะเวลาพอสมควร เพือ่ให้ 
 การดำาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ความเสี่ยงด้านทุจริต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ทำาให้มีความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตจากกระบวนการทำางานได้ในหลายขั้นตอน เช่น โอกาส
ในการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการ และเป็นกระบวนการที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณร้อยละ 20-30 
ของมูลค่าโครงการรวม รวมถึงกระบวนการในการจัดหาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำาเนินการก่อสร้างโครงการซึ่งมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 40-50 
ของมูลค่าโครงการ หากไม่มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ดำาเนินการประกาศต่อสาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดหาที่ดิน 
 สำาหรับพัฒนาโครงการ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำาเนินการ
2. จัดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคาก่อนดำาเนินการอนุมัติจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำาเนินการก่อสร้างโครงการ
3. จดัหาผูป้ระเมนิอสิระดำาเนนิการประเมนิราคาเพือ่มาเปรยีบเทยีบทัง้กรณกีารจดัหาจดัซือ้ทีด่นิ และจดัจา้งผูร้บัเหมากอ่สรา้งเพือ่ก่อสรา้งโครงการ

ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
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คณะกรรมการ

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา

นายเกริก วณิกกุล

นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 

นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล 

นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ
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นางยุพา  เตชะไกรศรี 

นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน 

นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์

นายคัมภีร์  จองธุระกิจ

นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 

นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านกลยุทธ์

กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน

กรรมการบริษัท 
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล         
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ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 74 ปี

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา

คุณวุฒิการศึกษา
•  เนติบัณฑิตอังกฤษ สำานักศึกษากฎหมาย 
 ลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
• เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษา 
 กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร (วปอ.399)

ประวัติการอบรม
•  Director Certification Program 
 (DCP 30/2003), Audit Committee  
 Program (ACP 23/2008), Role of  
 Compensation Committee (RCC  
 9/2009) และ Role of the Chairman  
 Program (RCP 36/2015) จากสมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2548 - ปัจจุบัน  • ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 2560 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
 2541 - ปัจจุบัน    • กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
   และกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                    -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ          -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 •  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 •  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน
  และพัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
 •  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำากัด
 • ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 • ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   -ไม่มี-
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รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2541
อายุ : 75 ปี

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 

คุณวุฒิการศึกษา
•  Bachelor of Commerce 
 (Accountancy), University of New  
 South Wales, Australia  
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช
•  Diploma, Management Course,  
 International Institute for 
 Management Development: IMD,  
 Lausanne, Switzerland

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 
 (DCP 36/2003), Audit Committee  
 Program (ACP 7/2005) และ 
 Director Certification Program  
 Update (DCPU 3/2015) จากสมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2541 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 2548 - ปัจจุบัน  • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ 
   พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำากัด (มหาชน)
 2548 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท 
   แอนด์ โฮเต็ล จำากัด (มหาชน)
 2548 - ปัจจุบัน    • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   1,447,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
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รองประธานกรรมการบริษัท

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 70 ปี

นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•  Director Certification Program 
 (DCP 23/2002) และ Finance for  
 Non-Finance Directors (FND 4/2003) 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน •  รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  
         (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2550 - 2562 • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด  
 

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ        -ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
  บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
  จำากัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด 
 • กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :  4,000,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด

หมายเหตุ: นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562
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คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง  
 รุ่นท่ี 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระดับสูง (CIO)
• หลักสูตรทดสอบสมรรถนะของนักบริหาร  
 สำานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำาหรับข้าราชการ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม.
• หลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการ
 คัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2  
 กองฝึกอบรม กรมที่ดิน
• หลักสูตรเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ 
 ที่ดิน สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30  
 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
• หลักสูตรโรงเรียนนักบริหารงานที่ดิน 
 ระดับสูง รุ่นท่ี 3 กองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน
• หลักสูตรกองอำานวยการรักษาความม่ันคง 
 ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
 กองทัพบก
• หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 
 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
• หลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย กองตำารวจ 
 ดับเพลิง กรมตำารวจ
• หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9  
 นิติวิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program 
 (DAP 112/2014), Role of Compensation  
 Committee (RCC 19/2014)     
และ Director Certification Program  
 (DCP 119/2015) จากสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2560 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ตงฮ้ัว โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน)
 2557 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
   ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 2559 - ปัจจุบัน  • กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ 
   จำากัด (มหาชน)
 2552 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน 
   จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ          
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
 • กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำานาญมหาดไทย
 • กรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
 • กรรมการจัดการทรัพย์สิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
 • รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริหาร 9) 
 • ผู้อำานวยการ สำานักมาตรฐานการทะเบียนท่ีดิน (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานที่ดิน 9) 
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) (9ชช) 
 • ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) 
 • ผู้อำานวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน 
 • ผู้อำานวยการกองจัดที่ดิน 
 • ผู้อำานวยการกองหนังสือสำาคัญ
 • เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี
 • เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) 
 • เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และสาขาบางใหญ่  
 • เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครนายก 
 • เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2557
อายุ : 71 ปี

นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   -ไม่มี-
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คุณวุฒิการศึกษา
• B.A. In Jurisprudence (Hons. Oxon),  
 University of Oxford 
•  เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister - at- Law,  
 Middle Temple
•  เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษา 
 กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•  Advanced Management Program  
 (AMP), Harvard Business School
•  หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• Director Certification Program 
 (DCP 42/2004) และ Improving 
 the Quality of Financial Reporting  
 (QFR 3/2006) จากสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ 
   บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  
   จำากัด (มหาชน)
 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน)
 2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ 
 2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอำานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2555 - ปัจจุบัน • กรรมการกฤษฎีกา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) 
 • กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด
 • ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสภาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำานวยการอาวุโส สายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   579,100 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 65 ปี

นายเกริก  วณิกกุล
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คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี  
 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยโอไฮโอ  
 สหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program  
 (DAP 63/2007), Director Certification  
 Program (DCP 91/2007), Role of  
 Compensation Committee (RCC  
 15/2012), Audit Committee Program  
 (ACP 45/2013), Director Certification  
 Program Update (DCPU 1/2014),  
 Chartered Director Class (CDC 8/2014)  
 และ Advance Audit Committee  
 Program (AACP 20/2015) จากสมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2549 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
   และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.
   ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 2559 - ปัจจุบัน • Corporate Admin Director บริษัท บางกอกแร้นช์ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ       -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำากัด 
 • Head of Finance Support บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   -ไม่มี-

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 63 ปี

นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล 
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คุณวุฒิการศึกษา
•  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 
 (DCP 27/2003), Finance for  
 Non-Finance Directors (FND 4/2003) 
 และ Audit Committee Program 
 (ACP 21/2008) จากสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
         บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2550 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 •  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ
  ด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 •  กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 •  กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด
 •  กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด 
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำากัด (มหาชน)
 •  กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) :   4,000,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล         

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 70 ปี

นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์
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คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 รามคำาแหง
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี 
 Accounting Advance of Pitman 
 Examination Institute

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 
 (DCP 32/2003) จากสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ        -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   23,769,499 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด 

หมายเหตุ: นางยุพา เตชะไกรศรี และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง

กรรมการบริษัท

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 69 ปี

นางยุพา  เตชะไกรศรี 
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คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program 

 (DAP 4/2003) และ Director 

 Certification Program (DCP 48/2004) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 2530 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2530 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำากัด
 2523 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานศรีสำาอางค์ จำากัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ       -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  
   (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 
 • กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 • กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำาอางค์ ซัพพลายเออร์ จำากัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ดีทแฮล์ม กรุงเทพ จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) :  18,050,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด 

หมายเหตุ: นางยุพา เตชะไกรศรี และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง

กรรมการบริษัท 

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 65 ปี

นายคัมภีร์  จองธุระกิจ
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คุณวุฒิการศึกษา
•  Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม
• Finance for Non-Finance Directors  

 (FND 24/2005) และ Director 

 Certification Program (DCP 71/2006) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    

 2549 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

      กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ 

      บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     

 2562 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

 2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 

 2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด

 2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

 2560 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด   

 2560 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด  

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ       -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   -ไม่มี-

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 57 ปี

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
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คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย

•  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 ภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 27  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)

•  Directors Certification Program 

 (DCP 73/2006) จากสมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
 2562 - ปัจจุบัน   • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)

 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

         และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

        บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 2547 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2562 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
 2561 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 2561 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด
 2561 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
 2550 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำาอางค์ ซัพพลายเออร์ จำากัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ         -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking 
   Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด
 • กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำากัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   -ไม่มี-

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 53 ปี

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 
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คุณวุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตร Supply Chain and  

 Logistics, Massachusetts Institute of  

 Technology, USA

•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ  

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

 การจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัย 

 วอริก ประเทศอังกฤษ

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาการจัดการทางวิศวกรรม  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 

 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 

 อัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
•  Directors Certification Program 

 (DCP 267/2018) จากสมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
         และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
         บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
 2562 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 •  Head of Business Planning and Operations Development 
   บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด 
 •  ผู้จัดการระดับสูงด้านปฏิบัติการ บริษัท เรนัวร์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำากัด   
 •  ที่ปรึกษาอิสระ
 •  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ Gamenet (Asia) Co., Ltd (Hong Kong)
 • Consultant, Accenture (Thailand, Hong Kong)  
 • Process Engineer, Chartered Semiconductor (Singapore)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   6,863,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 44 ปี

นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน
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คุณวุฒิการศึกษา
• Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 

 (DCP 70/2006) จากสมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพื้นฐานสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัท

 จดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
 2549 - ปัจจุบัน  • เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     
 2557 - ปัจจุบัน  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 2554 - ปัจจุบัน  • กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ        -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำากัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :   -ไม่มี-

เลขานุการบริษัท  และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 58 ปี

นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

บริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน : 1,475,698,768 บาท
ทุนชำาระแล้ว : 1,475,698,768 บาท
ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002303 (บมจ.เลขที่ 447)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699
Call Center : (02) 689-6888
เว็บไซต์ : www.lpn.co.th
ช่องทางติดต่อคณะกรรมการบริษัท : director@lpn.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นายวาริช มีเหมือน   
  Email: ir@lpn.co.th  
  (02) 285-5011

บริษัท : บริษัท พรสันติ จำากัด
  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย
ทุนจดทะเบียน : 350,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105533054218 (เดิมเลขที่ 5421/2533)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6 
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
  ประกอบธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105535058865
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

  ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงสร้าง

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท  (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 52.00)

ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105550127691

โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6

โทรสาร : (02) 679-8699

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
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บริษัทย่อย (ต่อ)

บริษัทร่วมทุน

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท : บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
  (ชื่อเดิม คือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด
  โดยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
  ประกอบธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.95)
ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554043592
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด 
  (บริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด)
  ประกอบธุรกิจให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บาท (บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/59 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556045967
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร :  --

บริษัท : บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
  ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท  (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00)
ที่ตั้งสำานักงาน : 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560114439
โทรศัพท์ : (02) 677-3344
โทรสาร : (02) 667-3354

บริษัท : บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารสำานักงานเพื่อเช่า
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท  (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.99)
ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105562045761
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรสาร : (02) 679-8699

บริษัท : สำานักงานกฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน
ที่ตั้งสำานักงาน : 399/365-368 อาคารโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 4760/2525
โทรศัพท์ : (02) 691-5541-5
โทรสาร : (02) 691-5545
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ผู้สอบบัญชี

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
ที่ตั้งสำานักงาน : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ผู้สอบบัญชี : นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764
  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
โทรศัพท์ : (02) 259-5300
โทรสาร : (02) 259-8956

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
ที่ตั้งสำานักงาน : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009-9991
Call Center : (02) 009-9999
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd

-ไม่มี-

หมายเหตุ ในรายงานประจำาปีฉบับนี้ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน มีความหมายดังนี้

 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่า 
 ร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม

 บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย มีอำานาจจัดการ 
 ทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ หรือถือหุ้นในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรง 
 หรือถือหุ้นโดยอ้อม

 บริษัทร่วมทุน หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ถือหุ้นใน 
 บริษัทหรือนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำาเนินกิจการร่วมกัน

ข้อมูลสำ�คัญอื่นที่มีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจของผู้ลงทุน
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ดำาเนินงานใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มธุรกิจให้บริการ โดยมีรายละเอียดคือ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แบ่งออกเป็น

1. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

2. บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (LPN) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับผู้ท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Focus Strategy) และในปี 2560 

บรษิทัไดข้ยายกลุม่เปา้หมายไปสูผู่ม้รีายไดร้ะดบักลาง-ลา่งถงึบน โดยใช้กลยทุธ์การตลาดในการสรา้งความแตกตา่งท้ังดา้นผลติภณัฑ์และงานบรกิาร 

(Differentiation Strategy) การพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Design” ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Universal Design ทั้งภายในห้องชุดและ 

พื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนกลางน้ันได้รับการออกแบบเพ่ือให้คนทุกวัยสามารถทำากิจกรรมร่วมกันได้ ท้ังวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำางาน และผู้สูงวัย 

ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งได้พัฒนาเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำาหรับทุกวัย” 

ที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยของคนทุกวัย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์ 

การเป็นผู้นำาด้านการบริหารต้นทุน (Cost Leadership Strategy) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทมาสนับสนุนให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท และแยกตาม 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) บ้านหลังแรกในเมือง และ 2) บ้านหลังที่ 2 ที่เป็นคอนโดพักตากอากาศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ต้องการมีคอนโดพักตากอากาศเป็นของตนเอง

บ้�นหลังแรกในเมือง :
นอกจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ต้ังแต่ปี 2555 บริษัทยังได้ขยายการพัฒนา 

ไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา รวมถึงการพัฒนาบ้านพักอาศัย

ในระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “บ้าน 365” โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้คือ
1

“บ้าน 365”

แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรือธงสำาคัญในการพัฒนาโครงการ

ประเภทบา้นเดีย่วและทาวน์โฮมของบรษิทั เนน้ความพถิพีถัินตัง้แต่การเลอืกทีด่นิ โดยโครงการ

แรกพฒันาบนทำาเลพระราม 3 เนือ่งจากเปน็ทำาเลทีอ่ยู่ในเมือง แตม่คีวามเปน็สว่นตวั ตอบโจทย ์

ความตอ้งการบา้นในเมอืง สำาหรบัลกูค้าทีม่กีำาลงัซือ้สงู และมแีนวโนม้ขยายครอบครวัเพือ่รองรบั

การอยู่อาศัยที่รวมคน 3 วัยไว้ด้วยกัน

“เดอะลุมพินี”

แบรนดร์ะดบัพรเีมยีมท่ีไดร้บัการพฒันาข้ึน เนือ่งในโอกาสพเิศษการดำาเนนิธุรกจิครบรอบ 24 ป ี 

ของบริษัทบนทำาเลท่ีมีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24 เขตสุขุมวิทตอนต้นท่ีแวดล้อมด้วย

ส่ิงอำานวยความสะดวก ท้ังยังได้รับการออกแบบท่ีพิเศษ มีลักษณะอาคารชุดเป็นตัว Y เพื่อ

ให้ทุกห้องชุดสามารถเปิดมุมมองไปยังภายนอกโดยไม่ถูกอาคารสูงข้างเคียงบดบังทัศนียภาพ 

จึงเหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่หรูหรา เรียบง่าย ตามแบบฉบับของ LPN ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ

สภาพแวดล้อมของซอยสุขุมวิท 24
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 “ลุมพินี สวีท”

แบรนด์ระดับบนเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีอยู่อาศัยของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับ

สูง ที่ต้องการชีวิตที่สะดวกสบายสูงสุด มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยสูง ทำาเลใน

การพฒันาโครงการดงักลา่วจงึอยู่ในศนูยก์ลางของความเจรญิ สะดวกในการเดินทางดว้ยระบบ

คมนาคมขนาดใหญ่ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS MRT และทางด่วนสายสำาคัญ ฯลฯ ครบครัน 

ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกภายในโครงการที่สมบูรณ์พร้อมด้วยจำานวนยูนิตในแต่ละโครงการ 

ที่ไม่สูงมาก ทำาให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด

 “ลุมพินี เพลส”

แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำางานที่เป็นผู้บริหาร อายุ

ประมาณ 30-40 ปี ทำาเลในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงอยู่ในเขตท่ีมีความหนาแน่นสูง  

ติดถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดินทาง

ด้วยทำาเลที่ใกล้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกท่ี

สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน โดยริเริ่มพัฒนาโครงการแรกท่ี “ลุมพินี เพลส สาทร” 

บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ท้ังยังพัฒนาห้องชุดขนาด 30 และ 60 ตร.ม. ภายใต้แนวคิด 

ในการออกแบบ LPN Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด โดยแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” ถือเป็น

โครงการต้นแบบของซิตี้ คอนโด โครงการอาคารชุดพักอาศัยเกาะตามแนวรถไฟฟ้าในราคา 

ล้านต้นๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้นในปี 2544 และได้รับความสำาเร็จอย่างสูง เนื่องจากสามารถ 

ตอบสนองความต้องการในการดำาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคนทำางานในเมือง

“ลุมพินี พาร์ค” 

แบรนด์ระดับกลาง-บน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นสำาหรับชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ ท่ีนำาไปสู่คุณค่าของงานบริการ ด้วยการพัฒนา “สวนรวมใจ” (Community Park) 

สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ท่ีผู้อยู่อาศัยสามารถทำากิจกรรม 

ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านในโครงการ สอดรับกับแนวคิดของ

การสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่ผู้อยู่อาศัยร่วมกันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” โดยเริ่ม

โครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

“ลุมพินี ซีเล็คเต็ด และ เดอะ ซีเล็คเต็ด บาย แอล.พี.เอ็น.”

แบรนดร์ะดบักลาง-บน ทีม่กีารพฒันาคณุคา่ผลิตภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ (Lifestyle) ของ

กลุม่เปา้หมายทีมี่เอกลกัษณ์ในการใชช้วีติ โดยเริม่พฒันาแบรนด์นีเ้ปน็แห่งแรกในทำาเลตรงขา้ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเดอะซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น. 

บนถนนงามวงศว์านระหวา่งแยกเกษตรนวมินทรแ์ละบางเขน มกีลุม่เปา้หมายคอืนกัศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทจึงได้พัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา 

(Campus Condo) โดยเน้นการออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางให้สอดคล้องกับการเรียน การศึกษา 

เช่น พ้ืนที่สำาหรับการน่ังทำางานกลุ่ม มุมสงบในการอ่านหนังสือ รวมถึงพื้นท่ีเพ่ือระดมสมอง 

ออกกำาลังกาย และทำากิจกรรมกลางแจ้ง 
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 “ลุมพินี วิลล์”

แบรนด์ระดับกลาง ซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัย

ทำางานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้นอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องการความสะดวกในการเดินทางและ 

การอยู่อาศัยท่ีเป็นส่วนตัว ทำาเลท่ีตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตท่ีมีความหนาแน่นสูง ใกล้แหล่งงาน  

และสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ฯลฯ แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์” จึงเป็น 

ทางเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง ขณะท่ียังคงอยู่ใกล้ชิดกับ 

ครอบครัวเดิม 

“ลุมพินี เซ็นเตอร์” และ “ลุมพินี คอนโดทาวน์”

แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ท่ีมุ่งสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มต้น

การทำางาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยทำาเลท่ีตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างใจกลาง

เมืองกับเขตรอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่มีความต้องการ 

ที่พักอาศัยสูง เพื่อให้เป็นบ้านหลังแรกที่มีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่น

สำาหรับผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว 

“ลุมพินี ทาวน์ชิป” 

แบรนดร์ะดบักลาง-ลา่ง ท่ีมขีนาดใหญ่ในระดบัชุมชนเมอืงท่ีบรษัิทพฒันาข้ึนเพือ่สรา้งโอกาสใน

การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย ด้วยราคาที่จับต้องได้ (Affordable Price) ภายใต้กลยุทธ์

การสร้าง “ชุมชนเมืองน่าอยู่” (Livable Township) สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง  

โดยเริ่มพัฒนาท่ีทำาเลรังสิต-คลอง 1 เป็นโครงการแรก ภายใต้ช่ือโครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป 

รังสิต-คลอง 1” ด้วยห้องชุดขนาด 21.50 และ 26.00 ตารางเมตร จำานวนกว่า 10,000 ยูนิต 

บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นต่อการใช้ชีวิตภายใน

โครงการอย่างครบครัน เช่น สันทนาการท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับผู้อยู่อาศัยจำานวนมาก 

ศูนย์การค้าชุมชนด้านหน้าโครงการ ร้านสะดวกซื้อ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย

“ลุมพินี เมกะซิตี้” และ “ลุมพินี มิกซ์”

แบรนด์สำาหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2554 สำาหรับ

โครงการ “ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา” โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนทำาเลศักยภาพบนถนน

บางนา-ตราด ใกล้แหล่งงาน ทางขึ้นลงทางด่วน และสิ่งอำานวยความสะดวกมากมาย เช่น 

เซน็ทรลับางนา ศนูยก์ารคา้เมกาบางนา ทีต่ัง้ของอเีกยี ประเทศไทย เฟอรน์เิจอรส์ญัชาตสิวเีดน

ที่มีชื่อเสียง โดยสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย 5 อาคาร ความสูง 18, 28, 29 ช้ัน จำานวนกว่า 

4,000 ยูนิต และด้วยราคาที่ไม่สูงมาก จึงทำาให้โครงการดังกล่าวประสบความสำาเร็จอย่างสูง 

สำาหรบัแบรนดล์มุพนิ ีมกิซ ์มโีครงการลมุพนีิ มกิซ ์เทพารกัษ์-ศรนีครนิทร ์เป็นโครงการนำารอ่ง 

ด้วยทำาเลที่มีศักยภาพ เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนาดใหญ่ และยังไม่มีการพัฒนาที่พักอาศัย

ในลกัษณะอาคารชดุพกัอาศยั จงึถอืเปน็ทำาเลทีเ่ปน็บลูโอเชยีน โดยภายในโครงการยงัพรัง่พรอ้ม

ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกพร้อมสรรพ



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 291

“ลุมพินี พาร์คบีช”

แบรนดร์ะดบักลาง-บน ท่ีตอ่ยอดมาจากแบรนด ์“ลมุพนิ ีพารค์” ซึง่ผสมผสานระหวา่งบรรยากาศ

ของ “สวนรวมใจ” และความมชีวีติชวีาของบรรยากาศชายทะเล โดยพฒันาเปน็ทีแ่รกท่ีโครงการ 

“ลมุพนิ ีพารคบ์ชี จอมเทยีน” รมิหาดจอมเทยีน พทัยา ซึง่โครงการดงักลา่วยงัไดร้บัการออกแบบ

ใหห้อ้งชดุทกุหอ้งสามารถมองเหน็ววิทะเลได ้ดว้ยระดบัราคาที่ไมส่งู กส็ามารถเปน็เจา้ของหอ้ง

ชุดพักตากอากาศท่ีสะดวกในการเดินทางอย่างมาก เพียง 2 ช่ัวโมงจากกรุงเทพฯ นอกจากนี้ 

ยังเป็นการนำาการบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทนำาเสนอแก่ผู้พักอาศัย

ในพัทยา และด้วยความสำาเร็จจากการตอบรับท่ีดีของลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายการพัฒนาไปยัง

เขตชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2558 ที่ผ่านมา

“ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน”

แบรนด์ระดับกลาง เพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือคนในวัยทำางานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้น 

อายุไม่เกิน 35 ปี ที่ต้องการบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นบ้านพักตากอากาศวิวชายทะเล โดยเริ่มพัฒนา

โครงการแรกในทำาเลพัทยา ภายใต้ช่ือโครงการ “ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน” บนทำาเลต่อเนื่องมา

จากโครงการ “ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน” ซึ่งเป็นรีสอร์ทคอนโดโครงการแรกของบริษัท เพื่อ

ใหเ้ป็นบา้นพกัตากอากาศในราคาทีส่ามารถเปน็เจา้ของไดโ้ดยงา่ย สำาหรบักลุม่ลกูคา้ท่ีมรีายได้

ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท พร้อมสัมผัสมุมมองและกลิ่นอายทะเลที่กว้างสุด

ตา ภายใต้การบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และการให้บริการท่ีสนองตอบต่อวิถีชีวิตของคนที่

ต้องการมาพักในแบบของรีสอร์ทคอนโด

บ้�นหลังที่ 2 ที่เป็นคอนโดพักต�กอ�ก�ศ :
นอกจากการอยู่อาศัยในเขตเมืองซึ่งใกล้แหล่งงานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตแล้ว บริษัทยังได้ริเริ่ม

การพัฒนาบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นคอนโดตากอากาศ โดยเริ่มขยายการพัฒนาไปที่เขตการปกครองพิเศษพัทยาเป็นที่แรก 

ตามด้วยชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
2
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กลุ่มธุรกิจให้บริการ

บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้ 

ยังรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สินเพ่ือเช่าประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงบริหาร

จัดการร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการบริการแบบครบวงจรภายในชุมชน (Total Solutions Service) และอำานวยความสะดวกใน

การดำาเนนิชวีติประจำาวันของผูอ้ยูอ่าศยั ซึง่การบริหารพืน้ทีเ่พือ่เชา่เหลา่นี ้นอกจากจะสรา้งมูลคา่เพ่ิมใหแ้ก่โครงการแลว้ ยงัทำารายไดอ้ยา่งสมำา่เสมอ  

(Recurring Income) จากการเช่าให้กับบริษัทอีกด้วย

บริษทัไดก้ำาหนดนโยบายการบรกิารหลงัการขายเพือ่ดแูลลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่งในทกุโครงการ จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิใหบ้ริการทีม่คีวามเกีย่วเนือ่ง 

กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น 3 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

1. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด (LPP) 

เปน็ผูร้บัผดิชอบการบรกิารหลงัการขายอยา่งครบวงจร ทัง้อาคารชุดและบา้นพกัอาศยัท่ีพฒัาโดย LPN และให้บรกิารบรหิารอาคารโครงการภายนอก 

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

1.1   งานบริหารชุมชน 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการชุมชน ที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของการบริการหลังการส่งมอบโครงการที่บริษัท 

พัฒนาขึ้น ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษา 

ชือ่เสยีง และคณุคา่ของโครงการภายใตก้ารพฒันาของบรษิทัและชมุชนผูพ้กัอาศยัดว้ยทมีงานบรหิารชมุชนมอือาชพี 

โดยบริหารจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ บริหารจัดการงบประมาณ ดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมท้ังความ

ปลอดภัย และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย ทีมบริหารชุมชน และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ภายใต้กลยุทธ์ 

“F-B-L-E-S+P” 

1.2   งานบริหารอาคารพักอาศัย สำานักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์

รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการทรพัยส์ว่นกลางและพืน้ทีส่ว่นกลาง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่ตวัอาคาร  ไมไ่ดมุ้ง่เน้น 

เพียงดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายใต้ 

สภาพแวดลอ้มทีพ่อดเีหมาะสม รวมถงึใหบ้รกิารบรหิารงานระบบการจดัการสนิทรพัย์ใหเ้ชา่ วางระบบ-บรหิารจดัการ

อาคารชุด รวมถึงการบริหารอาคารสำานักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ ร้านค้าขนาดใหญ่ หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตาม

ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด นอกเหนือจากรับบริหารอาคาร การดูแลอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว บริษัท

ยงัดแูลถงึประสทิธภิาพของการปฏิบติังาน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและคุ้มคา่ ตัง้แตก่ารวางแผน การควบคมุ 

การประเมินผล รวมทั้งการจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มากประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน

1.3 งานบริการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ

รับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัยท่ีผู้ซื้อ (นักลงทุน) ต้องการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ นอกจาก

นั้นยังดำาเนินการตรวจคัดกรองผู้เช่า เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

1.4 งานบริการด้านวิศวกรรม

รับผิดชอบในการให้บริการด้านวิศวกรรมอาคารชุดตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ดำาเนินงานตั้งแต่ 

การดูแลควบคุมการบำารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย  

ระบบปรบัอากาศ และงานทาสอีาคาร เปน็ตน้ งานจดัทำาแผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคมุคา่ใชจ้า่ย ดว้ยบคุลากร

ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การซ่อมแซมภายในห้องชุด งานออกแบบและ

ปรับปรุงระบบบำาบัดนำ้าเสีย และงานปรับปรุงระบบอาคาร
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2. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด (LPS)

รับผิดชอบงานบริการบริหารโครงการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก LPN Team กว่า 20 บริษัท นอกจากนี้ ในปี 2560 

บรษิทัยงัไดข้ยายฐานธรุกจิ โดยเปดิใหบ้รกิารแกโ่ครงการภายนอกอีกดว้ย โดยมุง่เนน้การบรหิารโครงการเพือ่การสง่มอบคณุคา่ผลติภณัฑ์ใหแ้กล่กูค้า 

ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การควบคุมและบริหารต้นทุน ความรวดเร็วในการส่งมอบ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยของ 

คนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้กลยุทธ์ “Q-C-S-E-S+P” ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 2 ระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

3. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด (LPC)

รับผิดชอบด้านงานบริการชุมชน โดยให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดและการบริการชุมชนอย่างครบวงจร โดยในปี 2560 บริษัทได้ 

ปรับแนวทางการดำาเนินงานจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น เป็นการให้บริการสู่ภายนอก และขยายกลุ่มพนักงานจากสตรี

ด้อยโอกาสไปยังกลุ่มคนพิการและผู้สูงวัย และในปี 2561 นี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเช่นเดียวกับบริษัท LPP ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เช่นกัน

4. บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด (LWS) 

รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงบริการให้คำาปรึกษา และวิจัยด้าน GREEN หรือ 

Sustainable Development และ BIM (Building Information Modeling) แก่บริษัทและองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ

ซึ่งการผ่านการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO ของท้ัง 3 บริษัทในเครือ ท้ัง LPP-LPC-LPS นอกจากจะช่วยยกมาตรฐานธุรกิจให้

บริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้กับลูกค้าแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในระยะยาว ลดขั้นตอนและความผิดพลาด

ในการทำางาน ส่งผลให้ลดปัญหาข้อร้องเรียน รักษามาตรฐานในการบริการ รวมถึงยังมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย
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การตลาดและการแข่งขัน

การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษทัไดก้ำาหนดนโยบายการบรกิารหลงัการขายเพือ่ดแูลลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่งในทกุโครงการ จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิใหบ้ริการทีม่คีวามเกีย่วเนือ่ง 

กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น 3 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

1. กลยุทธ์การตลาด

นอกจากขดีความสามารถทางการแขง่ขนัแลว้ บรษิทัยงัไดใ้หค้วามสำาคญั 

ต่อกลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ย่อยในแต่ละโครงการที่มีความ 

แตกต่างกัน โดยเริ่มจาก

•  การวิจัย

•  การกำาหนดราคาขาย

•  การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

•  การบริหารภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านการสื่อสารแบรนด์ 

•  การสื่อสารการตลาด

เพื่อกำาหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาโครงการ การกำาหนด

ทำาเล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการสำารวจและเก็บรวบรวม

ขอ้มลู เพือ่เพิม่โอกาสในการตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ 

ในการนำาสินค้าออกสู่ตลาด นอกจากนี้ หลังลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว 

ยังได้เก็บข้อมูล ประชากรที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ เพื่อนำามา

วิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการด้านการอยู่อาศัย เพื่อนำามา

พัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ โดยออกแบบจากความต้องการ

ของลูกค้า (Human Centric) ท่ีต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสุขใน

ชุมชนน่าอยู่อย่างพอดี

ไม่เพียงแต่ราคาขายของคู่แข่งในตลาดในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นที่

เปน็ปจัจยัพืน้ฐานในการกำาหนดราคาขาย บรษิทัยงัคงใหค้วามสำาคญั

ตอ่การควบคมุตน้ทนุโครงการทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่เป็นตัวแปร

สำาคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถกำาหนดราคาได้อย่างเหมาะสมพอดี 

กบัความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย และรกัษาผลตอบแทนการลงทนุ

ให้อยู่ในระดับที่กำาหนด แม้เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

เพือ่เปน็แนวทางในการใหบ้รกิารลกูคา้ บรษิทัไดอ้อกแบบมาตรฐาน

ของจุดสัมผัสต่างๆ อันจะนำามาซึ่งการบริการอันน่าประทับใจ  

ท้ังตอบสนองตอ่ข้อเสนอแนะหรอืข้อรอ้งเรยีนตา่งๆ และจดักจิกรรม

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้

ไดก้อ่ให้เกดิความเช่ือมัน่ตอ่ตราสนิคา้จนเกดิการบอกตอ่ไดอ้ยา่งเตม็

ภาคภูมิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายของโครงการเปิดตัวใหม่ 

ที่เกิดจากการแนะนำาและบอกต่อที่มีจำานวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี 

ซึ่งโดยเฉลี่ยมียอดขายที่เกิดจากการบอกต่อถึง 50%

ออกเคมเปญสื่อสารปรัชญา “ความพอดี ท่ีดีกว่า” สะท้อนความ 

มุง่มัน่ท่ี LPN ไดน้ำามาเปน็องคป์ระกอบในการทำางานทุกกระบวนการ 

ท้ังนี้ เพื่อให้ “บ้าน” ของ LPN เป็น “บ้าน”ท่ีพอดีท่ีสุดกับการ 

อยู่อาศัยในชีวิตจริง โดยการเล่าเรื่องราวผ่านแนวคิดความพอดีท้ัง  

3 องค์ประกอบท่ีบริษัทได้แทรกไว้อย่างลงตัวในการพัฒนาทุก

โครงการของ LPN

กอ่นทีจ่ะสือ่สารการตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย บรษิทัจะทำาการ

สำารวจตลาดและวเิคราะหค์ูแ่ขง่ แลว้จงึวางแผนการสือ่สาร โดยเนน้

การสื่อสาร การโฆษณา และประชาสัมพันธ์โดยตรงสู่กลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย ซึ่งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายซึ่งเคยแวะเย่ียมชมโครงการของบริษัทด้วยป้ายโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และป้ายย่อย รวมถึงไดเร็คเมลล์ที่ให้สิทธิ

พิเศษในช่วงของการเปิดขาย เป็นช่องทางการส่ือสารที่ได้รับการ

ตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ทั้งยังผลักดันการใช้ส่ือออนไลน์ให้เข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซ่ึงยังสามารถรักษาค่าใช้จ่ายทางการ

ตลาดให้อยู่ในระดับตำ่ามาก โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณ 

ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย
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2. การทำาการตลาด

บริษัทจัดให้มีการทำาการตลาด การส่ือสารการตลาด และกิจกรรมทาง 

การตลาด โดยเฉพาะในชว่งเปดิตวัโครงการซึง่เปน็ชว่งทีล่กูคา้ ให้ความ

สนใจและเข้าชมโครงการสูงสุด ดังนี้

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บรษิทักำาหนดกลุ่มลกูคา้เปา้หมายของบรษัิทเปน็ผูท่ี้ต้องการท่ีพกัอาศยั 

ในทำาเลที่มีความหนาแน่น อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชนหรือ

ทางด่วนซึ่งง่ายต่อการเดินทาง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก 

มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง และครอบคลุมในทุกกลุ่ม ท้ังวัยเด็ก 

วัยรุ่น วัยทำางาน และผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า หอพัก 

อพาร์ทเมนต์ หรือพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยมีความต้องการที่จะ

แยกตัวออกมาเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบันของคนเมือง

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับกลางถึง 

กลาง-ล่าง ที่ต้องการที่พักอาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศริมชายทะเล 

หรือวิวทะเล โดยเริ่มที่เมืองพัทยาและชะอำา

4. ลักษณะลูกค้า 

ได้จัดแบ่งตามคุณลักษณะ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ-เช่า ดังนี้คือ

•  โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

4.1 กลุ่มผู้ซื้อที่แบ่งตามคุณลักษณะ

โดยมุง่เนน้จดัทำาโฆษณาและประชาสมัพนัธผ่์านสือ่ตา่งๆ บรเิวณโดย

รอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า อินเตอร์เน็ต ข้อความ

สั้นผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ แผ่นป้ายโฆษณา และนิตยสารต่างๆ 

เป็นต้น โดยพิจารณาเลือกส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้า

ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่

สือ่ออฟไลน ์การโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ อาท ิแผน่ปา้ยโฆษณาบรเิวณ

โดยรอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ 

อย่างนิตรสาร แผ่นผับ เป็นต้น

 

สือ่ออนไลน ์ปจัจบุนัการสือ่สารการตลาดผา่นดจิติอล อาท ิInternet, 

Mobile App, Social Media, Online Marketing มีบทบาทสำาคัญ

ต่อองค์กร รวมถึงลูกค้า ที่นำามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นที่

ยอมรับมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และสื่อสาร 

ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง เพือ่เปน็ช่องทางใหล้กูคา้กลุม่เปา้หมายได้รบัขอ้มลูขา่วสาร

ความเคลื่อนไหวของโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังทำาให้ 

เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้เกิดการรับรู้ การยอมรับ เป็นท่ีรู้จัก  

เกดิความเชือ่มัน่ ไวว้างใจ การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ตีลอดจนนำาไปสู่

สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน

จดหมายเชื้อเชิญ (Direct Mail) และส่งข้อความผ่านมือถือ (SMS) 

ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการจะมีการส่งจดหมายเชื้อเชิญและส่ง

ข้อความผ่านมือถือให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัท เพ่ือประชาสัมพันธ์

โครงการและมอบสิทธิพิเศษเพื่อนำามาใช้เป็นส่วนลด ในวันเปิดตัว

โครงการ โดยลกูคา้ทีส่นใจสามารถตดิตอ่เขา้มาทีฝ่า่ยขายของบรษัิท 

หรือเข้าชมรายละเอียดของโครงการ พร้อมห้องตัวอย่างที่บริษัท 

จัดขึ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

ออกบูธแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก โดย

เน้นการออกบูธในห้างสรรพสินค้าย่านใกล้เคียงโครงการและย่าน

ใจกลางธุรกิจ หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโดซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี 

เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

สิทธิพิเศษ บริษัทเสนอสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าผู้จองซื้อโครงการใน

ช่วงเวลาเปิดตัวโครงการ เช่น ราคาพิเศษเฉพาะช่วงเปิดโครงการ 

แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมชุดครัวหรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

1) ลูกค้าที่คาดหวังให้เข้าชมโครงการ (Suspect) คือกลุ่มลูกค้า 

 ทีเ่ปน็เปา้หมายของบรษิทัทีม่ขีอ้มลูชือ่-นามสกลุ สามารถตดิตอ่ 

 กลับได้ โดยที่ยังไม่เคยเข้าชมโครงการ

2)  ลูกค้าท่ีคาดหวังให้ซ้ือ (Prospect) คือกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าชม 

 โครงการแล้ว และมีข้อมูล ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์  

 ที่สามารถติดต่อได้

3) กลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ (Customer) คือกลุ่มลูกค้าที่จองซื้อแล้ว

4)  กลุ่มเจ้าของร่วม (Co-owner) ลูกค้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว และ 

 คงสถานะเป็นเจ้าของร่วม

5) กลุ่มผู้เช่า (Tenant) ลูกค้าที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยในโครงการ  

 และผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์



รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า296

4.2 กลุ่มผู้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 4.4 กลุ่มผู้รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

4.3 กลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์

ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ซ้ือเพ่ือพักอาศัยเป็นสำาคัญ โดยปัจจุบัน 

ฐานลกูคา้ของบรษิทัในกลุม่นีม้มีากกวา่ 100,000 ราย สว่นหนึง่ของ

กลุ่มลูกค้ามาจากการแนะนำาหรือบอกต่ออันเกิดจากความเชื่อมั่น 

ที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” (Trusted Brand) จากการรวบรวมข้อมูล

ของ LPN Wisdom สามารถแบง่ลูกคา้ออกไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละ

พฤติกรรมการซื้อได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

สำาหรับกลุ่มผู้รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การ 

วา่จา้งบริหารชมุชน ซึง่ดำาเนนิการโดยบรษิทั ลมุพิน ีพรอพเพอรต์ี ้

มาเนจเมนท ์จำากดั โดยจะรบับรหิารเฉพาะชมุชนทีบ่รษิทัพฒันาขึน้

แบบครบวงจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการ

สร้างความแตกต่างทางด้านการบริการ

สำาหรับกลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่

1) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรก  เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของ 

 วัยทำางานที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเป็นของตนเอง 

 ในราคาที่ไม่สูงมาก

2) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่สอง เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ 

 ท่ีพักอาศัยในเขตศูนย์กลางธุรกิจหรือแหล่งงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา 

 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาท่ีต้องสูญเสียในการเดินทาง

3) กลุ่มผู้ซื้อเพ่ือต้องการขยายครอบครัว เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีทำา 

 การค้าหรือมีธุรกิจอยู่ในบริเวณท่ีต้ังโครงการ ซ่ึงต้องการ 

 ท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือเพ่ือการขยายครอบครัว 

 ของบุตรหลานในอนาคต

4) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อบุตรหลาน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือเพ่ือเป็นการ 

 เตรียมพร้อมสำาหรับบุตรหลานท่ีจะเข้าศึกษาในสถานศึกษา 

 ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากโครงการท่ีบริษัทพัฒนา

5) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการลงทุนใน 

 ทรัพย์สินในระยะยาว ซ่ึงอาจจะอยู่ในลักษณะของการซ้ือ 

 เพ่ือปล่อยเช่า เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของบริษัทอยู่ในทำาเลท่ีมี 

 ศักยภาพและอัตราผลตอบแทนจากการเช่าอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 

 อัตราดอกเบ้ีย

6) กลุ่มเก็งกำาไร เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการลงทุนในระยะส้ัน ซ่ึงอาจ 

 เป็นลูกค้าในช่วงผ่อนดาวน์ และขายก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ

1) ผู้เช่าเพื่อการพักอาศัย ลูกค้าในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของ 

 ผู้บริหารระดับสูงท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีระดับ 

 รายได้ค่อนข้างสูง ซ่ึงต้องการท่ีอ ยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน  

 โดยโครงการของบริษัทสามารถรองรับความต้องการในส่วนน้ี 

 ได้เป็นอย่างดี

2) ผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ลูกค้าในกลุ่มน้ีคือผู้ประกอบธุรกิจ 

 ด้านต่างๆ ในห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ในโครงการของบริษัท  

 ซึ่งบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายการค้าปลีกตามนโยบาย 

 การบริการแบบครบวงจร (Total Solutions Services) และ 

 เปน็การขยายแหลง่ทีม่าของรายไดน้อกเหนอืรายไดจ้ากการขาย

5. การจำาหน่าย และช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทใช้วิธีการจำาหน่ายหรือการขายโดยทีมงานขายของบริษัท  

ซึง่ประกอบด้วยพนกังานขายหลกัท่ีมปีระสบการณด์า้นการขาย มคีวาม

รู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและ

คำาแนะนำาเพือ่ประกอบการตดัสนิใจแกล่กูคา้ นอกจากนี ้พนกังานในฝ่าย

ต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ยังสามารถเป็น

พนักงานขายเสริมในช่วงเปิดตัวโครงการร่วมกับพนักงานขายหลักได้ 

โดยพนกังานเหลา่นีจ้ะไดร้บัการอบรมความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละเทคนคิ

การขายเบื้องต้นอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับ

การตกแต่งสำานักงานขาย (Office Presentation) ซ่ึงเป็นช่องทางจัด

จำาหน่ายหลักของบริษัท รวมถึงการตกแต่งห้องตัวอย่าง การตกแต่ง

บริเวณโครงการ (Site Presentation) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ 

สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ชมโครงการ 

6. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

ปัจจุบัน นอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เริ่มเข้ามาแบ่งสัดส่วนทางการตลาด 

ทำาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งในแนวราบ

และแนวสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทที่เน้น

กลุม่เปา้หมายแบบเฉพาะเจาะจง (Focus Strategy) คอืกลุม่ลกูคา้ระดบั

กลางถึงบน การใช้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท 

ด้านการบริหารชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงนโยบายของ

บริษัทในการสร้างบ้านหลังแรกในราคาท่ีเป็นเจ้าของได้ (Affordable 

Price) ทำาให้บริษัทยังคงเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสัดส่วนทาง 

การตลาดสูงถึงเกือบ 13% ในกลุ่มดังกล่าว   

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กระจายฐานลูกค้าออกไปในวงกว้าง เพื่อสร้าง

โอกาสการเติบโตในอนาคต โดยการขยายทำาเลในการพัฒนาจาก

บรเิวณศนูยก์ลางธรุกจิไปยงัเขตรอยต่อระหวา่งกรงุเทพฯและปรมิณฑล  

รวมถึงเขตหัวเมืองทั้งสี่มุมเมือง เช่น รังสิต และต่างจังหวัดอีกด้วย 

โดยบรษัิทยงัคงเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันเพือ่รกัษาสว่นแบง่

ทางการตลาด ดังนี้
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6.1 การเป็นผู้นำาด้านต้นทุน (Cost Leadership) 6.2 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)

ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท เริ่มตั้งแต่คณะผู้บริหารที่ประกอบด้วย

สถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจในเรื่องต้นทุน

อย่างลึกซึ้ง รวมถึงปิยมิตรที่ทำางานร่วมกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 

นานจนเกิดความเข้าใจในทิศทาง และมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน 

ในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการก่อสร้าง โดย

สามารถก่อสร้างโครงการจำานวนมากภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น

นวัตกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เราไม่เคยที่จะหยุดค้นหา

ความพอดีท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของลูกค้า บริษัทเลือกที่ 

จะสร้างความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) 

ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Design” มุ่งเน้น 

การออกแบบให้พอดี มีพื้นที่ ใช้สอยตอบสนองต่อวิถีชี วิต 

ผู้อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว และความแตกต่างทางการบริการ  

(Services Differentiation) ซึง่บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญักับการบริการ

ตลอดกระบวนการบริหารจัดการหลังการเข้าอยู่ท่ีช่วยส่งเสริม 

ไม่เพียงการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่เพื่อการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิตบน

พื้นฐานเดียวกันอย่างลงตัว ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ในทุกวัย

 

1)  สำารวจความต้องการของตลาดในบริเวณต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ 

  -มหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่มีความเติบโต ทาง 

  เศรษฐกิจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนดทำาเลเป้าหมายใน 

  การขยายฐานลูกค้าและพื้นที่ในการพัฒนา รวมถึงการสำารวจ 

  ภาวะตลาด คู่แข่งขัน อุปสงค์ อุปทาน สภาวะเศรษฐกิจและ 

  สังคมในช่วงเวลานั้นๆ

2)  วิเคราะห์โครงการ วางเป้าหมายทางการตลาด พิจารณาจัดหา 

  ที่ดิน รวมทั้งวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้ง รูปร่าง ขนาด สภาพแวดล้อม 

  โดยรอบ กฎระเบียบต่างๆ ของทางภาครัฐที่มีผลกระทบต่อ 

  โครงการ รวมถึงคู่แข่งขัน เพื่อกำาหนดลักษณะ ขนาดของ 

  โครงการ และขัน้ตอนในการพฒันา รวมถงึคณุคา่ของผลติภณัฑ ์

  ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า (Product Value) โดยพิจารณาจาก 

  ผลตอบแทนการลงทนุ ความสอดคลอ้งเหมาะสมของทำาเลท่ีตัง้ 

  และรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

3)  วางผังและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษา โดย 

 คัดเลือกสถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการท่ีมีคุณภาพ เข้าใจใน 

 แนวทางของบรษิทั เนือ่งจากผูอ้อกแบบทัง้สถาปนกิและวศิวกร 

 อยู่ ในส่วนของต้นนำ้าท่ีมีผลโดยตรงต่อต้นทุนโดยเฉพาะ 

 ต้นทุนทางอ้อม เช่น อัตราส่วนพื้นที่ขายต่อที่ดินที่แสดงถึง 

 ประสทิธภิาพในการออกแบบ การควบคมุตน้ทนุทางออ้มถอืวา่ 

 เป็นหน่ึงในข้อได้เปรียบของบริษัท เพ่ือรักษาความสามารถใน 

 การแข่งขัน

4) จัดทำาแผนงานการพัฒนาโครงการ วางแผนทางการเงินและ 

 จัดหาแหล่งเงินทุนสำาหรับโครงการ (Project Financing) วางแผน 

 การบริหารการขายและการตลาด พร้อมท้ังแผนการบริหาร 

 ชุมชนภายหลังการส่งมอบ

5)  จัดเตรียมทีมงานรวมท้ังกำาหนดอัตรากำาลังของบุคลากร 

  เพ่ือบริหารโครงการซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อย ตั้งแต่ 

 ทีมงานขาย ทีมงานก่อสร้าง ทีมงานโอนกรรมสิทธิ์และ 

 ส่งมอบ รวมถึงทีมงานบริหารชุมชน

6) การบริหารงานด้านการขายและการตลาด ได้แก่

 - การวางแผนการขาย อนัได้แก ่การกำาหนดราคาขาย วางแผน 

  การชำาระเงนิของลกูคา้พรอ้มท้ังจดัหาแหลง่เงนิกูใ้หก้บัลกูคา้ 

  ในช่วงโอนกรรมสิทธิ์ (Housing Loan) โดยพิจารณาสถาบัน 

  การเงินท่ีให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า กำาหนดเป้าหมาย 

  การขาย รวมทั้งอบรมทีมงานขาย

 - การวางแผนการตลาด อันได้แก่ การวางแผนการโฆษณา 

  ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำาเอกสาร 

  ประกอบการขาย รวมถึงกำาหนดการและกระบวนการใน 

  การเปิดขาย

1. การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปี 2560 คือ โครงการอาคารชุดพักอาศัย

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงบน ที่ต้องการท่ีอยู่

อาศัยที่มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย แวดล้อมด้วย

สาธารณูปโภค และอยู่ในทำาเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือทางด่วน

เพือ่ความคลอ่งตวัในการเดนิทาง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการแขง่ขนั 

กฎหมาย และต้นทุนที่เปลี่ยนไป บริษัทได้กำาหนดแนวทางการพัฒนา

โครงการและขั้นตอนต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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7)  การบริหารงานก่อสร้างโครงการ โดยมีขั้นตอนที่สำาคัญดังนี้

 • ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการ แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทั้งชุมชน 

  ที่อยู่ใกล้เคียงและหน่วยราชการ โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณ 

  ใกล้เคียงท่ีอาจได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนา 

  โครงการโดยตรง

 • จัดทำารายงานการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือขอ 

  อนุมัติจากสำานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ) และขอ 

  อนุญาตปลูกสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ

 • วางแผนการก่อสร้างและคัดเลือกผู้รับเหมา ในการดำาเนินการ 

  กอ่สรา้ง โดยจำากดัระยะเวลาในการกอ่สรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  

  18 เดือน (Economy of Speed) สำาหรับโครงการท่ีเป็นอาคารสูง  

  และไม่เกิน 12 เดือนสำาหรับอาคารท่ีไม่เกิน 8 ชั้น โดยนับ 

  ตั้งแต่เริ่มเปิดขาย ซ่ึงบริษัทได้พัฒนาระบบงานก่อสร้างและ 

  เทคนิคทางการก่อสร้างด้วยการนำาชิ้นส่วนสำาเร็จรูปเข้ามาใช้  

  โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในทุก 

  ขั้นตอนตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • รายงานความคืบหน้าของโครงการแก่ลูกค้า อย่างสมำ่าเสมอ

8) ประเมินและติดตามผลการขาย ผลตอบแทนของโครงการ  

  โดยจดัทำารายงานสรปุ เพือ่เปน็ขอ้มลูและกรณีศกึษาของบรษิทั   

   สำาหรับโครงการต่อไป

9)  บริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ ภายใต้บทบาทหน้าท่ี ความ 

  รับผิดชอบ และกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ เ พ่ือทุกวัย” โดยมี 

  เป้าหมายที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความ 

  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

1)  ทำาเลท่ีต้ังของท่ีดินจะต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีความหนาแน่นและ 

  ต้ังอยู่ริมถนนสายหลัก มีสาธารณูปโภคครบครัน อยู่ใกล้ 

  แหล่งงานหรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ใกล้ระบบขนส่งมวลชน 

  หรือทางด่วน โดยมีทางเข้าออกที่สะดวก

2)  ขนาดหน้ากว้างของท่ีดินและรูปร่างของท่ีดินต้องเหมาะสม 

  และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพ่ือให้เกิดการใช้ 

  ประโยชน์ ท่ีดินได้สูงสุด นอกจากนี้ ยังต้องสอดคล้องกับ 

  ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

3)  ราคาของท่ีดินจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์สูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของ 

  ต้นทุนโครงการ เพือ่ใหบ้รษิทัยงัคงสามารถรกัษาระดบัราคาขาย 

  และผลตอบแทนในการลงทนุใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและกลยทุธ ์

  การแข่งขันของบริษัท

4)  การจัดหาท่ีดินโดยการลงประกาศทางส่ือหนังสือพิมพ์เพ่ือ 

  ติดต่อกับเจ้าของท่ีโดยตรง หรือผ่านทางตัวแทนนายหน้า หรือ 

  เสนอซ้ือจากสถาบันการเงิน และสถาบันบริหารทรัพย์สิน (บสท)  

  โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานทีรั่บผิดชอบโดยตรงในการจดัหา 

  และตรวจคุณสมบัติของที่ดินโดยตรง และบริษัทได้ดำาเนินการ 

  แจ้งข้อสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือมี 

  การจัดซื้อที่ดินเพื่อความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการประเมินราคา 

  โดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งที่ดิน 

  ทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีราคาตำ่ากว่าราคาประเมิน

2. กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัทมิได้มีกำาลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตโดยตรง แต่มีการว่าจ้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นปิยมิตร ซ่ึงทำางานร่วมกันกับบริษัทอย่างเป็น 

อนัหนึง่อนัเดยีวกนั (ซึง่บรษิทัเรยีกวา่เปน็ LPN Team) มคีวามนา่เชือ่ถือ  

ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการเป็น 

ผูด้ำาเนนิการในการกอ่สรา้ง โดยมีบริษทัยอ่ยเปน็ผูบ้รหิารงานกอ่สร้างและ

ควบคมุดแูลอยา่งใกลชิ้ด และใชว้ธิกีารประมลูหรอืสบืราคาในการกำาหนด

มูลค่างานก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสม โดยเป็นการ 

จดัจา้งแบบเหมารวมทัง้วสัดแุละคา่แรง เพือ่ลดความเสีย่งในการผนัผวน

ของราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการประมูล 

ที่ไม่ผูกติดกับผู้รับเหมาหลัก โดยแยกประมูลเป็นส่วนๆ ตามลักษณะ

ของงาน เช่น งานเสาเข็ม งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน งานกระจก

และอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้าและประปา เป็นต้น เพื่อเป็นการลด 

ความเสี่ยงและต้นทุนทางอ้อม โดยที่ผู้รับเหมาแต่ละรายจะต้องทำางาน

ได้สอดประสานกันเพ่ือความรวดเร็วและคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีต้อง

ส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีผู้รับเหมาหลัก และบริษัทย่อยเป็นแกนกลาง 

ในการประสานงานดา้นตา่งๆ อีกทัง้ในบางกรณบีรษิทัจะดำาเนนิการสัง่ซือ้

วสัดบุางรายการโดยตรง เชน่ ลฟิตซ์ึง่มยีอดสัง่ซ้ือสงูและเปน็งานท่ีต้องใช้

บรกิารจากผูข้ายโดยตรง กระบวนการทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้ดำาเนนิการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านต้นทุนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ภายใต้กลยุทธ์กลุ่มปิยมิตร (LPN Team) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจ

ของทางบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขัน

3. การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทได้จัดจ้างผู้ รับเหมาท่ีเป็นปิยมิตรท่ีมีความน่าเชื่อถือและมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้าง 

โดยการจัดจ้างรวมทั้งวัสดุและค่าแรง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ

ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ท่ีดินสำาหรับการพัฒนา

โครงการเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญท่ีสุดในการพัฒนา บริษัทจึงกำาหนดปัจจัย

ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีดินเพ่ือการพัฒนาและแนวทางใน 

การจัดหาที่ดิน ดังนี้ 
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2550-2552

2551-2552

2551-2552

2551-2552

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ลุมพินี เพลส (ซอยไกรสีห์)

ส่ีพระยา ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ อาคาร A-H

ลุมพินี เพลส สาทร อาคาร A-D

ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 อาคาร A-G

ลุมพินี เพลส  สวนพลู-สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม

ลุมพินี เพลส  นราธิวาส-เจ้าพระยา

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 2

ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำาแหง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักส่ี

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักส่ี

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ 

ลุมพินี สวีท ป่ินเกล้า 

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26 

ลุมพินี เพลส พระราม 8 

ลุมพินี สวีท พระราม 8 

รายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำาดับ โครงการ

ข้อมูลโครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

4-1-96.30 

6-0-19.00

1-2-68.00

5-0-38.80

6-1-51.58

7-3-94.00

3-1-29.50

7-1-70.00

5-0-95.00

3-3-5.00

12-0-11.20

4-1-4.00

15-1-78.00

6-2-00.00

7-1-58.00

7-2-46.50

14-1-42.10

3-1-41.70

13-2-96.80

6-0-75.00

7-0-66.80

9-3-46.40

6-2-0.00

17-2-29.00

*19-1-33.00

12-2-65.90

6-1-46.00

37-2-25.00

8-0-89.40

4-3-78.00

11-3-40.00

10-0-80.70

14-2-30.90

15-3-0.00

*19-1-33.00

13-1-53.50

4-0-18.00

7-1-77.00

14-2-75.60

9-3-90.30

14

25, 30

22

29, 31

25

8

25

18

29, 24

24

30

26

20

5, 8

15, 20

5, 8

3, 5, 36

27

8

32

32

8

8

18, 28, 29

30

20, 28, 30

16, 18

8

15, 25

8

8

32

8

8

30

14

32

25

29, 30

24

1

2

1

2

2

4

1

2

2

1

2

1

4

4

4

6

4

1

7

1

2

4

4

5

1

3

4

19

3

2

4

2

7

7

1

3

1

1

5

1

  516 

  1,165 

  271 

  1,028 

  1,120 

  795 

  739 

  1,026 

  1,165 

  709 

  2,702 

  887 

  1,827 

  598 

  1,032 

  696 

  2,405 

  768 

  1,489 

  1,622 

  1,448 

  1,035 

  742 

  4,046 

  1,846 

  2,168 

  956 

  4,101 

  1,212 

  532 

  1,118 

  1,395 

  1,450 

  1,594 

  1,154 

  1,370 

  750 

  1,613 

  2,826 

  1,540 

  925.00 

  2,910.00 

  318.00 

  1,317.00 

  1,028.00 

  702.00 

  732.00 

  1,438.00 

  2,649.00 

  576.00 

  3,793.00 

  1,580.00 

  3,217.00 

  472.00 

  927.00 

  590.00 

  5,963.00 

  952.00 

  1,761.00 

  1,754.00 

  1,305.00 

  1,046.00 

  952.00 

  4,466.00 

  4,254.00 

  2,914.00 

  1,197.00 

  2,743.00 

  1,503.00 

  563.00 

  1,091.00 

  2,027.00 

  1,436.00 

  1,948.00 

  1,303.00 

  2,114.00 

  1,100.00 

  3,000.00 

  4,000.00 

  2,600.00 

2552-2552

2551-2553

2552-2553

2552-2553

2552-2553

2553-2553

2552-2553

2552-2553

2552-2553

2553-2554

2552-2554

2553-2554

2553-2554

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2553-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2556

2554-2556

2554-2556

2554-2556

2555-2556

2555-2556

2555-2556

2556-2557

2556-2557

2555-2557

2557-2557

2557-2557

2557-2557

2556-2557

2556-2558

2556-2558

2555-2558

2556-2558

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักส่ี 

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (เฟส 1)

ลุมพินี วิลล์ บางแค

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร A, B

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร C

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (เฟส 2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร D

ลุมพินี พาร์ค ป่ินเกล้า

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนำา้ไท

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบร่ิง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบร่ิง

ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ลุมพินี เพลส สุขสวัสด์ิ-พระราม 2

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตช่ัน

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลำาดับ โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

1

2

3

1

2

3

10-3-69.00

*89-1-10.70

6-1-0.00

18-1-82.00

15-1-61.40

15-2-95.00

3-0-96.70

*89-1-10.70

*19-0-79.50

8-0-51.00

22-2-53.00

8-2-70.00

11-1-87.00

*19-0-79.50

*7-1-81.00

5-3-10.5

6-1-82.00

4-1-26.00

9-2-52.50

*7-1-81.00

2-3-5.58

3-0-71.1

2-2-25.5

4-0-11.2

2-2-26.1

3-2-94.50

1-3-55.0

4-1-39.60

2-0-86.00

2-3-33.00

1-2-42.00

0-0-90.00

36-1-31.20 

2-1-84.90

1-1-81.20

8

8

25

8

15

4

8, 46

8

20, 21

26

8

8

8

20, 21

20

8

8

4

8

20

20

35

30

30

35

8

28

21

26

38

18

7

-

-

-

4

16

1

7

7

10

2

18

2

1

7

4

5

2

1

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

-

-

-

  1,043 

  3,472 

  992 

  1,959 

  1,831 

  413 

  436 

  3,674 

  1,352 

  1,544 

  2,041 

  895 

  1,085 

  1,320 

  453 

  609 

  696 

  124 

  905 

  536 

  307 

  636 

  491 

  546 

  543 

  406 

  389 

  736 

  377 

  113 

  76 

  1 

  704 

  35 

  23 

  1,100.00 

  2,400.00 

  1,660.00 

  1,564.00 

  2,248.00 

  1,091.00 

  3,175.00 

  2,748.00 

  1,850.00 

  2,078.00 

  1,893.00 

  1,100.00 

  1,300.00 

  1,850.00 

  570.00 

  1,000.00 

  900.00 

  430.00 

  1,000.00 

  700.00 

  1,000.00 

  2,700.00 

  1,750.00 

  2,000.00 

  1,500.00 

  700.00 

  1,200.00 

  2,000.00 

  700.00 

  2,118.00 

  564.00 

  29.00 

  725.00 

  97.00 

  62.00 

2557-2558

2556-2558

2557-2558

2557-2559

2557-2559

2558-2559

2556-2559

2559-2559

2557-2559

2558-2559

2558-2559

2558-2560

2559-2560

2559-2560

2559-2560

2560-2560

2560-2561

2560-2561

2560-2561

2560-2561

2560-2561

2560-2561

2560-2561

2560-2562

2560-2562

2561-2562

2561-2562

2561-2562

2561-2562

2532-2535

2532-2535

2537-2537

2537-2539

2540-2542

2542-2543

ลำาดับ โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารสำานักงาน 

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 1)

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ป่ินเกล้า

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา

เดอะ ลุมพินี 24

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 2)

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 1)

ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบร่ิง สเตช่ัน

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 2)

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา อาคาร B

ลุมพินี เพลส บางนา กม.3

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2 

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา 2 

ลุมพินี วิลล์ พระน่ังเกล้า-ริเวอร์วิว 

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา อาคาร A

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน 

ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32 

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบร่ิง สเตช่ัน 2

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสด์ิ-พระราม 2

ลุมพินี ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. มินิออฟฟิศ

บ้านลุมพินี บางบัวทอง (ทาวน์เฮาส์)

บ้านลุมพินี 2 บางบัวทอง (อาคารพาณิชย์)

ลุมพินี เซ็นเตอร์ (อาคารพาณิชย์)
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หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6-2-78.70

4-1-34.20

4-1-35.00

0-1-87.00

0-1-58.00

0-1-50.00

0-0-34.30

0-0-82.00

0-0-49.00

6-3-39.00

4-0-79.40

9-0-22.00

7-2-61.00

4-1-60.00

10-0-70.25

9-0-69.12

6-2-63.63

14-0-42.90

10-1-94.50

12-1-68.10

6-1-12.56

21-0-27.60

8-1-69.15

22

29

7

5

4

-

-

-

4

3

3

3

3

3

3

2,3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

5

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1,548 

  764 

10

1

1

  5 

  1 

  4 

  1 

  71 

  46 

  73 

  93 

  27 

  38 

  37 

  29 

  143 

  122 

  142 

  66 

250

111

  1,944.00 

  1,480.00 

  131.00 

  44.00 

  36.00 

  41.00 

  12.00 

  16.46 

  10.00 

  375.00 

  423.00 

  470.00 

  340.00 

  220.00 

  437.11 

  420.70 

  283.45 

  472.51 

  300.00 

  372.16 

  176.44 

705.02

178.60

2533-2537

2537-2542

2535-2536

2552-2553

2553-2554

2550-2550

2550-2550

2551-2552

2552-2553

2554-2555

2554-2555

2556-2557

2556-2557

2556-2557

2556-2559

2559-2560

2560-2562

2557-2559

2558-2559

2558-2560

2560-2561

2558-2562

2560-2562

ลำาดับ โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารสำานักงาน 

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1,2 

พี.เอส.ที. ซิต้ีโฮม

พี.เอส.ที. มินิออฟฟิศ

อาคารพาณิชย์ พหล-สุทธิสาร 2

โฮมออฟฟิศ ป่ินเกล้า

อาคารพาณิชย์ ศูยน์วัฒนธรรม

อาคารพาณิชย์ นวมินทร์

ทาวน์โฮม รามอินทรา-หลักส่ี

อาคารพาณิชย์ พหล-สุทธิสาร 1

ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ

ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตช่ัน

ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62

ลุมพินี ทาวน์ วิลล์ ศรีนครินทร์-แบร่ิง

ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์

บ้านลุมพินี สวนหลวงร.๙ (เฟส 1)

บ้านลุมพินี สวนหลวงร.๙ (เฟส 2)

บ้านลุมพินี สวนหลวงร.๙ (เฟส 3)

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ สุขสวัสด์ิ-พระราม ๒

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

บ้านลุมพินี ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-นครอินทร์

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า เฟส1

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพ่ิมสิน-วัชรพล

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตช่ัน เฟส1

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ บริษัท พรสันติ จำากัด
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

3-2-43.20

5-1-78.00

6-1-18.00

3-0-20.00

4-1-72.00

2-2-55.20

9-2-85.96

9-1-83.04

10-1-67.95

9-0-9.81

26-1-12.10

16-1-6.00

22-0-15.30

35

22, 23, 24

32

8

8

18

2

1

2

2

2

2

3, 4

1

3

1

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

  719 

  649 

  795 

  328 

  476 

  102 

   134

  128 

  110 

  52  

  248 

  108 

99

  1,700.00 

  1,500.00 

  1,500.00 

  700.00 

  600.00 

  1,000.00 

241.50 

  181.61 

  230.33 

  75.76    

  998.11 

  694.92 

  3,200.00 

2560-2563

2561-2563

2561-2563

2562-2563

2562-2564

2562-2563

2559-2563

2562-2563

2561-2563

2562-2563

2561-2563

2562-2564

2561-2563

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท พรสันติ จำากัด

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร (B)

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 เฟส 1

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 เฟส 2

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า (เฟส 2.1)

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า (เฟส 2.2)

บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม พระราม 2

บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม

บ้าน 365 พระราม 3

รายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำาดับ

ลำาดับ

โครงการ

โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1
1
2
3
4
5
6

 363 
184
221
496
101
53
10

  1,428.00 

  836.93 
424.49
478.44
951.51
163.73
71.09
75.03

  3,001.22 

  836.93 
424.49
478.44
951.51
163.73
71.09
75.03

  3,001.22 

ก่อนปี 2563
2563

อื่นๆ
ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์
ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร
ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี
ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร (B)

ลำาดับ โครงการ 2563จำานวน
(ยูนิต)

มูลค่า
(ล้านบาท)

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562

รายละเอียดงานที่ยังไม่ส่งมอบ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ลุมพินี ทาวเวอร์ 

แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ 

ส่ีพระยา ริเวอร์วิว 

ลุมพินี เพลส สาทร 

ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 2 

ลุมพินี สวีท ป่ินเกล้า 

ลุมพินี พาร์ค ป่ินเกล้า 

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 

ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา 

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย 

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26 

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักส่ี 

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักส่ี 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ 

ลุมพินี สวีท พระราม 8 

ลุมพินี เพลส พระราม 8 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค 

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4 

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน 

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนำา้ไท 

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ 

ลุมพินี วิลล์ พิบูลย์สงคราม-ริเวอร์วิว 

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

(Minimall)

ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา 

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ 

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (Minimall)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 ถ.พระราม 4 

 ถ.รัชดาภิเษก 

 ถ.โยธา 

 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

 ถ.อ่อนนุช 

 ถ.บรมราชชนนี 

 ถ.บรมราชชนนี 

 ถ.บรมราชชนนี 

 ถ.บรมราชชนนี 

 ถ.ประชาอุทิศ 

 ถ.พระราม 3 

 ถ.ประดิพัทธ์ 

 ถ.รามคำาแหง 

 ถ.รามอินทรา 

 ถ.รามอินทรา 

 ถ.รัตนาธิเบศร์ 

 ถ.อรุณอัมรินทร์ 

 ถ.อรุณอัมรินทร์ 

 ถ.บางแค 

 ถ.ราษฎร์บูรณะ 

 ถ.ลาดพร้าว 

 ถ.พหลโยธิน 

 ถ.พระราม 4 

 ถ.พระราม 3 

 ถ.เสรีไทย 

 ถ.พัฒนาการ 

 ถ.พิบูลสงคราม 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.เสรีไทย 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.บางนา 

 ถ.พัทยา-นาเกลือ 

 ถ.พัทยา-นาเกลือ

 ราคาประเมิน 

 ราคาประเมิน 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาประเมิน 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาประเมิน

 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาประเมิน

 TB, BAY, BBL 

 TB  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

-

-

-

  5,625.56 

  799.56 

  4,409.44 

  184.14 

  2,238.55 

  176.81 

  36.95 

  311.13 

  339.80 

  479.19 

  99.28 

  614.16 

  120.52 

  239.44 

  50.53 

  258.92 

  252.37 

  230.92 

  231.12 

  72.31 

  487.32 

  163.18 

  97.79 

  173.74 

  200.91 

  153.30 

  476.39 

  88.91 

  296.66 

  149.91 

  193.05 

  935.16 

 445.59 

  257.01 

  509.00

250.59

55.71

119.07

10.80

104.12

9.23

2.38

20.22

27.22

23.48

5.31

35.76

8.64

13.17

2.80

14.24

10.42

13.97

9.97

2.90

23.39

8.32

6.83

11.32

14.07

6.92

33.52

5.07

16.97

8.28

9.11

44.83

24.47

15.42

30.77

107.17

12.73

13.30

6.36

60.92

4.39

1.44

10.30

15.14

13.38

3.35

24.35

3.96

5.28

2.07

8.89

6.33

8.42

6.42

1.74

13.59

3.99

4.73

6.54

5.59

4.62

15.66

3.21

11.22

5.52

6.13

33.24

14.99

9.99

15.13

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่

(ตารางเมตร)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบร่ิง 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) 

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตช่ัน 

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร 2 

ลุมพินี เพลส สุขสวัสด์ิ-พระราม 2 

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี 

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี (Minimall) 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F1 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F2 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F3 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F4 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F5 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F6 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

(Community) ช้ัน 1-2 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2 

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ 

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (อาคารพาณิชย์) 

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ป่ินเกล้า 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 

ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา 

ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว 

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบร่ิง สเตช่ัน 

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก 

ลุมพินี วิลล์ พระน่ังเกล้า-ริเวอร์วิว 

ลุมพินี เพลส บางนา กม.3 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

 ถ.รามคำาแหง 

 ถ.รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.สุขุมวิท 77 

 ถ.รัตนาธิเบศร์ 

 ต.บ้านสวน อ.เมือง 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.ประชาช่ืน 

 ถ.สุขสวัสด์ิ 

 ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

 ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 ถ.รังสิต-นครนายก 

 

 ถ.รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 

 ถ.พระราม 9 

 ถ. อ่อนนุช 

 ถ. อ่อนนุช 

 ถ. เพชรเกษม 

 ถ. บรมราชชนนี 

 ถ.ร่มเกล้า 

 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง 

 ถ.นวมินทร์ 

 ถ.สายวัดนครอินทร์ 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ. สุขุมวิท 

 ถ.ราชพฤกษ์ 

 ถ.รัตนาธิเบศร์ 

 ถ.บางนา 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาประเมิน 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาประเมิน 

ราคาประเมิน 

 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 ราคาประเมิน 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 BAY 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 UOB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

  305.06 

  168.86 

  245.26 

  118.76 

  324.28 

  582.88 

  390.24 

  261.94 

  397.09 

  3,336.77 

  6,901.00 

  263.76 

  353.17 

  4,253.83 

  4,253.83 

  3,909.83 

  4,253.83 

  4,253.83 

  3,909.19 

  2,833.15 

  8,867.00 

  

197.03 

  320.08 

  340.12 

  464.12 

  1,134.90 

  307.83 

  327.58 

  208.02 

  293.70 

  291.78 

  330.60 

  223.76 

  243.71 

  145.29 

  326.12 

18.17

9.31

13.52

6.54

21.10

21.94

25.37

15.74

24.51

242.88

260.53

17.30

11.50

157.87

157.87

145.22

157.87

157.87

145.19

72.72

275.50

11.04

19.22

16.90

25.06

80.50

17.24

12.12

9.37

14.69

15.48

15.22

11.21

12.19

6.53

26.66

11.41

6.11

8.49

3.77

13.98

15.16

16.13

9.34

15.78

119.52

220.81

11.85

7.33

105.20

105.64

97.09

98.93

99.36

91.54

52.35

188.11

7.43

12.51

10.92

14.20

81.14

10.99

8.97

6.81

10.62

10.66

11.02

7.46

8.04

4.76

12.09

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่

(ตารางเมตร)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,985.61 3,251.24
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ลุมพินี ทาวเวอร์ 

บริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี-คอนโดทาวน์

ชลบุรี-สุขุมวิท (อาคารพาณิชย์ ) 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

(Community mall) ช้ัน 3 

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

(Community mall) โดมด้านหน้า 

เดอะลุมพินี 24

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา 2

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา (อาคาร A)

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา (อาคาร B)

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (A, B)

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม98 (C, D)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบร่ิง สเตช่ัน

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก

ลุมพินี วิลล์  พระน่ังเกล้า-ริเวอร์วิว

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ ริเวอร์วิว 2

ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน

บาย แอล.พี.เอ็น.

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสด์ิ-พระราม 2

ลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิสาร-สะพานควาย

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบร่ิง สเตช่ัน 2

บ้าน 365 พระราม 3 (ทาวน์โฮม)*

บ้าน 365 พระราม 3 (บ้านเด่ียว)*

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ถ.พระราม 4 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 

ถ.รังสิต-นครนายก 

 

ถ.รังสิต-นครนายก 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.พัทยา-นาเกลือ 

ถ.พัทยา-จอมเทียน สาย 2 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 

ต.ชะอำา อ.ชะอำา 

ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

ต.ชะอำา อ.ชะอำา 

ต.ชะอำา อ.ชะอำา 

ต.ชะอำา อ.ชะอำา 

ถ.รังสิต 

ถ.เพชรเกษม 

ถ.เพชรเกษม 

ถ.ร่มเกล้า 

ถ.ศรีนครินทร์ 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.ราชพฤกษ์ 

ถ.บางนา 

ถ.เพชรบุรี 

ถ.ราษฎร์บูรณะ 

ถ.ดินแดง 

ถ.เกษตร-นวมินทร์ 

ถ.พหลโยธิน 

ถ.รัชดาภิเษก 

ถ.พระราม2 

ถ.สุทธิสาร 

ถ.วิภาวดี 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.พระราม 3  

ถ.พระราม 3  

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

 

ราคาตลาด

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 TB , BAY 

 - 

 - 

-

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 BAY 

 BAY 

  1,450.58 

  124.00 

  2,052.00 

 

 336.00 

  231.94 

  328.14 

  2,816.71 

  120.52 

  3,082.19 

  1,894.38 

  65.77 

  10,335.44 

  904.21 

  76,972.27 

  645.76 

  18,292.87 

  43.08 

  71.29 

  57.67 

  2,146.03 

  11,934.42 

  3,660.34 

  3,145.80 

  4,651.24 

  82.51 

  13,751.05 

  9,285.40 

  6,781.09 

  6,328.09 

  10,054.74 

  4,316.33 

  674.37 

  594.19 

57.79

7.44

43.21

6.68

49.41

21.53

230.32

4.32

381.81

134.31

6.70

819.19

71.68

3,433.10

45.03

1,463.38

2.50

3.28

2.89

156.07

844.40

567.59

282.60

808.52

8.65

2,256.46

1,273.39

733.97

946.64

1,359.87

363.26

504.02

456.36

27.88

7.44

43.21

6.68

25.65

13.99

126.35

3.31

226.69

68.81

6.11

379.82

34.59

1,871.53

24.53

782.48

1.24

2.44

2.00

75.68

448.30

306.22

129.91

395.74

6.03

1,294.21

591.55

378.48

435.45

670.20

189.84

325.32

273.49

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่

(ตารางเมตร)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

 ทรัพย์สินสำานักงาน 

 รวมทรัพย์สินสำานักงาน

 รวมสินค้าเพื่อขาย

85.21

9,089.96

115.12

17,231.23

 สินค้าเพื่อขาย 

* หมายเหตุ : หน่วยเป็นตารางวา
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ลุมพินี เพลส พระราม 3 ริเวอร์ไรน์

บ้าน 365

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี สิรินธร

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี

ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส รัชดา

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ ศรีนครินทร์

ลุมพินีทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร (เอ)

ลุมพินีทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร (บี)

บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

บ้าน 365 เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ

ลุมพินี เอกชัย ซอย 48

ลุมพินี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 65

ท่ีดินหน้าโครงการ บ้านลุมพินี บางบัวทอง 3 

ท่ีดินบริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี เพลส สาทร 

ท่ีดินบริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี เพลส สาทร 

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา 

ลุมพินี เพลส หัวหิน ซอย 7 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก 

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา 

ลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ถ.พระราม 3 

ถ.พระราม 3 

ถ.บรมราชชนนี 

ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.พระราม 3 

ถ.พัฒนาการ 

ถ.วิภาวดี 

ถ.วิภาวดี 

ถ.ศรีนครินทร์ 

ถ.แจ้งวัฒนะ 

ถ.แจ้งวัฒนะ 

ถ.เอกชัย 

ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี 

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

ถ.พระราม 9 

ถ.หัวหิน ซอย 7 

ถ.ร่มเกล้า 

ถ.ราชพฤกษ์ 

ต.ชะอำา อ.ชะอำา 

 ถ.รัชดาภิเษก 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด

ราคาตลาด

BAY

BAY 

 KBANK 

- 

- 

BBL 

- 

KK 

KK 

- 

-

-

-

-

 - 

 TB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -

3-2-43.2

12-1-41.9

5-1-78

3-1-45.8

3-0-15.5

3-1-68.6

6-0-96.5

1-3-53.5

2-2-55.2

25-2-67

4-1-71.5

127-1-77.6

20-0-39.4

4-3-19.6

7-2-38.2

2-3-13.4

0-0-73

 0-3-34.3

4-0-11.2

 0-1-20.5

0-0-25.3

0-0-66

  4,992.50 

1,260.97

520.23

509.92

497.63

185.23

907.19

459.97

832.66

566.99

374.11

111.26

982.98

344.71

279.88

165.11

241.72

7.36

45.91

139.93

3.85

1.54

8.91

312.43

1,260.97

520.23

509.92

497.63

185.23

907.19

459.97

832.66

566.99

374.11

111.26

982.98

344.71

279.88

165.11

241.72

7.36

45.91

139.93

3.85

1.54

8.91

201.65

ลำาดับ

ลำาดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

(มหาชน)

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

พื้นที่
(ตารางเมตร)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

 ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

 ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 ทรัพย์สินสิทธิการเช่า 

 รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

 รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 รวมทรัพย์สินสิทธิการเช่า 

7,833.74

614.33

201.65

7,833.74

614.33

312.43

 รวมทรัพย์สินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)   19,810.50 29,358.08
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ลำาดับ

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 

พี.เอส.ที.ซิต้ีโฮม 

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.9 (เฟส 3) 

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพ่ิมสิน-วัชรพล  

บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม พระราม 2  

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า

(เฟส 2, 2.2)  

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 1) 

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์

ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตช่ัน (เฟส 1) 

บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม 

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ท่าข้าม-พระราม 2 

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2

(เฟส 1 และ 2) 

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า

(เฟส 2 และ 3) 

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์

ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตช่ัน (เฟส 2) 

บ้านลุมพินี ทาวน์ ท่าข้าม 7 

บ้านลุมพินี ทาวน์ วิลล์ พหลโยธิน สะพานใหม่ 

บ้านลุมพินี ทาวน์ วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ 

บ้านลุมพินี ทาวน์ สุขสวัสด์ิ-พระราม ๒

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

 ถ.นนทรี 

 ถ.นนทรี 

 ถ.นนทรี 

ถ.เฉลิมพระเกียรติ 

ถ.เพ่ิมสิน  

ถ.ท่าข้าม  

ถ.ราชพฤกษ์  

ถ.รังสิต  

ถ.บ้านบางไทร-

บ้านคลองตาซ้อน  

ถ.ท่าข้าม  

ถ.ท่าข้าม 

ถ.รังสิต

ถ.ราชพฤกษ์ 

ถ. บ้านบางไทร-

บ้านคลองตาซ้อน 

ถ.ท่าข้าม 

แขวงคลองถนน 

ถ.ลาดกระบัง

 ถ.สุขสวัสด์ิ 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 

ราคาตลาด 

 

ราคาตลาด 

 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 

 ราคาตลาด 

 

 ราคาตลาด 

 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 - 

 - 

 TB 

 - 

 KBANK 

 BBL 

 SCB 

 

 KTB 

 

BAY 

 KBANK 

 BBL 

 KTB 

 SCB 

 BAY 

 KBANK 

 - 

 - 

 SCB 

  278.45 

  136.71 

  11,637.89 

  78.40 

  601.20 

  1,180.00 

  359.00 

 

 65.60 

  369.50 

  

105.00 

 12-3-2.4 

 14-2-28.90 

  

29-3-10.20 

 10-0-20.8 

 15-0-71.6 

 21-3-96.4 

 39-1-9 

1-1-40.70

3.48

1.71

120.60

10.00

102.87

240.09

60.56

9.18

52.94

19.17

30.95

104.75

290.62

61.70

320.15

293.57

667.41

34.41

0.57

3.01

57.78

10.42

70.44

162.77

42.85

6.45

32.86

13.93

30.95

104.75

290.62

61.70

320.15

293.57

667.41

34.41

ลำาดับ

ลำาดับ

 รายการทรัพย์สิน 
 บริษัท พรสันติ จำากัด 

 รายการทรัพย์สิน 
 บริษัท พรสันติ จำากัด 

 รายการทรัพย์สิน 
 บริษัท พรสันติ จำากัด 

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่
(ตารางเมตร)

พื้นที่
(ตารางวา)

พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ผู้ประเมิน
ราคา

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 สินค้าเพื่อขาย 

 ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

 ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รวมสินค้าเพื่อขาย 

 รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา

 รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

61.36

339.72

34.41

1,769.14

125.79

494.81

34.41

1,769.14

 รวมทรัพย์สินของ บริษัท พรสันติ จำากัด 

 รวมทรัพย์สินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ
 บริษัท พรสันติ จำากัด 

2,204.63

22,015.14

2,424.14

31,782.23



กว่า 130 โครงการคุณภาพ
ที่ LPN ร่วมสร้างความสุขใน “ชุมชนน่าอยู่”

“ชุมชนน่�อยู่”

รายงานประจำาปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า310

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์

ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม

ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร

ลุมพินี เพลส

บ้านลุมพินี บางบัวทอง

ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร

พี.เอส.ที. มินิ ออฟฟิศ

แอล.พี.เอ็น. มินิ ออฟฟิศ

บ้านลุมพินี บางบัวทอง 2

ลุมพินี เพลส สาทร

ลุมพินี เรสซิเดนท์ สาทร

สี่พระยา ริเวอร์วิว

ลุมพินี ทาวเวอร์

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111



ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า (2)

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24 ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร

ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา
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ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนำ้าไท

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า

ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย (2)

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

ลุมพินี พระราม 8

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง

ลุมพินี วิลล์ บางแค

คว�มสุขที่แท้จริง
ของก�รอยู่อ�ศัย
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ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่งลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ร่วมใจ
ห่วงใย
แบ่งปัน

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรีลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น
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ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์

เดอะ ลุมพินี 24ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วานลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว

สังคมที่น่�อยู่
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ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

ลุมพินี เพลส บางนา กม 3 ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา 2

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก

ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสันลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.

ร่วมใจ
ห่วงใย
แบ่งปัน

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น 2

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
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ลุมพินี ทาวน์เวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคาร B

เติบโต

อย่�งยั่งยืน

บ้านลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนา

ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา-พระราม 3

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-นครอินทร์

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม ๒ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล

 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10  ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙

สังคมที่น่�อยู่

บ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ศรีนครินทร์-แบริ่ง

บ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

บ้านลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62
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บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

แกรนด์ พาร์ควิว อโศก ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ

ลุมพินี สวีท รัชดา-พระราม 3

แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ

สมดุล
ของผลตอบแทน

พาร์ควิว วิภาวดี

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง ๒ Baan 365 Rama III

ร่วมใจ
ห่วงใย
แบ่งปัน

บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2 บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตชั่น
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