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กว่า 3 ทศวรรษแห่งการสร้างสมดุลที่ยั่งยืน

2

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน
ปี 2562 เป็นปีที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในภาวะ
ถดถอยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งสงครามการค้าระหว่าง 2 มหาอำ�นาจ สหรัฐ
และจีน ทีส่ ง่ ผลต่อการเข้ามาลงทุนและโอนกรรมสิทธิ์
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทยของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ชาวจี น และ
เศรษฐกิจภายในประเทศเอง ที่ได้รบั ผลกระทบจากหนี้
ภาคครัวเรือนทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ เป็นลำ�ดับ นอกจากนัน้
มาตรการ LTV (Loan to Value) ยังมีผลอย่างยิ่ง โดย
ทำ�ให้บรรยากาศการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
หดตัวลงอย่างชัดเจน
จากสัญญาณดังกล่าว บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อม
เพื่อให้องค์กรยังคงเดินหน้าและเติบโตต่อไป โดย
ได้ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานภายในอย่างต่อเนื่อง
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางการทำ�งานใหม่ๆ
ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอนและค่าใช้จา่ ย อีกทัง้
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการพัฒนาโครงการ
ไปยังบ้านพักอาศัยในสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกับอาคาร
ชุดพักอาศัย สร้างรายได้เพิ่มจากการให้เช่า และ
ขยายบริการทางด้านวิศวกรรมให้กับอาคารสูงต่างๆ
พัฒนากระบวนการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าเพือ่
สร้างการบอกต่อ ในปีนี้ บริษัทยังได้ทำ�การสื่อสาร
เพื่ อ สะท้ อ นปรั ช ญาในการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ด้ ว ย
แนวคิด “ความพอดี ที่ดีกว่า” อันจะส่งผลต่อการรับรู้
แบรนด์ไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายใหม่ นำ�ไปสูก่ ารขยายตลาด
ไปยังลูกค้ากลุ่มนี้ในอนาคต
แม้การดำ�เนินงานในปี 2562 จะเต็มไปด้วยความ
ท้าทายในรูปแบบต่างๆ แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในการ
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ มี
ความรอบคอบ ระมัดระวังในทุกกระบวนการ ปฏิบัติ
งานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความ
สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งผลให้ในปี 2562
บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ กล่าวคือ บริษัทได้รับการจัด
อันดับเครดิตองค์กรที่ A- จากทริสเรทติ้ง สะท้อนให้

เห็นถึงความมั่นคงขององค์กร รางวัล Special Recognition for Building
Communities โดย Property Guru Property Report จากการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท ที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพภายใต้แนวคิด
“ชุมชนน่าอยู่”
บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “BEC Awards 2019” จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการร่วมส่ง
แบบอาคารเข้าประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแสดงความมีสว่ นร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม รวมถึงการได้รบั รางวัลหุน้ ยัง่ ยืน เป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในด้านการประเมินสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(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 เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่า ท่ามกลาง
อุปสรรคนานัปการ ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนจะเป็นพลังขับเคลือ่ น
ให้องค์กรสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมจึงอยากขอบคุณ
ทุกความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน และ LPN Team ทุกท่าน
การสนับสนุนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากภาครัฐ ภาคเอกชน สือ่ มวลชน
และสถาบันการเงิน รวมถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน ทั้งหมดนี้ เป็นกำ�ลังใจสำ�คัญที่ผลักดันให้บริษัท ไม่หยุดยั้งที่จะ
พัฒนาสินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ดุ บนปณิธานของการสร้าง “บ้าน” คุณภาพ
ที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป

(อมรศักดิ์  นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท
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เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ ซึง่ การกำ�หนดวิสยั ทัศน์จะ
ดำ�เนินการใหม่ทกุ 3 ปี เพือ่ เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจและนำ�ไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงความสมดุลของผลตอบแทน
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยการดำ�เนินงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำ�หนดพันธกิจในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น.
(LPN Way) ทีห่ ล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ปี 2563-2565
“เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในมิติผลประกอบการของการดำ�เนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุล และ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อ พัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ ในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท

4

ปี 2548-2550

ปี 2551-2553

ปี 2554-2556

ปี 2557-2559

ปี 2560-2562

ดำ � ร ง ไ ว้ ซึ่ ง ควา ม เ ป็ น
ผู้นำ�ตลาด และเพิ่ ม พู น
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการ
พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
แบบบูรณาการ เพื่อการ
สร้างสรรค์ชมุ ชนคุณภาพ

มุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น การในการ
รักษาภาวะผู้ นำ � ด้ า นการ
พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่า
แบบบูรณาการ เพือ่ พัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ หมาะสม
และพึงพอใจของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในชุมชน โดยที่ยังคงไว้ซ่งึ
ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้ มี ส่ วนได้เสียอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล

เป็ น ผู้ นำ � ในการพั ฒ นา
ที่ พั ก อาศั ย ในเมื อ งด้ ว ย
การสร้างสรรค์และส่งมอบ
คุ ณ ค่ า แบบบู ร ณาการแก่
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการ
ดำ � เนิ น งาน เพื่อนำ� ไปสู่
การพัฒนาและการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน

คงไว้ ซึ่ ง สถานะผู้ นำ � ใน
การพัฒนาอาคารชุดพัก
อาศัย ในกลุ่มเป้าหมาย
ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง
ภายใต้แนวทาง “ชุมชน
น่าอยู่” ด้วยการดำ�เนิน
การตามวิ ถี “องค์ ก ร
คุณค่า” เพื่อการพัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้ า งความสมดุ ล และ
บูรณาการประสิทธิภาพ
ของการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
พัฒนาที่พักอาศัยในมิติ
ผลประกอบการ รวมถึง
ควา ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จากการ
ดำ�เนินงานเพือ่ เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชุมชนน่าอยู่

องค์กรคุณค่า

คือ ชุมชนลุมพินี ที่ผู้อยู่อาศัยทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและ
สังคมที่ดี รวมทั้งจิตสำ�นึกของการร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน

องค์กรที่ได้มีการพัฒนาคุณค่าแบบบูรณาการ ในการดำ�เนินงาน
ทุกภาคส่วน เพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
และสังคม

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

กลยุทธ์องค์กร
เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างสรรค์ให้การมีบ้านเป็น
เรื่อง “ง่าย” และ “น่าอยู่” ด้วยใจ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในมิติผลประกอบการของการดำ�เนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลและความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างความภูมิใจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ที่ได้เป็นเจ้าของและใช้บริการ

ภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

และมีส่วนร่วมใน “องค์กรน่าอยู่”

1

2

3

สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าผลิตภัณฑ์
ด้ ว ยการออกแบบและก่ อ สร้ า งตาม
มาตรฐาน LPN เพื่อความพอดีในทุกมิติ
การอยู่อาศัย
เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการตลาด
ด้วยกลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้า
สื่อสารคุณค่าและสร้างประสบการณ์
ของแบรนด์ “ความพอดีที่ดีกว่า”
“The Better Balance”
สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าการบริการ
บริการด้วยแนวคิด ชุมชนน่าอยู่สำ�หรับ
คนทุกวัย เพื่อให้ผู้ได้รับบริการเกิดความ
สะดวกและพึงพอใจสูงสุด

บริหารโครงการ และการก่อสร้างอย่าง
มืออาชีพ
ร่วมมือกับ LPN Team พัฒนาโครงการ
ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ โดยคำ�นึง
ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ทำ � ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสานงานและบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง
การบริหารลูกค้าด้วยใจ
เข้าถึง เข้าใจความต้องการของกลุม่ ลูกค้า
มี บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม ครบวงจร เพื่ อ
ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี

สอดรับกับ
วิสัยทัศน์
ของเรา

สร้างความภูมิใจที่ ได้เป็น
พนักงาน LPN

เป็นคนเก่งมือโปร
เก่งงานทีท่ �ำ และเก่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• ดำ�เนินงานและตัดสินใจด้วยข้อมูล
• ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ
เข้าใจวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร
เรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว

โดยการ
ขับเคลื่ีอน
องค์กรใน
3 กลยุทธ์หลัก

สื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ทันเวลา
สร้างเส้นทางการเติบโตในงาน
จัดเตรียมแผนสืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ยกระดับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
สร้ า งความผู ก พั น ระยะยาว ใส่ ใ จใน
รายละเอียดพิถีพิถันในการบริการ

กระจายฐานรายได้

• เร่งระบายห้องชุดค้างขาย
• เพิ่มรายได้จากโครงการบ้านพักอาศัย
• เพิ่มรายได้จากธุรกิจบริการ
• เพิ่มรายได้จากธุรกิจให้เช่า

คุณค่าองค์กร

CORE COMPETENCY
BRAND ATTRIBUTES

ผลสำ�เร็จของเรา

4
รักษาผลตอบแทนและ
ความเชื่อมั่น

รักษาสภาพคล่อง
และวินัยทางการเงิน
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

C-L-A-S-S-I-C, LPN PROACTIVE SERVICES
PROFICIENT, COMPASSIONATE, SYNERGY,
BALANCING WEALTH, ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

เพื่อบรรลุ
ผลสำ�เร็จ

เราจะสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้องค์กร
ในแต่ละมิติ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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พันธกิจองค์กรปี 2562

MAINTAIN WEALTH AND TRUST

ผู้ถือหุ้น
รั ก ษ า อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น และ
ความเชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจของ
องค์ ก ร ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
และการบริ ห ารความเสี่ ย งภายใน
สภาวะวิกฤติ

PRIDE TO BELONG

ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย
สร้างความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ
ด้ ว ย ก า ร ส่ ง ม อ บ คุ ณ ค่ า ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ และบริการด้วยกลยุทธ์
“น่าอยู”่ และ “คุณคือคนสำ�คัญ”

PARTNERSHIP

ปิยมิตรทางธุรกิจ
ร่วมมือร่วมใจในการประคับประคอง
การดำ � เนิ น งานในทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ
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PROUD TO BE LPN

พนักงาน
พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งมือโปร
(Proficient) พร้อมร่วมมือร่วมใจใน
การมีสว่ นร่วมผลักดัน การดำ�เนินงาน
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ZERO WASTE SUPPLY CHAIN

สังคมและสิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียตามแนวทาง 6 GREEN
LPN เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
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”
ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำ�เนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำ�ไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร
(Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำ�เนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ
เป้าหมาย ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลือ่ นองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน” (Sustainable Development)

C

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

L

A

Cost with Quality

Lateral Thinking

Alliance

บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

คิดนอกกรอบ

ปิยมิตร

การตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของการใช้ทรัพยากรด้ว ยความ
ระมั ด ระวั ง และรอบคอบ และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุง่ เน้นลดต้นทุนทัง้ ต้นทุนตรง
และต้นทุนแปร รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ส่ ว นเกิ น ในทุ ก ส่ ว นงานอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยคำ � นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ
ของงานเป็นเป้าหมายสำ�คัญ

การคิดใหม่ทยี่ ดื หยุน่ และแตกต่าง
จากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค
เพือ่ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนา
และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำ�ไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดย
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และความ
ก้าวหน้าขององค์กร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่
ทำ�งานร่วมกันมายาวนาน ด้วย
ความไว้ ว างใจและเป็ น ธรรม
ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ
พัฒนาการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน
เพื่อบรรลุความสำ�เร็จร่วมกัน

Continuous Development
Corporate Values
ค่านิยมองค์กร
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Cost Leadership

Dynamic

LPN Team
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C-L-A-S-S-I-C
สมรรถนะหลักองคกร (Core Competency)

II

S

S

I

C

Speed with Quality

Service Minded

Integrity

Collaboration

รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

ใจบริการ

จริยธรรม

ร่วมมือร่วมใจ

การมุ่ ง มั่ น พั ฒ นากระบวนการ
ทำ � งานและการแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้วยการคิดเร็ว ทำ�เร็ว ใส่ ใจใน
รายละเอียด เพือ่ ให้งานมีคณ
ุ ภาพ
และเสร็จก่อนกำ�หนดหรือเร็วกว่า
เดิมจนลํ้าหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดใน
มุ ม มองของเขาและแสดงออก
อย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่าง
ครบวงจร ด้วยความเต็มใจและเกิน
ความคาดหมาย เพื่อเพิ่มคุณค่า
การบริการและความประทับใจ

การปฏิ บั ติ ต นต่ อ องค์ ก รและ
ทำ � ธุ ร กิ จ กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส
ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

การรวมพลังเป็นหนึง่ เดียวกัน โดย
การร่วมมือร่วมใจทำ�งาน ร่วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น
และกันในงานหรือกิจกรรมของ
บริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำ�นึก
การแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Respect to Stakeholders
Human Centric

Corporate Governance

ONE LPN

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปภาพรวมการดำ�เนินงานปี 2562
ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายที่ผ้ปู ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต้องเผชิญกับภาวะอุตสาหกรรมถดถอยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ท่ า มกลาง
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
บริ ษัท แอล.พี . เอ็ น .ดี เ วลลอปเมนท์ จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น หนึ่ง ใน
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ท่ีศึกษาและวิจัยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ผนวกกับประสบการณ์ในการฟันฝ่าวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ
ในปี 2540 ทำ�ให้บริษัทตระหนักว่าการดำ�เนินธุรกิจไม่สามารถทำ�ใน
รูปแบบเดิมได้อกี ต่อไป
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด บริษัทได้ปรับวิสัยทัศน์และวางกรอบการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2560-2562 โดยมุง่ เน้นทีก่ าร “สร้างความสมดุล และบูรณาการ
ประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่พักอาศัย
ในมิ ติ ที่ ส ร้ า งผลประกอบการที่ เ ติ บ โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ รวมถึ ง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำ�เนินงานเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ในปี 2560 บริษทั กำ�หนดทิศทางการทำ�ธุรกิจให้เป็นปีแห่งการปรับเปลีย่ น
(Year of Shift) ต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ที่กำ�หนดกลยุทธ์ให้เป็นปีแห่ง
การเปลีย่ นแปลงในทุกมิติ (Year of Change) และปี 2562 เป็นปีแห่ง
ความเป็นเลิศทัง้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Year of Excellence)
เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้
การทำ�งานแบบบูรณาการของทีมงานทัง้ การออกแบบ ก่อสร้าง และการบริการ
หลังการขายแบบครบวงจร เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ภายใต้
แนวคิด “ความพอดี ทีด่ กี ว่า” เป็นความพอดีในคุณภาพของการออกแบบ
การก่อสร้าง และการบริการ ที่เน้นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่มี ีส่วนได้เสีย
จากการดำ�เนินงานของบริษัท ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน
และสังคมส่วนรวมเพือ่ เป้าหมายสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ฐานลู ก ค้ า จากอาคารชุ ด พั ก อาศั ย สู่ โ ครงการบ้ า นพั ก อาศั ย ในตลาด
ระดับกลางล่าง และเตรียมพัฒนาโครงการระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์
“BAAN 365” ทีจ่ ะเปิดตัวในปี 2563 อีกโครงการหนึง่
โดยในปี 2562 บริ ษั ท ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การสร้ า งรายได้ ป ระจำ �
(Recurring Income) อย่างต่อเนื่อง ผ่านบริษัทลูกอย่างบริษัท ลุมพินี
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำ�กัด ในฐานะที่เป็นผู้นำ�ในธุรกิจบริการ
โดยมีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ คือ การบริหารชุมชนทัง้ ภายในและภายนอก
โครงการของ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) รวมถึง
งานบริการด้านวิศวกรรมและธุรกิจนายหน้า บริษทั แอล พี ซี วิสาหกิจ
เพือ่ สังคม จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริการด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอยูอ่ าศัย
ในโครงการ เช่น งานบริการความสะอาด งานบริการต้อนรับ เป็นต้น อีก
ทัง้ บริษทั ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชน่ั จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจเป็นทีป่ รึกษา
ด้านอาคารเขียวกับหน่วยงานราชการและเอกชน และ บริษัท ลุมพินี
โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ที่เน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานเพื่อให้ลดต้นทุนการพัฒนาโครงการ
ในปี 2562 บริษทั ยังได้จดั ตัง้ บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ซึง่ เป็น
บริษทั ร่วมทุนระหว่าง บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
กับบริษทั นายณ์ เอสเตท จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 เพือ่ พัฒนาอาคาร
สำ�นักงานบนถนนพระราม 4 ด้วยงบลงทุน 1,500 ล้านบาท เป็นส่วนหนึง่
ของการขยายธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ประจำ�ให้กบั บริษทั ในระยะยาว
ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้นำ�ทรัพย์สินที่มีอยู่ออกมาบริหารจัดการ
ให้สามารถสร้างรายได้จากการเช่าให้กับบริษัท เช่น การนำ�ห้องชุดใน
โครงการลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 อาคาร F ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ขายมา
ปรับเปลี่ยนเป็นการเช่า โดยมีจำ�นวนห้องที่จะสามารถนำ�มาปล่อยเช่า
800 ห้องในปี 2562
การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว ทำ�ให้บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) ในปี 2562 มีรายได้รวม 10,040.40 ล้านบาท และ
กำ�ไรสุทธิ 1,256.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.16 และร้อยละ 8.14 ตาม
ลำ�ดับจากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 11,301.89 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ
1,367.89 ล้านบาท เป็นส่วนของรายได้จากการให้เช่าและการบริการ
(Recurring Income) 1,063.80 ล้านบาท

การพัฒนาภายใต้แนวคิดแห่งความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ดังกล่าว ทำ�ให้ในปี 2562 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด โดยในปี 2562 บริษัทมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จจำ�นวน
(มหาชน) สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่โดยเฉพาะ 6 โครงการ จำ�นวน 2,997 ยูนติ มูลค่ารวม 7,149 ล้านบาท และมีโครงการ
ลูกค้าในกลุม่ Gen Y นอกจากนัน้ ยังได้ตอ่ ยอดการพัฒนาการออกแบบ บ้านพักอาศัยสร้างเสร็จ 2 โครงการ คือ ลุมพีนี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์
เพื่อตอบโจทย์และรักษาฐานการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย -ปิน่ เกล้า (เฟส2) และบ้านลุมพีนี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม
โดยการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยในระดับกลางล่าง รวมทั้งขยาย
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ในปีนี้ บริษทั มียอดขาย (Presale) รวม 7,000 ล้าน
บาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการเปิดตัวโครงการ
อาคารชุดใหม่ จำ�นวน 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
สำ�นักงาน ได้แก่ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
(อาคาร B) มูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท และ
โครงการบ้านพักอาศัยจำ�นวน 3 โครงการ มูลค่า
รวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ที่เน้นการพัฒนา
บ้านแฝดและทาวน์ โฮมในราคาที่เป็นเจ้าของได้
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

จากการที่บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ตลอด 30 ปี
ของการดำ�เนินงาน ทำ�ให้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

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

รางวัลทางด้านบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติจ่าย
เงินปันผลประจำ�ปีงวดปี 2562 ในอัตราหุ้นละ
0.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทไปแล้ว ในวันที่ 5 กันยายน
2562 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสะสม
ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำ�หนดวันที่
ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 และกำ�หนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล
(Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และ
กำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563

รางวัลทางด้านผลการดำ�เนินงาน
• บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด จัดอันดับเครดิตเรตติ้ง บริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” สะท้อนถึงการเป็นองค์กร
ที่มีความมั่นคง ภายใต้ผลการดำ�เนินงานที่ โดดเด่น มีความชัดเจนของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
บริหารต้นทุนการก่อสร้าง ตลอดจนการดำ�เนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม
มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ
• Property Guru Property Report มอบรางวัล Special Recognition for
Building Communities ให้กับบริษัทในงานประกาศผลรางวัล “Property
Guru Thailand Property Awards 2019” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพภายใต้ กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่”

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอันดับให้บริษัทเป็น
บริษัทที่มีการกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์)

รางวัลทางด้านความยั่งยืน
• สถาบันไทยพัฒน์ จัดอันดับให้บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มี
การดำ�เนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100:
Environmental, Social and Governance) ประจำ�ปี 2562 เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability
Investment : THSI) ให้กับบริษัทเป็นปีที่ 4 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบ
องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2019)

รางวัลทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบฉลาก
รับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2019”

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สินค้าคงเหลือ
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2562

(ปรับปรุงใหม่)

2561

2560

2559

2558

23,473.35
9,614.33
9,429.68
648.74
1,928.09

21,250.21 21,006.73
9,243.16 11,469.21
7,684.91 5,495.63
943.10
932.58
1,624.88 1,254.65

18,557.92
6,645.33
8,510.52
498.36
1,226.86

19,625.30
10,703.18
5,589.38
563.78
1,169.71

3,475.64
4,148.00
10,314.25
1,475.70
13,159.10

3,246.08 4,469.27
1,989.16 1,644.66
8,315.57 8,592.92
1,475.70 1,475.70
12,934.64 12,413.81

3,183.25
1,112.78
6,147.28
1,475.70
12,410.63

2,933.57
2,192.10
8,044.05
1,475.70
11,581.25

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

11,301.82 2,9654.88
10,187.25 8,719.77
7,059.97 6,238.95
3,127.28 2,480.82
1,367.27 1,062.32

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

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

8.41
1.47
14.85
18.14
11.40
0.90

7.85
1.64
14.47
21.95
12.25
1.90

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินรวม
หุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำ�เนินงาน
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้นจากการขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)*
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

8.92
0.86
12.51
9.63
5.62
**

8.77
0.93
12.11
10.79
6.47
0.60

8.41
0.72
11.00
8.56
5.37
0.90

* คิดจากจำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ย
** รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
หมายเหตุ : 1. เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
2. รายได้รวม หมายถึง รายได้ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำ�ไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
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งบดุล 2562

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

23,473.35

ส่วนของผู้ถือหุ้น

10,314.25
19,625.30
18,557.92
21,006.73
21,250.21
23,473.35

2558 :
2559 :		
2560 :		
2561 :		
2562 :		

8,044.05
6,147.28
8,592.92
8,315.57
10,314.25

2558 :		
2559 :			
2560 :			
2561 :			
2562 :			

11,581.25
12,410.63
12,413.81
12,934.64
13,159.10

งบกำ�ไรขาดทุน 2562

หน่วย : ล้านบาท

10,000

8,000

8,000

0

8,717.30

10,187.25

2,000

8,719.77

4,000

13,855.41

6,000

15,981.26

10,034.06

11,301.82

9,654.88

2,000

14,650.64

4,000

16,673.64

6,000

0
2558 2559 2560 2561 2562

2558 2559 2560 2561 2562

2,000

3,000

1,500

2,000

1,000

1,000
0

500
0

2558 2559 2560 2561 2562

2558 2559 2560 2561 2562

อัตราส่วนทางการเงิน 2562

5

1

4
3

0

0.86

0.72
0.93

1.47

1.64

1

0.5

7.85
8.41
8.41
8.77
8.92

2

0

2558 2559 2560 2561 2562

2558 2559 2560 2561 2562

20

30
25

15
20
10

15
10
5

5

0

0

2558 2559 2560 2561 2562

12.25
11.40
5.37
6.47
5.62

6

5.62

9.63

1.5

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม (%)

9.63

18.14
8.56
10.79

2

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

**

0.90
0.90
0.60
**

0.86

8
7

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

21.95

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

8.92

9

หน่วย : ล้านบาท

1.90

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

1,256.04

10,000

4,000

1,367.27

12,000

2,500

2,176.23

14,000

12,000

5,000

2,413.40

14,000

1,256.04

2,763.06

16,000

กำ�ไรสุทธิ

2,763.06

3,127.28

18,000

16,000

8,717.30

2,480.82

18,000

10,034.06

กำ�ไรขั้นต้นจากการขาย

4,336.00

รายได้จากการขาย

4,970.77

รายได้รวม

1,062.32

2558 :		
2559 :		
2560 :		
2561 :		
2562 :		

13,159.10

2558 2559 2560 2561 2562

2558 2559 2560 2561 2562

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

2532

ยุคก่อตั้ง จุดเริ่มต้นแห่งความสำ�เร็จ
เริ่มต้นธุรกิจกับการพัฒนา
โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์
อาคารสำ�นักงานสูง 38 ชั้น
บนถนนพระราม 4

2547

2546

จัดกิจกรรม LPN Family Day
เพื่อขอบคุณลูกค้า และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ปิดการขายโครงการ
ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41
หมดภายใน 1 ชั่วโมง

14
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2537

จัดตั้งบริษัท
ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำ�กัด (LPP)
เพื่อบริหารอาคาร
หลังการส่งมอบ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ด้วยปณิธาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์
อย่างจริงใจ”

2545

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

LPN มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง
สร้าง “ชุมชนน่าอยู่”

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมด เพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ
City Condo ทุกโครงการ ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
จำ�กัด จากร้อยละ 25
เป็นร้อยละ 33.33

“ชุมชนน่าอยู่”

2535

ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาอาคารชุด

2548

2549

2550

เริ่มกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่”
ที่มุ่งเน้นในการบริหารคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้พักอาศัย

พัฒนาแบรนด์ ลุมพินี
คอนโดทาวน์ สำ�หรับ
กลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง

สื่อสาร
แบรนด์ ลุมพินี
ผ่านแคมเปญ
ÍÂÙ‹·Õè¹ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
30 Happy Days
¢Í¢Íº¤Ø³
ได้รับเสียงสะท้อน
ด้วยความสุขของ
ผู้อยู่อาศัยจาก
Door Hanging กว่า 3,000 ชิ้น

ขยายกรอบการพัฒนาโครงการ
ขนาดเล็กไปสู่ชุมชนเมืองขนาดย่อม
(Small Size Township)

CONDOTOWN

ทุกแบรนด์ลมุ พินี ได้รบั การตอบรับ
อย่างสูง เกิดนวัตกรรมทางการขาย
ด้วยกลยุทธ์การออก Tag

30
Happy
Days

2540

2539
ลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.
คอนกรีต จำ�กัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง

วิกฤติองค์กร
ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ

เข้าสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ

ถอนการลงทุนในบริษัท
Elec & Eltek (Guangzhou)
Real Estate Development Ltd.
ถอนการลงทุนในบริษทั เอ็น.ที.เอ็น.
คอนกรีต จำ�กัด

อัตราหนี้สินต่อทุน 3 : 1 ขาดแคลนเงินสดอย่างรุนแรง

เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำ�เร็จ
มูลค่ารวม 3,705 ล้านบาท

ลดจำ�นวนพนักงาน แต่ยังดำ�เนินกิจกรรมการขายอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแรงสนับสนุนจากปิยมิตร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

2544

2541-2542

ค้นพบความเป็นตัวตนของ LPN
และโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ

ค้นพบตัวตน LPN กับการพัฒนา City Condo
ค้นพบตัวตนและโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ

ช่วง Turn Around สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และพนักงาน
เริ่มต้นแนวคิด “City Condo” ด้วยการพัฒนาห้องชุด LPN Design 30 ตร.ม.
พัฒนากระบวนการก่อสร้าง โดยทุกโครงการก่อสร้างเสร็จไม่เกิน 1 ปี
กำ�หนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ด้วย C-L-A-S-S-I-C
ก่อตั้ง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด ร่วมกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์
จำ�กัด เพือ่ พัฒนาโครงการ “อาคารสร้างค้าง”

2551-2552
พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Green” ทีม่ งุ่ เน้น
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
แนวคิด From Corporate ESR to Community ESR ก่อให้
เกิดชมรมลุมพินอี าสา จากครอบครัวลุมพินหี ลายชมรม
โดยมีจดุ ประสงค์รว่ มกันทำ�กิจกรรมสาธารณประโยชน์
พัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค” ทีเ่ พิม่ คุณค่าผลิตภัณฑ์
ด้วย “สวนรวมใจ” พืน้ ทีส่ เี ขียวทีส่ ง่ ต่อความสุขร่วมกัน

PARK

2554

ขยายฐานการพัฒนาโครงการสู่ต่างจังหวัด

ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์คบีช”

ร่วมกับ TK Park พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้วยแนวคิด
“ห้องสมุดมีชีวิต”
จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด (LPC)
ประกอบธุรกิจบริการรักษาความสะอาด เพื่อสร้างอาชีพ รายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาส ในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

PARKBEACH
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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2555

2556

ให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเป้าหมายสูงวัยด้วยแนวคิด “ครอบครัว
สุขสันต์” (Pleasure Family) เพือ่ ให้ “ชุมชนน่าอยู”่ ตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตร่วมกันของคนวัยทำ�งานและคนสูงวัย

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

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

2560 ปีแห่งการปรับเปลี่ยน
รองรับภาวะถดถอย สร้างความต่อเนื่องใน
การดำ�เนินงาน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจบริษัท
ออกเป็น กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มธุรกิจให้บริการ และขยายการให้
บริการสู่ภายนอก

กลับมาพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับภาพ
ลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

ซือ้ กิจการบริษทั วิสดอม แอนด์ โซลูชน่ั จำ�กัด
และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ลุมพินี วิสดอม
แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด (LWS) ทำ�หน้าที่วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกลุ่ม
บริษัทในเครือ

BAAN 365

พัฒนาผลิตภัณฑ์แนวราบระดับพรีเมียม
ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์ โฮมภายใต้แบรนด์

รองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการอยู่ร่วมกัน
แบบครอบครัวใหญ่ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ต้องการขยายครอบครัว

2561 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยระดับพรีเมียมให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-บน
ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี ซีเล็ค เต็ด” โครงการ
“ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย”
เจาะกลุ่มผู้หญิงวัยทำ�งาน พร้อมปรับโฉม
การออกแบบภายในและภายนอก รวมถึง
ห้องชุด “New LPN Design” เพิ่มตู้เสื้อผ้า
แบบ Walk-in Closet, Bay Window และ
นำ�เทคโนโลยี Smart Room ระบบการ
สั่งงานอัจฉริยะ เปิด-ปิดไฟฟ้าห้องชุดผ่าน
มือถือ มาใช้อำ�นวยความสะดวกและ
เพิ่มความปลอดภัยตลอดการเข้าพักอาศัย
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ขยายธุรกิจไปยัง “ออฟฟิศคอนโด” รูปแบบ
มิกซ์ยูสที่ประกอบด้วยอาคารชุดสำ�นักงาน
และอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน
นำ�ร่องด้วยโครงการ “ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี
จตุจักร” สามารถปิดการขายได้ 100%
จากยูนิตที่เปิดขายทั้งหมด
สร้างรายได้ประจำ�จากการปล่อยเช่าโครงการ
พร้อมอยู่ เช่น โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป
รังสิต-คลอง 1” “ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์
-บางแวก” พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก
รองรับความต้องการของลูกค้าที่อยากมีบ้าน
แต่ยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อ รวมถึงนักลงทุน

ร่วมกับบริษทั ซี.พี.ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) เพือ่
แบ่งปันคุณค่าองค์กร (Creating Shared Value
: CSV) ในการพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกใน
โครงการให้สมบูรณ์แบบ

พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche) ภายใต้แบรนด์ “เดอะ ซีเล็คเต็ด
เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.” เจาะกลุ่ม
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับ
อย่างดีเยี่ยม สามารถปิดการขายได้ภายในเวลา
เพียง 2 ชั่วโมง
ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำ�กัด
บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ชีวาทัย จำ�กัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท กมลา
ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด พัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์
ซีเนียร์ลิฟวิ่งระดับพรีเมียมในจังหวัดภูเก็ต
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่เกษียณอายุ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน
และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำ�แหน่ง คือ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO) และหัวหน้า
คณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน(Chief Financial Officer : CFO)
ปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding)
รองรับกลยุทธ์การขยายขอบเขตการพัฒนา
โครงการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้จุดยืนของแบรนด์ที่ให้ความสำ�คัญ
สูงสุดกับคน สร้างสังคมน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
และองค์กรน่าอยู่ที่สอดคล้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นำ�มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001
มาใช้ในธุรกิจบริการเพื่อเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

พัฒนาโครงการ เดอะ ลุมพินี 24
บนถนนสุขุมวิท เพื่อขยายฐานสู่
กลุ่มลูกค้าระดับบน
เริ่มใช้นวัตกรรมหุ่นจำ�ลอง
ฐานข้อมูลอาคาร (Building
Information Modeling : BIM)
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้างโครงการ
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ถอนการลงทุนในบริษัท แกรนด์
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
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ที่ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานเพื่อ
ความยั่งยืนในทุกภาคส่วน ตามแนวทาง
“6 GREEN LPN”

2558

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

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

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

ส่งมอบบ้านหลังแรกให้กับสมาชิก
“ชุมชนเมืองน่าอยู”่ ลุมพินี ทาวน์ชปิ
รังสิต-คลอง 1 เฟส 1

LPN เติบโตอย่างยั่งยืน

ต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” สู่ “ชุมชนน่าอยู่
สำ�หรับคนทุกวัย” ด้วย “Universal Design”
คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนทุกวัย และคุณค่า
บริการผ่านกิจกรรมและการดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย
ร่วมมือกับสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ใช้พื้นที่กว่า 100 ชุมชนในโครงการ
พัฒนากิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัย
รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและทักษะ
ด้านสุขภาพของผู้จัดการชุมชน
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มุ่งสู่ “องค์กรคุณค่า”

ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการออกแบบ
อาคารตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพือ่
การอนุรกั ษ์พลังงาน (Building Energy Code : BEC)
พัฒนารูปแบบห้องชุด

LPN NEW DESIGN
2 ห้องนอน รูปแบบใหม่ ขนาด 35 ตร.ม.
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ลงตัว
ทุกประโยชน์ ใช้สอย

ปีแห่งการฝ่าพายุ

ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด ที่ระดับ “A-” สะท้อน
ความมั่นคงขององค์กรด้วยผลการดำ�เนินงานที่
โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการ มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการ
ก่อสร้าง การดำ�เนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม
มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เพียงพอ
ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำ�กัด (NYE)
จัดตั้งบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด”
เพื่อพัฒนาอาคารสำ�นักงานและร้านค้าปลีก
ให้เช่า บนทำ�เลศักยภาพริมถนนพระราม 4

เดอะ ลุมพินี 24 โครงการพิเศษที่บริษัทพัฒนาขึ้น
ในโอกาสครบรอบ 24 ปีเสร็จสมบูรณ์ และเริ่ม
ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ เป็นโครงการระดับไฮเอนด์
โครงการแรกของบริษัท ที่ประสบความสำ�เร็จ
ในด้านยอดขายเป็นอย่างสูง
ส่งมอบลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ� รีสอร์ทคอนโด
แห่งแรกริมหาดชะอำ� ยกระดับงานบริการเสมือน
โรงแรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบ
ตามมาตรฐาน “LPN Signature Green Project”
และการอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่บนที่ดินเดิมกว่า
100 ปี

เตรียมแผนรองรับปัจจัยลบภายใต้ภาวะถดถอยที่ปรากฏชัดเจน ด้วยการเปิดตัว
โครงการในทำ�เลศักยภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงขยายงาน
ด้านธุรกิจบริการให้รองรับความต้องการทั้งการบริหารชุมชน
งานบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจนายหน้า

พัฒนาธุรกิจบริการใหม่ “LPN Living Solution”
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยครอบคลุมบริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด
ปรับปรุงอาคารชุด และออกแบบปรับปรุง
ระบบบำ�บัดนํ้าเสียแบบครบวงจร

ออกแคมเปญโฆษณาสื่อสารแบรนด์
เพื่อถ่ายทอดปรัชญาการสร้างบ้านในแบบของ
LPN ภายใต้แนวคิด

“ความพอดี ที่ดีกว่า”

คือ การสร้างบ้านที่พอดีกับชีวิตจริง
ซึ่งมาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1. พอดีกับการออกแบบ
2. พอดีกับบริการ
3. พอดีกับการใช้ชีวิต
ทำ�ให้ LPN เป็นที่อยู่อาศัยที่พอดีกับ
การใช้ชีวิตที่สุด

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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัล
ด้านผลการดำ�เนินงาน

รางวัล
ด้านบรรษัทภิบาล

รางวัล
ด้านความยั่งยืน

บริษทั ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ
“A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด สะท้อนถึง
การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง ภายใต้ผลการ
ดำ�เนินงานที่โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง
ตลอดจนการดำ�เนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม
มีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เพียงพอ

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตรา
สัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับการจัดลำ�ดับเป็น 1 ใน 100 บริษัท
จดทะเบียนที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100 :
Environmental, Social and Governance)
ประจำ�ปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีท่ี 5
ติดต่อกัน

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

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

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 (Thailand
Sustainability Investment : THSI) ในงาน
ประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน
(SET Sustainability Awards 2019) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์
อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2019”
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2561

รางวัล
ด้านผลการดำ�เนินงาน

รางวัล
ด้านความยั่งยืน

รางวัล
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษทั ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ
“A-” มีแนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง
จำ�กัด สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีความ
มั่นคง ภายใต้ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่น
มีความชัดเจนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
บริหารต้นทุนการก่อสร้าง ตลอดจนการดำ�เนิน
นโยบายการเงินอย่างรัดกุม มีเสถียรภาพ และ
มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ

บริษทั ได้รบั รางวัลดีเยีย่ ม จากการประกาศรางวัล
รายงานความยัง่ ยืนประจำ�ปี 2561 (Sustainability
Report Award 2018) จากสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์
อนุรักษ์พลังงานในงาน “BEC Awards 2018” จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

บริษัทได้รับรางวัลด้านองค์กรแห่งความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG 100) ประจำ�ปี 2561 จากสถาบันไทย
พัฒน์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

รางวัล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

รางวัล
ด้านบรรษัทภิบาล

บริษทั ได้รบั รางวัลหุน้ ยัง่ ยืน เป็นปีที่ 3 (Thailand
Sustainability Investment : THSI) ในงาน
ประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน
(SET Sustainability Awards 2018) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตรา
สัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
ได้รบั มอบโล่เชิดชูเกียรติ “โครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์” จากกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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2560
บริ ษั ท ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริ ษั ท ที่มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดั บ ดี เ ลิ ศ (ระดับ
5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับ รางวั ล “บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี
ผลการดำ � เนิ น งานดี เ ด่ น ” (Outstanding
Company Performance Awards 2016)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับรางวัลชมเชย (Recognition)
จากการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2560 (Sustainability Report Awards
2017) จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

บริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั รางวัลด้านองค์กรแห่งความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บ าล
(ESG 100) ประจำ � ปี 2560 จากสถาบัน
ไทยพัฒน์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยั่งยืนยอดเยี่ยม” (Best Sustainability
Awards 2016) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่
มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 10,000-30,000
ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย

บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่าน
กระบวนการรับรองในระดับ 4 (Certified) จาก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC)
โครงการลุ ม พิ นี วิ ล ล์ สุ ขุ ม วิ ท 76 ของ
บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดี เ ด่ น ” ประเภทอาคาร
ชุ ด ราคาย่ อ มเยา โดยศู น ย์ ข้ อ มู ลวิ จั ย และ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Agency for
Real Estate Affairs)
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

บริษัทเป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่มี
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability
Investment : THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น จากการประกาศ
รางวัล รายงานความยั่ งยื น ประจำ � ปี 2559
(Sustainability Report Awards 2016) จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษทั ได้รบั รางวัลด้านองค์กรแห่งความยัง่ ยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน
บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตร (Recognition)
ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืน
(Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development
Goals (SDGs) 17 ข้อ ทีส่ หประชาชาติประกาศ
เป็นเป้าหมายโลก จากสถาบันไทยพัฒน์
บริษทั ได้รบั รางวัลด้านการออกแบบอาคารอนุรกั ษ์
พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ
อาคาร “Building Energy Code” (BEC)
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2558

2557

2556

บริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นา
ความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ใน 2 ด้าน
โดยด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ 3
(ผสานเข้ า กลยุ ท ธ์ ) ส่ ว นด้ า นการป้ อ งกั น
การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ คอร์ รั ป ชั น ได้ รั บ
การประเมินในระดับ 2 (ประกาศเจตนารมณ์)

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ทีม่ กี าร
กำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั รางวัล “บริษทั จดทะเบียนด้านการ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม” (SET
Social Enterprise Investment Awards) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเป็น 1 ใน 9 บริษัท ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบี ย นที่ มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ร ะหว่ า ง
30,000-100,000 ล้านบาท ที่ได้รับคัดเลือก
เข้ารับการพิจารณารางวัล “บริษทั จดทะเบียน
ด้านความยัง่ ยืนยอดเยีย่ ม” (SET Sustainability
Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับ
การเสนอชื่อเข้าชิง SET Awards 2014 ใน
สาขา Best CEO Awards จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล “บริ ษั ท ที่ มี อั ต ราการ
เติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด” ใน
หมวดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละก่ อ สร้ า ง จาก
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์จากกรม
สรรพากร ในฐานะผู้เสียภาษีที่ดี ควรค่าแก่
การยกย่อง และเป็นการรับรองผู้ประพฤติดี
ด้านภาษีอากร

บริษัทเป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่มี
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability
Investment : THSI) จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษทั ได้รบั รางวัลด้านองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์
บริษัทได้รับรางวัล Recognition จากการ
ประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำ�ปี
2558 (Sustainability Report Awards 2015)
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษทั ได้รบั การประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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2555

2554

2553

บริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ทีม่ กี าร
กำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริ ษั ท ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5
ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 บริษทั
ที่มีสิทธิได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้าน
ผลการดำ�เนินงานยอดเยีย่ ม” (Best Company
Performance Award) ในกลุ่มบริษัทที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 10,000 ล้านบาท
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ได้รบั รางวัล Thailand Most Innovative
Companies 2011: In Search of Sustainable
Innovation โดยบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทใน
กลุม่ Non-Service ทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้ ซึง่ จัดขึน้
โดยคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เป็ น
ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำ�นักนายกรัฐมนตรี (สคบ.)
ในฐานะ “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
ประจำ�ปี 2552-2553”

โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
ของบริษัท ได้รับโล่รางวัลอสังหาริมทรัพย์
ดีเด่น ประเภทอาคารชุดราคาย่อมเยาจาก
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก
สำ�นักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้
บริหารจัดการโครงการที่มีความโดดเด่นด้าน
การบริหารจัดการความปลอดภัย “อาคาร
ปลอดภั ย อุ่ น ใจทั้ ง เมื อ ง” จากโครงการ
ลุมพินี เพลส รัชโยธิน และ โครงการลุมพินี
เพลส พระราม 9-รัชดา
บริษทั ได้รบั การประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
2555 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย โดยได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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หลักทรัพย์ของบริษทั “LPN” ได้รบั คัดเลือกให้
อยู่ในกลุ่ม SET High Dividend 30 Index
(SET HD)
บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในระดับ
ดีเยี่ยมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
2554 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการ
บริ ห ารและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ได้
รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า ชิ ง SET Awards
2010 ในสาขา Best CEO Awards จาก
สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
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)

2552

2551

2550

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ทีม่ กี าร
กำ�กับดูแลกิจการในระดับดีมาก (ระดับ 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ทีม่ กี าร
กำ�กับดูแลกิจการในระดับดีมาก (ระดับ 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นบริษทั ทีม่ กี าร
กำ�กับดูแลกิจการในระดับดีมาก (ระดับ 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล “ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ที่ดีประจำ�ปี 2550-2551”
จากสำ�นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สำ�นักนายกรัฐมนตรี (สคบ.)
บริษัทเป็น 1 ใน 7 บริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ “200 Best Under
A Billion” ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก
นิตยสาร Forbes Asia

2549
บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการ
กำ�กับดูแลกิจการในระดับดีมาก (ระดับ 4 ตรา
สัญลักษณ์) ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าชิงรางวัล SET Awards 2006 ประเภท
Best Performance ในหมวด Property &
Construction

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค้นพบตัวตนของแบรนด์
“ลุมพินี” คือ “ความสุขที่
แท้จริงของการอยู่อาศัย”
ริเริ่มกลยุทธ์
“ชุมชนน่าอยู่”

พัฒนาแบรนด์
“ลุมพินี เซ็นเตอร์”
จุดเริ่มต้นของ
แบรนด์ “ลุมพินี”

เพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชนที่มีคุณภาพ

สำ�หรับกลุม่ เป้าหมาย
ระดับกลาง-ล่าง

2532-2536

2537-2541

2542-2546

2547-2551

2552-2556

5 โครงการ
1,800 ยูนิต

10 โครงการ
3,600 ยูนิต

22 โครงการ
8,600 ยูนิต

47 โครงการ
33,000 ยูนิต

94 โครงการ
94,000 ยูนิต

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง
องค์กรและบริษทั ลุมพินี
พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์
จำ�กัด เพื่อให้บริการหลัง
การขาย โดยโครงการ
ในช่วงนั้น ได้แก่ ลุมพินี
ทาวเวอร์ ลุมพินี เพลส
แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

ความสำ � เร็ จ จากการ
พัฒนาโครงการ นำ�ไปสู่
การจดทะเบี ย นเข้ า
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นปี
2537 และพัฒนาโครงการ
ในหลากหลายรู ป แบบ
เช่น มินิออฟฟิศ มินิ
แฟคทอรี่ ทาวน์เฮ้าส์

การริ เ ริ่ ม ซิ ตี้ ค อนโดส่ ง ผล
ให้ LPN เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้ า งขวางในด้ า นต้ น แบบ
การพัฒ นาซิตี้ค อนโด และ
ทำ�ให้ค้นพบตัวตนและโอกาส
ทางธุรกิจอีกด้วย

ก ลั บ ม า พั ฒ นา อา คา ร สู ง
(Medium Rise Condominium)
และแบรนด์ใหม่อย่าง “ลุมพินี
คอนโดทาวน์” เพื่อรองรับ
ความต้องการที่อยู่อาศัยของ
กลุม่ เป้าหมายขนาดกลาง-ล่าง
ซึ่งเป็น Flagship ของบริษัท
ในขณะนั้น

ค้ น หาตั ว ตนของแบรนด์
“ลุมพินี” เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์
และพัฒนาแบรนด์ ให้อยู่ในใจ
คนเมือง

เผชิ ญ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ
ปี 2540 บริษทั มีภาระหนี้
กว่า 3 พันล้านและจำ�เป็น
ต้ อ งเข้ า สู่ กระบวนการ
ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห นี้
อย่างไรก็ตาม LPN ยังคง
พั ฒ นาโครงการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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ริเริ่มพัฒนา
City Condo

และสื่อสารแบรนด์สู่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้วัฒนธรรม
ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ห้องชุดในรูปแบบ LPN Design
ได้รบั การยอมรับด้านประโยชน์
ใช้สอยสูงสุด (Small Size Full
Function) เมือ่ ผนวกกับรูปแบบ
ของซิตค้ี อนโด ห้องชุดในราคา
ล้านต้นๆ ใกล้แนวรถไฟฟ้า
ทำ�ให้ทุกโครงการของ LPN
สร้างปรากฏการณ์ ใหม่ ให้แก่
ตลาดคอนโดที่ปิดการขายใน
เวลารวดเร็ว และยังคงจุดแข็ง
เรื่ อ งความรวดเร็ ว ในการ
พัฒนา (Speed) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี

ริเริ่มการบริหารจัดการชุมชน
ด้วยกลยุทธ์ “ชุ ม ชนน่าอยู่”
และด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ของ
ตลาด จึงเริ่มพัฒนาโครงการ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ ซึง่ พรัง่ พร้อม
ด้ ว ยสิ่ ง อำ � นวยความสะดวก
ที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ การใช้ ชี วิ ต
ในเมืองหรือ “ชุมชนเมืองขนาด
ย่อม”

เพิม่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วย
สวนขนาดใหญ่ “สวนรวมใจ”
เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละ
“ชุมชนน่าอยู่” ของคนเมือง
ขยายการพัฒนาโครงการไปยัง
เมืองต่างๆ เช่น ชลบุรี อุดร
พัทยา และพัฒนาแบรนด์ใหม่
“ลุมพินี พาร์คบีช” บ้านพักตาก
อากาศริมทะเล และ “ลุมพินี
ทาวน์ชปิ ” ต้นแบบบ้านหลังแรก
ในชุมชนเมืองขนาดใหญ่
ต่อยอดการพัฒนา “ชุมชน
น่าอยู”่ ให้เป็น “ชุมชนต้นแบบ”
ชุ ม ชนที่ มี ม าตรฐานในการ
บริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่”
อย่างเป็นรูปธรรม

6 GREEN LPN ให้ความสำ�คัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่
“องค์กรคุณค่า” เพื่อความยั่งยืน

ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกระดับ ให้ความสำ�คัญกับคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อสร้างองค์กรน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และสังคมน่าอยู่

2557-2559

2560 - 2562

127 โครงการ
120,000 ยูนิต

141 โครงการ
128,000 ยูนิต

เริ่มวิสัยทัศน์ในรอบที่ 5 เพิ่มความเข้มข้น
ของการดำ � เนิ น งานด้ว ยความรับ ผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการ
ตามแนวทาง 6 GREEN LPN เพื่อมุ่งสู่
“องค์กรคุณค่า” ที่ให้ความสำ�คัญกับ “การ
พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

ปรับภาพลักษณ์แบรนด์องค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นจุดยืน
ของแบรนด์ที่ให้ความสำ�คัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปิยมิตรทางธุรกิจ พนักงาน การดำ�เนินงานภายใน

มุง่ มัน่ ในการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์
“ลุมพินี” อย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบ
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการต่อยอด
แนวคิดการสร้าง “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย”

“เดอะ ซีเล็คเต็ด บาย แอล.พี.เอ็น.” แบรนด์ ใหม่สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-บน ที่พัฒนาด้วย
แนวคิดที่แตกต่าง มีการปรับแนวคิดในการออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market)
ของแต่ละโครงการ

พัฒนาองค์ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ
อย่างบูรณาการผ่าน “สถาบันแอล.พี.เอ็น.”
พัฒนา “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1”
เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนเมืองน่าอยู่
พัฒนา อบรม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
คุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส ภายใต้การ
ดำ�เนินงานของบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้
เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด (LPC) กิจการ
เพื่อสังคมที่ให้บริการชุมชนอย่างครบวงจร
นำ�ร่องทำ�เลใหม่ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
พัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี มิกซ์” รองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบน ด้วยการพัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี สวีท” พร้อมปรับแนวคิดออกแบบทั้งภายใน
ภายนอกและพื้นที่ส่วนกลาง ให้รองรับรูปแบบวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพอย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาบ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์
“บ้าน 365” รองรับการอยู่อาศัยร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ ที่ประกอบด้วยคนหลายวัยในบ้านหลังเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการขยายครอบครัวของฐานลูกค้าของบริษัท
ปรับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการด้วยการผสมผสานอาคารสำ�นักงาน และที่พักอาศัย ให้อยู่ ในโครงการ
เดียวกัน (Mixed Use) เพื่อขยายธุรกิจโดยกลับมาพัฒนาอาคารสำ�นักงานอีกครั้งในรูปแบบ “ออฟฟิศ
คอนโด” ที่ประกอบด้วยอาคารสำ�นักงานและอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการอาคารสำ�นักงานที่เพิ่มสูงขึ้น
สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ “LPN” ภายใต้แนวคิด “ความพอดี
ที่ดีกว่า” เพื่อตอกยํ้าปรัชญาการสร้างบ้านในแบบ LPN ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงเป็น
บ้านที่พอดีกับชีวิตจริง ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการบริหารชุมชน
ที่มุ่งเน้นสร้างสังคมที่น่าอยู่ โดยใส่ ใจในทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต ภายใต้กรอบของความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ห่วงใย ใส่ใจ รับผิดชอบต่อสังคม

การดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จะเห็นได้วา่ อสังหาริมทรัพย์
ที่ ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและ
สังคมเป็นอย่างมาก บริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนิน
ธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม และได้ก�ำ หนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษทั เพือ่ นำ�ไป
สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN
LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของ
กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
รวมทั้งการปลูกจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรทุกสายงาน พร้อมส่งต่อไปยังผูพ้ กั อาศัยในชุมชน
“ลุมพิน”ี ตามแนวคิด From Corporate Environmental
& Social Responsibility to Community Environmental
& Social Responsibility และได้ตั้งงบประมาณในการ
ดำ�เนินการสู่เป้าหมายให้เป็นสัดส่วนต่อยอดขายของ
บริษัทอีกด้วย
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำ�เนิน
ธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วน
ของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและ
ไม่มุ่งหวังผลกำ�ไรจากการประกอบกิจการ นับเป็น
ความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่
สถาบันแอล.พี.เอ็น. และบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ
เพื่อสั ง คม จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นา
บุคลากรและแบ่งปันองค์ความรูแ้ ก่สาธารณะ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาสตามลำ�ดับ

สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน
6 GREEN LPN และ
การดำ�เนินงานเพื่อ
ความยั่งยืนอื่นๆ
โดยละเอียด
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 ของ LPN

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
แบ่งตามรูปแบบการดำ�เนินงานออกเป็น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่
1. ในกระบวนการ (In Process)
คือ ความรับผิดชอบจากผลกระทบและสร้างคุณค่าจากการดำ�เนินธุรกิจ
ขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมใน
กระบวนการดำ�เนินงานทุกกระบวนการขององค์กร

2. นอกกระบวนการ (Out Process)
คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานขององค์กร

3. อิงกระบวนการ (As Process)
คือ การสนับสนุนและดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มี
อยู่ในการดำ�เนินธุรกิจหลักขององค์กร แต่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการ
บางส่วนของธุรกิจ
IN PROCESS
GREEN
ENTERPRISE

GREEN
FINANCIAL
MANAGEMENT

6
GREEN
LPN

GREEN
CONSTRUCTION
PROCESS

GREEN
DESIGN CONCEPT

GREEN
COMMUNITY
MANAGEMENT

LPN ACADEMY
AS
PROCESS

OUT PROCESS
TOGETHERNESS
CARE AND SHARE

GREEN
MARKETING
MANAGEMENT

LPC SOCIAL
ENTERPRISE
AS
PROCESS

FROM
CORPORATE ESR
TO
COMMUNITY ESR
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IN PROCESS

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในกระบวนการ

GREEN ENTERPRISE
การดำ�เนินธุรกิจที่ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Management)
1. การเติบโตและการสร้างผลกำ�ไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒนาแนวทางและแผนกลยุทธ์การบริหารด้วยการกำ�หนด
เป้าหมายการเติบโตและการสร้างผลกำ�ไรอย่างเหมาะสม ให้ผลตอบแทน
ที่ต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้
ด้วยการยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ ให้ความใส่ ใจกับสังคม
นำ�มาสู่นโยบายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการสร้าง
ที่อยู่อาศัยที่ “พอดี” กับการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นในทุกมิติ

3. ดูแลคุณภาพชีวิตภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ดี
ร่วมกัน
นอกเหนือจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย บริษัท
ยังใส่ใจการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับทุกครอบครัวตามกลยุทธ์ “ชุมชน
น่าอยู่สำ�หรับคนทุกวัย” ผ่านสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในโครงการ
การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างจิตสำ�นึกของการอยูอ่ าศัย
ที่ดีร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการ

4. การสร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทมองการเติบโตอย่างระยะยาวเป็นสำ�คัญภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลและหลักความยั่งยืน จึงดำ�เนินนโยบายในการสร้างผลตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างสมดุลและเหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

5. การบริหารความเสี่ยงและการดำ�เนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีค่ วบคุมได้ในทุกมิติ กำ�หนด
กรอบของการตอบแทนตามสถานการณ์การแข่งขันและผลประกอบการ
ลดความเสี่ยงด้วยการสำ�รองเงินทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ที่นำ�มาสู่
หลักการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน คำ�นึงถึงคุณธรรม ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำ�นึงถึงแต่ผลกำ�ไรบริษัท

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บริษทั ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นภายในหรือภายนอก
องค์กร ได้แก่ การกำ�หนดแนวทางปฏิบตั งิ านทีร่ ดั กุมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
การสื่อสารให้บุคลากรเห็นความสำ�คัญ การกำ�หนดให้คุณธรรมเป็น
ค่านิยมขององค์กร การประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
การปฏิบัติตามกฎหมายและการชำ�ระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. จิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดำ � เนิ น งานตลอด
กระบวนการ ด้วยกลยุทธ์ 6 GREEN LPN และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ในทุกสายงาน รวมถึงส่งเสริมการเสริมสร้างจิตสำ�นึก และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมผ่านการดำ�เนินงานและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของพนักงานทุกคนในองคกร

8. การแบ่งปันคืนสู่สังคม
ด้วยการดำ�เนินการผ่านบริษทั แอล พี ซี วิสาหกิจเพือ่ สังคม จำ�กัด บริษทั
ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ทำ�ให้บริษัทร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีด้วยการแบ่งปันโอกาสในการทำ�งาน
ให้กับสตรีด้อยโอกาสทางสังคมให้มีอาชีพการงานที่มั่นคง หารายได้
เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้
ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์การทำ�งาน เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคมต่อไปอีกด้วย

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
1. กำ�หนดค่านิยมองค์กร (Corporate Value)
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการสร้างบุคลากรเพื่อต่อยอดความสำ � เร็ จ
ของธุรกิจ วิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way จึงได้รับการพัฒนาขึ้น
จากสมรรถนะหลักของบุคลากร หรือ Core Competency เพื่อเป็น
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม และก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในการบริ ห าร
จัดการบุคลากรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรและ
เป็นบรรทัดฐานในการทำ�งาน ซึ่งวิถีแอล.พี.เอ็น. นี้ ประกอบด้วย
คุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และ “การยอมรับ
นับถือผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ ทีบ่ ริษทั
ให้นยิ ามว่า “C-L-A-S-S-I-C”

2. สร้างความสุขผ่าน 6 ปัจจัยองค์กรน่าอยู่
(Livable Organization)
หลักคิดพืน้ ฐานของการจัดการทุนมนุษย์ของบริษทั คือ การสร้างความสุข
ผ่ า น 6 ปั จ จั ย ที่ นำ � ไปสู่ ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของการทำ � งาน (Real
Pleasure of Working) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ เพื่อนำ�ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังวิธีการ
ทำ�งานภายใต้วัฒนธรรมและวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ตามแนวทาง
การสร้าง “องค์กรน่าอยู่”

3. พัฒนาบุคลากรด้วย A-S-K
(Learning & Growth)
ด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน บริษทั จึงได้จดั ตัง้ สถาบัน
แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Academy เพื่อทำ�หน้าที่ในการพัฒนาความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้กับบุคลากร
ในองค์กรให้เติบโตทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ ถ่ายทอดคุณค่าและ
วัฒนธรรมองค์กรตามวิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way ผ่านการอบรม
และหลักสูตรต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก
ในอนาคต

4. สร้างความสมดุลระหว่างการทำ�งานและชีวิต
(Work-Life Balance)
บริษัทดูแลคุณภาพชีวิตและการทำ�งานของพนักงาน ส่งเสริมให้รู้จัก
การแบ่งเวลาให้กบั ตนเองและครอบครัว ไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการ
ทำ�งานมากจนเกินควร โดยกำ�หนดเวลาทำ�งานต่อสัปดาห์ให้เหมาะสม
และกำ�หนดให้พนักงานทุกส่วนงานต้องหยุดพักร้อนประจำ�ปีตามที่ได้
รับสิทธิ์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กว่า 20 ปีที่ “คู่ค้า” ของบริษัทได้ถูกพัฒนามาเป็น “พันธมิตร” หลังจากนั้นได้กลายมาเป็น “ปิยมิตร” และปัจจุบันกำ�หนดให้เป็น “LPN Team” เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาธุรกิจและเติบโตร่วมกัน มีระบบการทำ�งานที่เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ทำ�ให้ทุกกระบวนการทำ�งาน
ตลอดแนวห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กร

กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
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บริษัทมีการสื่อสารและรายงานข้อมูลผ่านระหว่างบุคลากร
ของบริษัทและบุคลากรของ LPN Team ตลอดกระบวนการ
ทำ�งานในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way
Communication) ผ่านช่องทาง WhatsApp อย่างสมํ่าเสมอ
ส่งผลให้ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรที่มีส่วนร่วมสามารถ
แสดงความเห็นร่วมกัน ทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ ส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ�งาน

COMMIT

LPN จัดทำ�แผนธุรกิจของบริษทั

ASSESS

LPN และ LPN Team ประชุมเพือ่
• รับทราบแผนงานและกำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน
• รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของกันและกัน
• ระบุและพิจารณาผลกระทบทีอ่ าจเกิดระหว่างการทำ�งานร่วมกัน
• วางแผนป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้

ENGAGE

การมีสว่ นร่วมของ LPN และ LPN Team ในการพัฒนาแต่ละโครงการ

IMPLEMENT

LPN และ LPN Team ปฏิบตั ติ ามแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้

MEASURE

LPN และ LPN Team จัดให้มกี ารประชุมรายเดือน
• ติดตามงาน ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงาน หรือปรับแผนการดำ�เนินงาน
ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป อันจะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

จำ�นวนพนักงาน
พนักงานชาย ทั้งหมด

903 คน

23%

77%

พนักงานหญิง ทั้งหมด

3,012 คน

สัดสวนเพศ
ของพนักงาน

พนักงานผูพ�การ ทั้งหมด

2,785 คน

พนักงาน ทั้งหมด

พนักงานผูพ�การ ทั้งหมด

3,915 คน

39 คน

สุขภาพและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน
และโอกาสที่เท่าเทียม

การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

• พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำ�งาน
21 คน และลาหยุดต่อเนื่อง 21 คน
แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
• มีพนักงานลาคลอดและอยู่ในระหว่าง		
ลาคลอด จำ�นวน 28 คน โดยแบ่งเป็น
พนักงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างลาคลอด จำ�นวน
5 คน และพนักงานทีก่ ลับเข้าทำ�งานแล้ว
จำ�นวน 23 คน

• บริษทั มีเป้าหมายในการสรรหาว่าจ้าง
ผูพ้ กิ าร จำ�นวน 44 คน (ซึง่ มากกว่าที่
กฎหมายกำ�หนด) โดยในปัจจุบนั มีการ
ว่าจ้างผูพ้ กิ ารเข้าทำ�งานแล้ว
จำ�นวน 39 คน
• ในปี 2562 LPC มีพนักงานบริการชุมชน
ที่เข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อย
โอกาสทางสังคมที่บริษัทกำ�หนด จำ�นวน
1,484 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67

• การกระทำ�ทุจริตและมีบทลงโทษ จำ�นวน
21 ครั้ง โดยมีมาตรการลงโทษที่เป็นไป
ตามกฎระเบียบของบริษัท โดยโทษแต่ละ
ประเภทมีความรุนแรงในการลงโทษ
แตกต่างกัน

อัตราส่วนของค่าจ้าง
มาตรฐานเปรียบเทียบกับ
ค่าแรงขั้นตํ่า
• ระหว่ า งเพศชายกั บ เพศหญิ ง คิ ด เป็ น
สัดส่วนเท่ากับ 1.19 ต่อ 1.21

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

31

GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT
การกำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม
คือ การกำ�หนดเป้าหมายการทำ�ธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน มีผลการดำ�เนินงานที่มีกำ�ไรเติบโตอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
และนำ�ผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างสมดุล โดยการบริหารจัดการอัตราส่วนทาง
การเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร นับตั้งแต่การกำ�หนดนโยบาย
ปันผลกำ�ไรสุทธิในอัตราส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 แก่ผถู้ อื หุน้ การให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับผูบ้ ริหารและพนักงาน การกำ�หนดราคาขายห้องชุด
ในราคาทีเ่ หมาะสมเพือ่ คืนกำ�ไรให้กบั ลูกค้า รวมทัง้ การกำ�หนดงบประมาณสำ�หรับการดูแลสังคม และสิง่ แวดล้อม ในกระบวนการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามสัดส่วนของงบประมาณโครงการ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการทำ�งบการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำ�เอกสารเพื่อสื่อสารผลประกอบการไปยังผู้ถือหุ้นทุกไตรมาส เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ความสำ�คัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Accountability Financial Statement
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน จึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน ตามหลักการของ Accountability Financial
Statement อันได้แก่

1. ความโปร่งใส (Transparency)
บริ ษั ท มี น โยบายการจั ด การด้ า นการเงิ น อย่ า งโปร่ ง ใสภายใต้ ห ลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน โดยมี
กรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ ใน
ด้านบัญชี-การเงิน ทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและตรวจสอบ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในแบบรายงาน
56-1 และรายงานประจำ�ปี

2. การตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ (Auditability)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ กำ�กับดูแล
และตรวจสอบการดำ�เนินงาน รวมถึงสอบทานแผนการตรวจสอบประจำ�
ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับ
รายการในงบการเงิน โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับ
เป็ น รายไตรมาส และให้ ติ ด ตามแก้ ไ ขในประเด็ น ที่ สำ � คั ญ โดยเร็ ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
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3. การเปิดเผย (Disclosure) ไม่มีวาระซ่อนเร้น
(Hidden Agenda)
บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน พร้อมทั้งคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจ
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์
สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น และนั ก ลงทุ น ในการใช้ ง บการเงิ น โดยเฉพาะ
การเปิดเผยและรายงานราคาที่ดินทุกแปลงที่ ได้ทำ�การซื้อขายแก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สอบวัดได้ (Measurable)
เพื่อการสร้างมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดเผย ที่จะเป็นผลต่อความยั่งยืนของบริษัท การรายงานทางการ
เงินของบริษทั จะเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการเงินภายใต้พระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตาม
ข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่
ด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

5. มีวินัย (Discipline)

6. ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Management)

การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับ
การตรวจสอบตลอดเวลา มีการควบคุมการลงทุน ไม่นำ�เงินทุนของ
บริษัทไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความถนัด ไม่นำ�เงินไปลงทุนในกิจกรรม
ที่ มี ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท และการรั ก ษาระดั บ
ทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำ�งาน
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

บริษัททำ�การลงทุนหรือดำ�เนินงานทางการเงินโดยมองความเสี่ยง
เป็นสำ�คัญ ไม่ลงทุนโดยการกู้ยืมจนเกินกำ�ลัง แต่ลงทุนด้วยทรัพยากร
ที่มีและองค์ความรู้เป็นหลัก รักษาระดับสัดส่วนหนี้ต่อทุนไม่เกิน 1:1
ซึง่ เป็นสัดส่วนทีเ่ หมาะสมต่อการดำ�เนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ

Green Financial Management Standard Checklist ของ LPN
นอกจากหลักการ Accountability Financial Statement แล้ว บริษทั ยังได้พฒ
ั นารายการการตรวจสอบ (Checklist) สำ�หรับมาตรฐานการจัดการทาง
การเงินสีเขียว หรือ Green Financial Management ขององค์กรเอง ซึง่ Checklist ดังกล่าวได้รบั การพัฒนาขึน้ โดยสายงานบริหารการเงินในปี 2561
เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ ตัง้ แต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร โดยมุง่ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบควบคุมภายใน
ทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีการจัดสรรผลตอบแทนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพราะเป้าหมายทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินธุรกิจ คือ
ผลตอบแทนและผลกำ�ไรทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงต้องวางแผนและกำ�หนดกลยุทธ์ในการบริหารการเงินให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน

Green Financial Management Standard Checklist มีจำ�นวนทั้งสิ้น 13 ข้อ จาก 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

จำ�นวน 3 ข้อ
• ด้านเป้าหมาย กำ�หนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กร
อย่างเหมาะสม

จำ�นวน 4 ข้อ
• ความสมดุลของผลตอบแทน สร้างสมดุลของผลตอบแทน หรือ
กำ�ไรในการดำ�เนินงานทีพ่ อประมาณ และต่อเนือ่ งบนพืน้ ฐานของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4

จำ�นวน 3 ข้อ
• การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
มี การควบคุ ม การบริ ห ารภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และมี
ธรรมาภิบาล

จำ�นวน 3 ข้อ
• ด้านงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลบริหารงบการเงิน และภาษี
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

• ผลการดำ�เนินงาน GREEN FINANCIAL MANAGEMENT

11.12%
เง�นที่ชำระแกรัฐ 6.25%
การลงทุนในชุมชน 0.09%
มูลคาทาง
เศรษฐกิจสะสม 1.42%
เง�นที่ชำระแก
เจาของเง�นทุน

คาจางและ
สวัสดิการพนักงาน

การกระจาย
มูลคา
ทางเศรษฐกิจ

6.88%
การลงทุนในชุมชน
คาดำเนินงาน

74.24%

8.96
ล้านบาท
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GREEN DESIGN
CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
Green Design Concept คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ “พอดี” กับ
ทุกมิติของการอยู่อาศัย ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้มีความพอดี
ในการใช้งาน ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ

1. Strategic Location
เลือกพัฒนาโครงการบนพืน้ ทีค่ ณ
ุ ภาพ ใกล้แหล่งชุมชน ศูนย์กลางการคมนาคมและสิง่ อำ�นวยความสะดวก เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัย
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 โดยคำ�นึงถึงการประหยัดพลังงาน
รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนี้

2.1
พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
(Sustainable Site Development)

2.2
การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency)

2.3
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency)
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2.4
วัสดุและทรัพยากร
(Material and Resources)

2.5
ส่งเสริมสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคารที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย
(Indoor Environmental Quality)

3. Real Pleasure of Living
ด้วยความตั้งใจส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ทุกตารางนิ้วในภายในโครงการของ
LPN จึงได้รบั การออกแบบจากข้อมูลที่ได้รบั การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตได้ดีท่ีสุด อีกทั้งยังให้
ความสำ�คัญกับการเพิ่มคุณค่าในการอยู่อาศัยโดยพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่
ส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย” อย่างแท้จริง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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GREEN MARKETING
MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง
บริษัทได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบ้านหลังแรกที่ “พอดี” กับการอยู่อาศัย และเป็น“บ้าน” ที่มีคุณภาพ
คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสนองต่อความต้องการมีบ้าน และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีต่อไป LPN ดำ�เนินนโยบายการตลาดด้วย
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคทัง้ ก่อนและหลังการส่งมอบ เคารพสิทธิของผูบ้ ริโภค ทำ�ตามคำ�สัญญาที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้า รวมไปถึงปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งอย่าง
เป็นธรรม โดยกลยุทธ์ทางการตลาด 6 ประการของ LPN มีดังนี้

1P
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion)

ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่โี ดดเด่นและแตกต่างจากคูแ่ ข่ง ทัง้ ห้องชุด
และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง โดยทำ�การวิจยั และพัฒนารูปแบบจากองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผ่านศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

บริษัทจัดทำ�การส่งเสริมการขายโดยการคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของทั้ง
สองฝ่าย มีเงือ่ นไขการขายทีค่ �ำ นึงถึงความสามารถทางด้านการเงินของ
ผูบ้ ริโภค โฆษณาประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ชัดเจน และไม่มวี าระ
ซ่อนเร้น ไม่โจมตีหรือเอาเปรียบในการแข่งขัน

2P

5P

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

กลยุทธ์ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (People)

ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการ ตามกลยุทธ์
ทำ�ให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา อีกทั้งยังมีการ
กำ�หนดเงือ่ นไขการขายให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย พร้อมทัง้ จัดหา
บริการทางการเงิน เพือ่ ช่วยเหลือให้ลกู ค้ามีความสะดวกในการขอสิน
เชือ่ และสร้างโอกาสการมีทอ่ี ยูอ่ าศัยได้งา่ ยขึน้ อีกด้วย

บริษัทมีการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส หรือ Touch Point
และการกำ�หนดมาตรฐานการอบรมการบริการของพนักงาน ตาม LPN
Service Culture (S-E-R-V-I-C-E) เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้
กับลูกค้า โดยมีระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร NPS (Net Promoter
Score) เป็นการประเมินหลังการขาย รวมทั้งมีช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน เพื่อนำ�มาปรับปรุงการให้บริการ

3P
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4P

6P

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย (Place)

กลยุทธ์ด้านขั้นตอนและกระบวนการ (Process)

กำ�หนดทำ�เลทีต่ ง้ั ของสำ�นักงานขายให้อยู่ใกล้กบั พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการ
เพือ่ ความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล
และรายละเอียดได้ชดั เจน

ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า
เป็นสำ�คัญ ตั้งแต่การจองและทำ�สัญญา ไปจนถึงช่องทางการชำ�ระเงิน
ซึ่งคำ�นึงถึงปัญหาและความจำ�เป็นของลูกค้าเป็นหลัก มีการสื่อสารที่
ชัดเจนเพือ่ สร้างความเข้าใจ ทุกขัน้ ตอนการดำ�เนินงานมีมาตรฐานและ
การตรวจสอบอย่างรอบคอบ
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Green Marketing Management Standard Checklist ของ LPN
บริษัทได้กำ�หนดให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing Management Standard เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
การดำ�เนินงานด้านการสื่อสารการตลาดอย่างเป็นธรรมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ Green Marketing Management ขององค์กร โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวนับเป็นจรรยาบรรณในเชิงสมัครใจขององค์กรที่ได้กำ�หนดขึ้นเองเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำ�เนินงานภายใน เพื่อความเป็นธรรมในการทำ�
กิจกรรมหรือสื่อสารการตลาดแก่ลูกค้า และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมไปในเวลาเดียวกัน
มาตรฐานดังกล่าวได้นำ�เอาหลักกลยุทธ์ทางการตลาด 6P มาพัฒนาเป็นข้อกำ�หนดในแต่ละรายการ เพื่อให้เกิดกระบวนการด้านการตลาดที่ยั่งยืน
โดยมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1P

บุคคล (People)

2P

• มาตรฐานการให้บริการตามทีก่ �ำ หนด (Human Touch Point)
• อบรมและให้ความรูแ้ ก่พนักงานรวมถึงจรรยาบรรณ
• กำ�หนดมาตรฐานในการสื่อสารของพนักงานขาย ต่อลูกค้า
ด้วยความชัดเจนถูกต้อง
• ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

• การส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ตรงตามที่สื่อสารไว้
• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้าทุกครั้ง
• การรับประกันและให้การดูแลหลังส่งมอบผลิตภัณฑ์

ราคา (Price)

• ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงินเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
• กำ�ไรที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

สถานที่ (Place)

3P

• สำ�นักงานขายพร้อมให้บริการกับลูกค้าตามข้อกำ�หนด

โปรโมชั่น (Promotion)

4P

• โฆษณา ส่งเสริมการขายชัดเจน โปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และ
ไม่โจมตีคู่แข่งขัน
• ส่งเสริมให้คนมีบ้าน ด้วยโครงการ “บ้านสานฝัน”

5P

กระบวนการดำ�เนินงาน (Process)

6P

• กำ � หนดรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขการซื้ อ ขายให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกำ�หนดของ สคบ.
• เอกสารประกอบการขายทุ ก ประเภทต้ อ งชั ด เจนโปร่ ง ใส
ไม่คลุมเครือ ไม่มีวาระซ้อนเร้น ตรวจสอบได้
• อบรมพนักงานขาย ให้เป็นทีป่ รึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการเงิน
• ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้ากรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อ หรือมี
ความจำ�เป็นบางประการในการยกเลิกการซือ้ จะมีการพิจารณา
คืนเงินให้
• มีช่องทางให้ลูกค้าในการแจ้งข่าวสารหรือร้องเรียน เมื่อเกิด
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Physical Evidence)

7P

• ส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ เช่น มี
Co-Dining, Co-Living

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า
บริษทั เปิดโอกาสให้ลกู ค้าแสดงความคิดเห็น เพือ่ นำ�มาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีชอ่ งทางสำ�หรับการรับเรือ่ งร้องเรียน เพือ่ แก้ปญั หาให้กบั
ลูกค้าด้วยกระบวนการบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน 3 ช่องทาง คือ

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

• จำ�นวนเสียงสะท้อนจากลูกค้า ปี 2562
• ชมเชย

147

กรณี

• เสนอแนะ

129

กรณี

• ร้องเรียน

370

กรณี

*ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม 1 กรณี
(ดำ�เนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

ชมเชย

22.75%

เสียงสะทอน
จากลูกคา
ป 2562

147 ครั้ง

เสนอแนะ

19.96
%
129 ครั้ง

ปี
2561
2560
2559
2558

57.27%
370 ครั้ง

646 ครั้ง

• ความพึงพอใจการให้บริการ
2562

รองเร�ยน

• ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร
(Net Promoter Score: NPS)

94%
91%
85%

ปี
2561
2560

93%
93%

84%

2562

2559
2558

51%
36%
43%
44%

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับวิธีการประเมินให้เข้าถึงลูกค้าและตรงจุดบริการมากขึ้น รวมทั้งจำ�นวน
ผู้ประเมินมากขึ้นด้วย ทำ�ให้บริษัทหาจุดบกพร่องสำ�หรับปรับปรุงให้มาตรฐานอย่างตรงจุดและตอบสนองได้ทันที ส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว
ในปี 2563
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GREEN CONSTRUCTION
PROCESS
การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง
ในฐานะของผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถงึ ผลกระทบด้านลบจากกระบวนก่อสร้างทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมรอบโครงการทีพ่ ฒ
ั นา
บริษทั จึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนากระบวนการก่อสร้างสีเขียวโดยเฉพาะสำ�หรับ LPN ขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ลดผลกระทบด้านลบจากการก่อสร้างด้วย
การนำ�เอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะทีเ่ กิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติมาพัฒนาควบคูไ่ ป
กับการดำ�เนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P ทีเ่ ป็นแนวทางดัง้ เดิมในการบริหารจัดการโครงการของบริษทั ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านของ LPN
จนเกิดขึน้ เป็นมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ทุกโครงการทีพ่ ฒ
ั นา
โดย LPN จะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้

Q

S

Quality of Product

Safety of Workers and Participants

บริหารและดำ�เนินการก่อสร้างโดยคำ�นึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทั้งในส่วนกลางและห้องชุด เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ดู แ ลความปลอดภั ย และสวั ส ดิ ก ารของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในระหว่ า ง
การดำ�เนินงานก่อสร้าง มีมาตรฐานการอบรมและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เข้มงวดด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
จะเกิดขึ้น รวมถึงให้ความสำ�คัญทางด้านอาชีวอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตของแรงงาน

C
Cost Control and Management
ควบคุมและบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ประเมินไว้ท้งั ทางตรงและ
ทางอ้อม เพือ่ คงไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและปิยมิตรทุกฝ่าย

+P
People Management

S
Speed of Delivery
ควบคุมความเร็วในการก่อสร้างและกระบวนการทำ�งานให้เป็นไปตาม
ที่กำ�หนด ป้องกันและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจทำ�ให้โครงการ
เกิดความล่าช้าได้

บริ ห ารจั ด การผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกระบวนการก่อสร้างในทุกมิติ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรมด้าน
สิ ท ธิ แ รงงานและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของแรงงานก่ อ สร้ า ง การดู แ ล
รับผิดชอบผลกระทบกับเพื่อนบ้านข้างเคียง การพัฒนาและเติบโต
ร่วมกันกับปิยมิตรหรือคู่ค้าของบริษัท และร่วมพัฒนาชุมชนและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

E
Environmental Responsibility
ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ลดผลกระทบ
ในระหว่างการก่อสร้างทั้งในบริเวณก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการลดผลกระทบในรายงานผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และตรวจสอบอย่างเข้มข้น
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• ผลการดำ�เนินงาน GREEN CONSTRUCTION PROCESS

Construction Pollution Prevention : การป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้างของ LPN นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง จนถึงเวลาที่การก่อสร้าง
เสร็จสิน้ โดยระหว่างกระบวนการจะมีการดูแลตรวจประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมตามกิจกรรมการก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ ตามมาตรการป้องกันมลภาวะ
ของโครงการนั้นๆ โดย LPN จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

1
คุณภาพอากาศ

2
ระดับเสียง

3

4

ความสั่นสะเทือน

คุณภาพนํ้าเสียที่ผ่าน
การบำ�บัดแล้ว

Green Construction Camp บ้านพักคนงานสีเขียว
Quality of Life of Construction Workers : คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการดูแล
และส่งเสริมสวัสดิการของคนงานก่อสร้างทีเ่ ป็นผูข้ บั เคลือ่ นกระบวนการก่อสร้างให้สมบูรณ์อกี ด้วย เพราะเราเชือ่ ว่าคนงานก่อสร้างควรได้รบั คุณภาพ
ชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันกับพนักงานที่ทำ�งานในส่วนอื่นๆ ขององค์กร
บริษัทพัฒนามาตรฐานบ้านพักคนงานสีเขียว LPN Green Construction Camp มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของ
คนงานในบ้านพัก ให้บ้านพักมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยกับการพักอาศัยและการดำ�รงชีวิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนงานก่อสร้างที่ทำ�งานภายในโครงการของเรา
การดูแลคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างของ LPN เริ่มตั้งแต่ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล จัดเตรียมบ้านพักคนงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับคนงาน ทั้งการตรวจสุขภาพประจำ�ปี จัดอบรมความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้ยาสามัญประจำ�บ้านที่ถูกต้อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหัดเยอรมัน การสุ่มตรวจสาร
เสพติด จนถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ สร้างเสริมขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ความปลอดภัย
เฉพาะเด็กที่พ่อและแม่ของเด็กสามารถนำ�ลูกมาฝากเลี้ยงในขณะที่ไปทำ�งาน โดยจะมีคนดูแลและสอนหนังสือให้กับเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

อบรมหลักสูตร
ปฐมพยาบาล
และการใช้ยาสามัญ
ประจำ�บ้าน
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อบรมหลักสูตร
การป้องกันโรคติดต่อ
ในบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ส่งเสริมความรู้
ด้านการแยกขยะ
ในบ้านพักคนงาน

จัดทำ�ศูนย์เด็กเล็กขึ้น
ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน

จัดสร้างลานกิจกรรม
ลานออกกำ�ลังกายขึ้น
ภายในบริเวณ
บ้านพักคนงาน

GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT
การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย
ในโครงการหลังส่งมอบ

ความรับผิดชอบของผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรสิน้ สุดเพียงแค่การส่งมอบ “ทีอ่ ยูอ่ าศัย” ให้แก่ลกู ค้า แต่ควรเข้ามาบริหารจัดการอาคาร (Building
Management) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นถึงความสำ�คัญที่มากกว่านั้น จึงได้พัฒนาแนวคิดจากการ
บริหารอาคารสู่การบริหารชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี สังคม ที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข
ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษทั สร้างสรรค์และส่งมอบ “บ้าน” ให้กบั สมาชิก “ครอบครัวลุมพินี” กว่า 120,000 ครอบครัว รวมทัง้ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและ
คุณภาพชีวติ ให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” หรือ “Livable
Community” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานเท่านัน้ แต่ยงั ให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างความสุขและสังคมที่ดี มีความอบอุ่น ปลอดภัย รวมทั้งสร้างจิตสำ�นึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ 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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F

S

Facility Management

Security & Safety Management

การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลส่วนกลางให้คงประสิทธิภาพ
พร้อมและปลอดภัยสำ�หรับการใช้งาน ทั้งส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรม
สิง่ อำ�นวยความสะดวก และงานระบบอาคารต่างๆ เช่น ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

การบริหารจัดการความปลอดภัย ตั้งแต่การออกแบบผังโครงการ
การตรวจสอบและรักษามาตรฐานของระบบอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงพัฒนา
อบรมบุคลากรทีท่ �ำ หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอยูเ่ สมอ สร้างเครือข่าย
การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนและหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในชุมชน

B
Budgeting Management
การบริหารจัดการงบประมาณการเงินของนิติบุคคล ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และ
บริ ห ารเงิ น กองทุ น และทรัพย์ส่วนกลางให้มีเสถียรภาพและรายได้
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของชุมชน ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้

L
Life Quality Management
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับอาคารชุด และบ้านพักอาศัย อำ�นวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน จัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและพัฒนาชุมชนระหว่าง
สมาชิก “ลุมพินี”

E
Environment Management
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง
โดยยึดหลัก Green Clean Lean เป็นสำ�คัญ อาทิ การดูแลรักษา
ปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่สีเขียวชุมชนโดยรวม การคัดแยกขยะและ
นำ�เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล การบำ�บัดนํ้าเสียก่อนออกสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ และการนำ�นาํ้ กลับมาใช้ใหม่ในโครงการ การป้องกันมลภาวะ
ทางอากาศ รวมถึงการประหยัดพลังงานในโครงการ

+P
People Management
การบริ ห ารจั ด การผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในงานบริ ห ารชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะเป็ น
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการนิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการ
ร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจ และบริหารจัดการปัญหาข้อขัด
แย้งของผู้พักอาศัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่
ทัศนคติและทักษะของบุคลากร กำ�หนดแนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความเข้ า ใจในการบริ ห ารชุ ม ชนแก่ ค ณะกรรมการนิ ติ ฯ
โดยเฉพาะประธานกรรมการนิติฯ เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

บุคลากรภายใน
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการชุมชน และทีมงานฝ่ายจัดการนิติฯ ที่มี
บทบาทต่อการจัดการให้ชุมชนมีความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีการพัฒนา
บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม
การให้บริการเพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ ตามกลยุทธ์
การสร้างชุมชนน่าอยู่

ผู้อยู่อาศัย
ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ ทั้งเจ้าของร่วมและผู้เช่า ซึ่งเป็น
ผู้กำ�หนดแนวทางและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่และยั่งยืน
ตามเป้าหมายร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายจัดการฯ
เพื่อการใช้ชีวิตที่เหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
สังคมที่ดีและสร้างชุมชนน่าอยู่

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในโครงการ และขับเคลื่อน
กระบวนการของการสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยการเสริมความรู้ให้แก่
ประธานและกรรมการนิติฯ ที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
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• ผลการดำ�เนินงาน GREEN COMMUNITY MANAGEMENT
การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ Green Community Management เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ของบริษัท และการร่วมกัน
รับผิดชอบต่อลูกค้าในฐานะ “ผู้อยู่อาศัย” และชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญของเรา โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการ FBLES+P คือ Facility Management, Budgeting Management, Life Quality Management, Environment Management,
Sercurity Management และ People Management โดยในปี 2562 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

จำ�นวนนิติบุคคล
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย
385 อาคาร

จำ�นวนชุมชน
124
16

อาคารชุด
บ้านพักอาศัย
ชุมชนต้นแบบ

จำ�นวนพื้นที่
108
16
31

จำ�นวนครอบครัว

6,087,000
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย 382,000

อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

117,000
2,300

%
จำ�นวนปริมาณคนเฉลี่ย
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

204,000
6,800

จำ�นวนเด็กและเยาวชน
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

23,000
300

จำ�นวนวัยทำ�งาน
อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

จำ�นวนผู้สูงอายุ

146,000
2,400

อาคารชุด
บ้านพักอาศัย

4,900
150

LPN Zero Waste
ปี 2562 บริษัทดำ�เนินโครงการ “LPN Zero Waste” อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single-use Plastic และมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดขยะ จึงมีแนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อลดการเกิดขยะ
ในทุกกระบวนการทำ�งาน รวมถึงการสร้างความรู้และกระบวนการจัดการขยะที่ครอบคลุมทุกด้าน
โครงการ “LPN Zero Waste” เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนลุมพินีที่เกิดขึ้นจากความต้องการตอบสนองต่อประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำ�คัญ ณ ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้พักอาศัย
ผ่านการดำ�เนินงาน 3 ส่วน คือ 1. ให้ความรู้ผ่านนิทรรศการและสื่อผสมอย่างต่อเนื่อง (เดือนละ 1 เรื่อง)
					
2. สร้างแรงจูงใจผ่านเกมและกิจกรรม
					
3. สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการลงมือทำ�

นอกจากนั้น บริษัทมีแผนดำ�เนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำ�ถุงผ้ามา
ใส่ของ แก้วนํ้ามาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำ�หรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้านมี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วม
โครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟต์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกกระบวนการ
บริษทั จึงตัง้ ใจทีจ่ ะขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมสูส่ งั คมภายนอก โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ทัง้ บุคลากร ลูกค้า ปิยมิตร ดังคำ�ทีว่ า่ “สิง่ แวดล้อมและสังคมทีด่ ตี อ้ งเริม่ ต้นจากตัวเราก่อน เมือ่ เราพร้อมจึงขยายออกไปสูช่ มุ ชนทีเ่ ราพัฒนาและบริหาร
และสุดท้ายจึงขยายไปสูช่ มุ ชนรอบข้าง” (From Corporate ESR to Community ESR)
ดังนั้นในปี 2562 จึงมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญขององค์กร เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายการบริหารจัดการชุมชนที่บริษัทมุ่งพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “ชุมชนน่าอยู่” และเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผ้ปู ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ กิจกรรมทัง้ หมดนัน้ เป็นกิจกรรมหลักทีบ่ ริษทั จัดอย่างต่อเนือ่ งมาทุกปี

Blood Donation Project
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งมอบโลหิตสำ�รองให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ลุมพินี ร่วมใจบริจาคโลหิต” จากหน่วยรับบริจาคในชุมชน
ลุมพินีมีทั้งหมด 10 หน่วย ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น 1,343,650 ซี.ซี. คิดเป็น
103.36% ของเป้าหมายที่กำ�หนด

การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
การสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก แบ่งการดำ�เนินงานเป็น 2 รูปแบบ คือ การพัฒนา
ชุมชนและหน่วยงานราชการบริเวณโดยรอบโครงการ และการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยปี 2562 ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ที่ จำ�นวน 4 แห่ง คือ สถานีต�ำ รวจนครบาลท่าข้าม สำ�นักงาน
เขตห้วยขวาง โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว และสำ�นักงานเขตพระโขนง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 844,832 บาท

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมพัฒนาและ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ดังนี้

โดยปี 2562
ได้รับปริมาณโลหิตสะสมรวมทั้งสิ้น

1,343,650 ซี.ซี.
คิดเป็น

103.36%
ของเป้าหมายที่กำ�หนด

ตาราง : การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562

หน่วยงานทีบ่ ริษทั สนับสนุน
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว		
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
นิตยสารผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
มูลนิธิอยู่วิทยา
วัดอมราวาส
วัดทองบน
สำ�นักงานเขตยานนาวา
บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) (DMG)
การศึกษานอกโรงเรียน อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
วัดดอนไฟ
รวม
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จำ�นวนเงิน (บาท)
6,000
10,000
6,000
10,000
15,000
15,000
19,800
5,900
10,000
5,000
102,700

ปี 2562 บริษัทสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม รวมมูลค่า

102,700 บาท
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LPC Social Enterprise
ในปี 2562 LPC มีพนักงานบริการชุมชนที่เข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์สตรีด้อยโอกาสทางสังคมที่บริษัทกำ�หนด จำ�นวน 1,484 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 67 และผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ (ไม่ด้อยโอกาสทางสังคม) จำ�นวน 727 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 สำ�หรับพนักงานผู้พิการและพนักงาน
ผู้สูงอายุ มีการจัดสรรงานด้านบริการชุมชนลุมพินีและช่วยเหลือสังคมตามความเหมาะสม
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาใน 5 ด้านหลักกล่าวคือ

1

2

4

การส่งเสริม
ด้านการศึกษา

การส่งเสริม
วิชาชีพ

การช่วยเหลือสังคม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา

LPC ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาความรู้
และทักษะการทำ�งานที่เป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ให้กับพนักงานเพื่อช่วยผลักดันให้พนักงาน
บริ ก ารชุ ม ชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ึ น โดย
บริษทั มีโครงการอบรมให้ความรู้ รวมถึงช่วย
แบ่งเบาภาระให้กับพนักงานด้วยการมอบ
ทุนการศึกษาให้กบั บุตรพนักงานโดยแบ่งทุน
การศึกษาออกเป็น

เพื่อพัฒนาอาขีพเสริมให้กับพนักงาน LPC
ได้จดั ให้มโี ครงการส่งเสริมวิชาชีพในปี 2562
ในหลักสูตร นวดแผนไทย โดยมีผสู้ นใจสมัคร
และเข้าร่วมจำ�นวน 47 คน โดยบริษัทเป็น
ผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการเรียนให้ทง้ั หมด

มี การจั ด แบ่ ง พนั ก งานบริ การชุ ม ชนออก
เป็นกลุม่ โครงการ เพือ่ ทำ�ความสะอาดพืน้ ที่
สาธารณะต่างๆ ได้แก่ วัด ชุมชน สถานี
ตำ�รวจ และชายหาด เป็นต้น ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมจิตอาสาทัง้ หมด 2,728 ครัง้ เพิม่ ขึน้
จากปี 2561 คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 28
(ข้อมูลสะสมตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม
2562)

1.1 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
(กศน.) มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 41 คน
(ลดลงจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13) เนื่องจากมี
ผู้ลาออก ย้ายหน่วยงาน และบางส่วน
จบการศึกษาในระดับนี้แล้ว
1.2 การศึกษาระดับ ปวส. ปี 2562 เป็น
โครงการใหม่ ที่ บ ริ ษั ท ให้ พ นั ก งาน
บริการชุมชนจำ�นวน 18 คนเข้าศึกษา
ในระดั บ ปวส. สาขางานแม่ บ้ า น
วิทยาลัยเอี่ยมละออ โดยบริษัทเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1.3 การส่งเสริมการศึกษาบุตรพนักงาน ปี
2562 บริษัทมอบทุนให้บุตรพนักงาน
ทีม่ อี ายุงาน 1 ปีขน้ึ ไป จำ�นวน 533 ทุน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22

3
การส่งเสริม
พนักงานทำ�ความดี
LPC สนับสนุนและชื่นชมพนักงานบริการ
ชุ ม ชนที่ทำ� ความดี จากการเก็ บ ทรั พ ย์ สิน
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง คื น ผู้ รั บ และการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ พั ก อาศั ย ในชุ ม ชนลุ ม พิ นี มี พ นั ก งาน
บริการชุมชนทำ�ความดี จำ�นวน 433 ครั้ง
ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70
(ข้อมูลสะสมตัง้ แต่เดือนมกราคม - ธันวาคม
2562)

5
การส่งเสริม
และสร้างความสุข
ให้กับพนักงานบริการชุมชน
5.1 โครงการจดแล้วไม่จน เพือ่ ช่วยพนักงาน
บริการชุมชนปลดหนีน้ อกระบบ ปี 2562
มีผู้เข้าร่วมโครงการและปลดหนี้นอก
ระบบแล้ว จำ�นวน 63 คน ลดลงจาก
ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 โดย
บริษทั มีการติดตามผลและให้พนักงาน
บริการชุมชนบันทึกรายรับ - รายจ่าย
ประจำ�วัน เพื่อไม่ ให้กลับไปเป็นหนี้
นอกระบบซํา้ อีก
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5.2 โครงการรั ก การออม เป็ น โครงการ
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี เ งิ น ออม
พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเปิดบัญชี
ออมทรัพย์และฝากเงินตัง้ แต่ 100 บาท
ขึ้นไป โดยหักจากเงินเดือน เมื่อฝาก
ครบ 12 เดือน บริษทั จะสมทบเงินฝาก
ให้เดือนละ 50 บาท โดยฝากเข้าบัญชี
ของพนักงานปีละ 1 ครัง้ (เริม่ จ่ายเงิน
สมทบครัง้ แรกในเดือนกรกฎาคม 2562)
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 437 คน
เพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ในช่วง
เวลาเดียวกัน จากปี 2561
5.3 ตรวจสุขภาพประจำ�ปี เป็นสวัสดิการ
ทีบ่ ริษทั จัดให้พนักงานทุกคน โดยจะมี
การตรวจสุขภาพเป็นประจำ�ปีละ 1 ครัง้
ปี 2562 มีพนักงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ จำ�นวน 1,384 คน

5.4 กิจกรรม Outing หัวหน้างานบริการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
สั ม พั น ธ์ ท่ีดีร ะหว่ า งหั ว หน้ า งานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือ่ นร่วมงาน โดย
กิจกรรมจัดขึน้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2562
ณ จังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 192 คน
5.5 โครงการข้าวหม้อเดียวกัน เพือ่ ช่วยแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย (อาหารกลางวัน)
ของพนักงานบริการชุมชน และสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ร ะหว่ า งพนั ก งาน
บริการชุมชนในโครงการเดียวกัน โดย
ปี 2562 มอบข้าวสารแล้ว จำ�นวน
6,760 ถุ ง เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 16 จากปี 2561

6
การผลิต
นํ้าหมักจุลินทรีย์
การผลิตนํา้ หมักจุลนิ ทรียส์ �ำ หรับใช้ในกิจกรรม
ทำ � ความสะอาดภายในโครงการ จำ�นวน
60,143 ลิตร (ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2562)

5.6 โครงการข้าวสารราคาถูก จำ�หน่าย
ข้าวสารราคาต้นทุน เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพให้กบั พนักงานบริการชุมชน
โดยจำ�หน่ายทัง้ หมด จำ�นวน 1,745 ถุง

Social Enterprise Standard Checklists
จากการดำ�เนินงานของ LPC ทีม่ งุ่ เน้นการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำ�ไรมาตลอดหลายปี LPC จึงมีการจัดทำ� Social Enterprise Standard Checklists
(จำ�นวน 22 ข้อ) เพือ่ ให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย Social Enterprise Standard Checklists แบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 คุณสมบัติของ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ประกอบด้วย 5 หมวดย่อย คือ
1. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ทางสังคม (จำ�นวน 3 ข้อ)
2. รายได้หลัก (จำ�นวน 1 ข้อ)
3. นโยบายและระบบการจ้างงานที่เป็นธรรม (จำ�นวน 4 ข้อ)

4. กระบวนการดำ�เนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคม (จำ�นวน 3 ข้อ)
5. การจัดการผลกำ�ไร (จำ�นวน 3 ข้อ)

หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประกอบด้วย 1 หมวดย่อย คือ การสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการชุมชน (จำ�นวน 8 ข้อ)

ปี 2562 LPC ดำ�เนินงานตาม Social Enterprise Standard Checklists ครบเรียบร้อยทั้ง 22 ข้อ
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LPN ACADEMY สถาบันแอล.พี.เอ็น.
สถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำ�งาน พร้อมทั้งจัดทำ�แผน
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยปี 2562 เป้าหมายมุ่งเน้นด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
ให้กบั พนักงานได้มชี อ่ งทางและรูปแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development)
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามที่องค์กรคาดหวัง
ซึ่งจะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ เพื่อวัดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่สะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด
และนำ�มาวางแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย ในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้

1

2

3

การพัฒนาสมรรถนะหลัก

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความรู้ ในงาน
(Functional Competency)

การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาวะผู้นำ�
(Leadership Competency)

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำ�เป็นต้องมี
โดยการทบทวน กระตุ้นให้เกิดการนำ�ไปใช้
และวัดผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรม
คนเก่งและคนดีที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์
ที่องค์กรกำ�หนด

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่บุคลากรแต่ละสายงานจำ�เป็น
ต้องมี เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามลักษณะ
งานให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้

หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้นำ� รวมถึงความรู้ ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการที่จำ�เป็นสำ�หรับระดับ
บริ ห ารและหั ว หน้ า งานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
บริหารงานและบริหารทีม

(Core Competency หรือ
C-L-A-S-S-I-C)

นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development) ทั้ง 3 ด้าน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละปี สถาบัน
แอล.พี.เอ็น. ได้มกี ารกำ�หนดเป้าหมายการฝึกอบรมประจำ�ปีของพนักงานเฉลีย่ เท่ากับ 56 ชัว่ โมงต่อคน และแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยในแต่ละไตรมาส
เท่ากับ 14 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งในตลอดปี 2562 ผลปรากฎว่าพนักงานผ่านการอบรมเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 57 ชั่วโมงต่อคน มากกว่าเป้าหมายปกติที่ได้
กำ�หนดไว้ โดยในปี 2562 มีจำ�นวนพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 1,686 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 782 คน และผู้หญิง 904 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่เขารวมการอบรม

1,686 คน
พนักงานทั้งหมด
ที่เขารวมการอบรม

พนักงานทั้งหมด
ที่เขารวมการอบรม

782 คน

904 คน
พนักงานผานการอบรมเฉลี่ยแลวเทากับ

57 ชั่วโมง/คน
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ในการฝึกอบรมพนักงานนั้นทางสถาบันได้แบ่งหลักสูตรการอบรมตามความเหมาะสมของตำ�แหน่งและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในงาน โดยใน
การอบรมนั้น ทางสถาบันได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน LPN พนักงานบริษัทในเครือ และ LPN Team โดยแบ่งการอบรมออกเป็น
4 ด้านหลัก สำ�หรับพนักงาน LPN ได้แก่

1
หลักสูตรหลัก (Core Course)
เป็นการอบรมทีม่ งุ เน้นให้พนักงานทราบเพือ่
ปฏิบตั ติ ามหลัก Core Corperate ของบริษทั
เพือ่ ให้ในการทำ�งาน ได้แก่ วิถแี อล.พี.เอ็น.
(LPN Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
LPN SERVICES Culture, LPN Business
Practice Platform (3-6-8-10) และความ
รับผิดชอบต่อสังคมรวม เป็นต้น

3
การอบรมด้านความรู้ ในงาน
(Functional Course)
เป็นการฝึกอบรมที่ม่งุ เน้นการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ตามจุดอ่อน จุดแข็ง จากผลการดำ�เนินงาน
ในปีทผ่ี า่ นมา ควบคูไ่ ปกับความรูแ้ ละทักษะที่
สำ�คัญในการประกอบวิชาชีพ โดยแผนอบรม
แยกตามประเภทงานหลัก ได้แก่ งานโอนงานขาย งานบริหารโครงการ งานบริหาร
ชุมชน งานบำ�รุงรักษา งานฝากขายฝากเช่า
สายงาน support เป็นต้น
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2
หลั ก สู ต รด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
(Managerial Course)
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการ
บริหารจัดการและการสอนงาน เช่น การ
พัฒนาผูน้ �ำ ทีมสูค่ วามสำ�เร็จ การใช้งานระบบ
Service Evaluation สำ�หรับประเมินการ
บริการพนักงาน ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
Team Leader Excellence เป็นต้น

4
หลักสูตรการอบรมภายนอก
เป็นการที่บริษัทส่งพนักงานและพนักงานใน
เครือออกไปฝึกอบรมหาความรูเ้ พิม่ เติมจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อนำ�กลับมาปรับใช้
ให้เข้ากับวิถี LPN Way ในการพัฒนาการ
ทำ�งานต่อไป

การอบรมพนักงานในปี 2562

1

2

การฝกอบรม
พนักงาน LPN

65 หลักสูตร
1.1

8 หลักสูตร

การอบรมดานพัฒนาการบร�หารจัดการ

17 หลักสูตร
จำนวน
ชั่วโมงอบรม/คน

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

2,370 คน

1.2

การฝกอบรมสำหรับ
พนักงานของ LPN Team

306 คน

การอบรมดานความรูงาน

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

343 คน

จำนวน
ชั่วโมงอบรม/คน

37 คน

30 หลักสูตร
งานขาย – โอน (2 หลักสูตร)

งานฝากขาย – ฝากเชา (1 หลักสูตร)

งานบร�หารโครงการ (7 หลักสูตร)

Support (2 หลักสูตร)

งานบร�หารชุมชน (5 หลักสูตร)

งานบร�การชุมชน (2 หลักสูตร)

รวมทั้งหมด

งานบำรุงรักษา (11 หลักสูตร)

จำนวน
ชั่วโมงอบรม/คน

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

2,420 คน

1.3

982 คน

หลักสูตรอบรมภายนอก

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

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

บร�ษัท ลุมพ�นี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรว�ส  จำกัด

บร�ษัท ลุมพ�นี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จำกัด

จำนวนผูเขาอบรม
ทั้งหมด

41 คน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบประมาณที่ใช้ ในการอบรมและสัมมนาของพนักงาน

คาใชจายอื่นๆ

31.95%
2,774,804.00 บาท
คาใชจายในการ
อบรมสัมมนาภายนอก

ในป 2562
คาใชจายการอบรม
และสัมมนา
ของพนักงานรวมทั้งสิ�น

8,683,596.42
บาท

คาใชจายในการ
อบรมสัมมนาภายนอก

54.78%

4,756,893.73 บาท

13.27%

1,151,898.69 บาท

INNOVATION นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั สร้างสรรค์อสังหาริมทรัพย์ทแี่ สดงถึงความเป็นผูน้ �ำ นวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่านกรอบการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ทัง้ ในเชิงกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ โดยได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนานวัตกรรมทุกรูปแบบ รวมถึง ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ในการสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำ�เนินงาน ด้วยการกำ�หนดให้หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การคิดนอกกรอบ” ซึ่งจะเป็น
ตัวขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารและพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกรอบการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัทแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1 คืนวัอ นวัตตกรรมเชิ
งกลยุทธ์
กรรมที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร เช่น ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย
2 คืนวัอ นวัตตกรรมทางด้
านผลิตภัณฑ์
กรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบห้องชุดในรูปแบบ LPN Design การออกแบบโครงการ
สีเขียว หรือการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

3 คืนวัอ การปรั
ตกรรมเชิงกระบวนการ
บปรุงกระบวนการดำ�เนินงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การนำ�ระบบ
B.I.M เข้ามาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน
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นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์
1 PDC (Product Development Centre)
เพือ่ ให้การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้พฒ
ั นาศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ LPN (Product Development Centre - PDC) ขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
ผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

• Mock up Centre
PDC ได้มีการทำ�โมเดลเสมือนจริงขนาด 1:1 หรือ Mock up Centre ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์
ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยจะจัดสร้างแบบจำ�ลองขนาดเท่าจริงที่มีรายละเอียด เพื่อใช้ศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพทั้งหมด
ของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ ความปลอดภัย รวมไปถึงความรู้สึกระหว่างการ
ใช้งาน โดยนักวิจัยจะทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงเพื่อประเมินความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงต่อไป

• Material Library
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งศูนย์เก็บตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อศึกษาและทดลองหาวัสดุที่มีความสวยงาม คงทน ที่มี
ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำ�หรับการใช้งานในโครงการโดยเฉพาะ 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
ผลิตนํ้าร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม รวมไปถึงวัสดุที่เลือกใช้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในทุกอาคารที่ได้รับการออกแบบ
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2 Smart Living
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทดลองนำ�เอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในบางโครงการ คือ การใช้ IoT
(Internet of Things) เชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบ
ควบคุมความเย็น และระบบอื่นๆ ทั้งภายในบ้านหรือห้องชุด โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ผ่านแอพพลิเคชั่น LPN Smart Room บน
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

Smart Room

Smart Security

เพียงปุ่มเดียว เปิด-ปิดทุกอย่างได้และสั่งงาน
จากมือถือได้ ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ
จะสบายแค่ ไหน ถ้าให้เครื่องปรับอากาศเปิด
และทำ�ความเย็นไว้พร้อมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน

สร้างความอบอุ่นให้กับคุณ ด้วยระบบ
ความปลอดภัย จากการแจ้งเตือนทางมือถือ
เมื่อมีการเปิดประตู ช่วงที่คุณไม่อยู่ หรือ
ในยามที่คุณหลับ และยังเพิ่มความปลอดภัย
ในกรณีลิมเปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ก็สามารถดู
และสั่งงานปิดเตาได้จากมือถือ

Smart Connect
ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณ
ไม่ตกเทรนด์สามารถเชื่อมต่อสู่โลก
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย
ผ่านระบบไร้สาย

Smart Money (Save Energy)
เมื่อคุณลืมปิดแอร์หรือไม่แน่ใจว่าคุณลืม
ตั้งเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้
ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระบบฟอกอากาศอัตโนมัติภายในห้องพัก รวมถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะอย่างแท้จริง
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นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำ�คัญในการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำ�งาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการนำ�เอานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาภายในองค์กร สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นกระบวนการทำ�งาน
ที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้อย่างสมํ่าเสมอ

1 BIM

บริษัทได้นำ�ระบบ BIM (Building Information Modeling) เข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยยกระดับการทำ�งานเบื้องหลัง ลดระยะเวลาในการทำ�งาน
และลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีผลทำ�ให้ต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโครงการลดลง โดยบริษัท
ได้ทำ�การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานการทำ�งานบนระบบ BIM หรือ BIM Excecution Plan สำ�หรับ LPN โดยเฉพาะ
โดยมีการจัดตั้งกระบวนการทำ�งานร่วมกันของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากแบบจำ�ลองสามมิติได้สูงสุด นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว
ยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สามารถแบ่งปันให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล แก้ไขปัญหา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
ในการทำ�งานจากฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
การใช้ประโยชน์จาก BIM แบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆTypical
ได้แก่ BIM Uses
7D (Operation and Maintenance)

ใชขอมูลและแบบจำลองในการจัดการบร�หารอาคาร
(Facility Management)

7D

O&M

6D

5D (Cost)

ใสรายละเอียดดาน “ราคา” ลงในแบบจำลอง
และใชขอมูลเพ�่อประเมินปร�มาณวัสดุที่ตองใช
รวมถึงการประเมินราคาวัสดุ (Quantity Take Off)

3D (Visualize)

ใชโมเดลสามมิติเพ�่อสื่อสารใหทุกฝายที่ทำงาน
เห็นภาพเสมือนจร�ง ลดความผ�ดพลาด
ในการประสานงาน รวมถึงเพ�่อตรวจสอบ
การซอนทับกันของวัตถุ เพ�่อลดความผ�ดพลาด
ในการกอสรางจร�ง (Clash Detection)

Building Performance

5D

Cost Planning

4D

Scheduling

3D

6D (Energy)

เพ��มขอมูลคุณสมบัติพ�เศษของวัสดุ เชน คาสัมประสิทธิ์
การถายเทความรอน คาการสะทอนของแสง และใชขอมูลนั้น
เพ�่อจำลองสถานการณ และว�เคราะหการใชพลังงานตอไป
(sustainability)

4D (Time)

เพ��มมิติของ “เวลา” ลงในโมเดลสามมิติเพ�่อใช
วางแผนการทำงาน และการบร�หารจัดการ
โครงการกอสราง (Scheduling)

Design & Visualization

ในปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบ BIM เพื่อบริหารโครงการและสนับสนุนการก่อสร้าง
ทั้งหมด 3 ด้าน คือ 3D, 4D และ 5D คือ ด้านคุณภาพ เวลา และราคา ซึ่งเป็น
หัวใจสำ�คัญของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามกลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P
ของ Green Construction Process
ในปี 2562 นี้ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDC) กำ�ลังอยู่ในระหว่าง
การศึกษาการใช้ระบบ BIM และโมเดลสามมิติเพื่อการบริหารจัดการอาคารชุด
ทั้งแผนการเปิดใช้อาคาร (Operate) แผนซ่อมบำ�รุงเชิงแก้ไข (Corrective
Maintenance) และแผนซ่อมบำ�รุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดย
ใช้ข้อมูลกลางจากแบบจำ�ลองสามมิติของระบบ BIM ในการพัฒนาแผน โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการอาคารมากกว่า 300 อาคารทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของ LPP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต

ระบบ BIM คืออะไร
ระบบ BIM หรือ Building Information
Modelling คือแบบจำ�ลอง 3 มิติ ที่มีข้อมูล
หรือ Intelligent Information ผูกอยู่กับ
แบบจำ�ลองเพื่อทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็น
ส่วนประกอบและสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล
อาทิ รายละเอียดวัสดุ ปริมาณวัสดุก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบก่อสร้าง
ได้แบบ Real Time นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆ เช่น การคำ�นวณ
พลังงานที่จะใช้ ในอาคาร สร้างแบบจำ�ลอง
หรือ Digital Prototype Model ที่
เสมือนจริงได้ก่อนการก่อสร้างจริงอีกด้วย
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2 การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อผู้อยู่อาศัย
แนวคิดการให้บริการเพือ่ เติมเต็ม Lifestyle ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ด้วยการเป็นทีป่ รึกษาด้านการอยูอ่ าศัย ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย”
โดย LPN มีทีมบริหารจัดการชุมชนมืออาชีพ คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด ที่รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
ISO 9001 และส่งเสริมความพอดี ให้การอยูร่ ว่ มกันอย่างลงตัวทัง้ ทางกายภาพ สังคมคุณภาพ และคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วย Green Community Standard ผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน อาทิ

• LPN WE CARE APP
คือ Application บนมือถืออย่างเป็นทางการของ LPN ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นเสมือนผู้ช่วยที่สำ�คัญ
ในการจัดการให้ชีวิตประจำ�วันของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของร่วมในโครงการ LPN เป็นเรื่องง่าย สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต
มากขึ้น โดยแอพพลิเคชั่น LPN WE CARE นั้น ประกอบไปด้วย การให้บริการดังต่อไปนี้
		 1. บริการรับชำ�ระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่านํ้า ค่าไฟและค่าส่วนกลางผ่านระบบ Bill Payment
		 2. บริการแจ้งเตือนรับพัสดุ
		 3. บริการรับแจ้งซ่อม
		 4. การติดต่อสื่อสารนิติบุคคลผ่านช่องทาง Online

• LPN Living Solution
ด้วยความใส่ใจของ LPN ที่มีต่อลูกค้า บริษัทได้มีบริการงานซ่อมแซมและการจัดการงานก่อสร้าง
เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีต่ อ้ งการปรับปรุงห้องชุดและปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ตา่ งๆ ในห้องชุด
อย่างครบวงจร รวมไปถึงการให้บริการปรับปรุงอาคารชุด ด้วยการดำ�เนินงานผ่านทีมงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
งานของ LPN ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเรา

ซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด
บริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด
เนรมิตห้องชุดให้ดูใหม่ พร้อม
ปล่อยเช่าอยู่เสมอ

ปรับปรุงอาคารชุด
บริ ก ารงานวิ ศ วกรรมและ
ปรับปรุงอาคารชุด ตอบโจทย์
ด้ า นงานออกแบบ ติ ด ตั้ ง
ซ่ อ มบำ � รุ ง อาคารให้ พ ร้ อ ม
ทุกการใช้งาน จากทีมวิศวกร
มืออาชีพจาก LPN

ออกแบบปรับปรุงระบบบำ�บัด
นํ้าเสีย
เพื่อขอรับบริการบำ�บัดนํ้าเสีย
กรุงเทพมหานคร ให้อาคารของ
คุณสามารถประหยัดเงินได้ ถึง
5 แสน - 1 ล้านบาทต่อปี

โดยผู้อยู่อาศัยสามารถติดต่องานบริหารกับทีมงาน LPN Living Solution ผ่านทางช่องทาง โทรศัพท์
Facebook LPN Living Solution และ Line ID
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• Investment Assistance ผู้ช่วยด้านการบริหารและจัดการการลงทุนในห้องชุดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
บริการรับฝากขายฝากเช่า โดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด (LPP) ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป
(LPN) ช่วยเพิ่มช่องทางในการปล่อยเช่าเพื่อให้เจ้าของร่วมนักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ และช่วยลดปัญหาให้กับผู้ปล่อยเช่า
เพือ่ ให้ความมัน่ ใจแก่กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นทัง้ เจ้าของร่วมและนักลงทุน ในการจัดการความปลอดภัย ด้วยการวิธกี ารคัดกรองผูเ้ ช่าก่อนส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า การดูแลบำ�รุงรักษา งานระบบต่างๆ ในอาคาร ซึ่งสามารถรักษาคุณค่าและราคาทรัพย์สินให้คงอยู่

3 การบริหารจัดการกระบวนการทำ�งานภายใน
Service Excellence
นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม LPN We Care เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษทั ได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ม Service Excellence
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านกระบวนการทำ�งานใน
3 หัวข้อหลัก คือ

1. Make It Simple
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการลดทอนกระบวนการที่ไม่จำ�เป็นโดยใช้นวัตกรรมหรือวิธีการรูปแบบใหม่
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ

2. Quality Built-In
ระบบตรวจสอบผลการทำ�งานของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ได้ตั้งไว้ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำ�เนินงาน

3. Knowledge Management
ศูนย์รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ในแต่ละสายงาน จัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ
รวมถึงทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งาน และเป็นเครือ่ งมือช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนการเติบโตในสายงาน
ในระยะยาว
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การลงทุน
นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานและการลงทุนของบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม และได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำ�นวน 5 บริษัท รวมถึงลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน
จำ�นวน 2 บริษัท โดยแบ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัท พรสันติ จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าของประชาคมลุมพินี
ที่ต้องการขยายครอบครัวและยกระดับการอยู่อาศัยภายใต้แนวทางการพัฒนา
เชิงคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกับ LPN

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนอาคารชุดสำ�นักงาน อาคารชุดพักอาศัยแบบครบวงจร
ให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท LPN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น และนิติบุคคลอาคารชุด
ทั่วไป ให้บริการด้านงานวิศวกรรมอาคาร บริการงานขายให้เช่าห้องชุดและพื้นที่สำ�นักงาน

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจรให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงองค์กรภายนอก

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจในด้านงานบริการชุมชน โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ ศักดิ์ศรี โอกาส
และความสุขให้กับสตรีด้อยโอกาส ในปีที่ผ่านมาได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ไม่ประสงค์แบ่งปันกำ�ไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
จากสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แก่บริษัท บริษัทย่อย และองค์กรภายนอกกลุ่ม LPN ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทร่วมทุน

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำ�หรับผู้สูงวัย

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารสำ�นักงานให้เช่าระยะยาว
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ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีพัฒนาการในทุกด้านและมีเป้าหมายในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น
ชำ�ระแล้ว

21 มิถุนายน 2532
หุ้นสามัญ
1,475,698,768 หุ้น
1,475,698,768 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว

1.00 บาท
1,475,698,768 บาท
1,475,698,768 บาท

บริษัทย่อย

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น

บริษัทย่อย
บริษัท พรสันติ จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย

ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

14 พฤษภาคม 2533
หุ้นสามัญ
3,500,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
350.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น

2 เมษายน 2535
หุ้นสามัญ
100,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
10.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อย

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

ธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ

ธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน

11 ธันวาคม 2550
หุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
5.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
50.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 52.00

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น

28 มีนาคม 2554
หุ้นสามัญ
10,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
1.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.95

บริษัทย่อย

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น

บริษัทร่วมทุน

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด

ธุรกิจให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำ�หรับผู้สูงวัย

13 มีนาคม 2556
หุ้นสามัญ
300,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
3.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น

12 ก.ค. 2560
หุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
100 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 25.00

บริษัทร่วมทุน
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารสำ�นักงานให้เช่าระยะยาว

วันก่อตั้งบริษัท
ชนิดของหุ้น
จำ�นวนหุ้น
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7 มี.ค. 2562
หุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
100 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 49.99

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท
บริษัท

ทุน
ชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

วันที่ได้มา*

350.00
10.00
50.00

30 กย. 2536
25 มีค. 2535
14 พย. 2550

99.99
99.99
63.00

-

473.04
9.9988
39.40

1.00

28 มี.ค. 2554

99.95

-

0.9995

100.00
100.00

12 กค. 2560
7 มีค. 2562

25.00
49.99

18.95
49.37

25.00
49.99

บริษัทย่อย
1. บริษัท พรสันติ จำ�กัด
2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของ
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100)
4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัทร่วมทุน
1. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
2. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ) ตามวิธีส่วนได้เสีย
(ล้านบาท)

มูลค่าต้นทุน
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

* หมายถึง วันทีจ่ า่ ยเงินลงทุน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีบริษัทย่อยจำ�นวน 5 บริษัท คือ
1. บริษัท พรสันติ จำ�กัด
2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้
		 เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด)
5. บริษทั ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชนั่ จำ�กัด ซึง่ เป็นการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั ลุมพินี
		 โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด ในอัตราร้อยละ 100 ดังนัน้ จึงถือว่าเป็นบริษทั ย่อย
		 ของบริษัท

2.53%
คือเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คิดเป็นร้อยละ 2.53
ของสินทรัพย์รวม

บริษทั มีบริษทั ร่วมจำ�นวน 2 บริษทั คือ บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จำ�กัด และบริษทั ดลศิริ ดีเวลอปเม้นท์ จำ�กัด ทัง้ นี้ นโยบายในการลงทุนของบริษทั ใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม จะเป็นการลงทุนเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั เป็นหลัก ตามนโยบายการดำ�เนินงานในทุกส่วนด้วยบุคลากรภายใน
(In-House Operation) เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจในการบริหารงานก่อสร้าง ธุรกิจการให้การ
บริการบริหารชุมชน ธุรกิจการให้บริการด้านรักษาความสะอาดและบริการชุมชน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ใิ ช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของสินทรัพย์รวม
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
1. บริษทั เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทนุ จดทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 1,475,698,768 บาท ชำ�ระเต็มจำ�นวน คิดเป็นทุนชำ�ระแล้ว
1,475,698,768 บาท โดยเป็นหุน้ สามัญทัง้ หมด 1,475,698,768 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
2. บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ ประเภทอืน่ นอกเหนือจากหุน้ สามัญ

ผู้ถือหุ้น
1. บริษทั ได้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date - RD) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยบริษทั มีผถู้ อื หุน้ 10 อันดับแรก
โดยแบ่งตามกลุม่ ต่างๆ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ: 1. *
				
				
				
		 2.		
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด*
สำ�นักงานประกันสังคม
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

จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

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

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีป่ ระกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt
(NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายให้นักลงทุน และนำ�เงินที่ได้จากการขาย NVDR
ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ นักลงทุนทีถ่ อื NVDR จะได้รบั เงินปันผลเสมือนผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จดทะเบียน แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ สามารถหาข้อมูลการลงทุนของบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำ�กัด ในเว็บไซต์ www.set.or.th
บริษทั ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ ในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 อันดับแรก
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสุเมธ
เตชะไกรศรี
นางยุพา
เตชะไกรศรี
นายศุภชัย
สุทธิพงษ์ชัย
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
นายคัมภีร์
จองธุระกิจ
มิสซังโรมันคาทอลิก
นายศิริชัย
เจริญศักดิ์วัฒนา
นายโสภณ
มิตรพันธ์พานิชย์
นายมนู
วงษ์ขันเมือง
นายชำ�นาญ ปัญจทรัพย์
รวม 10 อันดับแรก

จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

38.41
23.76
25.55
19.82
16.74
12.00
10.00
7.34
7.00
6.70
165.32

2.60
1.61
1.59
1.34
1.13
0.81
0.67
0.49
0.47
0.45
11.16

บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนสถาบันมากกว่าร้อยละ 5 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด โดยมีผถู้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย 10 อันดับแรก
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สำ�นักงานประกันสังคม
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค๊พ
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
รวม 10 อันดับแรก

จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

72.28
31.83
21.41
20.24
15.90
13.98
11.47
8.86
6.96
6.68
209.61

4.89
2.15
1.45
1.37
1.07
0.94
0.77
0.60
0.47
0.45
14.16

จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

105.72
63.74
58.64
25.82
4.57
258.49

7.16
4.31
3.97
1.74
0.30
17.48

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและรายย่อยต่างชาติ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อผู้ถือหุ้น
CITI
Standard Chartered
HSBC
Mr. Kenneth Rudy Kamon
Others
รวม 10 อันดับแรก
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2. ข้อจำ�กัดการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว
บริษทั มีขอ้ จำ�กัดในการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 39 ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 5
โดย ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2562 ซึง่ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีบคุ คลต่างด้าวถือหุน้ ของบริษทั
ร้อยละ 16.61 ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั
3. การถือหุน้ ไขว้
บริษทั ไม่มกี ารถือหุน้ ไขว้ในกลุม่ ของบริษทั หรือมีโครงสร้างการถือหุน้ เป็นแบบปีรามิดในกลุม่ ของบริษทั หรือมีการถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ จึงไม่ท�ำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการทีเ่ ป็นการครอบงำ�กิจการ
4. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ กำ�หนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 บริษทั มีจ�ำ นวนผูถ้ อื หุน้
ทัง้ สิน้ 20,214 ราย โดยมีจ�ำ นวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) จำ�นวน 19,653 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.48 ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด
5. การซือ้ หุน้ คืน (Treasury Stock)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2561 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตั โิ ครงการซือ้ หุน้ คืน วัตถุประสงค์เพือ่ บริหารการเงิน
โดยมีวงเงินสูงสุดในการซือ้ หุน้ คืน 400,000,000 บาท (สีร่ อ้ ยล้านบาทถ้วน) กำ�หนดจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ะซือ้ คืน 42,000,000 หุน้ (สีส่ บิ สองล้านหุน้ )
จากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยซือ้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกำ�หนด
ระยะเวลาซือ้ หุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2562
6. การจัดจำ�หน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมตั กิ ารจำ�หน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนเพือ่ บริหารทาการเงิน (Treasury
Stocks) จำ�นวน 21,500,000 หุน้ (ยีส่ บิ เอ็ดล้านห้าแสนหุน้ ) คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยกำ�หนดระยะเวลาในการขายหุน้
ทีซ่ อ้ื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2565 (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซือ้ หุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี)

การออกหลักทรัพย์อื่น
การออกหุ้นกู้แบบการเสนอขายในกรณีจำ�กัด (Private Placement หรือ PP)
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ดังนี้
1. มติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2553 เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่

วันออกหุ้นกู้

1/2558
2/2558
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2560
9/2560
10/2560

23 ก.ค. 2558
25 ก.ย. 2558
17 ก.พ. 2559
28 มี.ค. 2559
27 ก.ค. 2559
24 ส.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
20 ม.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560

อายหุ้นกู้
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

2 ปี
4.00%
2 ปี 11 เดือน 18 วัน
4.10%
3 ปี 4 วัน
3.70%
3 ปี 6 วัน
3.65%
2 ปี
3.30%
3 ปี
3.25%
3 ปี
3.25%
4 ปี
3.75%
4 ปี
3.75%
4 ปี
3.75%
รวม (ไม่รวมหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดไถ่ถอน)

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

24 ก.ค. 2560
12 ก.ย. 2561
21 ก.พ. 2562
3 เม.ย. 2562
27 ก.ค. 2561
24 ส.ค. 2562
5 ต.ค. 2562
20 ม.ค. 2564
27 ก.ค. 2564
15 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
1,000,000,000 บาท

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การออกหุน้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2558, 2/2558, 3/2559, 4/2559, 5/2559, 6/2559 และ 7/2559 ได้ครบกำ�หนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ล้ว
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2. มติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่

วันออกหุ้นกู้

1/2561
2/2561
1/2562 *

17 ส.ค. 2561
26 ต.ค. 2561
12 เม.ย. 2562

อายหุ้นกู้
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

3 ปี
3.95%
3 ปี
3.95%
3 ปี
2.95%
รวม (เฉพาะส่วนของมติฯ ประจำ�ปี 2561)

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

17 ส.ค. 2564
26 ต.ค. 2564
12 เม.ย. 2565

500,000,000 บาท
480,000,000 บาท
1,168,000,000 บาท
2,000,000,000 บาท

หมายเหตุ: สำ�หรับการออกหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2562 จำ�นวน 1,168,000,000 บาทนัน้ บริษทั ออกจากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561
		 จำ�นวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 148,000,000 บาท

3. มติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่

วันออกหุ้นกู้

1/2562 *
2/2562

12 เม.ย. 2562
10 ต.ค. 2562

อายหุ้นกู้
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

3 ปี
2.95%
3 ปี
2.70%
รวม (เฉพาะส่วนของมติฯ ประจำ�ปี 2562)

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

12 เม.ย. 2565
10 ต.ค. 2565

1,168,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท
1,148,000,000 บาท

หมายเหตุ: สำ�หรับการออกหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2562 จำ�นวน 1,168,000,000 บาทนั้น บริษัทออกจากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจำ�ปี 2561
		 จำ�นวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 148,000,000 บาท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2554 เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 กำ�หนดให้บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา
ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวม
ในปี 2562 บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิตามงบการเงิน รวมเป็น 1,256,037,842.07 บาท (หนึง่ พันสองร้อยห้าสิบหกล้านสามหมืน่ เจ็ดพันแปดร้อยสีส่ บิ สองบาท
เจ็ดสตางค์) คิดเป็นกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ 0.86 บาท (แปดสิบหกสตางค์) และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เพือ่ ให้น�ำ เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทัง้ นี้ บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับผลการดำ�เนินงาน
งวด 6 เดือน สิน้ สุดไตรมาส 2/2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท (ยีส่ บิ สตางค์) โดยจ่ายเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2562 ทัง้ นี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั ตัง้ แต่ปี 2537 จนถึงปี 2562 มีดงั นี้

หมายเหตุ: 1.
			
			
			
		 2.
			
		 3.
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ปี พ.ศ.

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

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 *

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

เงินปันผลจ่าย
(บาท/หุ้น)
อัตรา (%)

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

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

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

บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1.1 ปี 2537-2549 บริษทั จ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวม
1.2 ปี 2550-2553 บริษทั จ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
1.3 ปี 2554 เป็นต้นไป บริษทั จ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวม
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2547 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547 อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ จากเดิมทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท เป็นหุน้ ละ
1.00 บาท สำ�หรับการรับเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2546 จึงรับตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
* รออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยนัน้ จะพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานและคำ�นึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษทั ในแต่ละปี
เป็นสำ�คัญ โดยไม่มนี โยบายใดๆ ทีจ่ ะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการมาโดยตลอด
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั ย่อยได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษทั ดังนี้
บริษัทย่อย

มูลค่าเงินปันผล (บาท)

เงินปันผล (บาท/หุ้น)

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

3,224,000

0.62

การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จำ�นวน 7 แปลง คิดเป็นเนื้อที่รวม 41,969.60 ตารางวา มูลค่ารวม 2,997.50 ล้านบาท ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
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

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

ขนาด
(ตร.ว.)
1,220.00
1,772.00
3,042.60
8,039.40
1,919.60
15,709.00
10,267.00
41,969.60

ราคา
(บาท/ตร.ว.)
137,500.00
54,000.00
192,476.00
45,000.00
148,000.00
35,000.00
92,800.00

มูลค่ารวม
ราคาประเมิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
167.75
183.00
95.68
106.32
585.62
ยังไม่ได้โอน
361.77
401.97
284.10 อยู่ระหว่างประเมิน
549.81
628.36
952.77
1,078.04
2,997.50

บริษัทมีนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำ�หนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนที่บริษัทจะซื้อที่ดิน บริษัทมีหน่วยงานและกระบวนการ
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility Study) ทัง้ ทางด้านการตลาด การก่อสร้าง การออกแบบ ข้อกำ�หนดของทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางด้านการเงิน โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามแนวทางและกลยุทธ์
ของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีหลักปฏิบัติว่า ที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินอิสระดำ�เนินการประเมินราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นการสอบทานความเหมาะสมของราคาที่ดินอีกทางหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังรายงานข้อสนเทศของการจัดซื้อที่ดินทุกแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งขนาด ราคา และทำ�เลที่ตั้ง
(Strategic Location)

การประเมินหลักทรัพย์
การประเมินหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินสำ�นักงาน ทรัพย์สินเพื่อขายและทรัพย์สิน
เพื่อการพัฒนา ในปี 2562 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบจำ�นวน 1 บริษัท คือ ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้ของกิจการ
ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
รายได้จำ�แนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงการอาคารชุดพักอาศัย
โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์
รวมรายได้จากการขาย
        อัตราการเติบโต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
โครงการอาคารสำ�นักงาน
โครงการอาคารชุดพักอาศัย
รวมรายได้จากการเช่า
        อัตราการเติบโต
รายได้จากการบริหาร
อัตราการเติบโต
รายได้อื่นๆ **
        ยอดรวมรายได้ทั้งหมด
        อัตราการเติบโต

รายได้ ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้ ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

หน่วย: ล้านบาท
รายได้ ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

6,181.65
2,535.65
8,717.30

61.57 8,611.70
25.25 1,575.55
86.82 10,187.25
  (14.43)

76.20
13.94
90.14
16.83

7,682.07
1,037.70
8,719.77

79.56
10.75
90.31
  (37.07)

6.94
166.07
173.02

6.79
0.07
125.40
1.65
132.19
1.72
30.88
932.81
10.60
14.04
49.64
0.86
100.00 11,301.89
(11.16)

0.06
1.11
1.17
21.89
8.25
18.88
0.44
100.00
17.06

7.31
101.14
108.45

0.08
1.05
1.12
48.05
8.13
16.61
0.44
100.00
(34.10)

1,063.80
86.28
10,040.40

784.64
42.29
9,655.14

** รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ รายได้ยึดจองยึดสัญญา ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และอื่นๆ

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท
รายได้จำ�แนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงการอาคารชุดพักอาศัย
โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์
รวมรายได้จากการขาย
อัตราการเติบโต
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
โครงการอาคารสำ�นักงาน
โครงการอาคารชุดพักอาศัย
รวมรายได้จากการเช่า
อัตราการเติบโต
เงินปันผลรับ
รายได้อื่นๆ **
        ยอดรวมรายได้ทั้งหมด
        อัตราการเติบโต

รายได้ ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้ ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

หน่วย: ล้านบาท
รายได้ ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

6,181.65
1,311.90
7,493.55

79.42
16.85
96.27
(16.51)

8,614.55
361.07
8,975.62

93.92
3.94
97.85
16.79

7,685.09
7,685.09

11.89
164.31
176.19

0.15
2.11
2.26
30.20
0.07
1.40
100.00
(15.14)

11.66
123.67
135.33

0.13
1.35
1.48
21.23
0.67
100.00
16.34

12.23
99.39
111.63

5.22
108.67
7,783.64

61.54
9,172.49

** รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ รายได้ยึดจองยึดสัญญา ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และอื่นๆ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

87.69
7,884.41

97.47
97.47
(40.93)
0.16
1.26
1.42
45.77
1.11
100.00
(40.02)

โครงสร้างรายได้ของกิจการ
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560)
ดำ�เนินการโดย

ลักษณะธุรกิจ

รายได้ปี 2561
รายได้ปี 2560
รายได้ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
- 7,748.16 77.17 9,150.29 80.96 7,827.85 81.07

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในรูปแบบอาคารชุด
พักอาศัย

บริษัท พรสันติ จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 99.99
ในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากอาคารชุด
พักอาศัย

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำ�กัด

บริการบริหารจัดการ
ชุมชนแบบครบวงจร

บริษัท ลุมพินี โปรเจค
บริการบริหาร
มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
งานก่อสร้างโครงสร้าง
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัท ลุมพินี วิสดอม
แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100)
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม บริการงานบริการ
จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท ลุมพินี
ด้านต่างๆ ในชุมชน
พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์
จำ�กัด)
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงการพักอาศัย
สำ�หรับผู้สูงอายุ

หน่วย : ล้านบาท

1,227.33 12.22 1,217.00 10.77 1,039.90 10.77

99.99

654.88 6.52

563.82 4.99

479.49

4.97

63

18.88 0.19

21.85 0.19

7.63

0.08

99.95

391.15 3.90

348.93 3.09

300.27

3.11

25

-

-

-

-

-

-

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด พัฒนาให้เช่าและบริหาร 49.99
โครงการอสังหาริมทรัพย์

-

-

-

-

-

-

* เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมโดยจำ�แนกรายบริษัท

10,040.40 100.00 11,301.89 100.00 9,655.14 100.00

เงินค้างชำ�ระสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
-ไม่มี-

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

67

สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 เผชิญกับสถานการณ์ทท่ี า้ ทาย จากมาตรการกำ�กับดูแลสัดส่วนการปล่อยสินเชือ่ ต่อมูลค่าของสินทรัพย์ (Loan to Value: LTV)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมาตรการดังกล่าว กำ�หนดให้ผซู้ อ้ื บ้านหลังทีส่ อง ทีผ่ อ่ นเงินงวดหลังแรก
มาแล้วเกิน 3 ปี ต้องวางเงินดาวน์รอ้ ยละ 10 ส่วนกรณีทซ่ี อ้ื บ้านหลังทีส่ อง แต่ผอ่ นหลังแรกมาไม่ถงึ 3 ปี ต้องวางเงินดาวน์ขน้ั ตํา่ ร้อยละ 20 จากเดิม
ทีก่ �ำ หนดวงเงินดาวน์ขน้ั ตํา่ ไม่เกินร้อยละ 10 ขณะทีผ่ จู้ ะซือ้ บ้านสัญญาที่ 3 ขึน้ ไปในทุกระดับราคาต้องวางเงินดาวน์ขน้ั ตํา่ ร้อยละ 30 ส่วนผูซ้ อ้ื บ้านราคา
10 ล้านบาทขึน้ ไปในสัญญาแรกต้องวางเงินดาวน์รอ้ ยละ 20 และสัญญาทีส่ องต้องวางเงินดาวน์รอ้ ยละ 30
มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ท้งั โครงการอาคารชุดพักอาศัยและโครงการบ้านพักอาศัย ทำ�ให้การเปิดตัวโครงการ
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 มีแนวโน้มลดลงโดย LPN Wisdom ศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) คาดการณ์วา่ มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 110,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ
442,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 ในส่วนของจำ�นวนหน่วยและลดลงร้อยละ 22 ในส่วนของมูลค่า เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจำ�นวนโครงการ
เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 125,000 หน่วย และมีมลู ค่าประมาณ 569,000 ล้านบาท ในขณะทีม่ ยี อดโอนกรรมสิทธิ์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัยประมาณ 196,000 หน่วย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 จากปี 2561 เป็นส่วนของ
อาคารชุดทีพ่ กั อาศัย จำ�นวน 89,000 หน่วย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 จากปี 2561
นอกจากมาตรการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผลกระทบโดยตรงต่อกำ�ลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 แล้วยังมีภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2562 อีกด้วย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2562 จะมีอตั ราการเติบโตไม่เกินร้อยละ 2.5 ซึง่ ตา่ํ กว่าปี 2561 ทีม่ อี ตั ราการ
เติบโตในอัตราร้อยละ 4.1 เป็นผลมาจากการคาดการณ์การติดลบในภาคส่งออก รวมถึงภาคการท่องเทีย่ วและการลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนชะลอตัว
ผนวกกับภาระหนีค้ รัวเรือนทีย่ งั สูงถึงร้อยละ 79.1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แบ่งเป็นหนีส้ ว่ นบุคคล
สูงสุดร้อยละ 34 หนีท้ อ่ี ยูอ่ าศัยร้อยละ 33 หนีเ้ พือ่ ธุรกิจร้อยละ 18 หนีย้ านยนต์รอ้ ยละ 12 และหนีบ้ ตั รเครดิตร้อยละ 3 ตามลำ�ดับ
จากการสำ�รวจและข้อมูลจากการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ผูก้ มู้ ภี าระหนีร้ วมทุกประเภทสินเชือ่ อยูท่ ่ี 552,499 บาทต่อคน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 46 จากปี 2552 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่งผลให้กำ�ลังซื้อในประเทศลดลง และสถาบันการเงินเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากมาตรการกำ�กับดูแลสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสัดส่วนหนี้ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินขยับเพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 2.95 ในงวด 9 เดือนแรกปี 2561 เป็นร้อยละ 3.01 ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 สัดส่วนหนี้ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ บางส่วนเป็นผล
จากลูกหนีร้ ายใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์และสินเชือ่ ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็ก ทำ�ให้สถาบันการเงินมีการปฏิเสธการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในปี 2562 ถึงร้อยละ 40 สูงกว่าอัตราเฉลีย่ ทีอ่ ยูท่ ร่ี อ้ ยละ 20 ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา
ในขณะเดียวกันกำ�ลังซื้อจากต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดที่กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ให้มีอัตราการเติบโตสูง มีแนวโน้มลดลงในปี 2562
ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุวา่ ในปี 2561 มียอดเงินโอนระหว่างประเทศเพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยทัง้ สิน้ 100,000 ล้านบาท
ในขณะที่ใน 8 เดือนแรก ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 อยูท่ ่ี 30,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 จากยอดโอน 60,000 ล้านบาทในระยะ
เดียวกันของปี 2561 และคาดว่าแนวโน้มการโอนเงินระหว่างประเทศเพือ่ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะไม่เกิน 50,000 ล้านบาทในปี 2562
หรือลดลงร้อยละ 50 เมือ่ เทียบกับปี 2561
จากสถานการณ์ดงั กล่าวทำ�ให้ในช่วงปลายปี 2562 กระทรวงการคลังประกาศมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ 2 มาตรการหลักคือ
มาตรการแรก คือ การปรับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิจ์ ากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01 และค่าธรรมเนียมการจดจำ�นองอสังหาริมทรัพย์
จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.01 สำ�หรับผูซ้ อ้ื บ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
มาตรการที่สอง คือ มาตรการคืนเงินดาวน์ให้กับผู้ซื้อบ้านภายใต้โครงการ “บ้านดี มีดาวน์” เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562-31 มีนาคม
2563 สำ�หรับผู้ซื้อบ้านที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปี ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินแล้วจะได้รับเงินดาวน์
คืน 50,000 บาทต่อราย โดยไม่จำ�กัดราคาบ้าน เป้าหมายอยู่ที่ผู้ซื้อบ้าน 100,000 ราย
มาตรการทั้งสองประการมีส่วนในการกระตุ้นการซื้อและการโอนกรรมสิทธิ์สำ�หรับที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 2 เดือน
สุดท้ายของปี 2562 และมีผลต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2563 แต่ยังไม่สามารถที่จะกระตุ้นยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562
ให้กลับมาเป็นบวกได้ เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการกำ�กับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย กำ�ลังซื้อจากต่างประเทศที่ลดลงไปมากกว่าร้อยละ 50
และ กำ�ลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และความสามารถในการก่อหนี้ที่ลดลง ยังคงมีอิทธิพลต่อกำ�ลังซื้อที่อยู่อาศัย
ของผู้ซื้อในระดับกลาง-ล่าง
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ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทำ�ให้ในปี 2562 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ท้งั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับแผนการเปิดตัวโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ในปี 2562 ลดลงจากเดิมทีว่ างแผนไว้ เพือ่ ลดปริมาณ
สินค้าให้เหมาะสมกับสภาพตลาดโดยรวม โดยเฉพาะชะลอแผนเปิดตัวโครงการอาคารชุดในบางทำ�เล และหันมาให้ความสำ�คัญกับโครงการในแนวราบ
มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากทีผ่ ลการดำ�เนินงานในช่วง 9 เดือน ปี 2562 ของบริษทั อสังหาริมทรัพย์แต่ละบริษทั ปรับตัว
ลดลงเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
ขณะทีบ่ ริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2562 จากเดิมทีว่ างไว้ 9 โครงการ มูลค่า 12,200 ล้านบาท
เป็น 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยจำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพีนี วิลล์ สุขมุ วิท
101/1-ปุณณวิถี มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท และ โครงการลุมพีนี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย
ในรูปแบบบ้านแฝดจำ�นวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพีนี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดยเลือ่ นเปิดอีก 6 โครงการ
ไปในปี 2563 และเน้นนโยบายเร่งระบายสินค้าทีม่ อี ยูใ่ นตลาดออกไปแทนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึง่ หลังของปี 2562
และในห้ ว งเวลาที่ต ลาดมี การปรั บ ตั ว บริ ษัท ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การสร้ า งการรั บ รู้แ ละความเข้ า ใจในแบรนด์ ข องบริ ษัท โดยเปิ ด ตั ว แคมเปญ
“ความพอดี ที่ดีกว่า” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าถึงแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการหลังการขายของบริษัทที่สร้างคุณค่าในการอยู่อาศัย
ให้กับลูกค้าภายใต้การพัฒนาโดยยึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงสื่อสารความพร้อมขององค์กรในฐานะที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ทีม่ คี วามพร้อมในทุกด้าน ทัง้ การก่อสร้าง การออกแบบ และการให้บริการหลังการขาย การดูแลและบริหารชุมชนอย่างมืออาชีพ รวมทัง้ ความใส่ใจ
ในรายละเอียดของการอยูอ่ าศัยของลูกค้า ภายใต้กรอบของความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิม่ การรับรูข้ องลูกค้าต่อสินค้า
และบริการของบริษทั ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของการตัดสินใจซือ้ สินค้ากับองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นการสร้างคุณค่าให้กบั สินค้า (Product Value) เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยูเ่ พือ่ ทุกวัย” แทนการแข่งขันใน
เรือ่ งของราคา

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สภาวะการแข่งขันปี 2562
ปี 2562 เป็นปีทธี่ รุ กิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัยทีก่ ระทบต่อกำ�ลังซือ้ ทัง้ จากภายในและต่างประเทศ ทำ�ให้ตลาดมีการแข่งขัน
ที่รุนแรง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ในปี 2562 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นำ�กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาและมาตรการกระตุ้นกำ�ลังซื้อ
ด้วยการจัดแคมเปญทางการตลาดอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของปี 2562 ก่อนทีม่ าตรการ LTV จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562
ทำ�ให้ยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจำ�นวนสูงถึง 47,770 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ
133,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.45 และร้อยละ 19.26 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
จากการสำ�รวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ของปี 2562 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงโดยมีจำ�นวนการ
โอนกรรมสิทธิ์เพียง 40,442 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 121,368 ล้านบาท ลดลงทั้งจำ�นวนและมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 18.9 และร้อยละ 16.5 ตาม
ลำ�ดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ของปี 2562 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ เป็นผลจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเคหะ
ชุมชนและบ้านเอือ้ อาทรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำ�นวน 13,984 หน่วย จากปกติที่ กคช. มียอดโอนกรรมสิทธิ์
บ้านเฉลี่ยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่เกิน 10,000 หน่วยต่อไตรมาส ทำ�ให้ในไตรมาส 3 ปี 2562 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลสูงถึง 53,936 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 และมีมูลค่า 146,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6
เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561
จากการสำ�รวจข้อมูลโดย LPN Wisdom หรือ ศูนย์วิจัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) พบ
ว่า มีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในปี 2562 ประมาณ 110,000 หน่วย เป็นส่วนของอาคารชุดพักอาศัยประมาณ 65,000 หน่วย โดยลดลงประมาณร้อยละ 8 จากจำ�นวน 71,000 หน่วย
ที่เปิดตัวในปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด และมีบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ประมาณ 45,000 หน่วย
โดยลดลงประมาณร้อยละ 6 จากจำ�นวนหน่วยเปิดตัวประมาณ 48,000 ในปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของโครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมด
เมือ่ พิจารณาดูสดั ส่วนการเปิดตัวระหว่างโครงการบ้านพักอาศัยและโครงการอาคารชุดพักอาศัยแล้วจะพบว่าในช่วง 3-4 ปีทผ่ี า่ นมานัน้ ผูป้ ระกอบการหัน
มาเพิม่ การเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยมากขึน้ จากสัดส่วนร้อยละ 35 ในปี 2559 จนถึงร้อยละ 41 ในปี 2562 และมีแนวโน้มจะเพิม่ สัดส่วนโครงการบ้าน
พักอาศัยมากขึน้
ตารางเปรียบเทียบโครงการทีพ่ กั อาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี 2556-2562
ประเภท
อาคารชุดพักอาศัย
โครงการบ้านพักอาศัย

2556
67%
33%

2557
68%
32%

2558
60%
40%

2559
65%
35%

2560
62%
38%

2561
61%
39%

2562
59%
41%

ทีม่ า : LPN Wisdom และ Agency for Real Estato Afrairs

หากพิจารณาในมิตริ าคาขายของโครงการอาคารชุดพักอาศัยทีเ่ ปิดตัวใหม่ในปี 2562 โดยแบ่งออกเป็นตํา่ กว่า 1 ล้านบาท 1-3 ล้านบาท 3-5 ล้านบาท
และมากกว่า 5 ล้านบาท อาคารชุดพักอาศัยในทีร่ ะดับราคา 1-3 ล้านบาทต่อหน่วย เป็นระดับราคาทีม่ กี ารเปิดตัวมากทีส่ ดุ ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 54 จากจำ�นวนโครงการทีเ่ ปิดตัวทัง้ หมด รองลงมาคือระดับราคา 3-5 ล้านบาทต่อหน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 และ ราคามากกว่า 5 ล้านบาทต่อ
หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
ตารางเปรียบเทียบโครงการทีพ่ กั อาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี 2556-2562
ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต
มากกว่า 5 ล้านบาท
3-5 ล้านบาท
1-3 ล้านบาท
ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท

2556
8%
10%
70%
12%

2557
9%
16%
62%
13%

2558
15%
15%
57%
13%

2559
14%
17%
54%
15%

2560
15%
21%
63%
1%

2561
22%
28%
46%
4%

หมายเหตุ: * หน่วยทีม่ รี าคาตํา่ กว่า 1 ล้านบาท มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญมาจากการตอบรับโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทีม่ า : LPN Wisdom
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2562
15%
19%
54%
13%*

ขณะทีม่ ยี อดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 อยูท่ ป่ี ระมาณ 189,000 หน่วย มูลค่าประมาณ 534,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 และร้อยละ 8 ตามลำ�ดับ
เมือ่ เทียบกับปี 2561 เป็นผลจากการโอนกรรมสิทธิห์ อ้ งชุดในโครงการเคหะ ชุมชนและบ้านเอือ้ อาทรของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จำ�นวน 13,984 ยูนติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.92 ของจำ�นวนยูนติ ที่โอนกรรมสิทธิท์ ง้ั หมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในไตรมาส 3
ของปี 2562 และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิแ์ ละจดจำ�นอง รวมทัง้ โครงการ “บ้านดีมดี าวน์” ทีร่ ฐั บาลประกาศใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2562 ทีก่ ระตุน้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงปลายปี 2562 ทำ�ให้ภาพรวมของยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 ขยับสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2561
ยอดโอนกรรมสิทธิท์ อ่ี ยูอ่ าศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2558-2562*
ที่อยู่อาศัย (หน่วย)
มูลค่า (ล้านบาท)

2558
196,642
485,055

2559
175,375
444,113

2560
163,468
427,729

2561
182,613
492,060

2562
189,000
534,000

หมายเหตุ : *ประมาณการ
ทีม่ า : กรมทีด่ นิ , LPN Wisdom

ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว บริษทั อสังหาริมทรัพย์ทง้ั ทีจ่ ดทะเบียนเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั อสังหาริมทรัพย์ที่
ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่างปรับลดจำ�นวนโครงการเปิดใหม่ในปี 2562 จากรายงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 16 บริษัท พบว่าทั้ง 16 บริษัท ลดจำ�นวนโครงการเปิดใหม่จากแผนเดิม 290 โครงการมูลค่า
440,000 ล้านบาท ลดลงเหลือ 237 โครงการ มูลค่า 370,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั อสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางด้านราคา เพือ่ กระตุน้ การซือ้ ทัง้ โครงการเก่าทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การขายเพือ่ ลดจำ�นวนสินค้าคงเหลือ (Inventory) และโครงการเปิดขายใหม่ ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินของบริษทั อสังหาริมทรัพย์ทางด้านการตลาดสูงขึน้
ทำ�ให้ความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Net Profit Margin) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งปรับตัวลดลงในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยมีความสามารถในการทำ�กำ�ไรเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 15 ในปี 2562 ลดลงประมาณร้อยละ 2 เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 17 ในปี 2561
ทัง้ นี้ จากจำ�นวนอาคารชุดพักอาศัยทีเ่ ปิดตัวใหม่ทง้ั หมดในปี 2562 รวม 65,000 หน่วยนัน้ เป็นส่วนของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
804 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.23 ของจำ�นวนอาคารชุดพักอาศัยทีเ่ ปิดตัวใหม่ทง้ั หมดของปี 2562
ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการเร่งระบายสินค้าคงเหลือและรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัยเพื่อพร้อมรับ
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเช่นเดียวกับวิกฤติที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยยังคงรักษาระดับรายได้และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ให้อยู่ในสภาวะทรงตัว
ตารางแสดงจำ�นวนส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดพักอาศัยตัวใหม่ปี 2556-2562
2562
2561
2559
2557
2560
2558
จำ�นวนหน่วยเปิดตัวใหม่
2556
65,500
70,367
57,699
78,894
70,553
60,017
จำ�นวนรวม (ยูนิต)
83,558
804
3,542
7,628
10,386
5,460
4,480
บริษัท (ยูนิต)
10,753
1.2
5
13
13
8
7
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั (%)
13
ทีม่ า : LPN Wisdom

ขณะที่โครงการพักอาศัยพร้อมทีด่ นิ ประเภท บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ เปิดตัวในปี 2562 ประมาณ 45,000 หน่วย โดยบริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) มีโครงการทีเ่ ปิดตัวใหม่ 3 โครงการในจำ�นวนรวม 428 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.95 ของโครงการ
บ้านพักอาศัยพร้อมทีด่ นิ ทีเ่ ปิดตัวใหม่ในปี 2562
ตารางแสดงจำ�นวนส่วนแบ่งการตลาดประเภทบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ปี 2560-2562
2562
2561
จำ�นวนหน่วยเปิดตัวใหม่
2560
45,000
44,700
จำ�นวนรวม
50,700
428
248
บริษัท
767
0.95%
0.55%
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท
1.5%
ทีม่ า : LPN Wisdom
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

เปิดเผย โปร่งใส
งบการเงินรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการ
เงินทีป่ รากฏในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำ�ปี
ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ�
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในด้าน
ความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน โดยจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ อย่ า งเพี ย งพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งคำ�อธิบาย
และการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มีกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 4 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายขันธ์ชัย วิจักขณะ และนายเกริก วณิกกุล
โดยมีกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายเกริก วณิกกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในด้านบัญชีและการเงิน ทำ�หน้าที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในแบบรายงาน
56-1 และรายงานประจำ�ปี 2562 แล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเห็ นว่ า ระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำ�หรับปี 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ”)
และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
1. การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำ�นวนเงินทีม่ สี าระสำ�คัญมากทีส่ ดุ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุม่ บริษทั มีจ�ำ นวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำ�นวนมากและมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทัง้ การให้สว่ นลดพิเศษ
เพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทว่าสอดคล้อง
กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีก่ ลุม่ บริษทั ออกแบบไว้
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
โดยเฉพาะรายการบัญชีทท่ี �ำ ผ่านใบสำ�คัญทัว่ ไป
• สุม่ ตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาขายของกลุม่ บริษทั และสอดคล้องกับนโยบาย
การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษทั
• สุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีและช่วงใกล้สน้ิ รอบระยะเวลาบัญชี
• สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอื่น ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไปหรือไม่
• สุม่ ตรวจสอบรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรว่าบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่
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2. การแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จำ�นวน 9,429.68 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 9,089.96 ล้านบาท) ซึง่ เป็นจำ�นวนทีม่ นี ยั สำ�คัญในงบการเงิน ได้ถกู แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํา่ กว่า ซึง่ โครงการบางโครงการของบริษทั เป็นโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่มจี �ำ นวนยูนติ มากอาจได้รบั ผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือตามวิธรี าคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะรับแล้วแต่มลู ค่าใดจะตาํ่ กว่าต้องใช้ดลุ ยพินจิ
และประมาณการที่สำ�คัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำ�คัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณในการ
ให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมุติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผล
ต่อการแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากประมาณค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ โดย
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายที่จะผลักดันการขายให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจที่สำ�คัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต
• เปรียบเทียบราคาขายของบริษทั กับราคาขายของคูแ่ ข่งทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึง่ เชือ่ ได้วา่ พืน้ ที่ใกล้เคียงดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ
• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจุบัน
• ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
3. การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 10 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 จำ�นวน 1,928.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 1,985.61 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญในงบการเงิน โดยมูลค่า
ตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตํ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มีการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำ�นวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ดุลยพินิจ
ของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย
• พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของแต่ละหน่วย
• วิเคราะห์และสุ่มทดสอบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่
• ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มี ความขั ด แย้ ง ที่ มี ส าระสำ � คั ญ กั บ งบการเงิ น หรื อ กั บ ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า หรื อ ปรากฏว่ า มี การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้บู ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ จัดทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่
บริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ทีท่ �ำ ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำ�หรับปี 2561 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ”)
และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และผลการดำ�เนินงานรวม และผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
1. การแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จำ�นวน 7,684.91 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 7,269.15 ล้านบาท) ซึง่ เป็นจำ�นวนทีม่ นี ยั สำ�คัญในงบการเงิน ได้ถกู แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ซึ่งโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มีจำ�นวนยูนิตมากอาจได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทีส่ ถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึน้ ในการให้สนิ เชือ่ รายย่อย (ผูซ้ อ้ื ) ทีม่ คี วามต้องการซือ้ อสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือตามวิธรี าคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะรับแล้วแต่มลู ค่าใดจะตํา่ กว่าต้องใช้ดลุ ยพินจิ
และประมาณการทีส่ �ำ คัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึง่ ดุลยพินจิ ทีส่ �ำ คัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตัง้ ราคาขาย การประมาณในการให้สว่ นลด
หรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมุติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลต่อการแสดง
มูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากประมาณค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ โดย
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายที่จะผลักดันการขายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีฝ่ า่ ยบริหารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินจิ ทีส่ �ำ คัญของฝ่ายบริหารเกีย่ วกับราคาทีค่ าดว่าจะขายในอนาคต
• เปรียบเทียบราคาขายของบริษทั กับราคาขายของคูแ่ ข่งทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึง่ เชือ่ ได้วา่ พืน้ ที่ใกล้เคียงดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผูซ้ อ้ื
• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบนั
• ตรวจสอบราคาขายของยูนติ ทีข่ ายได้แล้วทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วข้อง
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2. การแสดงมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9 และข้อ 6.2 บริษทั และบริษทั ย่อยมีทดี่ นิ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 จำ�นวน 943.10 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 908.70 ล้านบาท ) ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญในงบการเงิน และมีบางโครงการรอ
พัฒนาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่าตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตํ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหาร
จะจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำ�นวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด
และการใช้ดุลยพินิจของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา โดย
• พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาแต่ละโครงการ
• ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการวัดมูลค่าของผู้บริหาร
• ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ในสำ�นักงาน
เดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี ้บู ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ จัดทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี ได้รับจนถึงวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ทท่ี �ำ ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำ�หรับปี 2560 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ี

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
1. การแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จำ�นวน 5,495.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 5,035.09 ล้านบาท) ซึง่ เป็นจำ�นวนทีม่ นี ยั สำ�คัญในงบการเงิน ได้ถกู แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ซึ่งโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มีจำ�นวนยูนิตมากอาจได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ที่มีความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะรับแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ตาํ่ กว่า ต้องใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทีส่ �ำ คัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึง่ ดุลยพินจิ ทีส่ �ำ คัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วยการตัง้ ราคาขาย
การประมาณในการให้สว่ นลดหรือวิธกี ารส่งเสริมการขายทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึง่ ข้อสมมุตฐิ านทีฝ่ า่ ยบริหารใช้ในเรือ่ ง
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากประมาณค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี)
ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ โดย
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายที่จะผลักดันการขายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจที่สำ�คัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต
• เปรียบเทียบราคาขายของบริษัทฯ กับราคาขายของคู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งเชื่อได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ซื้อ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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• ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจุบัน
• ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
2. การแสดงมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.8 และข้อ 6.2 บริษทั และบริษทั ย่อยมีทดี่ นิ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จำ�นวน 932.58 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 898.17 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญในงบการเงินและมีบางโครงการ
รอพัฒนาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่าตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ซึง่ ผูบ้ ริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้
ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตํ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มี
การประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำ�นวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้
ดุลยพินิจของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา โดย
• พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาแต่ละโครงการ
• ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการวัดมูลค่าของผู้บริหาร
• ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
• ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง
หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า อย่ า งไรก็ ตาม เหตุ การณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้
กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย สำ � คั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายในหากข้ า พเจ้ า ได้ พ บในระหว่ า ง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ ในการกำ�กับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

( นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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งบการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
3.2 501,301,887.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.3
เงินลงทุนชัว่ คราว
3.4, 5 326,164,562.86
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
8.2
69,000,000.00
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 3.5, 6.1 9,614,331,892.93
3.6, 7 9,429,682,923.41
สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
สิทธิการเช่า		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

282,089,399.91
306,316,302.10
698,000,000.00
7,686,936,972.24
7,269,146,443.69

68,320,469.57
3.7, 8.3
21,680,800.00
3.8, 9
3.9, 6.2 648,735,605.66
3.11, 10 1,928,086,452.10
3.12, 11 285,957,874.04
32,763,266.27
3.13
11,509,505.91
3.14, 12
3.10, 13 194,162,892.90
3.17, 14 152,385,853.60

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

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

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

56,551,824.33
132,711,852.75
3,532,866,397.13

58,899,771.70
135,409,108.45
3,464,650,080.26

91,795,284.65
3,784,813,066.44

99,020,029.85
3,697,167,650.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

374,405,343.72
192,665,360.44
725,000,000.00
7,817,346,909.33
9,089,959,656.01

19,940,481,266.99 17,785,556,510.63 18,199,377,269.50 16,242,489,117.94

รวมสินทรัพย์
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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

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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

15
16
8.5

3,468,423,284.82
1,844,867,002.15
-

2,629,157,087.84
2,289,535,507.89
-

3,076,297,784.82
1,623,756,467.68
263,800,000.00

2,294,586,699.84
2,078,351,997.64
148,000,000.00

17

7,214,344.53
123,804,001.00

616,919,888.82
152,707,387.14

6,594,639.04
118,757,634.64

616,398,986.61
137,910,459.42

5,444,308,632.50

5,688,319,871.69

5,089,206,526.18

5,275,248,143.51

271,299,968.66
17,377,250.76
4,148,000,000.00

281,767,582.90
15,225,925.38
9,159,900.00
1,980,000,000.00

271,299,968.66
15,799,602.01
4,148,000,000.00

281,767,582.90
13,979,892.23
1,980,000,000.00

363,174,870.00

274,361,082.00

123,238,621.00

94,257,960.00

34,611,261.07
35,476,426.52
4,869,939,777.01

31,039,757.08
35,694,981.31
2,627,249,228.67

34,294,857.07
26,188,669.28
4,618,821,718.02

30,723,353.08
26,260,240.44
2,426,989,028.65

10,314,248,409.51

8,315,569,100.36

9,708,028,244.20

7,702,237,172.16

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
การเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
18
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าเช่า		
3.16, 19
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน		
20
เงินกูย้ มื ระยะยาว 		
21
หุน้ กู		
้
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสำ�หรับ
3.21.2, 22
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ 		
เงินมัดจำ�ค่าเช่าและบริการ
อืน่ ๆ
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้ 		
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จำ�นวน 1,475,698,768 หุน้
		 มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้ว
หุน้ สามัญ จำ�นวน 1,475,698,768 หุน้
		 มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
25
หุน้ ทุนซือ้ คืน		
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 		
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืน		
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
8.3
การถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
กำ�ไรสะสม		
จัดสรรแล้ว
27.1
		 สำ�รองตามกฎหมาย
27.2
		 สำ�รองสำ�หรับหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯซือ้ คืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
		 เผือ่ ขาย
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่		
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

1,475,698,768.00

1,475,698,768.00

1,475,698,768.00

1,475,698,768.00

1,475,698,768.00
(142,107,790.01)
441,807,166.00
39,061,748.24

1,475,698,768.00
(37,679,551.07)
441,807,166.00
39,061,748.24

1,475,698,768.00
(142,107,790.01)
441,807,166.00
39,061,748.24

1,475,698,768.00
(37,679,551.07)
441,807,166.00
39,061,748.24

10,185,884.82

15,461,429.47

-

-

148,000,000.00
148,000,000.00
148,000,000.00
148,000,000.00
142,107,790.01
142,107,790.01
37,679,551.07
37,679,551.07
11,020,756,081.50 10,777,166,758.70 10,171,849,769.50 10,129,121,994.01
(255,360.00)
(255,360.00)
3,729,920.00
3,729,920.00
13,135,254,288.56 12,900,925,790.41 12,276,162,091.74 12,237,419,596.25
23,844,966.05
33,711,700.12
13,159,099,254.61 12,934,637,490.53 12,276,162,091.74 12,237,419,596.25
23,473,347,664.12 21,250,206,590.89 21,984,190,335.94 19,939,656,768.41

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขาย		
รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขาย		
ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ		
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

8,717,303,590.73 10,187,252,876.33
173,016,392.46
132,189,249.57
1,063,803,959.85
932,806,772.74
9,954,123,943.04 11,252,248,898.64

7,493,550,649.69
176,194,058.48
7,669,744,708.17

8,975,619,059.00
135,332,696.26
9,110,951,755.26

(5,954,242,020.12) (7,059,971,202.65) (5,237,195,357.02) (6,344,376,658.07)
(108,968,206.41)
(91,259,578.02) (118,997,881.55) (109,869,212.49)
(690,524,614.60) (622,156,912.22)
  (6,753,734,841.13) (7,773,387,692.89)   (5,356,193,238.57)   (6,454,245,870.56)

กำ�ไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ดอกเบีย้ รับ		
เงินปันผลรับ		
รายได้จากการเปลีย่ นแปลงสัญญา
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ
กำ�ไรจากการกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สนิ
อืน่ ๆ		
รวมรายได้อน่ื

3,200,389,101.91

3,478,861,205.75

2,313,551,469.60

2,656,705,884.70

5,325,806.48
2,000,000.00
58,645,260.35
9,340,739.60
10,968,578.17
86,280,384.60

7,622,988.25
24,133,595.44
11,768,402.02
6,118,629.30
49,643,615.01

31,254,458.88
5,224,000.00
57,667,510.35
9,303,987.34
10,441,557.09
113,891,513.66

19,949,348.26
23,718,587.02
11,768,402.02
6,100,068.24
61,536,405.54

ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร		
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร		
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน 			
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

(670,116,310.94)
(933,864,969.38)
(78,261,614.47)
(13,090,564.68)
(4,316,489.96)

(780,715,674.49)
(892,559,248.50)
(93,356,428.16)
(16,428,347.00)
(2,742,034.81)

(590,150,797.47)
(439,069,789.06)
(48,533,405.48)
(13,021,564.68)
(31,424,518.61)

(698,881,952.93)
(443,516,384.91)
(64,451,871.87)
(16,407,347.00)
(1,260,216.13)

(6,340,865.43)
1,580,678,671.65
(320,615,995.03)
1,260,062,676.62

(76,815.09)
1,742,626,272.71
(369,497,212.66)
1,373,129,060.05

1,305,242,907.96
(265,791,463.93)
1,039,451,444.03

1,493,724,517.40
(322,629,598.38)
1,171,094,919.02

33

8.3
3.17, 14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
หมายเหตุ

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
		 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ �ำ หนดไว้
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี-สุทธิจากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การปันส่วนกำ�ไร
		 ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่		
		 ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสีย
			 ที่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม
การปันส่วนกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสีย
		 ที่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุน้
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
จำ�นวนหุน้ ถัวเฉลีย่

3.20
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งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

(3,985,280.00)

(3,014,080.00)

(3,985,280.00)

(3,014,080.00)

(37,278,832.80)
(41,264,112.80)
1,218,798,563.82

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

(18,762,868.80)
(22,748,148.80)
1,016,703,295.23

(3,014,080.00)
1,168,080,839.02

1,256,037,842.07

1,367,270,011.49

1,039,451,444.03

1,171,094,919.02

4,024,834.55
1,260,062,676.62

5,859,048.56
1,373,129,060.05

1,039,451,444.03

1,171,094,919.02

1,217,564,842.54

1,364,255,931.49

1,016,703,295.23

1,168,080,839.02

1,233,721.28
1,218,798,563.82

5,859,048.56
1,370,114,980.05

1,016,703,295.23

1,168,080,839.02

0.86
1,455,372,984

0.93
1,475,570,662

0.71
1,455,372,984

0.79
1,475,570,662
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
1,580,678,671.65
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์
81,184,610.00
พนักงาน
หนีส้ ญู และ (โอนกลับ) หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ด�ำ เนินงานและสินทรัพย์ลงทุน
และค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ สิทธิการเช่า 83,828,327.95
4,316,489.96
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
(2,000,000.00)
เงินปันผลรับ
(3,624,820.00)
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการขายเงินลงทุน
(1,495,931.54)
โอนกลับค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
142,791.75
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ
1,870,968.50
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายทรัพย์สนิ สูญหาย/บริจาค
6,340,865.43
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
1,751,241,973.70
ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน
สินทรัพย์จากการดำ�เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
78,356,176.83
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
(2,830,479.54)
ลูกหนีแ้ ละลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(2,092,751,519.64)
สินค้าคงเหลือ
182,322,865.17
ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
(6,074,677.49)
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน
8,499,303.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
(1,832,478,331.23)
สินทรัพย์จากการดำ�เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
หนีส้ นิ จากการดำ�เนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าเช่า
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
					 หนีส้ นิ จากการดำ�เนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำ�เนินงาน
					 จ่ายดอกเบีย้
					 รับคืนภาษีเงินได้
					 จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(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)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

1,742,626,272.71 1,305,242,907.96 1,493,724,517.40

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

26,387,313.00
-

9,332,689.00
257,283.03

77,136,698.01 65,207,626.85
1,260,216.13
31,424,518.61
(5,224,000.00)
(3,624,820.00)
(77,072.21) (11,850,731.23)
145,014.98
1,731,415.89
-

1,839,396,589.13 1,432,996,961.26 1,558,076,616.16
42,374,832.36 116,499,378.58 69,006,994.50
(68,287.68) (2,828,777.06) (2,211,334.16)
(2,291,719,677.96) (2,170,288,491.76) (2,336,496,350.02)
2,154,125,733.57 373,488,501.34 2,428,208,295.99
(2,493,610.60) (1,867,626.12)
2,949,010.48
9,092,371.32
2,951,620.48
(94,829,389.83) (1,675,904,643.70) 161,456,616.79
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)

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 (มหาชน) และ บริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
(10,000,000.00) (92,464,877.60)
เงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน
44,102,812.02
เงินสดรับจากตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงินครบกำ�หนด
167,899,115.28
(22,000,000.00)
เงินลงทุนอืน่
- (22,000,000.00)
23,624,820.00
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอืน่
23,624,820.00
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง (35,000,000.00) 52,000,000.00 (27,000,000.00) (158,000,000.00)
(49,999,900.00) (24,750,000.00) (63,399,900.00) (24,750,000.00)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
- (18,918,750.00)
สิทธิการเช่า
- (18,918,750.00)
2,000,000.00
รับเงินปันผล
5,224,000.00
(157,977.59) (32,897,692.47)
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(157,977.59) (32,897,692.47)
(44,685,567.89) (15,330,369.67) (42,740,034.74) (12,646,010.87)
ซือ้ สินทรัพย์ถาวร
(666,630.20) (3,947,961.36)
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
(586,730.20) (3,676,441.36)
1,181,137.11
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
2,989,994.94
1,153,702.06
2,989,994.94
1,391,762.32 36,173,128.65
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
36,173,128.65
1,391,762.32
272,629.75 22,607,655.77
เงินฝากติดภาระคํา้ ประกัน
(89,936,914.48) 93,360,243.54 (124,490,358.15) (211,725,771.11)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(7,288,915.02) (9,286,288.27)
รับ (คืน) เงินเบิกเกินบัญชี
(7,288,915.02) (9,286,288.27)
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 115,800,000.00 148,000,000.00
20,272,111,100.00 5,180,000,000.00 19,859,000,000.00 5,180,000,000.00
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(19,425,555,988.00) (6,615,516,112.00) (19,070,000,000.00) (6,479,230,000.00)
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
50,000,000.00 244,228,200.00
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
(59,169,900.00) (269,716,340.00)
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว
2,168,000,000.00 980,000,000.00 2,168,000,000.00 980,000,000.00
รับเงินจากการจำ�หน่ายหุ้นกู้
(610,000,000.00) (390,000,000.00) (610,000,000.00) (390,000,000.00)
คืนเงินหุ้นกู้ครบกำ�หนด
(8,850,468.91) (8,389,885.10)
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(8,229,637.79) (7,650,229.19)
(104,428,238.94) (37,679,551.07) (104,428,238.94) (37,679,551.07)
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
(876,508,560.80) (811,606,662.40) (873,532,560.80) (811,606,662.40)
จ่ายเงินปันผล		
1,398,309,028.33 (1,737,966,638.84) 1,469,320,647.45 (1,427,452,730.93)
			 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
113,585,422.13 31,256,774.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
71,672,014.52
92,315,943.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

387,716,465.66 356,459,691.49
501,301,887.79 387,716,465.66

282,089,399.91
374,405,343.72

210,417,385.39
282,089,399.91

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ส่วนของบริษัทใหญ่

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี
สำ�รองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทำ�ให้สัดส่วน
การถือหุ้นเปลี่ยน
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี
สำ�รองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำ�ไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืน

1,475,698,768.00 441,807,166.00
26.3
26.4
1,475,698,768.00 441,807,166.00

39,061,748.24
39,061,748.24

(37,679,551.07)
(37,679,551.07)

15,461,429.47
15,461,429.47

26.1
26.2
1,475,698,768.00 441,807,166.00

- (104,428,238.94)
39,061,748.24   (142,107,790.01)

(5,275,544.65)
10,185,884.82

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี
สำ�รองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี
สำ�รองหุ้นสามัญซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

26.3
26.4

26.1
26.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืน

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

(37,679,551.07)
(37,679,551.07)
(104,428,238.94)
  (142,107,790.01)

(บาท)

สำ�รองตามกฎหมาย

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองสำ�หรับหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ คืน

ยังไม่ได้จัดสรร

148,000,000.00
148,000,000.00

37,679,551.07
37,679,551.07

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

148,000,000.00

104,428,238.94
142,107,790.01

กำ�ไร (ขาดทุน)
รวมส่วนของ
จากการวัดมูลค่า
ผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย
บริษัทใหญ่
6,744,000.00 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)
(3,014,080.00)
(3,014,080.00)
1,364,255,931.49
3,729,920.00 12,900,925,790.41

(104,428,238.94)
(290,833,613.60)
(582,698,947.20)
1,256,037,842.07
(34,487,719.53) (3,985,280.00)
1,221,550,122.54 (3,985,280.00)
11,020,756,081.50   (255,360.00)

(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

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม

รวม

27,852,651.56
5,859,048.56
5,859,048.56
33,711,700.12

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

(8,124,455.35)
(2,976,000.00)
4,024,834.55
(2,791,113.27)
1,233,721.28
23,844,966.05

(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

(บาท)
จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

สำ�รองตามกฎหมาย

สำ�รองสำ�หรับหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน

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

37,679,551.07
37,679,551.07
104,428,238.94
142,107,790.01

ยังไม่ได้จัดสรร
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

กำ�ไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
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)

รวม
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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. การดำ�เนินงานของบริษัท

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2537
ธุรกิจหลักของบริษทั คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานทีต่ งั้ ของบริษทั 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินและนำ�เสนองบการเงิน

2.1
		
		
		
		
		
		
		
2.2
		

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม
พ.ศ. 2544 เรื่องการจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544
โดยรูปแบบการนำ�เสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำ�คัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินของบริษทั จัดทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการทีเ่ ปิดเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ดังนี้
อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ
2562 2561

บริษัทย่อย
บริษทั พรสันติ จำ�กัด
บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด
บริษทั แอล พี ซี วิสาหกิจ เพือ่ สังคม จำ�กัด
บริษทั ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชน่ั จำ�กัด

99.99
99.99
63.00
99.95
63.00

ประเภทธุรกิจ

99.99 อสังหาริมทรัพย์
99.99 ให้บริการ
52.00 ให้บริการ
99.95 ให้บริการ
52.00 ให้บริการ

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ
บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ
บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ
บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ
บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ลุมพินี
โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100)

บริษัทย่อย
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จำ�กัด
บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

25.00 25.00 ให้บริการ
49.99 0.00 อสังหาริมทรัพย์

บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม

การรวมธุรกิจ
บริษทั บันทึกบัญชีส�ำ หรับการรวมธุรกิจตามวิธซี อื้ เมือ่ การควบคุมถูกโอนไปยังกลุม่ บริษทั ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอำ�นาจในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น
ในการพิจารณาอำ�นาจในการควบคุม บริษัทต้องนำ�สิทธิ ในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการ คือวันที่อำ�นาจ
ในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำ�หนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำ�นาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันซือ้ โดยวัดจากมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนที่โอนให้ ซึง่ รวมถึงการรับรูค้ �ำ นวณส่วนได้เสียที่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่บริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำ�ระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทร่วม
บริ ษั ท ร่ ว มเป็ น กิ จ การที่ บ ริ ษั ท มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ โดยมี อำ � นาจเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ น
และการดำ�เนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ บริษัทเปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้อง
กับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อ�ำ นาจเหนือกิจการนัน้ ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทั
ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ณ วันที่วันซื้อกิจการบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ซื้อการเปลี่ยนแปลงส่วน
ได้เสียในบริษัทย่อย ที่ไม่ทำ�ให้บริษัทสูญเสียอำ�นาจ การควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำ�รายการภายหลังการรับ
รู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุน และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทจะถูกบันทึกในงบการ
เงินรวมจนถึงวันที่บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญหรือการควบคุมร่วม
การสูญเสียความควบคุม
เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้
ในกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
2.3 รายการบัญชีระหว่างกัน
		 ในการจัดทำ�งบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำ�คัญได้ตัดออกในการทำ�งบการเงินรวมแล้ว
2.4 งบการเงินรวมนี้จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดำ�เนินงานรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
		 จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำ�กัดด้านลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่าง
		 กันในบรรดาบริษัทย่อยที่นำ�งบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม
2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยหลายข้อกำ�หนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
		 ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
		 บริษัทและบริษัทย่อยกำ�หนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมี
		 ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำ�คัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
		 ทางด้านการเงิน
		 กลุม่ ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าทีม่ นี ยั สำ�คัญอย่างสมํา่ เสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจาก
		 บุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคากลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม
		 ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
		 ทางการเงินอย่างเหมาะสม
		 ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำ�คัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย
		 เมือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ บริษทั และบริษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ มูลค่ายุตธิ รรม
		 เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
		 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
		 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
			 นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
		 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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			 หากข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีแ่ ตกต่างกัน การวัดมูลค่า
			 ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสำ�คัญ
			 สำ�หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
			 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอน
			 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
			 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.8 และข้อ 9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
			 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28 เครื่องมือทางการเงิน
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
		 ในระหว่างงวด บริษทั และบริษทั ย่อยได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
		 (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำ�นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
		 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง หรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
		 ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
		 กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ไี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั
		 และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซง่ึ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า				
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์				
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ก�ำ หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอน สำ�หรับการรับรูร้ ายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจำ�นวน
เงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการที่ได้สง่ มอบให้แก่ลกู ค้า และกำ�หนดให้กจิ การต้อง
ใช้ดลุ ยพินจิ และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขัน้ ตอน
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ี กิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ ทัง้ นีก้ ารนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาใช้ไม่มผี ลกระทบต่อกำ�ไรสะสมต้นปี 2562
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2.7
		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรังปรุง
ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เน้นการอธิบาย
ให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดังต่อไปนีท้ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หลักการสำ�คัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำ�นวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผน
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำ�นวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ�ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าการนำ�มาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัทและบริษัทย่อยต้อง
		 วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์
		 ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง
		 ของเงินลงทุนใดผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต-บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทาง
		 การเงินโดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการอย่างง่าย
		 ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำ�หรับลูกหนี้การค้า
		 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินหากนำ�มาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
		 มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า ได้ก�ำ หนดหลักการสำ�หรับการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การนำ�เสนอและการเปิดเผย
ข้อมูลของสัญญาเช่า ซึง่ กำ�หนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ สำ�หรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า การบัญชีสำ�หรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลใช้บังคับ
ในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น

3. สรุปนโยบายบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		
บริษัท รับรู้รายได้ตามสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าเมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นโดยรายได้จากการขายสินค้า (อาคารชุด
				และบ้านพร้อมที่ดิน) รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนอำ�นาจควบคุมของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้อง
				ในการบริหารหรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามสัญญา
				หลังหักส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่างๆ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
		
รายได้จากการให้เช่าช่วงของสัญญาดำ�เนินงาน รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาในสัญญาเช่า
		
รายได้ค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะรับรู้เป็นรายได้ตามช่วงเวลาที่ให้บริการ
		
รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้นลง
		
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
		
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		
บริษัทคำ�นวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย ตามเกณฑ์พื้นที่และตามเกณฑ์ราคาขาย
		
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัด
				เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
				ของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด									
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ถึงกำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลา
		 ไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนชั่วคราว							
		
		 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือที่มีวันที่ถึงกำ�หนดภายใน 3 เดือน
		 แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม ซึ่งแสดงด้วยราคาทุน
3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนีท้ ค่ี าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัยประสบการณ์ในการเก็บหนีท้ ผ่ี า่ นมาเป็นเกณฑ์
3.5 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
		 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใด
		 จะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
		 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุนเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา
3.6 สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ
		 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย อาคารห้องชุดและบ้านพร้อมที่ดินที่สร้างเสร็จในส่วนที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ บริษัทแสดงไว้ใน
		 ราคาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
		 (ถ้ามี) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
3.8 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ซึ่งบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 ผลต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบการเงิน แสดงเป็นกำ�ไรและขาดทุนจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในงบกำ�ไร
		 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.9 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา หมายถึง ที่ดินและต้นทุนโครงการที่ถือไว้เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคา
		 ทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและต้นทุนโครงการ
		 รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื่อหยุดการพัฒนา
3.10 สิทธิการเช่า
		 บริษัทตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการเช่าที่ระบุในสัญญาเช่า จำ�นวน 30 ปี
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3.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคา
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของ
		 มูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำ�หรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้
จำ�นวนปี
อาคารชุด (สำ�นักงานและที่อยู่อาศัย) และ ลานจอดรถ
ค่าตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด

40
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3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
		 - ที่ดิน แสดงไว้ในราคาทุน
		 - อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
		 - ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำ�หรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
			ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
		 - ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้
จำ�นวนปี
อาคารชุด-สำ�นักงาน
ค่าตกแต่ง และ เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
3.13
		
		
		
		
		
		
		
		
		
3.14
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ค่าความนิยม
บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วน
ของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตาม
ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
จากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำ�การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทและ
บริษัทย่อยตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อย
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่าย และวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่าย
รั บ รู้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นของกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ค่ า ตั ด จำ � หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนคำ � นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ โดยวิ ธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
จำ�นวนปี
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
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3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
		 และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนต่างๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
		 หากมีราคาตํา่ กว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า ซึง่ จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณ
		 จากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
		 บริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำ�นวนเท่ากับราคายุติธรรมของ
		 สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอด
		 คงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวด
3.17 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
		 รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน
				บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้นและคำ�นวณภาษีเงินได้ตามที่
				กำ�หนดไว้ในประมวลรัษฎากร									
		
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
				บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ ว คราวระหว่ า งราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่
				ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
				รายงาน
				บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
				ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไป
				ได้ค่อนข้างแน่ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
				และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
				บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
				ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�
				สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
				บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
				ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
3.18 ประมาณการทางบัญชี									
		 ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่งมีผลกระทบ
		 ต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวน
		 ที่ประมาณไว้
		 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
		 การเงิน ได้แก่ สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นมูลค่าที่ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้บริหาร
		 ให้การรับรองการประมาณการในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว (หมายเหตุ
		 3.21.2) การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
3.19 ประมาณการหนี้สิน
		 บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ
		 อนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
		 เพื่ อ จ่ า ยชำ � ระภาระผู ก พั น และจำ � นวนที่ ต้ อ งจ่ า ยสามารถประมาณการได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ หากบริ ษั ท คาดว่ า จะได้ รั บ คื น รายจ่ า ย
		 ชำ � ระไปตามประมาณการหนี้ สิ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นอย่ า งแน่ น อน บริ ษั ท จะรั บ รู้ ร ายจ่ า ยได้ รั บ คื น เป็ น สิ น ทรั พ ย์ แ ยกต่ า งหาก
		 แต่ต้องไม่เกินจำ�นวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
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3.20 กำ�ไรต่อหุ้น
		 กำ�ไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีด้วย
		 จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
3.21 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน
		
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน
				บริษัทจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ ได้กำ�หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์
				ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุน
				สำ�รองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
				บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
		
ผลประโยชน์ของพนักงาน
				บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
				มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
				ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์
				ในอนาคตที่ บ ริ ษั ท กำ � หนดขึ้ น อย่ า งเหมาะสม สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ ข องพนั ก งานสุ ท ธิ ป ระจำ � ปี
				ได้รวมถึงอัตราส่วนลดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลง
				ในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ
				ทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำ�มาใช้ในการคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่าย
				ในอนาคต ที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจากอัตรา
				ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอน
เสมอการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
		 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ในขณะนั้น
		 เป็นต้น
4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
		 ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
		 เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
		 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
		 หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
		 กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
4.3 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้
		 เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
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5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
5.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 8.1)
		 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		 เงินมัดจำ�ค่าสินค้า
		 เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
		 รายได้ค้างรับ
		 เงินทดรองจ่าย
		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
		 สิทธิการเช่าที่ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 13)
		 อื่นๆ
		 รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		 (หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

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
326,164,562.86

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

793,219.18 20,507,006.72 17,678,229.66
793,219.18 20,507,006.72 17,678,229.66
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
401,670,600.29

88,219,203.00 94,856,000.00
13,002,239.70
61,248.51 197,097.97
8,204,932.08 6,585,584.32
45,452,313.66 171,993,688.81
7,491,420.84 7,470,952.48
9,726,995.93 7,534,748.86
172,158,353.72 288,638,072.44
172,158,353.72 288,638,072.44
192,665,360.44 306,316,302.10

6. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
6.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม
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6,873,246,074.02
2,358,626,770.00
91,392,574.56
291,066,474.35
9,614,331,892.93

6,665,644,962.32
2,181,177,862.04
133,633,128.17
262,699,928.46
9,243,155,880.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
5,475,743,217.16
2,060,104,408.91
82,481,534.34
199,017,748.92
7,817,346,909.33

5,545,595,437.40
1,813,459,920.38
124,674,430.92
203,207,183.54
7,686,936,972.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท เหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำ�นวน 26 โครงการ (เฉพาะกิจการจำ�นวน 17 โครงการ)
และจำ�นวน 23 โครงการ (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 15 โครงการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างบางส่วนจำ�นวน 7,015.21 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน
5,567.64 ล้านบาท) และจำ�นวน 7,815.06 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำ�นวน 6,464.52 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ บริษัทได้นำ�ไปจดจำ�นองเพื่อเป็น
หลักทรัพย์คํ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็นต้นทุนโครงการจำ�นวน 220.17 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน
209.53 ล้านบาท) และจำ�นวน 246.59 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำ�นวน 212.87 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำ�นวน 294.37 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 293.72 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 10.53 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการ
รอการพัฒนาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

6.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา-สุทธิ
		
		
		
		

934,385,443.56
91,647,535.45
1,710,412.96
12,825,816.10
1,040,569,208.07
(391,833,602.41)
648,735,605.66

1,189,893,189.75
120,372,017.63
7,910,940.14
16,759,161.83
1,334,935,309.35
(391,833,602.41)
943,101,706.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
913,635,211.60
80,304,060.71
363,556.46
11,861,287.93
1,006,164,116.70
(391,833,602.41)
614,330,514.29

1,169,142,957.79
109,028,542.89
6,564,083.64
15,794,633.66
1,300,530,217.98
(391,833,602.41)
908,696,615.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน จำ�นวน 291.35 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 275.48 ล้านบาท)
และจำ�นวน 291.35 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 275.48 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ บริษัทได้นำ�ไปจดจำ�นองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำ�นวน 294.37 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ได้โอนทีด่ นิ ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 10.53 ล้านบาท เป็นทีด่ นิ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1

7. สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ

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

อาคารชุดพักอาศัย
ทาวน์โฮม
รวม สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ
(หัก) ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่า
รวม สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ-สุทธิ
		
		
		

8,491,148,364.30
938,534,559.11
9,429,682,923.41
9,429,682,923.41

6,693,326,206.91
993,080,476.30
7,686,406,683.21
(1,495,931.54)
7,684,910,751.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
8,491,148,364.30
598,811,291.71
9,089,959,656.01
9,089,959,656.01

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

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัท ได้โอนสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ จำ�นวน 349.48 ล้านบาท และจำ�นวน 102.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับไป
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ จำ�นวน 1,008.13 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 955.40 ล้านบาท) และ 3,073.61 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 2,896.75 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ ได้ทำ�สัญญาจะซื้อจะขายแล้วแต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ จำ�นวน 652.05 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 598.81 ล้านบาท) และ 1,150.46 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 575.82) บริษัทได้นำ�ไปจดจำ�นองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23
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8. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการ
1. บริษัท พรสันติ จำ�กัด

2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำ�กัด

3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค
มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จำ�กัด

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

นโยบายราคา

A - บริษทั เช่าอาคารสำ�นักงานของบริษทั ย่อย
(แสดงเป็น ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)
- บริษทั ให้เช่าอาคารสำ�นักงานแก่บริษทั ย่อย
(แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษทั ให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ย่อย
(แสดงเป็น เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน)
- บริษทั ได้รบั บริการบริหารงานระบบการจัดการ
สินทรัพย์ให้เช่า
(แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ)		

ราคาตามสัญญา ซึง่ เป็นไปตามราคาตลาด

A - บริษัทให้เช่าอาคารสำ�นักงานแก่บริษัทย่อย
(แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทได้รับบริการบริหารงานระบบการจัดการ
สินทรัพย์ให้เช่า, วางระบบ-บริหารจัดการอาคารชุด
จากบริษัทย่อย		
(แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และรายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่า
และบริการ)
- บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย
(แสดงเป็น เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)

ราคาตามสัญญา ซึง่ เป็นไปตามราคาตลาด

A - บริษัทให้เช่าอาคารสำ�นักงานแก่บริษัทย่อย
(แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทได้รับบริการการบริหารงานก่อสร้าง
จากบริษัทย่อย
(แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์)
- บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย
(แสดงเป็น เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
A - บริษัทให้เช่าอาคารสำ�นักงานแก่บริษัทย่อย
(แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทได้รับบริการทำ�ความสะอาด, บริการ
พนักงานต้อนรับและบริการรักษาความปลอดภัย
จากบริษัทย่อย
(แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์, รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้
เช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย
(แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการ		
ที่เกี่ยวข้องกัน)
- บริษัทให้เงินสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อสังคมกับ		
บริษัทย่อย
(แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

A = เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
B = เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
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ราคาตามสัญญา ซึง่ เป็นไปตามราคาตลาด
ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกำ�หนดเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.02-3.75 ต่อปี
ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึง่ เป็นไป
ตามราคาตลาด

ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกำ�หนดเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.80-1.94 ต่อปี
ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด
ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกำ�หนดเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.86-1.94 ต่อปี
ราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำ�หนดเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.68 ต่อปี
เงินสนับสนุนเพื่อนำ�ไปใช้ดำ�เนินการ
เพื่อสังคม เป็นไปตามความจำ�เป็น
ที่ต้องการใช้จริง

กิจการ
5. บริษทั ลุมพินี วิสดอม แอนด์
โซลูชั่น จำ�กัด
6. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
จำ�กัด
7. บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

A - บริษทั ได้รบั บริการให้ค�ำ ปรึกษาและบริหารจัดการ
เพือ่ พัฒนาโครงการ
(แสดงเป็นรายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์)
B - บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม
(แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง)

ราคาตามสัญญา ซึง่ เป็นไปตามราคาตลาด

B - บริษัทให้เช่าอาคารสำ�นักงานแก่บริษัทร่วม
(แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม
(แสดงเป็น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง)

ราคาตามสัญญาซึง่ เป็นไปตามราคาตลาด		

ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกำ�หนดเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกำ�หนดเมือ่ ทวงถาม
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี

A = เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
B = เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

8.1 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
793,219.18
3,573,698.71
50,000.01
3,623,698.72
793,219.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
1,777,570.00
1,777,570.00
11,115,095.48
11,113,393.00
2,978,809.00
2,978,809.00
1,013,536.00
1,013,536.00
793,219.18
3,573,698.71
50,000.01
20,507,006.72
17,678,229.66

8.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
รวม

64,000,000.00
5,000,000.00
69,000,000.00

34,000,000.00
34,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
656,000,000.00
64,000,000.00
5,000,000.00
725,000,000.00

664,000,000.00
34,000,000.00
698,000,000.00

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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8.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ร้อยละของการถือหุ้น
2562
2561
บริษัทร่วม
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
รวม

25.00
49.99

25.00
-

งบการเงินรวม (บาท)
ราคาวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
2562
2561

18,949,032.45 24,661,435.00 (5,712,402.55) (76,815.09)
49,371,437.12
(628,462.88)
68,320,469.57 24,661,435.00 (6,340,865.43) (76,815.09)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ร้อยละของการถือหุ้น
ราคาทุน
2562
2561
2562
2561
บริษัทย่อย
บริษัท พรสันติ จำ�กัด			
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100)
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัทร่วมทุน
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
รวม

99.99
99.99
63.00

99.99
99.99
52.00

99.95

99.95

25.00
49.99

25.00
-

เงินปันผล
2562

473,037,237.15 473,037,237.15
9,998,800.00 9,998,800.00
39,400,000.00 26,000,000.00 3,224,000.00

999,500.00

999,500.00

-

25,000,000.00 25,000,000.00
49,999,900.00
598,435,437.15 535,035,537.15 3,224,000.00

บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 12.50 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำ�ให้เงินลงทุนจาก 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 จำ�กัด
จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำ�ให้เงินลงทุนจาก 38.50 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 39.40 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 62 เป็นร้อยละ 63
บริษทั ร่วม
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษทั ได้มกี ารร่วมทุนจัดตัง้ บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น
1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยบริษทั ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนทีจ่ ดทะเบียน วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำ�หรับผูส้ งู อายุ
ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561 บริษทั ร่วมได้มมี ติเพิม่ ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 99 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึง่ บริษทั และผูร้ ว่ มลงทุนได้มกี ารเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเดิม โดยบริษทั ได้มกี ารลงทุนเพิม่ ตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
เป็นจำ�นวน 24.75 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษทั ได้มกี ารร่วมทุนจัดตัง้ บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น
1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษทั ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนทีจ่ ดทะเบียน วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนา ให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2562 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ร่วมได้มมี ติเพิม่ ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 99 ล้านบาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึง่ บริษทั และผูร้ ว่ มลงทุนได้มกี ารเพิม่ ทุนตามสัดส่วนเดิม โดยบริษทั ได้มกี ารลงทุนเพิม่ ตามสัดส่วน
การร่วมลงทุน เป็นจำ�นวน 49.50 ล้านบาท
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8.4 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
630,294.89
14,434,253.38
12,847,224.03
6,166.36
13,450.46
2,292,898.20
2,316,327.32
1,712,000.00
18,445,317.94 15,807,296.70

8.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
-

228,800,000.00
35,000,000.00
263,800,000.00

148,000,000.00
148,000,000.00

8.6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

8.6.1 รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
รวม

-

-

18,000.00
3,500,562.40
1,204,891.81
220,680.00
120,000.00
5,064,134.21

18,000.00
3,397,382.40
1,233,836.70
220,680.00
4,869,899.10

8.6.2 รายได้จากดอกเบี้ยรับ
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
รวม

-

-

26,745,988.26
69,920.01
2,780,479.53
50,000.01
29,646,387.81

14,484,184.92
14,484,184.92

-

-

16,184,240.01
123,997,626.01
5,397,182.15
25,179,116.55
170,758,164.72

12,933,301.12
138,831,403.50
8,846,699.23
18,216,547.97
178,827,951.82

8.6.3 รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
รวม

-
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งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
8.6.4 รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
รวม
8.6.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
รวม
8.6.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

-

-

7,539,889.63
5,463,072.07

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

-

-

13,002,961.70

24,304,044.94

-

-

2,865,612.15
2,865,612.15

318,311.53
318,311.53

-

-

4,440,000.00
3,692,766.50
14,968,001.28

4,440,000.00
14,600.00
19,491,452.84

-

-

23,100,767.78

23,946,052.84

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน-ทิสโก้		
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน-แอล เอช		
เงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์
รวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
24,662,400.00
20,000,000.00
19,680,800.00
20,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
22,000,000.00

21,680,800.00

20,000,000.00

24,662,400.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้มีการขายกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จำ�นวน 20.00 ล้านบาท เป็นกองทุนเปิดทิสโก้ อีเอสจี เพื่อสังคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้มีการลงทุนสถาบันไทยพัฒน์เพิ่ม จำ�นวน 2 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทจะต้องถือ
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้มีการลงทุนกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพิ่ม จำ�นวน 20.00 ล้านบาท เป็นกองทุนเปิดแอล เอช หุ้นไทย
อีเอสจี โดยบริษัทจะต้องถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 3 ปีปฏิทิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้มีการลงทุนกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จำ�นวน 20.00 ล้านบาท เป็นกองทุนเปิดทิสโก้ อีเอสจี เพื่อสังคม
โดยบริษัทจะต้องถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
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10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
อาคารชุด
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อ
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อ
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ค่าตกแต่งอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์

รวม

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

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

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

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

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

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
อาคารชุด
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อ
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อ
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตกแต่งอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์

รวม

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

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

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

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

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

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

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

ในปี 2562 และในปี 2561 บริษัท ได้โอนสินค้าคงเหลือ จำ�นวน 349.48 ล้านบาท และจำ�นวน 102.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 396.99 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 389.15 ล้านบาท)
และจำ�นวน 409.04 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 400.85 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ บริษัท ได้นำ�ไปจดจำ�นองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่า
ต้นทุนเป็นจำ�นวน 6.88 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 6.88 ล้านบาท) และจำ�นวน 6.84 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 6.84 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี จำ�นวน 1,928.09 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำ�นวน
1,985.61 ล้านบาท) และจำ�นวน 1,624.88 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 1,685.02 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ มีราคายุติธรรม จำ�นวน 3,048.98
ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 3,251.24 ล้านบาท) และจำ�นวน 2,604.14 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 2,690.95 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 293.72 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 6.1
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาคารชุด

คอมพิวเตอร์

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้สำ�นักงาน

274,492,866.38
274,492,866.38
274,492,866.38

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

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

70,369,621.22
6,191,661.75
76,561,282.97
6,191,661.74
82,752,944.71

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

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

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

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

ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคา สำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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อาคารชุด

คอมพิวเตอร์

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เครื่องใช้สำ�นักงาน

95,522,487.56
95,522,487.56
95,522,487.56

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

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

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

13,927,099.12
2,046,965.00
15,974,064.12
2,046,965.00
18,021,029.12

21,822,663.29
2,302,764.74
24,125,428.03
2,385,676.98
(5,887,491.95)
20,623,613.06

20,996,886.59
1,753,198.23
22,750,084.82
3,346,653.80
367.08
26,097,105.70

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

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

ยานพาหนะ

งานระหว่างตกแต่ง

เครื่องมือเครื่องใช้

รวม

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

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

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

-

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

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

ยานพาหนะ

งานระหว่างตกแต่ง

รวม

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

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

28,423,602.54
26,037,137.56

856,000.00
-

159,757,363.07
125,849,551.99
18,338,470.31
15,890,365.97
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินและอาคาร จำ�นวน 77.77 ล้านบาท และ จำ�นวน 76.81 ล้านบาท บริษัท ได้นำ�ไปจดจำ�นอง
เพื่อเป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำ�นวน
57.67 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 30.98 ล้านบาท) และ จำ�นวน 108.37 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 76.11 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		
ซื้อเพิ่ม			
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ 			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย / ตัดจำ�หน่าย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งานระหว่าง
พัฒนาโปรแกรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนาโปรแกรม

รวม

69,673,672.92 3,463,383.54 73,137,056.46 61,362,705.46
3,815,751.36 132,210.00 3,947,961.36 3,557,671.36
350,000.00
350,000.00
73,839,424.28 3,595,593.54 77,435,017.82 64,920,376.82
394,765.20 271,865.00
666,630.20
314,865.20
160,050.00 (160,050.00)
160,050.00
74,394,239.48 3,707,408.54 78,101,648.02 65,395,292.02

1,934,260.12 63,296,965.58
118,770.00 3,676,441.36
2,053,030.12 66,973,406.94
586,730.20
271,865.00
(160,050.00)
2,164,845.12 67,560,137.14

- 53,356,553.15 47,505,020.19
- 6,478,175.00 5,622,081.74
251,424.66
- 60,086,152.81 53,127,101.93
- 6,505,989.30 5,741,194.09
- 66,592,142.11 58,868,296.02

- 47,505,020.19
- 5,622,081.74
- 53,127,101.93
- 5,741,194.09
- 58,868,296.02

7,802,097.37 3,707,408.54 11,509,505.91 6,526,996.00
13,753,271.47 3,595,593.54 17,348,865.01 11,793,274.89

2,164,845.12 8,691,841.12
2,053,030.12 13,846,305.01

53,356,553.15
6,478,175.00
251,424.66
60,086,152.81
6,505,989.30
66,592,142.11

ค่าตัดจำ�หน่าย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่าย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

6,505,989.30
6,478,175.00

5,741,194.09
5,622,081.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำ�นวน
57.28 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 51.83 ล้านบาท) และจำ�นวน 39.69 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 34.90 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

13. สิทธิการเช่า
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
198,263,636.30
209,125,266.22
18,332,582.41
(7,470,952.49)
(7,470,952.48)
209,125,266.22
201,654,313.74
(7,470,952.48)
(7,491,420.84)
201,654,313.74
194,162,892.90

สิทธิการเช่า
บวก ค่าสิทธิการเช่า (ส่วนเพิ่ม)
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่าในระหว่างปี
สุทธิ
หัก สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
คงเหลือ

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 7.47 ล้านบาท					
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 7.47 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษัท ทำ�สัญญาเช่าที่ดินกับสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (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 โดยบริษัทได้ชำ�ระ
ค่าเช่าทัง้ จำ�นวนในวันทำ�สัญญาเช่าแล้ว โดยบริษทั ถือเป็นเงินมัดจำ�ค่าสิทธิการเช่าทัง้ จำ�นวน ทัง้ นีเ้ มือ่ สัญญาเช่าสิน้ สุดลงและไม่มกี ารต่ออายุสญั ญา
เช่าข้างต้น กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
ในปี 2559 บริษัท ได้ทำ�การก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ บริษัท ทำ�สัญญาเช่าที่ดินกับสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่า
ช่วงโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589
ในปี 2561 บริษัท ได้จ่ายเงินส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ทำ�กับสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือ กำ�หนดให้จ่ายเงิน 50%
ของส่วนต่างราคาขายที่ทำ�สัญญากับลูกค้า เทียบกับราคาที่นำ�เสนอให้สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
2562
2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
		

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

376,533,661.61
(438,798.16)

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

325,471,595.72
(572,704.17)

(5,048,489.55)

(6,597,650.79)

(1,282,069.21)

(2,269,293.17)

320,615,995.03

369,497,212.66

265,791,463.93

322,629,598.38
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จำ�นวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกัยภัย
		 สำ�หรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(63,840.00)

932,480.00

(63,840.00)

932,480.00

(9,259,249.60)

-

(4,690,717.20)

-

รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
2562
2561
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
1,580,678,671.65 1,742,626,272.71 1,305,242,907.96 1,493,724,517.40
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
316,028,381.98 348,330,254.54
261,048,581.59 298,744,903.48
อัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
(1,605,171.83)
(323,837.94)
(1,742,160.87)
(572,704.17)
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ :
รายจ่ายอื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
(1,504,042.07)
(5,623,477.16)
(1,752,518.52) (4,209,523.62)
รายได้อื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี
69,342.48
593,911.59
(2,110,657.52)
593,911.37
รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม
8,372,555.90
21,893,102.88
8,205,635.90
21,726,182.88
รายจ่ายที่ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
2,743,706.25
5,624,040.66
2,142,583.35
5,292,729.96
ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอตัดจากส่วนแบ่งกำ�ไร
		 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
1,142,480.51
15,363.02
อื่นๆ
(4,631,258.19)
(1,012,144.92)
1,054,098.48
		 รวม
6,192,784.88
21,490,796.07
6,485,043.21
24,457,399.07
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
320,615,995.03 369,497,212.67
265,791,463.93 322,629,598.38
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
20.28%
21.20%
20.36%
21.60%
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
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78,430,560.48
65,269,324.11
8,019,604.61
666,364.40
152,385,853.60

77,733,426.78
54,824,849.91
8,208,714.73
445,439.16
2,080,294.00
143,292,724.58

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
78,430,560.48
24,647,724.20
6,593,855.75
676,696.71
110,348,837.14

77,434,240.48
18,851,592.00
6,593,855.75
500,042.50
103,379,730.73

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

7,297,784.82
3,461,125,500.00
3,468,423,284.82

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

14,586,699.84
2,614,570,388.00
2,629,157,087.84

7,297,784.82
3,069,000,000.00
3,076,297,784.82

14,586,699.84
2,280,000,000.00
2,294,586,699.84

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น คํ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
16.1
		
		
16.2
		
		
		
16.3
		
		
		
		
		

เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
(ดูหมายเหตุขอ้ 8.4)
เจ้าหนีก้ ารค้า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินรับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
อืน่ ๆ
รวมเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

1,009,893,419.17
1,009,893,419.17

759,655,919.66
759,655,919.66

898,121,551.49
898,121,551.49

654,716,147.87
654,716,147.87

-

-

18,445,317.94
18,445,317.94

15,807,296.70
15,807,296.70

359,581,025.74
120,321,954.40
355,070,602.84
834,973,582.98
1,844,867,002.15

1,036,208,933.69
125,587,061.79
368,083,592.75
1,529,879,588.23
2,289,535,507.89

356,881,525.74
104,512,177.98
245,795,894.53
707,189,598.25
1,623,756,467.68

1,025,072,933.69
102,669,475.53
280,086,143.85
1,407,828,553.07
2,078,351,997.64
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561

หมายเหตุ

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีค่ รบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี		
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 1 ปี		
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
		 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

19

7,214,344.53

6,909,888.82

6,594,639.04

6,398,986.61

20
21

7,214,344.53

10,000.00
610,000,000.00
616,919,888.82

6,594,639.04

610,000,000.00
616,398,986.61

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี คํ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

18. รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

รายได้รบั ล่วงหน้าค่าเช่า
บวก รับชำ�ระเพิม่ ในระหว่างปี
หัก รับรูเ้ ป็นรายได้คา่ เช่าในระหว่างปี
หัก รายได้รบั ล่วงหน้าทีจ่ ะรับรูเ้ ป็นรายได้ ภายใน 1 ปี
		 สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
295,706,403.81
292,206,597.10
6,893,500.00
(10,393,306.71)
(10,439,014.20)
(10,439,014.20)
(10,467,614.24)
281,767,582.90
271,299,968.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
295,706,403.81
292,206,597.10
6,893,500.00
(10,393,306.71)
(10,439,014.20)
(10,439,014.20)
(10,467,614.24)
281,767,582.90
271,299,968.66

ในปี 2559 บริษัทได้การก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ บริษัททำ�สัญญาเช่าที่ดินกับสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่าช่วง
โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าเช่ารับล่วงหน้าที่จะรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
10,439,014.20
10,467,614.24
41,784,656.84
41,784,656.84
239,982,926.06
229,515,311.82

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
10,439,014.20
10,467,614.24
41,784,656.84
41,784,656.84
239,982,926.06
229,515,311.82

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

ยานพาหนะ		
เครือ่ งถ่ายเอกสาร		
ค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์		
รวม
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม		
ราคาตามบัญชี-สุทธิ		
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งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
43,763,150.00
51,591,150.00
2,472,325.17
2,209,720.56
1,485,900.00
1,485,900.00
47,721,375.17
55,286,770.56
(19,224,960.60)
(23,938,228.75)
28,496,414.57
31,348,541.81

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
42,376,150.00
48,789,150.00
1,515,574.86
1,252,970.25
43,891,724.86
50,042,120.25
(17,895,794.46)
(21,643,094.20)
25,995,930.40
28,399,026.05

จำ�นวนขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายสำ�หรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบีย้ จ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
8,493,805.96
8,178,213.96
14,065,135.57
11,799,046.92
4,735,372.49
5,113,606.10
27,294,314.02
25,090,866.98
(2,702,718.73)
(2,955,052.78)
24,591,595.29
22,135,814.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
7,778,396.56
7,586,884.56
12,783,522.92
10,844,748.12
4,335,274.94
4,723,100.30
24,897,194.42
23,154,732.98
(2,502,953.37)
(2,775,854.14)
22,394,241.05
20,378,878.84

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตมีดังนี้

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีค่ รบกำ�หนด
ภายใน 1 ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
24,591,595.29
22,135,814.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
22,394,241.05
20,378,878.84

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

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

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

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

20. เงินกู้ยืมระยะยาว			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
สุทธิ

-

9,169,900.00
(10,000.00)
9,159,900.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราตลาดเงิน (Market Rate) และจ่ายคืนเมื่อจบ
โครงการเงินกู้ยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

21. หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
หุน้ กู้
หัก หุน้ กูส้ ว่ นทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
สุทธิ

4,148,000,000.00
4,148,000,000.00

2,590,000,000.00
(610,000,000.00)
1,980,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
4,148,000,000.00
4,148,000,000.00

2,590,000,000.00
(610,000,000.00)
1,980,000,000.00
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รายละเอียดการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้
วันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่า(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

อายุหุ้นกู้ (ปี)

ครบกำ�หนดไถ่ถอน

การชำ�ระดอกเบี้ย

10 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
12 เม.ย. 62
26 ต.ค. 61
17 ส.ค. 61
15 ธ.ค. 60
27 ก.ค. 60
20 ม.ค. 60
รวม

554.70
445.30
1,168.00
480.00
500.00
300.00
300.00
400.00
4,148.00

คงที่ 2.70%
คงที่ 2.70%
คงที่ 2.95%
คงที่ 3.95%
คงที่ 3.95%
คงที่ 3.75%
คงที่ 3.75%
คงที่ 3.75%

3
3
3
3
3
4
4
4

10 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65
12 เม.ย. 65
26 ต.ค. 64
17 ส.ค. 64
15 ธ.ค. 64
27 ก.ค. 64
20 ม.ค. 64

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

22. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
เพิม่ (ลด) หนีจ้ ากการบันทึกรับโอนพนักงานมาจาก
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
โอนเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
252,443,034.00
274,361,082.00
25,994,867.00
41,901,542.00
38,322,511.00
7,508,278.00
5,741,728.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
81,276,633.00
94,257,960.00
6,778,727.00
12,008,029.00
14,810,679.00
2,553,962.00
2,029,216.00

-

-

-

5,151,520.00

46,123,142.00
(4,781,171.00)
(31,428,444.00)
(7,065,520.00)
363,174,870.00

(11,585,097.00)
274,361,082.00

23,453,586.00
(2,460,611.00)
(13,794,718.00)
(7,065,520.00)
123,238,621.00

(1,502,882.00)
94,257,960.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำ�ไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
รวม
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81,184,610.00
81,184,610.00

33,503,145.00
33,503,145.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
26,387,313.00
26,387,313.00

9,332,689.00
9,332,689.00

ผลขาดทุนจากการประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
-   

21,244,823.00
(5,165,050.00)
7,373,813.00
23,453,586.00

-   

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นกำ�หนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้กำ�หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้าง สำ�หรับลูกจ้างที่ทำ�งานติดต่อกันครบยี่สิบปี
ขึน้ ไปให้จา่ ยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสีร่ อ้ ยวัน โดยบริษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
ปี 2562 แล้วจำ�นวน 38.32 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำ�นวน 14.81 ล้นบาท)
สมมติฐานทางสถิติที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณสรุปไว้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.19-2.33 ต่อปี
อัตราการตาย
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม
ประเภทพนักงานประจำ�และพนักงานรายวัน
แยกตามกลุ่มพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน
อัตราการปรับเงินเดือน
ในอัตราร้อยละ 3-8 ของเงินเดือน

2561
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง
ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม
ประเภทพนักงานประจำ�และพนักงานรายวัน
แยกตามกลุ่มพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน
ในอัตราร้อยละ 3-6.75 ของเงินเดือน

การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่
รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
อัตราคิดลด
- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนของพนักงาน		
- เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
- ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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23. หลักทรัพย์ที่นำ�ไปคํ้าประกัน
หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561

ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
บางส่วนและทีด่ นิ รอการพัฒนาบางส่วน 6.1, 6.2 7,306,559,112.41
สินค้าคงเหลือ
7 652,051,872.31
อสังหาเพือ่ การลงทุน ประเภททีด่ นิ และ
อาคารให้เช่า
10 396,987,402.27
ทีด่ นิ และอาคารสำ�นักงาน
11
77,769,691.53
		 รวม
8,433,368,078.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

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

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

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

409,042,914.79
76,333,488.73
9,742,247,851.37

389,146,268.37
77,769,691.53
6,908,845,518.19

400,848,286.82
76,333,488.73
7,793,003,904.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ได้น�ำ ไปจดจำ�นองเพือ่ เป็นหลักทรัพย์คา้ํ ประกันเงินกูย้ มื ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายในวงเงิน
กูย้ มื จำ�นวน 12,644.92 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 11,598.02 ล้านบาท) และจำ�นวน 10,867.59 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 10,055.04
ล้านบาท) ตามลำ�ดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15, ข้อ 17 และ ข้อ 20

24. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการให้ธนาคารออกหนังสือคํา้ ประกันให้กบั หน่วยงาน
		 ราชการและรัฐวิสาหกิจ จำ�นวนรวม 350.96 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 101.85 ล้านบาท) และจำ�นวน 413.85 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ
		 จำ�นวน 108.10 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่จะต้องก่อสร้างให้เสร็จ
		 ตามสัญญาคงเหลืออีกจำ�นวน 1,938.89 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำ�นวน 1,559.41 ล้านบาท) และจำ�นวน 3,134.51 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ
		 จำ�นวน 2,955.91 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำ�ระค่าที่ดินตามข้อตกลงและตามสัญญาในส่วนที่เหลือ
		 จำ�นวน 497.41 ล้านบาท และ จำ�นวน 379.42 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
24.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายชำ�ระค่านายหน้าตามสัญญาแต่งตัง้ นายหน้าหากมีการโอนกรรมสิทธิ์
		 จำ�นวน 3.04 ล้านบาท และ จำ�นวน 34.79 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
24.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกผันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกัน Sponsor Undertaking วงเงินหนังสือคํ้าประกัน
		 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง วงเงิน 500 ล้านบาท

25. หุ้นทุนซื้อคืน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
จำ�นวนไม่เกิน 42 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นที่จำ�หน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยดำ�เนินการซื้อหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และมีกำ�หนดระยะเวลาจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง
6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี
ทัง้ นีห้ นุ้ ทุนซือ้ คืนทีบ่ ริษทั ฯ ถืออยูไ่ ม่นบั เป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทฯ จำ�หน่ายหุ้นไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำ�หนดนับแต่วันซื้อหุ้นคืน ซึ่งเมื่อพ้นกำ�หนดบริษัทฯ จะลดทุนที่ชำ�ระแล้วโดยใช้วิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมิได้จัดจำ�หน่ายทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหุ้นสามัญซื้อคืน จำ�นวน 21,500,000 หุ้น ราคาทุนรวม 142.11 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีหุ้นสามัญซื้อคืน จำ�นวน 5,844,800 หุ้น ราคาทุนรวม 37.68 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

26. เงินปันผลจ่าย
สำ�หรับปี 2562
26.1 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำ�เนินงาน
		 สำ�หรับ 6 เดือน ของปี 2562 และ / หรือกำ�ไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำ�นวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวน 295.14 ล้านบาท
		 หักหุ้นซื้อคืน และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำ�ปี จำ�นวน 21.53 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำ�นวน 4.30 ล้านบาท
		 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง จำ�นวน 290.83 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2562
26.2 ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 อนุมตั ิให้จา่ ยเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับ
		 ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำ�นวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวน 885.42 ล้านบาท หักหุ้นซื้อคืน และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ
		 เงินปันผลประจำ�ปี จำ�นวน 18.95 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำ�นวน 7.58 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง
		 จำ�นวน 877.84 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำ�นวน 295.14 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำ�นวน
		 582.70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทด้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2562
สำ�หรับปี 2561
26.3 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำ�เนินงาน
		 สำ�หรับ 6 เดือน ของปี 2561 และ / หรือกำ�ไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำ�นวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวน 295.14 ล้านบาท
		 หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำ�ปี จำ�นวน 0.014 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำ�นวน 0.003 ล้านบาท คงเหลือ
		 เงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง จำ�นวน 295.14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2561
26.4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำ�เนินงาน
		 สำ�หรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำ�นวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวน 737.85 ล้านบาท หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ
		 เงินปันผลประจำ�ปี จำ�นวน 0.07 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำ�นวน 0.02 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง
		 จำ�นวน 737.83 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำ�นวน 221.36 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำ�นวน
		 516.47 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561

27. กำ�ไรสะสม
27.1 สำ�รองตามกฎหมาย-สำ�รองครบถ้วน
		 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
		 ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
		 จดทะเบียนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำ�ไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
27.2 สำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดสรรกำ�ไรสะสม จำ�นวน 142.11 ล้านบาท เป็นสำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืนตามแนวทางที่กำ�หนด
		 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1(2)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จัดสรรกำ�ไรสะสม จำ�นวน 37.68 ล้านบาท เป็นสำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืนตามแนวทางที่กำ�หนด
		 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1(2)

28. เครือ่ งมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบาย
ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำ�ไรหรือเพื่อการค้า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและกระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากบริษทั และบริษัทย่อยไม่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์
ที่ขายให้กับผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับชำ�ระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีและข้อสมมุติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
- เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
		 การเงิน
- ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับทีค่ รบกำ�หนดชำ�ระนับตัง้ แต่วนั สิน้ งวดน้อยกว่า 90 วัน หรือลูกหนีท้ ผี่ ดิ นัดชำ�ระหนี้ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ
		 ตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินให้กู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายที่มีกำ�หนดการชำ�ระหนี้ไม่เกิน 90 วัน มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ แสดงตามจำ�นวน
		 เงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณแสดงตามจำ�นวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวบางส่วน ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว และบางส่วนมีอตั ราดอกเบีย้ คงที่ ทีม่ อี ตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินปัจจุบนั
		 ราคาตามบัญชีมีจำ�นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

29. เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร จากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์
เช็คระหว่างทาง
ตั๋วแลกเงิน

29.2
		
29.3
		
		
29.4
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งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
1,350,814.52
1,535,585.34
19,034,679.89
19,605,476.87
480,255,299.85
335,203,004.77
661,093.53
26,372,398.68
39,102,812.02
501,301,887.79 421,819,277.68

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561
766,312.35
954,293.88
13,271,261.07
14,414,019.33
359,706,676.77
246,712,679.29
661,093.53
20,008,407.41
374,405,343.72
282,089,399.91

ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ใน ปี 2562 บริษทั ได้โอนทีด่ นิ ต้นทุนโครงการรอการพัฒนาไปเป็นทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 294.37 ล้านบาท
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ในปี 2562 และ 2561 บริษัท ได้โอนสินค้าคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 349.48 ล้านบาท
และจำ�นวน 102.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ใน ปี 2562 และ ปี 2561 บริษทั ได้เช่าซือ้ สินทรัพย์ เป็นจำ�นวน 15.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 13.66 ล้านบาท) และ 24.76 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 23.26 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ โดยจ่ายชำ�ระเป็นจำ�นวนเงินรวม 3.77 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 3.42 ล้านบาท) และ 8.26 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 7.76 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ ส่วนทีเ่ หลือบันทึกไว้เป็นหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทัง้ หมด
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30. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำ�เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ประเภทส่วนงาน
ที่ดำ�เนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำ�ไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทใหญ่
ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
อสังหาฯ

บริษัทย่อย

อืน่ ๆ

รวม

7,493.55 176.19
(5,237.20) (119.00)
2,256.36 57.20
-

113.89
(590.15)
(439.07)
(48.53)
(13.02)
(31.42)

-

-

7,669.74 1,224.25
(5,356.19) (935.22)
2,313.55 289.03
113.89
(590.15)
(439.07)
(48.53)
(13.02)
(31.42)
-

ธุรกิจ
ธุรกิจ
ให้เช่าและ บริการและ
บริหาร
บริการ
จัดการอาคาร

6.21
(3.26)
2.95
-

-

-

-

57.20 (1,008.31) 1,305.24
- (265.79) (265.79)
57.20 (1,274.10) 1,039.45

289.03
289.03

2.95
2.95

2,256.36
2,256.36

ธุรกิจ
อสังหาฯ

อืน่ ๆ

รวม

ตัดบัญชี

1,291.42
- 10,191.62 (237.50) 9,954.12
(690.52)
- (6,985.19) 231.46 (6,753.73)
600.90
- 3,206.43 (6.04) 3,200.39
6.86
120.75 (34.47)
86.28
- (82.83) (672.98)
2.87 (670.12)
- (528.65) (967.72) 33.86 (933.86)
- (29.73)
(78.26)
(78.26)
(0.07)
(13.09)
(13.09)
(0.81)
(32.23) 27.91
(4.32)
-

-

-

(6.34)

(6.34)

600.90 (635.23)
- (54.92)
600.90 (690.15)

1,562.90
(320.72)
1,242.18

17.78
0.10
17.88

1,580.68
(320.62)
1,260.06

การแบ่งปันกำ�ไร		
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,256.04
4.02
1,260.06

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
		 จากการวัดมูลค่าเงิน
			 ลงทุนเผือ่ ขาย
(3.99)
		 จากการวัดมูลค่าใหม่
			 ของผลประโยชน์
			 พนักงาน
(18.76)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
57.20 (1,296.85)
2,256.36
การแบ่งปันกำ�ไร		
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สินทรัพย์ถาวร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,985.61

รวม

159.76

(3.99)

-

-

-

-

(3.99)

-

(3.99)

(18.76)

-

-

-

(18.52)

(37.28)

-

(37.28)

1,016.70

289.03

2.95

600.90

(708.67)

1,200.92

17.88

1,218.80

1,217.46
1.33
1,218.80
2,145.37

-

60.52

-

8.16 2,214.04

-

2,214.04

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า
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30. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำ�เนินงาน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
ประเภทส่วนงาน
ที่ดำ�เนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำ�ไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทใหญ่
ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
อสังหาฯ

8,975.62 135.33
(6,344.38) (109.87)
2,631.24 25.46
2,631.24

61.54
(698.88)
(443.52)
(64.45)
(16.41)
(1.26)

รวม

ธุรกิจ
อสังหาฯ

9,110.95 1,214.48
(6,454.25) (925.11)
2,656.71 289.36
61.54
(698.88)
(443.52)
(64.45)
(16.41)
(1.26)
-

25.46 (1,162.98) 1,493.72

ธุรกิจ
ธุรกิจ
ให้เช่าและ บริการและ
บริหาร
บริการ
จัดการอาคาร

18.64
(5.98)
12.67
-

289.36

12.67

(322.63) (322.63)

-

-

25.46 (1,485.61) 1,171.09

289.36

12.67

-

2,631.24

อืน่ ๆ

บริษัทย่อย
อืน่ ๆ

รวม

ตัดบัญชี

1,163.09
- 11,507.16 (254.91) 11,252.25
(622.16)
- (8,007.49) 234.10 (7,773.39)
540.93
- 3,499.67 (20.81) 3,478.86
3.67
65.20 (15.56)
49.64
- (82.15) (781.03)
0.32 (780.72)
- (482.09) (925.61) 33.05 (892.56)
- (28.90)
(93.36)
(93.36)
(0.02)
(16.43)
(16.43)
(1.64)
(2.90)
0.16
(2.74)
540.93 (591.14)

1,745.55

(0.08)
(2.92)

(0.08)
1,742.63

(47.44)

(370.07)

0.57

(369.50)

540.93 (638.58)

1,375.48

(2.35)

1,373.13

-

การแบ่งปันกำ�ไร		
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,367.27
5.86
1,373.13

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
		 จากการวัดมูลค่าเงิน
			 ลงทุนเผือ่ ขาย
(3.01)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี
25.46 (1,488.63)
2,631.24
การแบ่งปันกำ�ไร		
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สินทรัพย์ถาวร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,685.02

125.85

(3.01)

-

-

-

-

(3.01)

-

(3.01)

1,168.08

289.36

12.67

540.93

(638.58)

1,372.47

(2.35)

1,370.11

1,364.26
5.86
1,370.11
1,810.87

-

63.09

-

8.89 1,882.85

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า
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รวม

-

1,882.85

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2562
2561
ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
หนี้สูญและ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562
2561

8,041,348,908.24
(2,087,106,888.12)

7,026,042,606.03
33,928,596.62

7,188,418,506.43
(1,951,223,149.41)

6,058,846,857.40
285,529,800.67

1,254,892,690.53
78,261,614.47
343,151,556.28
76,356,944.10
7,470,952.48
142,791.75

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)

231,960,151.47
48,533,405.48
297,604,094.28
69,665,314.16
7,470,952.48
(77,072.21)

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)

32. เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ได้แก่ เงินทุนที่ประกอบด้วยเงินที่พนักงานออกสมทบด้วยความสมัครใจ ในอัตรา 2-15% ของเงินเดือนและบริษัท จ่ายสมทบจำ�นวนไม่เกิน 3-7%
ของเงินเดือนที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
2562
2561
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

24.99

23.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
2562
2561
8.24

7.94

33. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กำ�หนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ จำ�นวนไม่เกิน 13.02 ล้านบาทต่อปี และ 10.90 ล้านบาทต่อปี ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน
หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการนี้บริษัทบันทึกไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายของบริษัท
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34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั และบริษทั ย่อย คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมและการดำ�รงไว้ซงึ่ ความสามารถ
ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

2562
0.78

2561
0.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
0.79
0.63

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2562
ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 872.52 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2563

36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ผูป้ ระกอบธุรกิจในการพัฒนาและให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในราคาทีส่ ามารถ
ครอบครองได้ (Affordable Price) ในทุกกลุม่ เป้าหมาย ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการ ภายใต้แนวคิด LPN Design และกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู”่
(Livable Community) ซึง่ เป็นคุณค่าและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Services)
ในปี 2560 และ ปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราการลดลงของรายได้รวม ร้อยละ 34.1 และ ร้อยละ 11.2 แต่ในปี 2561 มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.1
โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้หลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.3 ร้อยละ 90.1 และ ร้อยละ 86.8 ของรายได้รวมในปี 2560 ปี 2561
และ ปี 2562 ตามลำ�ดับ โดยในปี 2562 มีการขยายบ้านพักอาศัยจากสัดส่วนร้อยละ 13.9 เป็น 25.3 ของรายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายได้รวม		
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
กำ�ไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2560
9,655.14
1,059.09
1,062.32

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
17.1
(34.1) 11,301.89
10,040.40
29.7
(51.3)
1,260.06
1,373.13
28.7
(51.2)
1,256.04
1,367.27

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
(11.2)
(8.2)
(8.1)

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จรวม 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยจำ�นวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) ลุมพินี วิลล์
สุขมุ วิท 76-แบริง่ สเตชัน่ (2) 2) ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ 3) ลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิสาร-สะพานควาย 4) ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ-์ พระราม 2
5) ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจกั ร 6) ลุมพินี พาร์ค พหล 32 และโครงการบ้านพักอาศัยของบริษทั ย่อยอีก 2 โครงการ ได้แก่ 1) บ้านลุมพินี ทาวน์ วิลล์
ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า (เฟส 2) และ 2) บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม บริษัทมีกำ�ไรสุทธิท่เี ป็นส่วนของบริษัทใหญ่สำ�หรับปี 2562
เท่ากับ 1,256.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 111.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากปีกอ่ น
ปัจจัยหลักลดลงจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่สามารถทำ�กำ�ไรขัน้ ต้นได้สงู ขึน้
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของรายได้
โครงการอาคารชุดพักอาศัย
โครงการบ้านพักอาศัย
รวม รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ
รวม รายได้หลัก
รายได้อื่นๆ			
รายได้รวมทั้งหมด

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
76.2
8,611.70
7,682.07 79.6
13.9
1,575.55
1,037.70 10.7
90.1
10,187.25
8,719.77 90.3
1.2
1.1
132.19
108.45
8.3
8.1
932.81
784.63
99.6
11,252.25
9,612.85 99.6
0.4
0.4
49.64
42.29
100.0
11,301.89
9,655.14 100.0

2562
ล้านบาท
6,181.65
2,535.65
8,717.30
173.02
1,063.80
9,954.12
86.28
10,040.40

%
61.6
25.3
86.8
1.7
10.6
99.1
0.9
100.0

หมายเหตุ : รายได้อน่ื ๆ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ รายรับจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นมือ เปลีย่ นรายละเอียด หรือผิดสัญญาจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
		
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ รายได้เบ็ดเตล็ด
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ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 9,655.14 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 90.3 เป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
ออกเป็น รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำ�นวน 7,682.07 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการแล้วเสร็จในปี 2560 จำ�นวน 4 โครงการ
คิดเป็นมูลค่าการรับรูร้ ายได้ 2,487.05 ล้านบาท และรายได้จากโครงการทีเ่ สร็จในช่วงสิน้ ปี 2559 จำ�นวน 5,195.02 ล้านบาท สำ�หรับรายได้จากโครงการ
บ้านพักอาศัยของบริษทั ย่อย จำ�นวน 1,037.70 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2560 จำ�นวน 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการรับรูร้ ายได้
124.61 ล้านบาท และรายได้จากโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2559 จำ�นวน 913.09 ล้านบาท
สำ�หรับปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม ลดลง 4,995.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.1 จากปี 2559 อันเนือ่ งมาจากบริษทั กำ�หนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ระยะสัน้ เพือ่ ระบายสินค้าพร้อมอยู่
ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการมีรายได้ในปี 2560 จำ�นวน 108.45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จำ�นวน 35.20 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.1 มา
จากรายได้คา่ เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงาน อาคารชุดพักอาศัย และศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็กทีม่ กี ารให้เช่าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ มีรายได้คา่ เช่าจากโครงการลุมพินี
เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก ซึง่ เป็นสัญญาเช่าระยะยาว (สิทธิการเช่า) ทีแ่ ล้วเสร็จในช่วงสิน้ ปี 2559 มาเพิม่ เติมอีกด้วย
สำ�หรับรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการมีรายได้จ�ำ นวน 784.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 111.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.6 จากการให้บริการ
เพิม่ ขึน้ ตามจำ�นวนโครงการทีบ่ ริษทั สร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านการบริการ
ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 11,301.89 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 90.1 เป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
ออกเป็น รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำ�นวน 8,611.70 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการแล้วเสร็จ ในปี 2561 จำ�นวน 8 โครงการ
คิดเป็นมูลค่าการรับรูร้ ายได้ 4,859.93 ล้านบาท และรายได้จากโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2560 จำ�นวน 3,751.77 ล้านบาท สำ�หรับรายได้จากโครงการ
บ้านพักอาศัย จำ�นวน 1,575.55 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2561 จำ�นวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการรับรูร้ ายได้ 754.44 ล้าน
บาท และรายได้จากโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2560 จำ�นวน 821.11 ล้านบาท
สำ�หรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 1,646.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จากปี 2560 อันเนื่องมาจากกลยุทธ์
Year of Shift และ Year of Change
ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการมีรายได้ในปี 2561 จำ�นวน 132.19 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จำ�นวน 23.74 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.9
มาจากรายได้คา่ เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงาน อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก และสัญญาเช่าระยะยาว อีกทัง้ มีรายได้คา่ เช่าจากโครงการ
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต คลอง 1 (เฟส 3) มาเพิม่ เติมอีกด้วย							
สำ�หรับรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการมีรายได้จ�ำ นวน 932.81 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 148.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.9 จากการให้บริการ
เพิม่ ขึน้ ตามจำ�นวนโครงการทีบ่ ริษทั สร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านการบริการ
ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 10,040.40 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 86.8 เป็นรายได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
ออกเป็น รายได้จากการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำ�นวน 6,181.65 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการแล้วเสร็จ ในปี 2562 จำ�นวน 6 โครงการ
คิดเป็นมูลค่าการรับรูร้ ายได้ 3,037.68 ล้านบาท และรายได้จากโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2561 จำ�นวน 3,143.97 ล้านบาท สำ�หรับรายได้จากโครงการ
บ้านพักอาศัย จำ�นวน 2,535.65 ล้านบาท เป็นรายได้จากโครงการทีแ่ ล้วเสร็จในปี 2562 จำ�นวน 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการรับรูร้ ายได้ 58.76 ล้านบาท
และรายได้จากโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2561 จำ�นวน 2,476.89 ล้านบาท
สำ�หรับปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รวม ลดลง 1,261.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.2 จากปี 2561 บริษทั กำ�หนดเป้าขยายในกลุม่ บ้านพัก
อาศัยเพิม่ ขึน้ และจากการจัดประเภทรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กำ�หนดให้น�ำ ส่วนลดจากการส่งเสริมการขายมาหักออกจาก
ยอดขาย เป็นเงิน 64.65 ล้านบาท
ในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการมีรายได้ในปี 2562 จำ�นวน 173.02 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จำ�นวน 40.83 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.9 มา
จากรายได้คา่ เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสำ�นักงาน อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก และสัญญาเช่าระยะยาว อีกทัง้ มีการขยายรายได้เช่าตัง้ แต่ปลายปี
2561 ทำ�ให้ในปี 2562 มีรายได้ทง้ั ปีเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3 เท่าจากปี 2561 ได้แก่ โครงการลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต คลอง 1 (เฟส 3)
สำ�หรับรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการมีรายได้จ�ำ นวน 1,063.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 130.99 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.0 จากการให้บริการ
เพิม่ ขึน้ ตามจำ�นวนโครงการทีบ่ ริษทั สร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านการบริการ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
รายการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

2560
8,719.77
6,238.95
71.5

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
16.8
(37.1) 10,187.25
8,717.30 (14.4)
13.2
(34.5)
5,954.24 (15.7)
7,059.97
(1.0)
(2.2)
2.8
68.3
69.3

ปี 2560 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 6,238.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.5 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราต้นทุน
ขายอสังหาริมทรัพย์ของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.8 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Affordable ซึ่งมีอัตรากำ�ไรขั้นต้น
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

ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
รายการ
รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เช่าและบริการ

หน่วย : ล้านบาท

2560
108.45
75.63
69.7

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
21.9
48.1
173.02
132.19
20.7
50.4
108.97
91.26
(0.7)
1.1
63.0
69.0

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
30.9
19.4
(6.0)

ปี 2560 ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการเท่ากับ 75.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.7 ของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ เนื่องจาก
ถ้าพิจารณาในส่วนของรายได้แล้ว พบว่ามีรายได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จำ�นวน 35.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.1 เนือ่ งจากมีรายได้จากการเช่าที่
และสัญญาเช่าระยะยาว (สิทธิการเช่า) ที่เพิ่มมากขึ้น แต่สัดส่วนของต้นทุนเช่าก็เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเพิ่มจากปี 2559 จำ�นวน 25.34 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4 เกิดจากค่าเสือ่ มราคาอาคาร, ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าภาษีโรงเรือน, ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปี 2561 ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการเท่ากับ 91.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.0 ของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ เนื่องจาก
ถ้าพิจารณาในส่วนของรายได้แล้ว พบว่ามีรายได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จำ�นวน 23.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 เนือ่ งจากมีรายได้จากการเช่าที่
และสัญญาเช่าระยะยาว (สิทธิการเช่า) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ สัดส่วนของต้นทุนเช่าก็เพิม่ สูงขึน้ ตาม โดยเพิม่ จากปี 2560 จำ�นวน 15.63 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 20.7 เกิดจากค่าเสื่อมราคาอาคาร, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าภาษีโรงเรือน, ค่ารักษาความปลอดภัย และ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปี 2562 ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการเท่ากับ 108.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0 ของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ เนือ่ งจากมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 40.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.9 เนื่องจากกลยุทธ์รุกตลาด เพิ่มให้มีรายได้ประจำ�เพิ่มขึ้นสัดส่วนของต้นทุน
เช่าก็เพิ่มขึ้นตาม แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เช่าและบริการ โดยเพิ่มจากปี 2561 จำ�นวน 17.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.4 เกิดจากค่าเสื่อมราคาอาคาร, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง,ค่าสาธารณูปโภค, ค่ารักษาความปลอดภัย และ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ
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ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ
รายการ
รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ
ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รับจ้างบริหารจัดการ

หน่วย : ล้านบาท

2560
784.63
520.87
66.4

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
18.9
16.6
1,063.80
932.81
19.4
10.5
690.52
622.16
0.3
(3.7)
64.9
66.7

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
14.0
11.0
(1.8)

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
ในการบริหารจัดการต้นทุนทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.3
ปี 2562 ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 68.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 เนื่องจาก บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน โดยเฉพาะในกลุ่มของพนักงานบริการชุมชนที่เพิ่มขึ้นตามจำ�นวนนิติบุคคลอาคารชุดที่รับบริหารและให้บริการที่มากขึ้น
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยยังสามารถบริหารอัตราต้นทุนต่อรายได้ ได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากมีการขยายฐานรายได้ไปบริหารโครงการภายนอกเพิม่ ขึน้
จากปีก่อนทำ�ให้มีอัตราต้นทุนต่อรายได้ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 64.9 ซึ่งตํ่าลงจากในปี 2561 อยู่ร้อยละ 1.8

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
     รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

2560
571.12
790.31
1,361.43
14.1

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
36.7
(32.2)
780.72
12.9
(14.9)
892.56
22.9
(23.1)
1,673.28
5.0
16.6
14.8

2562
670.12
933.86
1,603.98
16.0

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
(14.2)
4.6
(4.1)
8.1

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
เฉพาะที่ลดลง 146.95 ล้านบาท เป็นไปตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และ ค่าโฆษณา
ลดลง 106.77 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำ�นวน 138.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.9 เป็นผลมาจาก ค่าใช้จ่ายบุคคลากรลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่าย
ดำ�เนินงานลดลง ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา, ค่าซ่อมแซมหลังปิดโครงการ สำ�หรับค่าหนี้สงสัยจะสูญก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากปี 2559 มีการยกเลิก
การเช่าพื้นที่โครงการ Market Place รังสิต ที่บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บอกเลิกสัญญาที่ทำ�ไว้ในปี 2558 จำ�นวน
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 ล้านบาท เป็นไปตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ส่วนค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย และ ค่าโฆษณา เพิม่ ขึน้ 21.57 ล้านบาท
ค่านายหน้าสำ�หรับการขายโครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน และค่าพัฒนาแบรนด์เพิ่มขึ้น 112.46 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำ�นวน 102.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 เป็นผลมาจาก ค่าใช้จ่ายบุคคลากรในส่วนของค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ลดลงจากค่าใช้จ่ายเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ลดลง เนื่องจากสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้มากขึ้น
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 16.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.1
ของรายได้รวม แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2562 จำ�นวน 1,603.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 69.30 ล้านบาท สาเหตุมาจาก
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 110.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.2 เกิดจากการจัดประเภทค่าส่งเสริมการขาย 64.65 ล้านบาท ไปหักกับรายได้
จากการขายตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กำ�หนดไว้ ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเร่งการโอน
กรรมสิทธิ์และส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ลงคงเหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด
24 ธันวาคม 2563
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 41.30 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.6 เป็นผลมาจาก ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ในส่วนของการปรับอัตราชดเชย
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย และอัตราการคิดลดที่ตํ่าลงจากปีก่อนอย่างเป็นนัยสำ�คัญ ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำ�นวน 55.00 ล้านบาท
การปรับเงินเดือนประจำ�ปีและการจ้างงาน Outsource จำ�นวน 16.00 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2560
80.14

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
1.1
93.36
16.5
78.26

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
(16.2)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกราย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ ค่านํ้ามัน ค่าโทรศัพท์
สำ�หรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 80.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.1
สำ�หรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 93.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 13.22 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.5 สาเหตุเกิดจากการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพิ่มขึ้น
สำ�หรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 78.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ลดลง 15.10 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.2 สาเหตุเกิดจากอัตราการจ่ายโบนัสผู้บริหาร และจำ�นวนผู้บริหารระดับสูงลดลง

ค่าตอบแทนกรรมการ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ

2560
16.01

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
(3.1)
16.43
2.6
13.09

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
(20.3)

สำ�หรับค่าตอบแทนกรรมการ กำ�หนดให้มีอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลง เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของเงินปันผล จ่ายผู้ถือหุ้น

ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ต้นทุนทางการเงิน

2560
2.73

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
(52.4)
2.74
0.4
4.32

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
57.7

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สำ�หรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม ลดลง 3.00 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.4 เนื่องจากบริษัทยังคงนโยบายด้านการเงินในการออกหุ้นกู้ระยะยาวจำ�นวน 1,610.0 ล้านบาท เพื่อลดภาระ
ต้นทุนทางการเงินและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สำ�หรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เนื่องจากบริษัทได้ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
สำ�หรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 1.58 ล้านบาท
จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.7 เนื่องจากมีเงินกู้บางส่วนนำ�ไปใช้บริหารโครงการของบริษัทในเครือ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท

2560
300.02

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
(46.5)
369.50
23.2
320.62

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
(13.2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปี 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
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ส�ำ หรับปี 2561 เท่ากับ 369.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้ 69.48 ล้านบาท จากปีกอ่ น หรือเพิม่ ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 23.2 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2561 เท่ากับ ปี 2560
คือร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปี 2562 เท่ากับ 320.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของรายได้รวม ลดลง 48.88 ล้านบาท จากปีก่อน หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 13.2 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2562 เท่ากับ คือร้อยละ 20

กำ�ไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายได้รวม
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2560
9,655.14
1,059.09
1,062.32

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
2561
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
17.1 10,040.40 (11.2)
(34.1) 11,301.89
(8.2)
29.7
(51.3)
1,260.06
1,373.13
(8.1)
28.7
(51.2)
1,256.04
1,367.27

บริษัท มีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2560 เท่ากับ 1,062.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของรายได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิลดลงจากปีก่อนเท่ากับ
1,113.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.2 จากปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท มีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2561 เท่ากับ 1,367.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ
304.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 จากปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิส�ำ หรับปี 2562 เท่ากับ 1,256.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้รวม โดยมีก�ำ ไรสุทธิลดลงจากปีกอ่ นเท่ากับ 111.23 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

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

(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

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

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม 21,006.73 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,448.81 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2
จากสิน้ ปี 2559 โดยมีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 218.03 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนการขายจ่ายล่วงหน้า ส่วนทีด่ นิ และต้นทุนโครงการ
ระหว่างก่อสร้าง เพิม่ ขึน้ 4,823.88 ล้านบาท เป็นการซือ้ ทีด่ นิ พัฒนาเพิม่ ในปี 2560 จำ�นวน 5 โครงการ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนาเพิม่ ขึน้ 434.22
ล้านบาท เนือ่ งจากในปี 2560 บริษทั ได้โอนทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างทีม่ กี ารชะลอโครงการไปเป็นทีด่ นิ และต้นทุนรอการพัฒนาในส่วนของ
สินค้าคงเหลือลดลง 3,014.89 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม 21,250.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 243.48 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 จากสิน้ ปี 2561
โดยมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 2,189.28 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ ขึน้ 370.23 ล้านบาท ส่วนทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างลด
ลง 2,226.05 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื ลดลง 41.94 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลดลง 51.99 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม 23,473.35 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,223.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 จากสิน้ ปี 2561
โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ 113.58 ล้านบาท ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพิม่ ขึน้ 371.17 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ 1,744.77 ล้านบาท เนือ่ งจากมีโครงการทีส่ ร้างเสร็จในปี 2562 จำ�นวน 8 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ ขึน้ 303.21 ล้านบาท
เนือ่ งจากขยายฐานการเช่าหลักๆ คือ โครงการลุมพินที าวน์ชปิ รังสิต คลอง 1 (เฟส 3) ทีด่ นิ และต้นทุนโครงการรอการพัฒนาลดลง 294.36 ล้านบาท
เนือ่ งจากมีการนำ� Land Bank โครงการ บ้านลุมพินที าวน์เพลส สุขมุ วิท-ศรีนครินทร์ มาพัฒนาต่อ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 356.46 ล้านบาท 387.72 ล้านบาท
และ 501.30 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินทีม่ อี ายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือทีม่ วี นั ทีถ่ งึ กำ�หนด
ภายใน 3 เดือน แต่มคี วามตัง้ ใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำ�กัด (บริษทั ย่อย) และ บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด
(บริษทั ย่อย) ได้ลงทุนในตัว๋ แลกเงินธนาคาร ICBC จำ�นวน 45.54 ล้านบาท ระยะเวลา 149 วัน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.45 และ จำ�นวน 64.00 ล้านบาท
ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด (บริษทั ย่อย) ได้ลงทุนในตัว๋ แลกเงินธนาคาร ICBC จำ�นวน 30.10 ล้านบาท
และ จำ�นวน 4.00 ล้านบาท ระยะเวลา 123 วัน และ 116 วัน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.40 และ ร้อยละ 1.45
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ไม่มกี ารลงทุนในตัว๋ แลกเงินธนาคาร

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ จำ�นวน 443.61 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 218.03 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 96.7 มาจากค่าตอบแทนการขายจ่ายล่วงหน้าของโครงการลุมพินี สวีท เพชรบุร-ี มักกะสัน ซึง่ บริษทั จะจ่ายไปในอัตราร้อยละ 80.0 ของค่าตอบแทน
ที่กำ�หนดไว้ในสัญญาเมื่อมีการทำ�สัญญาจองซื้อ คิดเป็นเงินที่จ่ายล่วงหน้าไป 209.52 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 20.0 จะจ่ายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำ�นวน 401.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.94 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 9.5 ลดลงจากค่าตอบแทนการขายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจึงถือเป็นรายจ่ายของรอบบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำ�นวน 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

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด (บริษัทร่วม)
จำ�นวน 86.00 ล้านบาท โดยหักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย คงเหลือเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำ�นวน 85.98 ล้านบาท
โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด (บริษัทร่วม)
จำ�นวน 34.00 ล้านบาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด (บริษัทร่วม)
จำ�นวน 64.00 ล้านบาท และ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด จำ�นวน 5.00 ล้านบาท โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.0 ต่อปี จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 11,469.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
4,823.88 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72.6 เนือ่ งจากมีการซือ้ ทีด่ นิ นำ�มาพัฒนาเพิม่ ในปี 2560 จำ�นวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเดอะ ซีเล็คเต็ด
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 จำ�นวน 9,243.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำ�นวน
2,226.05 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.4 เนื่องจากมีการส่งมอบโครงการในปี 2561 จำ�นวน 9 โครงการ และมีการซื้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาเพิ่มในปี 2561
จำ�นวน 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 จำ�นวน 9,614.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
371.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากมีการส่งมอบโครงการปี 2562 จำ�นวน 8 โครงการ และมีการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่มในปี 2562
จำ�นวน 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
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สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำ�นวน 5,495.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำ�นวน 3,014.89 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 35.4 เนื่องจากบริษัทกำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อระบายสินค้าพร้อมอยู่ และบริษัทสามารถทำ�ได้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำ�นวน 7,684.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 2,189.28 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี จำ�นวน 2 โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ จำ�นวน 9,429.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 1,744.77 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 จากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 1 และปลายปี จำ�นวน 8 โครงการ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 24.66 ล้านบาท ได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.0 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 68.32 ล้านบาท ได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 25.0 ของทุนทีจ่ ดทะเบียน วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำ�หรับผูส้ งู อายุ และบริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำ�นวน 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 ตามลำ�ดับ ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ต้องแสดงด้วย
มูลค่าตลาดผลต่างของราคาจะแสดงในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ผ่านกำ�ไรสะสม)

ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา จำ�นวน 932.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
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 จำ�นวน 943.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
10.52 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 เนือ่ งจากในปี 2561 บริษทั ได้โอนทีด่ นิ และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างด้านหน้าโครงการลุมพินี ซีววิ ชะอำ�
มาเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำ�นวน 648.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำ�นวน
294.36 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.2 เนือ่ งจากในปี 2562 บริษทั ได้มกี ารพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยจาก Land Bank ได้แก่ โครงการบ้านลุมพินี
ทาวน์เพลส สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ ไปเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 1,254.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
27.79 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เกิดจาก ในปี 2560 บริษัทมีเพียงการโอนห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 1,624.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
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 จำ�นวน 1,928.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 303.21
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เกิดจาก ในปี 2562 บริษัทมีการขยายฐานการเช่าของโครงการลุมพินีทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3)
อาคาร F4 - F6 เพิ่มขึ้น
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ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำ�นวน 252.38 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 2.40 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.9 จากปี 2559 มาจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งานเพิ่มขึ้น และลดลงจากค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี เมื่อสุทธิกันแล้ว ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ลดลง จำ�นวน 2.40 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำ�นวน 257.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 5.59 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2560 และในปี 2561 มีการขายรถยนต์ที่ใช้ในกิจการ 8 คัน และซื้อรถยนต์เพื่อใช้ทดแทนของเดิม จำ�นวน 8 คัน มูลค่า
หักกลบกันแล้วมีผลให้มูลค่ารถยนต์เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 12.34 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี เมื่อสุทธิกันแล้ว ที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 5.59 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จำ�นวน 285.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวน 27.99 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.8 จากปี 2561 มาจากบริษัทซื้อทรัพย์สินในห้องชุดที่เพื่อปล่อยเช่าของโครงการลุมพินีทาวน์ชิปรังสิต คลอง 1 (เฟส 3) อาคาร F4-F6
มีการขายรถยนต์ 4 คัน และซื้อรถยนต์ 8 คัน เพื่อทดแทนคันเดิม

ค่าความนิยม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (บริษัทย่อย) ทำ�การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ลุมพินี วิสดอม
แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยบริษัทดังกล่าวดำ�เนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจ
โดย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ได้ชำ�ระเงินค่าซื้อกิจการจำ�นวน 40.00 ล้านบาท โดยมีราคาซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
รายบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันซื้อ จำ�นวน 32.76 ล้านบาท แสดงไว้เป็นค่าความนิยมในงบการเงินรวม

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 19.78 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 4.96 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 20.0 จากปี 2559 เพิ่มขึ้นจากซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน และลดลงจากค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 17.35 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 2.43 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 12.3 จากปี 2560 เพิ่มขึ้นจากซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน และลดลงจากค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 11.51 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 5.84 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 33.7 จากปี 2561 เพิ่มขึ้นจากซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน และลดลงจากค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 กำ�หนดให้บริษัทต้องคำ�นวณและรับรู้ยอดของภาษีเงินได้ที่เกิดจากความแตกต่างของกำ�ไรทางบัญชี กับทางภาษีอากร
ไว้ในงบการเงินด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำ�นวน 135.94 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 12.85 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 8.6 จากปี 2559 โดยทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 135.94 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
76.98 ล้านบาท
- สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 50.47 ล้านบาท
- ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8.32 ล้านบาท
- สัญญาเช่าการเงิน
0.85 ล้านบาท
- อืน่ ๆ
(0.67) ล้านบาท
135.94 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำ�นวน 143.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 7.35 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากปี 2560 โดยทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 143.29 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
77.73 ล้านบาท
- สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 54.82 ล้านบาท
- ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8.21 ล้านบาท
- สัญญาเช่าการเงิน
0.45 ล้านบาท
- อืน่ ๆ
2.08 ล้านบาท
143.29 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำ�นวน 152.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 9.09 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2561 โดยทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 152.39 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์
78.43 ล้านบาท
- สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 65.27 ล้านบาท
- ประมาณการค่าใช้จา่ ย
8.02 ล้านบาท
- สัญญาเช่าการเงิน
0.67 ล้านบาท
152.39 ล้านบาท

สิทธิการเช่า
บริษทั ทำ�สัญญาเช่าทีด่ นิ กับสำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ (ผูใ้ ห้เช่า) เพือ่ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่
การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ้นก่อน และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัท
เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยบริษทั มีสทิ ธิขอต่อสัญญาเช่าได้อกี สองคราว ๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะต่อสัญญาเช่าให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรภายในปีท่ี 25 และปีท่ี 55 รวมทัง้ ลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ในปีท่ี 28 และปีท่ี 58 ซึง่ ทัง้ 2 ฝ่าย ต้องจ้างผูป้ ระเมินอิสระ
ฝ่ายละ 1 ราย เพือ่ ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าตามราคาตลาด (Market Value) และมูลค่าค่าเช่าทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั ได้ช�ำ ระค่าเช่าทัง้ จำ�นวน
ในวันทำ�สัญญาเช่าแล้ว โดยบริษทั ถือเป็นเงินมัดจำ�ค่าสิทธิการเช่าทัง้ จำ�นวน ทัง้ นีเ้ มือ่ สัญญาเช่าสิน้ สุดลงและไม่มกี ารต่ออายุสญั ญาเช่าข้างต้น กรรมสิทธิ์
ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างจะตกเป็นของผูใ้ ห้เช่าทันทีโดยปราศจากภาระติดพันใดๆ และบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการโอน
กรรมสิทธิท์ ง้ั หมด
ในปี 2559 บริษทั ได้ท�ำ การก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ บริษทั ทำ�สัญญาเช่าทีด่ นิ กับสำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่าช่วง
โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589
หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม
สิทธิการเช่า ต้นงวด
หัก ตัดจำ�หน่ายประจำ�ปี
หัก จัดประเภทครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
สิทธิการเช่า ณ สิ้นงวด

2560

2561

2562

205.13
(6.86)
(6.84)
191.42

216.60
(7.47)
(7.47)
201.65

209.13
(7.47)
(7.49)
194.16

(แสดงรวมอยู่ที่ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น)

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ จำ�นวน 198.36 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวน 18.12 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.1 มาจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและเงินประกันอืน่ ๆ ลดลง 2.03 ล้านบาท เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ ประกันเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 39.49 ล้านบาท
เงินกองทุนลดลงตามสินค้าคงเหลือที่ลดลงจำ�นวน 9.94 ล้านบาท เงินให้ก้ยู ืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด ลดลง 6.71 ล้านบาท และเครดิตภาษีถูกหัก
ณ ทีจ่ า่ ยทีอ่ ยูร่ ะหว่างขอคืนของปี 2556-2558 ได้รบั คืนมาจำ�นวน 18.58 ล้านบาท และเพิม่ ขึน้ จากเครดิตภาษีของปี 2560 ที่ใช้ไม่หมด 15.88 ล้านบาท
เมือ่ สุทธิกนั แล้ว สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 18.12 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ จำ�นวน 194.31 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 4.05 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2.0 มาจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและเงินประกันอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ 3.25 ล้านบาท เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ ประกันลดลง จำ�นวน 20.11 ล้านบาท
เงินกองทุนลดลงตามสินค้าคงเหลือที่ลดลงจำ�นวน 3.64 ล้านบาท เงินให้ก้ยู ืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด ลดลง 2.46 ล้านบาท และเครดิตภาษีถูกหัก
ณ ทีจ่ า่ ยเพิม่ ขึน้ จากเครดิตภาษีของปี 2561 ที่ใช้ไม่หมด 19.01 ล้านบาท เมือ่ สุทธิกนั แล้ว สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง จำ�นวน 4.05 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ จำ�นวน 189.26 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 5.05 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2.6 มาจากในปี 2562 บริษทั ได้รบั คืนภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย 2.35 ล้านบาท, ได้รบั เงินกองทุนคืนจากสินค้าคงเหลือทีข่ ายได้ระหว่างปี จำ�นวน
2.00 ล้านบาท และได้รบั คืนเงินให้กยู้ มื แก่นติ บิ คุ คลอาคารชุด 0.70 ล้านบาท
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หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

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

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

2561

เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

2,629.16 (35.5)
28.6
2,289.53
56.1
616.92
69.2
152.71
5,688.32 (10.3)
281.77 (1.3)
71.9
15.23
9.16 (73.6)
23.0
1,980.00
8.7
274.36
8.4
66.73
2,627.25 16.6
8,315.57   (3.2)

2562

เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนีส้ นิ รวมเป็นจำ�นวน 8,592.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2559 จำ�นวน 2,445.64 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,817.90 ล้านบาทเนื่องจากปี 2560 บริษัทมีการลงทุน
ในโครงการระหว่างก่อสร้างมากกว่าปี 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนีส้ นิ รวมเป็นจำ�นวน 8,315.57 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2560 จำ�นวน 277.35 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.2 โดยในระหว่างปี 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ลดลง จำ�นวน 878.69 ล้านบาท เนือ่ งจากปี 2561 บริษทั มีสง่ มอบโครงการระหว่างก่อสร้าง
มากกว่าปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนีส้ นิ รวมเป็นจำ�นวน 10,314.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 จำ�นวน 1,998.68 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 โดยในระหว่างปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 839.26 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้เพิ่ม 2,168 ล้านบาท
เนือ่ งจากปี 2562 บริษทั มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง และสินค้าคงเหลือสร้างเสร็จปี 2562

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำ�นวน 4,073.96 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จำ�นวน 1,498.04 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.2 เป็นการกูย้ มื เพือ่ นำ�เงินมาลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำ�นวน 2,629.16 ล้านบาท
ลดลงจากปีกอ่ น จำ�นวน 1,444.80 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.5 เป็นการกูย้ มื เพือ่ นำ�เงินมาลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำ�นวน 3,468.42 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จำ�นวน 839.26 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.9 โดยในระหว่างปี 2562 มีการเบิกและคืนเพือ่ ลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื เป็นจำ�นวน 1,780.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จำ�นวน 522.47 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.5 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินดาวน์จากลูกค้า ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จำ�นวน 625.70 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื เป็นจำ�นวน 2,289.53 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จำ�นวน 509.15 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.6 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 229.94 ล้านบาท, เงินผ่อนชำ�ระค่างวดจากลูกค้าเพิ่มขึ้น จำ�นวน 179.08 ล้านบาท
และเงินทดรองรับลูกค้า ทีร่ อส่งให้นติ บิ คุ คลอาคารชุด ช่วงสิน้ ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื เป็นจำ�นวน 1,844.87 ล้านบาทลดลงจากปีกอ่ น จำ�นวน 444.63 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 19.4 ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ ารค้า เพิม่ ขึน้ 250.23 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลง จำ�นวน 676.63 ล้านบาท
เพราะการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงสิน้ ปี
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เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ณ สิ้ น ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี เ งิ น กู้ ยื ม และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ ถึ ง กำ � หนดชำ � ระใน 1 ปี
เป็นจำ�นวน 395.31 ล้านบาท 616.92 ล้านบาท และ 7.22 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้แก่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ หนี้สินจากสัญญาเช่า
การเงิน (รถยนต์ และ เครือ่ งถ่ายเอกสาร) ทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เป็นจำ�นวน 90.25 ล้านบาท จำ�นวน 152.71 ล้านบาท
และจำ�นวน 123.80 ล้านบาทตามลำ�ดับ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ในแต่ละปี

รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้รบั ล่วงหน้าค่าเช่า ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เป็นจำ�นวน 285.51 ล้านบาท 281.77 ล้านบาท และ 271.30 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ เกิดจากเงินรับล่วงหน้าจากการทำ�สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี ทยอยตัดรับรูร้ ายได้คา่ เช่าของโครงการลุมพินี เพลส พระราม4-รัชดาภิเษก

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ สิ้นปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นจำ�นวน 8.86 ล้านบาท และ 15.23 ล้านบาท
และจำ�นวน 17.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้แก่หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน (รถยนต์ และ เครื่องถ่ายเอกสาร) ส่วนที่สุทธิจากหนี้สินจากสัญญาเช่า
การเงินทีถ่ งึ กำ�หนดภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นจำ�นวน 34.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำ�นวน 78.12 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 69.3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นจำ�นวน 9.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำ�นวน 25.50 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 73.6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มเี งินกูย้ มื ระยะยาว เนือ่ งจากนโยบายทางการเงินไปใช้หนุ้ กูม้ ากขึน้

หุ้นกู้
ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนุ้ กูร้ ะยะยาวจำ�นวน 1,610.00 ล้านบาท 1,980.00 ล้านบาท และ 4,148.00 ล้านบาท
เพือ่ ชำ�ระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน การออกหุน้ กูเ้ ป็นแนวทางทีช่ ว่ ยให้บริษทั ลดต้นทุนทางการเงินได้

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง เป็นจำ�นวน 252.44 ล้านบาท
และจำ�นวน 274.36 ล้านบาท และ 363.17 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามอัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือนพนักงาน และ อัตราการเปลีย่ นแปลงในจำ�นวนพนักงาน อัตราคิดลด และตัวแปรอืน่ เป็นต้น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ เป็นจำ�นวน 61.55 ล้านบาท 66.73 ล้านบาท และ 70.09 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ทุนเรือนหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน			
หุ้นทุนซื้อคืน			
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
กำ�ไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย			
จัดสรรแล้ว - สำ�รองหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
ยังไม่จัดสรรแล้ว			
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนทุน-กำ�ไร (ขาดทุน) วัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่		
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม		
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

2562

เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

1,475.70
441.81
39.06
(37.68)
15.46

100.0
-

1,475.70
441.81
39.06
(142.11)
10.19

277.2
(34.1)

148.00
148.00
37.68
10,259.18
(0.4) 10,777.17
6.75
186.0
3.73
12,385.96   (0.2) 12,900.93
27.85 27,750.0
33.71
12,413.81
0.0 12,934.64

100.0
5.0
(44.7)
4.2
21.0
4.2

148.00
142.11
11,020.76
(0.26)
13,135.25
23.84
13,159.10

277.2
2.3
(107.0)
1.8
(29.3)
1.7

2560

1,475.70
441.81
39.06
15.46

เพิม่ (ลด)
ร้อยละ

100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวนทัง้ สิน้ 12,413.81 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.03 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การเพิม่ ขึน้ ของส่วนนีม้ าจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั โดยมีก�ำ ไรสุทธิ 1,059.09 ล้านบาท
และระหว่างปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ จำ�นวน 1,106.75 ล้านบาท ปรับปรุงเพิม่ จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย จำ�นวน 4.38 ล้านบาท
และเพิม่ ขึน้ ด้วยกำ�ไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย จำ�นวน 15.46 ล้านบาท และ ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ไม่มอี �ำ นาจควบคุม
ลงทุนเพิม่ จำ�นวน 31.00 ล้านบาท
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 0.69 ต่อ 1 เท่า เพิม่ ขึน้ จากอัตรา 0.50 ต่อ 1 เท่า ณ สิน้ ปี 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวนทัง้ สิน้ 12,934.64 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 520.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การเพิม่ ขึน้ ของส่วนนีม้ าจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั โดยมีก�ำ ไรสุทธิ 1,373.13 ล้านบาท
และระหว่างปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ จำ�นวน 811.61 ล้านบาท ปรับปรุงลดลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย จำ�นวน 3.01 ล้านบาท
และลดลงจากการซือ้ หุน้ คืน 37.68 ล้านบาท
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 0.64 ต่อ 1 เท่า ลดลงจากอัตรา 0.69 ต่อ 1 เท่า ณ สิน้ ปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวนทัง้ สิน้ 13,159.10 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 224.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การเพิม่ ขึน้ ของส่วนนีม้ าจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั โดยมีก�ำ ไรสุทธิ 1,260.06 ล้านบาท
และระหว่างปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ จำ�นวน 873.53 ล้านบาท และลดลงจากการซือ้ หุน้ คืน 104.43 ล้านบาท และปรับปรุงผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำ�นวน 37.28 ล้านบาท
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 0.78 ต่อ 1 เท่า เพิม่ ขึน้ จากอัตรา 0.64 ต่อ 1 เท่า ณ สิน้ ปี 2561
อัตราการจ่ายเงินปันผลใน ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 69.46 ร้อยละ 64.52 และ ร้อยละ 69.77 ตามลำ�ดับ ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั ยังเป็นไปตามนโยบายคือไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 50.0 ของกำ�ไรสุทธิ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง และนำ�ผล
กำ�ไรที่ได้จากการดำ�เนินงานส่วนทีเ่ หลือไปใช้ในการขยายการลงทุนเพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 234.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.7
เนือ่ งจากมีการส่งมอบห้องชุด โอนกรรมสิทธิน์ อ้ ยกว่าปีกอ่ น และมีการใช้เงินเพือ่ ชำ�ระค่าก่อสร้างมากกว่าปีกอ่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 31.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8
เนือ่ งจากมีการส่งมอบห้องชุด โอนกรรมสิทธิม์ ากกว่าปีกอ่ น และมีการใช้เงินเพือ่ ชำ�ระค่าก่อสร้างมากกว่าปีกอ่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 113.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3
เนือ่ งจากมีการออกหุน้ กู้ เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างมากกว่าปีกอ่ น
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การกู้ยืมของบริษัท
รายการกู้ยืม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
ลำ�ดับ

สถาบัน

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

สัดส่วน
ร้อยละ

1
2
3

เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้
รวม

2,331.13
1,130.00
4,148.00
7,609.13

30.64
14.85
54.51
100.00

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ยร้อยละ
3.04%
1.94%
3.32%
3.65%

สถาบันการเงินที่ติดต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่มหี ลักประกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำ�ดับ

สถาบันการเงิน

จำ�นวนเงิน

1

เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน

501.30

รวม

501.30

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 1,620,000 บาท
- สำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และ สำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญั ชี
ทีผ่ า่ นมามีจ�ำ นวนเงินรวม 1,426,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

-ไม่ม-ี

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2562 มีรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ย่อย ที่ได้ท�ำ การซือ้ ขาย หรือตกลงว่าจ้างกัน โดยใช้เงือ่ นไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับทีท่ �ำ กับบุคคล
ภายนอก ณ ขณะนัน้ ๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนีค้ อื

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด ได้แก่
รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

1. สัญญาว่าจ้างงานวางระบบอาคารชุด และงานบริหารและจัดการอาคารชุด
1.1 ค่าบริการระบบซ่อมบำ�รุงรักษา
			 - โครงการ ลุมพินี อพาร์ทเมนท์ รังสิต-คลอง 1
9,345.79 บาท / เดือน
			 - โครงการ มินิมอล ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท
20,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ มินิมอล ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
30,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ มาร์เก็ต เพลส รังสิต-คลอง 1
102,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ มิลล์ เพลส โพศรี
51,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ มินิมอล ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98
30,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร
27,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3
28,130.84 บาท / เดือน
1.2 ค่าบริหารและจัดการชุมชน (เหมาจ่าย)
720,000.00 บาท / งวด
			 - โครงการ ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
550,000.00 บาท
			 - โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
385,000.00 บาท
			 - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
330,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี ซีวิว ชะอำ� (อาคาร A)
664,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน
495,000.00 บาท / งวด
			 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
508,750.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2
			 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
660,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
510,000.00 บาท / ครัง้
1.3 ค่าบริหารบริหาร และจัดการอาคารชุด
			 - โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก
110,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ BAAN 365 RAMA III
275,000.00 บาท / เดือน
			 - โครงการ BAAN 365 RAMA III
220,000.00 บาท / เดือน
1.4 ค่าบริการวางระบบอาคารชุด
			 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
300,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
300,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
300,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2
300,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
300,000.00 บาท / ครัง้
			 - โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
300,000.00 บาท / ครัง้
2. สัญญาว่าจ้างบริหารและจัดเก็บรายได้ที่จอดรถ
2.1 ค่าบริหารลานจอด 2 โครงการ
72,000 บาท / เดือน
			 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ และ อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)
2.2 ค่าจัดเก็บรายได้ลานจอด 2 โครงการ
ร้อยละ 3 ของรายได้ / เดือน
			 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ และ อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)
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ระยะเวลา

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - เม.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ธ.ค. 61 - ก.พ. 62
ม.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ส.ค. 62
ก.ย. 62 - ธ.ค. 62

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
3. สัญญาจ้างบริหารงานเช่า
3.1 ค่าบริหารงานเช่า
			 ค่าบริการจัดหาผู้เช่า - ห้องพักอาศัย
			 ค่าบริการจัดหาผู้เช่า - สำ�นักงาน
			 ค่าบริการต่อสัญญา - ห้องพักอาศัย
			 ค่าบริการต่อสัญญา - สำ�นักงาน
			 ค่าบริหารห้องเช่า - ห้องพักและสำ�นักงาน

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

คิดค่าบริการ 1 เดือน เมื่อทำ�สัญญา 1 ปี
คิดค่าบริการ 1 เดือน เมื่อทำ�สัญญา 3 ปี
คิดค่าบริการ 0.5 เดือน เมื่อทำ�สัญญา 1 ปี
คิดค่าบริการ 0.5 เดือน เมื่อทำ�สัญญา 3 ปี
คิดค่าบริการ 10% ของค่าเช่า

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
1. สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงานชั้น 36
- ค่าเช่าสำ�นักงาน
2. สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงาน อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
- สัญญาค่าเช่าสำ�นักงาน
- สัญญาค่าบริการสำ�นักงาน
3. สัญญาเช่าพื้นที่โครงการ
โครงการ ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงส์อมาตย์
- สัญญาค่าเช่าสำ�นักงาน
- สัญญาค่าบริการพื้นที่
โครงการ ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
- สัญญาค่าเช่าสำ�นักงาน
- สัญญาค่าบริการสำ�นักงาน

ระยะเวลา

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

10,000.00 บาท / เดือน

ต.ค. 61 - ก.ย. 64

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

พ.ค. 60 - เม.ย. 63
พ.ค. 60 - เม.ย. 63

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

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

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

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
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

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)
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

ระยะเวลา

ม.ค. 61 - พ.ค. 62
ก.พ. 61 - มิ.ย. 62
ก.ค. 62 - ก.ย. 64
ก.ค. 62 - ก.ย. 63
ธ.ค. 60 - พ.ค. 62
ม.ค. 62 - เม.ย. 63
มี.ค. 62 - ก.ค. 63
ก.ค. 61 - ต.ค. 62
ก.ค. 61 - ต.ค. 62
ก.ค. 61 - ต.ค. 62
ต.ค. 62 - มิ.ย. 63
ส.ค. 61 - ต.ค. 62
ก.ย. 61 - พ.ค. 62
ก.ค. 61 - ก.ค. 62
ม.ค. 61 - พ.ค. 62
ม.ค. 61 - พ.ค. 62
ก.ค. 62 - ส.ค. 64

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
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
ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
1. ค่าเช่า อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36
2. ค่าเช่าและบริการสำ�นักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
- สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงาน
- 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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จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

1,123,600.00 บาท / เดือน
91,700.00 บาท / เดือน
461,800.00 บาท / เดือน

ก.ย. 61 - ก.พ. 62
เม.ย. 62 - ก.ย. 62
เม.ย. 62 - ก.ย. 63

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
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)
5,000.00 บาท / เดือน

มิ.ย. 62 - พ.ย. 62
ก.ค. 62 - ธ.ค. 62
มิ.ย. 62 - พ.ย. 62
พ.ย. 62 - เม.ย. 63
พ.ย. 62 - เม.ย. 63
พ.ย. 62 - เม.ย. 63
พ.ย. 62 - เม.ย. 63
มิ.ย. 62 - พ.ย. 62
ส.ค. 62 - ม.ค. 63
ธ.ค. 61 - พ.ค. 62
ก.ย. 61 - ก.พ. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

26,934 บาท / เดือน
62,846 บาท / เดือน

พ.ค. 60 - เม.ย. 63
พ.ค. 60 - เม.ย. 63

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

ม.ค. 62 - มิ.ย. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

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

ม.ค. 62 - มิ.ย. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

ระยะเวลา
ต.ค. 61 - ก.ย. 64

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท พรสันติ จำ�กัด
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

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

ก.ค. 59 - มิ.ย. 62
ก.ค. 62 - มิ.ย. 65

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

รายได้ บริษัท พรสันติ จำ�กัด
1. ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซีตี้โฮม
- ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซีตี้โฮม
- ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซีตี้โฮม
ค่าใช้จ่าย บริษัท พรสันติ จำ�กัด
1. ค่าเช่าและบริการสำ�นักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน E, F
- สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงาน
- สัญญาจ้างบริการ
- รายได้ค่าไฟฟ้า, ค่านํ้าประปา, ค่าโทรศัพท์

300 บาท / เดือน
600 บาท / เดือน
600 บาท / เดือน

เม.ย. 60 - มี.ค. 63
เม.ย. 60 - มี.ค. 63
เม.ย. 60 - มี.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
1. เงินสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
2. ค่าบริการรักษาความสะอาด
- Minimall
		 - ทำ�งาน 7 วัน / สัปดาห์
		 - ทำ�งาน 6 วัน / สัปดาห์
- ฝ่ายบริหารชุมชน
		 - หัวหน้าพนักงานบริการทำ�ความสะอาด
		 - พนักงานบริการทำ�ความสะอาด
- ฝ่ายบริการซ่อมห้องชุด
		 - ทำ�งาน 7 วัน / สัปดาห์
		 - ทำ�งาน 6 วัน / สัปดาห์
- ฝ่ายก่อสร้าง
		 - ทำ�งาน 7 วัน / สัปดาห์
		 - ทำ�งาน 6 วัน / สัปดาห์
		 - (ทำ�เฉพาะวันอาทิตย์)
- ฝ่ายธุรการ
		 - สำ�นักงาน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 36
		 - ศูนย์อบรมสถาบัน LPN Academy
		 - ห้องสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 11
- ฝ่ายบริหารชุมชน (โครงการบ้าน 365)
		 - หัวหน้าพนักงานบริการทำ�ความสะอาด (บริหารชุมชน)
		 - พนักงานบริการทำ�ความสะอาด (บริหารชุมชน)
- การตลาดแนวราบ Premium (โครงการบ้าน 365)
		 - หัวหน้าพนักงานบริการทำ�ความสะอาด (สำ�นักงานขาย)
		 - พนักงานบริการทำ�ความสะอาด (สำ�นักงานขาย)
3. งานต้อนรับชุมชน
- อาคารชุด
- สำ�นักงานขาย
- สำ�นักงาน

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)
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

ระยะเวลา
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

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

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

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

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

23,700.00 บาท / คน / เดือน ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
23,700.00 บาท / คน / เดือน ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
23,700.00 บาท / คน / เดือน ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
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รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
4. ค่าจ้างพนักงานขับรถชุมชน
- โครงการ ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว
5. ค่าบริการเจ้าหน้าที่ Call Center ชั้น 36
- อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36
ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
1. ค่าเช่า อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน D
2. ค่าเช่าและบริการสำ�นักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
- สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงาน
- สัญญาจ้างบริการสำ�นักงาน

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

48,400.00บาท / เดือน

เม.ย. 61 - มี.ค. 62

33,500.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)
300 บาท / เดือน

ระยะเวลา
พ.ค. 60 - เม.ย. 63

5,427 บาท / เดือน
12,663 บาท / เดือน

พ.ค. 60 - เม.ย. 63
พ.ค. 60 - เม.ย. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
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
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จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

151,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

120,000.00 บาท / เดือน
80,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62
ม.ค. 62 - ต.ค. 62

2,703,000 บาท

ม.ค. 61 - ก.ย. 62

200,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค .62

500,000.00บาท / เดือน
400,000.00บาท / เดือน

ม.ค. 62
ก.พ. 62 - มี.ค. 62

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

มิ.ย. 61 - ต.ค. 62
มิ.ย. 61 - ก.ย. 62
มิ.ย. 61 - ต.ค. 62
ก.ค. 61 - ต.ค. 62
ก.ย. 61 - ต.ค. 62
ส.ค. 61 - ส.ค. 62
ก.ค. 61 - ก.ย. 62
พ.ย. 61 - ต.ค. 62

400,000.00 บาท / เดือน
35,000.00 บาท / เดือน

ก.ค. 61 มิ.ย. 62
ส.ค. 61 ม.ค. 62

162,500.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 ต.ค. 62

รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
9. ค่าบริการที่ปรึกษาโครงการ Signature Service
- โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
10. ค่าบริการ Implement Green Community Standard
- โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32
11. ค่าบริการสำ�รวจพฤติกรรมผู้อยู่อาศัย
- 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
ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

180,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

70,833.33 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

100,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

100,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

258,333.33 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

150,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ต.ค. 62

300,000.00 บาท / เดือน
250,000.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - มิ.ย. 62
ก.ค. 62 - ต.ค. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ไม่มีรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

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

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

ม.ค. 62
ก.พ. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
ไม่มีรายการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
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)
ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

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

มิ.ย. 61 - พ.ค. 62
ม.ค. 62 - ก.ย. 63
เม.ย.62 - ก.ย. 63
ม.ค. 62 - มิ.ย. 63
ก.ค. 62 - ธ.ค. 62
ก.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค.62 - ธ.ค. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ไม่มีรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
1. งานบริการทำ�ความสะอาด
- บ้านว่างรอขาย/ฝ่ายขาย
		 - ทำ�งาน 7 วันต่อสัปดาห์
		 - ทำ�งาน 6 วันต่อสัปดาห์
2. สัญญาจ้างบริการพนักงานอำ�นวยการจราจร (ลานจอดรถ)
- อาคารชุด พี.เอส.ที.ซิตี้โฮม ชั้น 2 บี
ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

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

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

23,700.00 บาท / เดือน

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

ไม่มีรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำ�กัด กับ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
1. งานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวบ้านที่พักอาศัย
- โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล
- โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2
- โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
2. งานที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานการออกแบบ
และก่อสร้างสีเขียวสำ�หรับโครงการบ้านพักอาศัย
- โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โซน 2.1
ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
ไม่มีรายการ
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จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

18,000.00 บาท / เดือน
18,000.00 บาท / เดือน
18,000.00 บาท / เดือน

ส.ค. 61 - มี.ค. 62
ก.ค. 61 - มี.ค. 62
ก.ค. 61 - มิ.ย. 62

175,000 บาท / เดือน

ก.ค. 61 - มิ.ย. 62

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
กับ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
1. ค่าจ้างบริการทำ�ความสะอาด
      - สำ�นักงาน อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
      - สำ�นักงานขายฝ่ายธุรกิจนายหน้า
			 - ทำ�งาน 6 วันต่อสัปดาห์
		 - ทำ�งาน 7 วันต่อสัปดาห์
     - ค่าบริการงานแจ๋วคอนโด (แบบครั้งเดียว)

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา

16,700.00 บาท / คน / เดือน

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

16,700.00 บาท / คน / เดือน
18,800.00 บาท / คน / เดือน
คิดค่าบริการตามขนาดห้องชุด
350 บาท / ครัง้
450 บาท / ครัง้
650 บาท / ครัง้
850บาท / ครัง้
1,100 บาท / ครัง้
1,300 บาท / ครัง้
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

ระยะเวลา

ไม่มีรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
1. ค่าจ้างและบริการสำ�นักงาน
- ค่าบริหารงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
		 - โครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา อาคาร ABC
ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)
50,000 บาท
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา
พ.ย. 62 - เม.ย. 63
ระยะเวลา

ไม่มีรายการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
กับ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
1. ค่าจ้างบริการทำ�ความสะอาด
- สำ�นักงาน อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
		 - ทำ�งาน 6 วันต่อสัปดาห์
- สำ�นักงานก่อสร้าง
		 - ทำ�งาน 6 วันต่อสัปดาห์
		 - ทำ�งาน 7 วันต่อสัปดาห์
ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

ระยะเวลา

16,700.00 บาท / คน / เดือน

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62

16,700.00 บาท / คน / เดือน
18,800.00 บาท / คน / เดือน
จำ�นวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 62 - ธ.ค. 62
ระยะเวลา

ไม่มีรายการ

การกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ผู้ให้กู้

ผู้กู้

ลักษณะการกู้ยืม

บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด

บริษทั พรสันติ จำ�กัด
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จำ�กัด
บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

จำ�นวนเงิน อัตราดอกเบีย้
(บาท)
ต่อปี (ร้อยละ)
656,000,000.00 3.02 - 3.75
64,000,000.00
5.00
5,000,000.00
5.00
228,800,000.00 1.80 - 1.94
35,000,000.00 1.86 - 1.94

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องมีทพ่ี กั อาศัยเป็นของตนเองโดยให้สว่ นลดเป็นสวัสดิการ สำ�หรับพนักงานทีจ่ องซือ้ ห้องชุดในโครงการต่างๆ
ของบริษทั โดยกำ�หนดหลักการดังนี้
1. เป็นการซือ้ -ขายในนามพนักงานและมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพักอาศัยหรือเพือ่ การลงทุน ยกเว้นการเก็งกำ�ไร				
2. ให้สว่ นลดเมือ่ โอนกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด เป็นส่วนลดที่ให้กบั ลูกค้าปกติ และในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบทัว่ กันทัง้ บริษทั เป็นรายโครงการ
3. สิทธิประโยชน์อน่ื ๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าทัว่ ไปทุกประการ
ชื่อ

ยูนิต

จำ�นวน
ห้องชุด

ราคาขาย
รวม

ส่วนลด
เมื่อโอน

หมายเหตุ

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 2
C2-0709
1. คุณยุคลธร ซือ่ วาจา
A1-0119, C6-0417, C6-0425
2. คุณสุวฒ
ั นา แซ่ตง้ั
รวม

1
3
4

1,152,000.00 373,000.00 โอนเดือน มิ.ย. 62
3,436,000.00 1,124,000.00 โอนเดือน ก.ค. 62
4,588,000.00 1,497,000.00

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (C,D)
1. คุณสุรสั วดี ซือ่ วาจา
รวม

D-0831

1
1

1,869,000.00
1,869,000.00

569,000.00 โอนเดือน มิ.ย. 62
569,000.00

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น (2)
1. คุณสุวฒ
ั นา แซ่ตง้ั
รวม

A-0324

1
1

2,120,000.00
2,120,000.00

810,000.00 โอนเดือน มิ.ย. 62
810,000.00

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน คือ นายวุฒิพล
สุริยาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ นายเกริก วณิกกุล และ
นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วย
สอบทานให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สอดคล้องกับข้อกำ�หนด และแนวทางปฏิบัติ
ที่ ดี สำ � หรั บ คณะกรรมการตรวจสอบของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบ และพิ จารณาข้ อ มู ล ทางการเงิ น
รวมทั้งรับทราบถึงความเห็นของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ต่อการจัดทำ�งบการเงินของบริษัท
ความเห็ น อื่ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ และได้ ร ายงาน
ผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครัง้ พอสรุปกิจกรรมทีส่ �ำ คัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ดังนี้

154

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำ�ปี 2562 และงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตร่วมประชุม
ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำ�คัญ
หรือมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ และการตั้งข้อสังเกตที่มี
ผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ว่ามี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขต
แนวทางการสอบบัญชี แผนประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี และได้ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ 1 ครัง้ เพือ่ ปรึกษาหารือ
อย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำ�คัญในการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายงานงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผย
หมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
ดังกล่าว
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์ กร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
และสถานการณ์โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน ภายนอก และโอกาสที่
จะเกิดผลกระทบ เพื่อให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั รายงานจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�หนดให้มีแผนการสอบทานกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ร ะบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ ในแต่ละกระบวนการทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การสอบทานระบบการควบคุ มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเป็นรายไตรมาส จากแผนงาน
การตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนงานที่ได้รับ
อนุ มั ติ เพื่ อ ให้ มี การจั ด การอย่ า งเพี ย งพอ และทั น ต่ อ สถานการณ์

ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยพิจารณาในเรือ่ งการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณา และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. การสอบทานการกำ�กับกิจการทีด่ ี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทบทวนนโยบายการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้สอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเคร่งครัด และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องรายการ
ระหว่างกันของบริษัทในเครือ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัทมีการดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างโปร่งใส
สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกรายการ
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว
โดยเน้นให้สมุ่ สอบทานเกีย่ วกับรายการในงบการเงิน มีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาสและให้ตดิ ตามแก้ไขโดยเร็ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา
คุณภาพงานตรวจสอบภายในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2563 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) โดยนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความทุ่มเท
และมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และสมเหตุสมผล เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการในตำ�แหน่งต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและประสิทธิภาพต่อกิจการ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) “(LPN)” ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจำ�นวน 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
กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมีนายขันธ์ชัย วิจักขณะ เป็นประธานคณะกรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านมีสว่ นร่วมตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำ�คัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และจัดทำ�ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยมีสรุปสาระสำ�คัญของการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ด้านสรรหา
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ การพิ จารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกำ � หนดออกตามวาระอย่ า งรอบคอบ
ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ การให้ความสำ�คัญกับการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท
อย่างสม่ำ�เสมอ เห็นชอบให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข นายเกริก วณิกกุล และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสม ด้วยดีเสมอมา
2. ด้านค่าตอบแทน
สำ � หรั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้ มี ก ารพิ จ ารณาอย่ า งเป็ น ธรรมและสมเหตุ ส มผล โดยใช้ ข้ อ มู ล อั ต ราเงิ น เฟ้ อ (Inflation)
ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกับรายงานการสำ�รวจแนวโน้มอัตราค่าตอบแทนพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน และพิจารณาควบคู่กับผลการดำ�เนินธุรกิจและผลงานของพนักงานตามขั้นตอนการประเมิน
ผลการทำ�งาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า และยังสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปี 2562
ได้มีการพิจารณาดังนี้
• บำ�เหน็จกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2561 ซึ่งจ่ายในปี 2562
• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2562
• การจ่ายรางวัลผลตอบแทนการทำ�งานของพนักงานจากผลการดำ�เนินงานปี 2562
• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำ�ปี 2563
• พิจารณาค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำ�ปี 2563
• พิจารณาเงินรางวัลตอบแทนการทำ�งานของกรรมการบริหารประจำ�ปี 2562
• พิจารณาการปรับโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนของพนักงานบริษัทย่อย
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

3. ด้านบรรษัทภิบาล
3.1 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
			 ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อประโยชน์
			 ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ โดยเห็นชอบหลักการที่ใช้ในปัจจุบัน ยังคงมีความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทและยังคงสร้างคุณค่า
			 ให้กิจการอย่างยั่งยืน
3.2 การประเมินผลกรรมการประจำ�ปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีการประเมินกรรมการ ประกอบด้วย
			 การประเมินตนเอง การประเมินแบบไขว้ การประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการประเมิน
			 คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร
			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เป็นไปตาม
			 หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสม เพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
			 ได้อย่างชัดเจน โดยผลการประเมินกรรมการในภาพรวมทุกประเภทการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนประสิทธิภาพตามบทบาท
			 หน้าที่และบรรยากาศที่ดีในการทำ�งานร่วมกันของคณะกรรมการ
3.3 พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่
			 ในปัจจุบันของคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ รวมทั้งการกำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย กฎบัตร
			 ของคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 คณะ คือ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
			 และกฎบัตรคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยพิจารณาอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
			 ของตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน (Chief Financial Officer)
			 และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer)
4. การพิจารณาเรื่องอื่นๆ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล ตลอดปี 2562 กรรมการทุ ก คนให้ ความสำ � คั ญ กั บ การ
เข้าร่วมประชุม การนำ�เสนอความคิดเห็น การเตรียมพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำ�หนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติ
ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรสืบไป

(นายขันธ์ชัย วิจักขณะ)
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

157

รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำ�เนินกิจการของบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นปีแห่งความเป็นเลิศ (Year of Excellence) มีการพัฒนาในด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ คุณค่าบริการ
และบุคคลากร
ในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีจำ�นวนทั้งสิ้น 21 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายอภิชาติ
เกษมกุลศิริ และ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ
ที่สำ�คัญ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. พิจารณาการวางแผนงาน กำ�หนดกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานร่วมกับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของทุกสายงานของบริษัท บริษัทย่อย
		 และบริษัทร่วมลงทุน
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษทั งบประมาณประจำ�ปี และการลงทุนของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ เพือ่ เสนอต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อที่ดินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการให้ผลตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
5. พิจารณาและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเป็นรายสัปดาห์
6. พิจารณากำ�หนดบุคคลในการดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน
7. ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อนำ�พาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายใน
		 และภายนอกของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน
2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำ�หนดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นปีแห่งความเป็นเลิศ (Year of Excellence) มีการพัฒนาในด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ คุณค่าบริการ
และบุคคลากร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามที่กำ�หนดรวมทั้งสิ้น 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
รักษ์ ไชยวรรณ
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นครอบคลุม
ความเสีย่ งด้านการดำ�เนินงาน ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ ความเสีย่ งด้านการเมือง ความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจ ความเสีย่ งด้านการเงิน และความเสีย่ ง
ด้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำ�หนดแผนบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและบริหารให้อยู่ในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
และไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการแต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
บทบาทและหน้าที่สำ�คัญของคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ
นโยบายและกรอบการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Environmental & Social Responsibility : CESR)
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลการดำ�เนินงานและให้คำ�แนะนำ�ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อลดผลกระทบจาก
การดำ�เนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และดำ�เนินงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรายไตรมาส
ตลอดเวลา 30 ปี บริษัทประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ
ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ภายใต้ LPN Platform 6-8-10 คือ กลยุทธ์ 6 Green LPN ที่เคารพผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ในการดำ�เนินงาน
10 กระบวนการโดยน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่สำ�หรับคนทุกวัย”
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการดำ�เนินงานของ GRI (Global Reporting Initiative) และเป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืนสหประชาชาติ UNSDGs (United Nation Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ข้อ ที่ทั่วโลกยอมรับและส่งเสริมการดำ�เนิน
ธุรกิจและกิจการเพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมหลักที่บริษัทดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2539 คือ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและสมาชิกครอบครัวลุมพินี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของหน่วยงานต่างๆ และในปี 2562 นี้ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานระดับสากล
ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 สำ�หรับระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อมสำ�หรับการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาส โดยรับเข้าทำ�งานใน
ตำ�แหน่งพนักงานบริการชุมชน พร้อมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมวิชาชีพ เพื่อให้สตรีเหล่านี้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและความสุข โดยบริษัทในเครือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มแรกของประเทศ และปัจจุบันดูแล
พนักงานที่เป็นสตรีด้อยโอกาสจำ�นวนถึง 1,484 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 จากปี 2561 รวมถึงขยายไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีด้วยและยังมอบทุนการศึกษาในรูปแบบการสนับสนุนที่อยู่อาศัยกับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีจำ�นวน 100 ทุน
เพื่อแบ่งเบาภาระและส่งเสริมโอกาสในการทำ�ความความดีคืนสู่สังคม
ทั้งหมดนี้ นับเป็นคุณค่าของการดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางของบริษัท
โดยมีคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบริษัท
ไปสู่องค์กรคุณค่าอย่างยั่งยืน

(นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ)
ประธานคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
7 กุมภาพันธ์ 2563
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ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

การกำ�กับดูแลกิจการ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)
ดำ�เนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย และตัวชี้วัดหลักด้านต่างๆ ทั้งในมิติเงินตรา
และมิติเชิงคุณค่า โดยสถานการณ์เฉพาะหน้าของปี 2563 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะถดถอย อีกทั้งยัง
มีความเสี่ยงรอบด้าน การดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงเงินตรา โดยยังคงรักษาความสมดุลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงเป็นเป้าหมายที่อยู่ใน
ลำ�ดับต้นของบริษัท
ระยะกลาง (ภายใน 3 ปี)
ดำ�เนินงานภายใต้กรอบของแผนภูมกิ ลยุทธ์ องค์กรเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ขององค์กรในทุกมิติ เพือ่ การเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน ด้วยการกระจาย
ฐานธุรกิจให้ครอบคลุมทัง้ ต้นนาํ้ และปลายนาํ้ เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการลงทุน ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง กับพันธมิตรทีม่ ศี กั ยภาพ
และมีความเข็มแข็ง อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความเข็มแข็งเพิ่มขึ้น
ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี)
มุ่งมั่นในการสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่าและยั่งยืน พร้อมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคม และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการดำ�รง
ชีวิตในทุกมิติ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญในหลักการกำ�กับ
การดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเน้ น ความโปร่ ง ใสของการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางสำ�คัญสำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ี
1. ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งเท่ า เที ย มและ
		 เป็นธรรม
2. มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
		 เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ กร ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และ
		 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
3. กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและ
		 พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
		 กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดย่อยจำ�นวน 5 คณะ ได้แก่
		1 คณะกรรมการตรวจสอบ
		2
		
		3
		
		4
		
		5
		

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ ทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำ�หนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบตั งิ านในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการดูแลกำ�กับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงิน
ทีเ่ สนอต่อทีส่ าธารณชนและผูถ้ อื หุน้ สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสือ่ สารกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบให้มคี วามเข้มข้นขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำ�นวน 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
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสมํา่ เสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่
1
2
3
4

วัน/เดือน/ปี
7 กุมภาพันธ์
2 พฤษภาคม
1 สิงหาคม
31 ตุลาคม

สาระสำ�คัญของการประชุม
2562
2562
2562
2562

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำ�ปี 2561
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2562
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2562
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2562

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำ�นาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้
		 ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน และมีความรูต้ อ่ เนือ่ งเกีย่ วกับเหตุทม่ี ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของรายงานทางการเงิน

2. คุณสมบัติ

2.1
		
2.2
		
2.3
		
		
2.4
		
2.5
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เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
เป็นกรรมการที่ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียส่วนตน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทั
ในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะธุรกรรมใดๆ ของบริษัทในเวลา 1 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำ�เนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำ�แหน่ง

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ
		
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้
				 จำ�นวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่
				 จำ�นวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 3.1.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
					 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
					 ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้ นำ � ในการประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปในแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เป็ น บุ ค คลที่ ใ ห้ ความมั่ น ใจในความมี
						 ประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 3.1.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
					 ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบของบริษัท ทำ�หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
					 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำ� หน้ า ที่ สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การกำ�หนด
						 แผนการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ นั ด หมายประชุ ม จั ด เตรี ย มวาระการประชุ ม ตามที่ ป ระธานกรรมการ
						 ตรวจสอบสั่งการ นำ�ส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
3.2 วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
		
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
3.3 การพ้นจากตำ�แหน่ง
		
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
					 1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
					 2. ตาย
					 3. ลาออก
					 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
		
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
				 เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำ�เนา
				 หนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
		
ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง บริษทั จะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์
				 แห่งประเทศไทยทราบ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
4.1 สอบทานกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
4.2 พิจารณาและเสนอแต่งตั้งหรือยกเลิกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
4.3 สอบทานกระบวนการในการดู แ ลให้ มี การปฏิ บั ติ ตามนโยบาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนมติ
		 ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4.4 ให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบ
		 การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ
4.5 ให้คำ�แนะนำ�ในการกำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติตามแนวทาง
		 การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
4.6 กำ�หนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจของสำ�นักตรวจสอบ
4.7 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำ�หนดค่าตอบแทน และการพิจารณาความดี
		 ความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4.8 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำ�แนะนำ�หรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
4.9 สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการ
		 ต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4.10 สอบทานแนวทางการปฏิบัติเรื่อง Whistleblower และกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
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5. การประชุม

5.1 จำ�นวนครั้งการประชุม
		
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบผู้อ�ำ นวยการ
			 สำ�นักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำ�เป็นต้องหารือร่วมกัน หรือเมื่อประธาน
			 กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็น
			 องค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
		
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
		
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
5.3 การลงคะแนนเสียง
		
มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
			 เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด
		
กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
5.4 บันทึกรายงานประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

2. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 3 คน โดยคัดเลือกจากบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และมีความเข้าใจลักษณะงานการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ
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
ดำ�เนินการงาน และรับฟังนโยบายจากกรรมการบริหาร โดยแต่ละครั้งสาระสำ�คัญของการประชุม คือ
พิจารณาอนุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
กำ�กับ ดูแลและกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำ�ปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมให้คำ�แนะนำ� และแนวทางในการบริหารจัดการ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1
		
1.2
1.3
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คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และมีจำ�นวนเท่าใดขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารถูกเลือกจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการประชุม การนัดหมาย
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำ�รายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

2. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
2.1
2.2
		
		
		
		
2.3

กรรมการบริหารมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และคณะกรรมการบริษทั สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
กรรมการบริหารพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
การลาออกจากตำ�แหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3. อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 กำ�กับดูแลและบริหารจัดการการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
3.2 วางแผนงานและกำ�หนดกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
		 พันธกิจ และนโยบายที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
3.3 ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้
3.4 พิจารณากำ�หนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ
3.5 พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท
3.6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ม่อยูใ่ นแผนงาน ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
		 (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง
3.7 ได้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษทั ในการกระทำ�ทางด้านนิตกิ รรมและเอกสาร ซึง่ เป็นธุรกรรมปกติในการดำ�เนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
		 (1) การจดทะเบียน ซื้อ-ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมทั้งการจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		
ตามกฎหมาย
		 (2) การจดทะเบียนและการเช่า-ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมทั้งการจดทะเบียนต่อหน่วยงาน
			 ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
		 (3) การจดทะเบียนจำ�นอง การรับจำ�นอง การขึ้นเงินจำ�นอง การจดทะเบียนไถ่ถอนจำ�นอง การจดทะเบียนปลอดจำ�นองที่ดิน ที่ดิน
			 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
		 (4) การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและการรวมที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการจดทะเบียน
			 ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
		 (5) การจดทะเบียนภาระจำ�ยอมเป็นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์และการยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัท
		 (6) การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การเลือกตั้ง/การแต่งตั้ง
			 กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
		 (7) การทำ�สัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝาก
		 (8) การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม การเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการนิติบุคคล
			 อาคารชุดในฐานะเจ้าของร่วม รวมทัง้ การแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ และบริษทั ร่วมลงทุน
		 (9) มีอำ�นาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำ�การแทน รวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของบริษัทตามข้อ (1) - (8)
3.8 ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� รวมทั้งกำ�กับการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
3.9. พิจารณา และ/หรือ กำ�หนดบุคคลในการดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมลงทุน
3.10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจช่วงที่ทำ�ให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการบริหารทั้งหมด
		 จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4.3 มติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ กรรมการบริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด
		 จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง
		 เป็นประธานในที่ประชุมแทน
4.5 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการ
จำ�นวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 1 คน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่สำ�คัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 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 ได้มีการประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประชุมครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

สาระสำ�คัญของการประชุม

1

7 กุมภาพันธ์ 2562

2

1 สิงหาคม 2562

3

11 ธันวาคม 2562

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อนำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
- พิจารณาบำ�เหน็จกรรมการบริษัทสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2561
- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำ�หรับปี 2562
- พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
- พิจารณาการจ่ายรางวัลตอบแทนการทำ�งานของพนักงาน
สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน 6 เดือนแรก
- พิจารณาการจ่ายรางวัลตอบแทนการทำ�งานของพนักงานประจำ�ปี 2562
- พิจารณาค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารปี 2563
- พิจารณาสรุปรายงานผลการประเมินกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2562
- พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1
		
1.2
		
1.3
		
1.4

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัท และมีจำ�นวนเท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารก็ให้เป็นส่วนน้อย
ของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ
ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาแต่งตั้งบุคคล เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

2. วาระการดำ�รงตำ�แหน่งและค่าตอบแทน

2.1 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
2.2 นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
		 (1) ตาย
		 (2) ลาออก
		 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัด และ/หรือตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
		 (4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท
2.4 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
		 บริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่ว่าง
		 โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2.5 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้
2.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ด้านการสรรหา
		
เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย อนุกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการบริหาร ประธาน
			 กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
		
ดำ�เนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย อนุกรรมการ
			 ชุดต่างๆ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
			 และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีี
		
กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจาก
			 1) ออกตามวาระ พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติ
				 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
			 2) ออกจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็น
				 ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
		
เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธาน
			 กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
		
เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3.2 ด้านค่าตอบแทน
		
เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
			 เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
			 และ/หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีี
		
พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง
			 และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
		
เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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3.3 ด้านบรรษัทภิบาล
กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำ�เป็น
		 ลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติที่ดี
พิจารณาและกำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct)
		 โดยจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติที่ดี
พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพือ่ ให้สอดคล้อง
		 กับแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
กำ�กับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำ�เนินธุรกิจ
เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4. การประชุม
4.1
4.2
		
4.3
		

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการอิสระจะต้องมีจำ�นวนที่มากกว่า จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
มติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมและครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำ�นวน 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

สาระสำ�คัญของการประชุม

1
2
3

24 กรกฎาคม 2562
30 ตุลาคม
2562
6 พฤศจิกายน 2562

พิจารณาความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมตามที่ ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำ�เนินการและการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเสีย่ งยังได้มกี ารประชุมร่วมกันเป็นรายสัปดาห์ เพือ่ ติดตามประเมินและบริหารความเสีย่ ง
ในทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1
		
1.2
		
1.3
		
		
1.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีจำ�นวนเท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยตำ�แหน่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถูกเลือกจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการประชุม
การนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำ�รายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องก็ได้

2. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
2.1
2.2
		
		
		
		
2.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 (สอง) ปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พ้นจากตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
การลาออกจากตำ�แหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3. อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1
		
3.2
3.3
3.4
3.5

ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายใน
และภายนอกของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กำ�หนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม
4.1
4.2
		
4.3
4.4
		
4.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือเพิ่มตามสถานการณ์และความจำ�เป็น
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
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5. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า
(ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อว่า LPN Team) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 36 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. นางสาวสุรัสวดี
ซื่อวาจา		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
3. นางปิยะนุช		
นาวีนวคุณ		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
4. นางสาวเสาวณี
อังกูรพิพัฒน์		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
5. นางสาวสุวัฒนา
แซ่ตั้ง		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
6. นายแสงชัย		
เหลืองจุฑามาศ
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
7. นางปนัดดา		
ขจรศิลป์		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
8. นางสาวสุภรณ์
ว่องไวไพโรจน์
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
9. นางสาวนิตยา		
วงศ์ทวิลาภ		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
10. นายไพศาล		
เลิศบรรธนาวงศ์
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
11. นายธำ�รงค์พล
แดงบุบผา		
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
12. นายพิเชฐ		
จุฬาจันทร์		
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
13. นายวรพจน์		
รัชตะปิติ		
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
14. นางสาวสุทธิวรรณ เดชแพ		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
15. นายไกรศร		
กัลยาณมงคล
อนุกรรมการ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
16. นายศิวรักษ์		
ชูศักดิ์		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
17. นางสาวสุวิมล
กรศรี		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
18. นายสัมพันธ์ 		
ตั้งถาวร		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
19. นางจริยา		
นาทะพันธุ์		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
20. นางสาวมาลัยวัลย์ จิตพัฒนกุล		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
21. นางสาวญาณี		
อมฤตฤดี		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
22. นายสุพัฒน์		
พงศ์โชติไพบูลย์
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
23. นางสาวมนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันติ์
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
24. นางสาวพรรณนา ทองสว่าง		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
25. นายปรัชญาล		
เลาหศักดาเดช
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
26. นายศิณัติ		
สร้อยสม		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
27. นางสาวจีรนันท์
ชมบัวทอง		
อนุกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
28. นางสาวเพลินจิต ฤทธิ์ธวัช		
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
29. นายวัลลภ		
วงศ์เมืองแก่น
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
30. นางสาวรติกร		
ไทรงาม		
อนุกรรมการ
LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
31. นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมรัตน์		
อนุกรรมการ
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
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 จำ�กัด (มหาชน) และเลขานุการ
ในปี 2562 คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมได้มกี ารประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

172

ประชุมครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

สาระสำ�คัญของการประชุม

1
2
3

4 เมษายน 2562
4 กรกฎาคม 2562
3 ตุลาคม
2562

กำ�กับดูแล และติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ภารกิจ

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการ
2.2 ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกอนุกรรมการจากผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
		 และมีจำ�นวนเท่าใดขึน้ อยู่กับการพิจารณาของประธานอนุกรรมการ

3. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
3.1
3.2
		
		
		
3.3
3.4
		
		
3.5

ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ อาจพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะอนุกรรมการมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
อนุกรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานอนุกรรมการ
ในกรณีที่ตำ�แหน่งอนุกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของอนุกรรมการ เว้นแต่วาระของ
อนุกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ
		 และบริษัทร่วมทุน
4.2 พิจารณาทรัพยากรและงบประมาณสำ�หรับโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. การประชุม
5.1
5.2
		
5.3
		
5.4

คณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยประธานอนุกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ จะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนอนุกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
มติที่ประชุมของอนุกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ อนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ประธานอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำ�หรับคณะกรรมการชุดต่างๆ
ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายชื่อคณะกรรมการ
นายวุฒิพล
นายเกริก
นายขันธ์ชัย
นายวีระศักดิ์

สุริยาภิวัฒน์
วณิกกุล
วิจักขณะ
วหาวิศาล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4/4
4/4
4/4
4/4

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

173

2. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 21 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุมทีก่ �ำ หนดไว้ลว่ งหน้า โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม
ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อคณะกรรมการ
นายโอภาส
นายอภิชาติ
นายสุรวุฒิ

ศรีพยัคฆ์
เกษมกุลศิริ
สุขเจริญสิน

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
21/21
20/21
21/21

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า
โดยมีกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อคณะกรรมการ
นายขันธ์ชัย
นายเกริก
นายวีระศักดิ์
นายพิเชษฐ
นายโอภาส

วิจักขณะ
วณิกกุล
วหาวิศาล
ศุภกิจจานุสันติ์
ศรีพยัคฆ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
3/3
2/3
3/3
3/3
3/3

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
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รายชื่อคณะกรรมการ
นายโอภาส
นายอภิชาติ
นายสุรวุฒิ
นางสาวสมศรี
นายพร
นางสาวสุรัสวดี
นายประพันธ์ศักดิ์

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ศรีพยัคฆ์
เกษมกุลศิริ
สุขเจริญสิน
เตชะไกรศรี
วิรุฬรักษ์
ซื่อวาจา
รักษ์ไชยวรรณ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ก�ำ หนดให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อคณะกรรมการ
นายอมรศักดิ์
นายวุฒิพล
นายทิฆัมพร
นายขันธ์ชัย
นายเกริก
นายวีระศักดิ์
นายพิเชษฐ
นางยุพา
นายคัมภีร์

นพรัมภา
สุริยาภิวัฒน์
เปล่งศรีสุข
วิจักขณะ
วณิกกุล
วหาวิศาล
ศุภกิจจานุสันติ์
เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีกรรมการอิสระจำ�นวน 5 คน จากจำ�นวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมดจำ�นวน 12 คน โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 42 ได้แก่
1. นายอมรศักดิ์
นพรัมภา
2. นายวุฒิพล
สุริยาภิวัฒน์
3. นายขันธ์ชัย
วิจักขณะ
4. นายเกริก
วณิกกุล
5. นายวีระศักดิ์
วหาวิศาล
บริษัทได้กำ�หนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสมํ่าเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่า
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายงานทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาว่าได้กระทำ�ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการเงินในทำ�นองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจตามกฎหมายนัน้
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำ�อันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยนอกเหนือจากการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำ�นาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ
การทำ�งานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระแล้ว ในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้กำ�หนดแนวทางเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น ความเป็นผู้นำ� กล้าตัดสินใจ วิสัยทัศน์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ
ความรู้และความชำ�นาญที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำ�เสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีท่ตี ำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำ�หน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทั ในตำ�แหน่งทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั

2. การสรรหาผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร เช่น รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความชำ�นาญในวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กร มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือ เพือ่ แยกลักษณะการดำ�เนินธุรกิจให้ชดั เจน โดยบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือมีลกั ษณะการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
1. บริษัท พรสันติ จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย
2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร
3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ
4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน โดยในเบือ้ งต้นได้ให้บริการด้านการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อมภายในโครงการของบริษทั
และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสตรีด้อยโอกาสในรูปแบบของการอบรมอาชีพ สร้างงานดูแลคุณภาพชีวิต
5. บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ดังนั้น แนวทางการดำ�เนินงานธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ทั้งหมดจะดำ�เนินการภายใต้การกำ�กับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย
และการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด
มาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทน
และระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัททุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางหนึ่งเดียวของบริษัท (ONE LPN)
นอกจากนี้ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน การทำ�รายการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ การได้มา
และจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดเป็นนโยบายว่าการดำ�เนินการหรือรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder
Agreement)

นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
เพื่อให้การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เหมาะสมจากฝ่ายจัดการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกลไกในการกำ�กับดูแลการควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัท ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ และถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย บริษัทในเครือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาความเหมาะสมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ในการทำ�งาน
และมีความเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน) ดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดหน้าที่ของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนที่มีต่อบริษัท ดังนี้
1. รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2. รับผิดชอบเสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
3. รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
4. รับผิดชอบในการจัดทำ�งบการเงิน และผลการดำ�เนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
5. รับผิดชอบให้การดำ�เนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ
และข้อบังคับของบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) มอบหมาย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายในการทำ�รายการที่เกีย่ วโยงและรายการระหว่างกันของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทั้งในบริษัทและบริษทั ย่อย

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551
และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนัน้
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด บริษทั จึงได้ก�ำ หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทัง้ ในบริษทั และบริษทั ย่อย ถือปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมาย กฎระเบียบกำ�หนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการดังนี้
เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เป็นรายการที่กระทำ�โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายกำ�หนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม
		 ในกรณีที่บริษัทมีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วย
1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้การพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำ�นวณได้หรือมีมูลค่า
อ้างอิง
3. รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วยการรับหรือการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ในการคิดคำ�นวณอัตราดอกเบี้ยจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามการค้าทั่วไป
และสมเหตุสมผล
ดังนั้น ในกรณีที่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำ�เป็น
และความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำ�รายการต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรี่ ายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการระหว่างกันนัน้ ๆ คณะกรรมการตรวจสอบผูใ้ ห้ความเห็นชอบ ไม่มคี วามชำ�นาญในเรือ่ งดังกล่าว
บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หากบริษทั มีการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการระหว่างกันอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าข่ายตามข้อกำ�หนด และ/หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ บริษัทจะทำ�การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำ�ปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน
ในปี 2562 บริษัทมิได้มีการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำ�หนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน โดยสรุปดังนี้
1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินประจำ�ปี 2562
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายในการทำ�รายการการได้มา หรือจำ�หน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551
และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่มีนัยสำ�คัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำ�หนดให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำ�หนดอย่างเคร่งครัด
ในกรณีทบี่ ริษทั จะมีการได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย เช่น การซือ้ การขาย การโอน การรับโอน การได้สทิ ธิ การสละสิทธิ
การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำ�เนินงานอย่างมีนยั สำ�คัญ บริษทั จะดำ�เนินการตามขัน้ ตอนทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า
1. การทำ�รายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำ�รายการกับบุคคลอื่น
3. จะต้องดำ�เนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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ทั้งนี้ จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำ�รายการต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความชำ�นาญในเรื่องดังกล่าว
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ารายการได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เช่น การซื้อที่ดิน การเปิดโครงการต่างๆ
ของบริษัท ซึ่งเป็นการดำ�เนินการธุรกิจปกติ และไม่มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำ�เนินงานอย่างมีนัยสำ�คัญ บริษัทก็จะดำ�เนินการแจ้งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบทุกครั้ง
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมิได้มีการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทและบริษัทย่อย
บริษทั ไม่มขี อ้ ตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ ในการบริหารจัดการบริษทั และบริษทั ย่อย (Shareholder Agreement)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ระบุข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทจัดทำ�ไว้ในคู่มือพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานเมื่อแรกเข้าทำ�งาน และเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดอย่างถูกต้อง บริษัทได้กำ�หนดให้ผู้บังคับบัญชาและสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูล
ของพนักงานในเบื้องต้น (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจ)
บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญและอำ�นาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำ�ดับขั้นตอน
ที่ชัดเจน โดยมีฝ่ายสารสนเทศทำ�หน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนั้น ยังมีสำ�นักตรวจสอบคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ
อีกชั้นหนึ่งด้วย
สำ�หรับการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำ�รายงานส่งให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมถึงจัดทำ�บันทึกการเปลี่ยนแปลง และสรุปจำ�นวนการถือครอง
หลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อนำ�เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำ�หนดให้บุคคลดังกล่าว
ดำ�เนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะดำ�เนินการดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำ�เนินการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีนโยบายห้ามกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงใช้ขอ้ มูลภายในทีม่ สี าระสำ�คัญของบริษทั
และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำ�เนินการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

179

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด เป็นสำ�นักงานสอบบัญชีประจำ�ปี 2562 ของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

บริษัท

จำ�นวนเงิิน
1,620,000
445,000
317,000
222,000
141,000
206,000

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
				

รวมทั้งสิ้น

2,951,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
อนึ่ง ในทำ�นองเดียวกัน กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)
- ไม่มี -
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(Good Corporate Citizenship) จะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำ�นึง
ถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
(Corporate Resilience)
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่
แทนฉบับเดิมทีย่ กเลิก เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบายกำ�กับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำ�หนด
หลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำ�สูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำ�องค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
			
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (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 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and
			
Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดถือแนวทางการดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ �ำ องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear
Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีในฐานะผู้นำ�ขององค์กร
โดยมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่า การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ต้องมิได้มงุ่ หวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มคี วามตัง้ ใจในการสร้างธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
และขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีธรรมาภิบาลที่จับต้องได้ เป็น “องค์กรคุณค่า”
อันเป็นวิสัยทัศน์ที่บริษัทให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด
ดังนั้น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1		 การพิจารณาและร่วมกันกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
					 ในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ มิติเงินตรา (Qualitative Perspective) มิติคุณค่า
					 (Quantitative Perspective) รวมถึงการพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัท
					 ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
					 การกำ�หนดวิสยั ทัศน์ของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ จะดำ�เนินการใหม่ทกุ ๆ 3 ปี เพือ่ เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
						 ในทิศทางเดียวกัน และเพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยคำ�นึงถึงความสมดุลของผลตอบแทน ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
						 ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
					 การกำ�หนดพันธกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย จะดำ�เนินการทุกๆ ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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1.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำ�หนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบายในการดำ�เนินงาน
					 ให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำ�เนินการตามนโยบายที่กำ�หนด โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
					 ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วง
		1.3 ร่วมกันจัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยกฎบัตรนีจ้ ะกำ�หนดให้กรรมการ
					 บริษัทจะต้องบริหารให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำ�หนดไว้
					 รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำ�เนินงานที่สำ�คัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด รวมถึงการกำ�หนดอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการ
					 บริษัทมีอำ�นาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำ�หนดโดยกฎหมาย
1.4		 ร่วมกันพิจารณาในการจัดทำ�จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั โดยรวมจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษทั และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
					 ของพนักงาน โดยมุง่ หวังให้จรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านสำ�หรับกรรมการบริษทั และเพือ่ ให้พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
					 ศึกษาและใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณ
หลักปฏิบัติที่ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable
Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ทุกๆ 3 ปี และกำ�หนดพันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกๆ ปี โดยคำ�นึงถึงสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขันในตลาดเป็นสำ�คัญ โดยกลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจด้วย ในการกำ�หนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ในทุกมิติในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำ�เนินงาน ด้านการเมือง เป็นต้น โดยผ่านทาง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และสำ�หรับประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยผ่านทางคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และนำ�ไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยคำ�นึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ
ร่วมกันตระหนักว่า ในการดำ�เนินธุรกิจทีจ่ ะเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้นนั้ พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลือ่ น โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเรียกว่า “วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way)” ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก
คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง” (Continuous Development) และ “การยอมรับนับถือผูม้ สี ว่ นได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบ
ค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C” ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำ�เนินธุรกิจที่องคาพยพของบริษัทยึดถือและนำ�ไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนา
ไปเป็นค่านิยมองค์กร (Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำ�เนินงาน
ในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable
Development)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และดูแลให้บริษัท มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า
ธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดำ�เนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันในการกำ�หนดและทบทวนโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำ�กับดูแลนโยบายและการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
3.1		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของบริษัท
ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดำ�เนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนกำ�หนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวม
ขององค์กร มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำ�นวน 6 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
บริษัทมีการกำ�หนดและแยกอำ�นาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3.2		 การแต่งตั้งและวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท
					 3.2.1 หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ตามทีบ่ ริษทั ต้องการ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่าง
เพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลง
โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสม
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำ�แหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท
การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผูส้ รรหา เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา ก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึง่ ในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
โดยกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในปี 2562 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2562 มีกรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกตามวาระจำ�นวน 4 คน คือ
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
2. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
3. นายเกริก
วณิกกุล
4. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงให้ทั้ง 4 คน กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
					 3.2.2 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท
						
บริษัทมิได้กำ�หนดอายุกรรมการ และ/หรือจำ�นวนวาระสูงสุดที่จะดำ�รงตำ�แหน่งอย่างต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลา
						
ดำ�รงตำ�แหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าทีแ่ ต่ละคนมี และพร้อมทีจ่ ะ
						
นำ�มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
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3.3		 จำ�นวนบริษัทที่กรรมการดำ�รงตำ�แหน่ง
					 บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำ�หนดนโยบายการจำ�กัด
					 จำ�นวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อ-นามสกุล

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
10
นายโอภาส
ศรีพยัคฆ์
11
นายอภิชาติ
เกษมกุลศิริ
12
นายสุรวุฒิ
สุขเจริญสิน
หมายเหตุ : กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2
3
3
2
1
1
2
-

บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบรายงาน 56-1
และในรายงานประจำ�ปี (56-2) ซึง่ บริษทั มัน่ ใจว่าจะไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านหน้าทีก่ รรมการบริษทั
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทได้รับคำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3.4		 นโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
					 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะสามารถอุทิศเวลาสำ�หรับการปฏิบัติ
					 หน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดำ�รงตำ�แหน่ง
					 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
3.5		 คณะกรรมการชุดย่อย
					 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
					 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
					 และสังคม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และนำ�เสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่
					 และความรับผิดชอบตามที่กำ�หนด
3.6		 ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
					 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
					 และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
					 ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึง่ ผู้ใด
					 ไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
					 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
					 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
					 ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำ�กับดูแล
					 และติดตามการปฏิบัติงาน และการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำ�เป็นและเหมาะสม
					 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำ�เนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน กำ�หนด
					 และวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการ
					 ถ่วงดุลอำ�นาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้า
					 อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
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3.7		 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
					 บริษัทมีการกำ�หนดและแยกอำ�นาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจ
					 ในเรือ่ งทีส่ �ำ คัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส
					 และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3.8		 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
					 บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer:
					 CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มี
					 การถ่วงดุลอำ�นาจ โดยการแยกหน้าที่การกำ�กับดูแลและบริหารงานออกจากกัน
ประธานกรรมการบริษัท:
เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือดำ�รงตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย
การกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�ออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษทั มีหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำ�คัญให้ฝ่ายบริหารนำ�ไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอ
วาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่ที่สำ�คัญ เช่น พิจารณากำ�หนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การเป็นผู้นำ�ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการกำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: (Chief Executive Officer : CEO)
เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั โดยมีการบริหารติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยมีอ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. กำ�กับดูแลบริหารการดำ�เนินงาน และ/หรือการบริหารของบริษทั รวมตลอดถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม เพือ่ ให้เป็นไปตาม
		 นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำ�เนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ
		 จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. กำ�กับดูแลแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
		 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำ�หนดวิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงาน และกำ�หนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน
		 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำ�หรับพนักงาน ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
4. มีบทบาทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
5. ดูแลให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำ�นาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ/คำ�สั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของบริษัทด้วยความเห็นชอบ
		 ของคณะกรรมการบริหาร
7. พิจารณา/อนุมตั กิ ารเข้าทำ�นิตกิ รรมสัญญา และ/หรือการดำ�เนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงาน และ/หรือการบริหารงานของบริษทั
		 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
1. กำ�กับดูแล บริหารจัดการทางด้านระบบบัญชี (Accounting System) ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
		 กันทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP)
2. กำ�กับดูแล บริหารจัดการระบบทางด้านการเงิน (Financial) รวมทัง้ การดูแลเรือ่ งสถานะทางการเงิน ทัง้ เงินทุนหมุนเวียน การลงทุน
		 เมื่อมีเงินสดคงเหลือ การบริหารการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการ รวมทั้งการบริหารที่เกี่ยวกับการเงิน
3. กำ�กับดูแล บริหารจัดการ และการวางแผนทางด้านภาษีอากร (Tax Planning)
4. กำ�กับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ดี
5. มีบทบาทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
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หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO)
1. กำ�กับดูแลการสือ่ สารและดำ�เนินกลยุทธ์ของบริษทั ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ให้พนักงาน พันธมิตรองค์กร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
		 ของบริษทั เข้าใจแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรทีจ่ ะสามารถทำ�ให้บริษทั บรรลุเป้าหมายโดยรวมได้
2. กำ�กับดูแลในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ขององค์กรและติดตามการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว
3. กำ�หนด ติดตาม และทบทวนแผนกลยุทธ์หลักที่สำ�คัญขององค์กร รวมทั้งจัดทำ�แผนกลยุทธ์ขององค์กรเชิงปริมาณให้ครอบคลุม
		 และปฏิบัติงานได้จริง
4. สนับสนุนและผลักดันความคิดริเริม่ เชิงกลยุทธ์ทส่ี �ำ คัญในระยะเริม่ ต้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร หรือการตัง้ อนุกรรมการในการขับเคลือ่ น
5. ส่งเสริมการประสานงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ระหว่างฝ่าย เป็นทีมงานที่ทำ�งานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
6. มีบทบาทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3.9		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนา
			 หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้
			 ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรม
			 ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร
			 กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
			 กำ�หนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP)
			 และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำ�หนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรม
			 หลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
			 หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ�ที่เป็นมืออาชีพ
			 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
			 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ
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รายชื่อ

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

1

นายอมรศักดิ์

นพรัมภา

- 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

2

นายวุฒิพล

สุริยาภิวัฒน์

- Director Certification Program (DCP 36/2003),
Audit Committee Program (ACP 7/2005) และ
Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3

นายทิฆัมพร

เปล่งศรีสุข

- Director Certification Program (DCP 23/2002) และ
Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4

นายวีระศักดิ์

วหาวิศาล

- 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

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ลำ�ดับ

รายชื่อ

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

5

นายขันธ์ชัย

วิจักขณะ

- Director Accreditation Program (DAP 112/2014),
Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ
Director Certification Program (DCP 119/2015)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6

นายพิเชษฐ

ศุภกิจจานุสันติ์

- Director Certification Program (DCP 27/2003),
Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ
Audit Committee Program (ACP 21/2008)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7

นางยุพา

เตชะไกรศรี

- Director Certification Program (DCP 32/2003)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8

นายคัมภีร์

จองธุระกิจ

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ
Directors Certification Program (DCP 48/2004)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9

นายโอภาส

ศรีพยัคฆ์

- Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) และ
Director Certification Program (DCP 71/2006)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10

นายเกริก

วณิกกุล

- 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)

11

นายอภิชาติ

เกษมกุลศิริ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)
- Director Certification Program (DCP 73/2006)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- TLCA CFO Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) 2019 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

12

นายสุรวุฒิ

สุขเจริญสิน

- Director Certification Program (DCP 267/2018)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- MIT SA+P Commercial Real Estate Analysis Investment

แต่ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
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3.10		 การประเมินตนเองของกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และคณะกรรมการชุดย่อย
			 ประธานกรรมการบริ ษั ท ให้ ความสำ � คั ญ ต่ อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
			 และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนำ�ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
			 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
			 และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำ�เนินการให้มีการประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้
			 1. คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ตํ่ากว่ามาตรฐาน
			 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)
ประเภทที่ 2 การประเมินไขว้ของกรรมการบริษัท (Cross Evaluation) โดยเป็นการประเมินกรรมการคนอื่นในด้านต่างๆ คือ
- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Activities)
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
ประเภทที่ 3 การประเมินคณะกรรมการบริษัท (Board Evaluation) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การทำ�หน้าที่ของกรรมการบริษัท
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร
ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคม 2562 โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำ�หน้าที่จัด
ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัทแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ทำ�การรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำ�รายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อนึง่ ผลการประเมินผลปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 ได้น�ำ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2562 เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
โดยสรุปดังนี้
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• ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท
หัวข้อประเมิน

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
ความเป็นอิสระ (Independence)
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)
การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Activities)
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

85.42
82.81
85.94
94.64
88.43
88.10
87.56

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

89.58
82.52
90.80
93.65
92.44
92.06
90.18

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

97.22
95.68
97.22
96.43
93.33
90.28
95.03

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

• ผลการประเมินไขว้ของกรรมการบริษัท
หัวข้อประเมิน

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
ความเป็นอิสระ (Independence)
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)
การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Activities)
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
ภาพรวมเฉลี่ย

• ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การทำ�หน้าที่ของกรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร
ภาพรวมเฉลี่ย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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3.10.2 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer: CEO)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ให้คณะกรรมการบริษทั ทำ�การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยประเมิน
ในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นำ� การกำ�หนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์
กับคณะกรรมการบริษทั ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตำ�แหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์
และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผลการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความเป็นผู้นำ�
การกำ�หนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตำ�แหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

76.14
78.41
80.30
84.09
85.61
80.45
79.55
69.70
85.80
80.30
83.03

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.10.3 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผูด้ �ำ เนินการให้มกี ารประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 5 คณะ ดังนี้
1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

100.00
96.88
98.75
98.54

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

100.00
100.00
100.00
100.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3
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หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย
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2. การประเมินคณะกรรมการบริหาร
1) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายบุคคล
ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

1
2
3

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของท่านในฐานะคณะกรรมการบริหาร
ภาพรวมเฉลี่ย

83.33
97.92
93.33
91.53

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

87.50
93.06
91.67
90.74

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

95.00
100.00
96.00
97.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

99.00
98.33
93.18
96.84

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุมของคณะกรรมการบริหารได้ดำ�เนินการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภาพรวมเฉลี่ย

3. การประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1) ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายบุคคล
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

2) ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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4. การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

87.50
95.83
95.00
92.78

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

91.67
97.22
91.67
93.52

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

73.44
76.16
80.69
76.76

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

85.07
84.17
84.38
84.54

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

5. การประเมินคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
1) ผลการประเมินคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รายบุคคล
ลำ�ดับ
1
2
3

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

2)		 ผลการประเมินคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รายคณะ
ลำ�ดับ
1
2
3
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หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาพรวมเฉลี่ย

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรทีจ่ ะเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัท
ไปสูเ่ ป้าหมาย ดังนัน้ บทบาทหนึง่ ของคณะกรรมการบริษทั คือ การกำ�กับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าว จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินทีเ่ หมาะสม รวมตลอดถึงการกำ�กับดูแลให้การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั
4.1 แผนการสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับการสืบทอดตำ�แหน่งในระดับผูบ้ ริหารระดับสูงทุกตำ�แหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตำ�แหน่งผูน้ �ำ องค์กร
คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำ�เนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
คณะกรรมการบริษทั จึงได้มอบหมายนโยบายให้คณะกรรมการบริหารชุดทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงได้ร่วมกันกำ�หนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง โดยกำ�หนดนโยบาย
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และกำ�หนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession Plan
สำ�หรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำ�หรับตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายสถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นผู้รับผิดชอบ และถือว่า
เป็นโครงการที่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และทำ�การประเมินเป็นระยะๆ แล้ว สถาบันแอล.พี.เอ็น. ยังได้ส่งเสริม
ให้บคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาตนเองเพือ่ ก้าวสูต่ �ำ แหน่งผูบ้ ริหาร กำ�หนดแผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผูน้ �ำ (Managerial &
Leadership Course) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการ ทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และงาน
และการสร้างภาวะผู้นำ�เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ�ให้ได้ตามระดับความสามารถ (Proficiency Level) ที่องค์กรคาดหวัง
4.2 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีมกี รรมการเข้าใหม่ บริษทั ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการ
เข้ารับตำ�แหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร
				 จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบ
				 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsibility Business)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารชุด ในเกือบทุกกระบวนการของการดำ�เนินงาน
จะต้องให้ความสำ�คัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำ�คัญต่อการคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างจิตสำ�นึกของพนักงานบริษัท
และบริษัทในเครือให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทได้ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Triple Bottom Line (3P)) ที่ให้ความสำ�คัญกับผลประกอบการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
		 สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ และกำ�หนดเป็นแนวทางในการกำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินงานภายใต้กลยุทธ์ 6 GREEN LPN
		 ทั้งนี้ 6 GREEN LPN เป็นแนวคิดที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารชุมชน เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
		 อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยได้ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ในกระบวนการดำ�เนินงาน 10 กระบวนการ โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุม
		 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 6 ประการ คือ
		 Green Enterprise
- การดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์
		 Green Financial Management - การกำ�หนดผลตอบแทน และการเติบโตขององค์กรอย่างเหมาะสม
		 Green Design Concept
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
		 Green Marketing Management - การตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและคู่แข่ง
		 Green Construction Process
- การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้างตามแนวทาง QCSES+P
		 Green Community Management - การบริหารจัดการและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยหลังส่งมอบห้องชุดตามแนวทาง
					 FBLES+P
		 นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำ�มาตรฐานการดำ�เนินงาน 6 GREEN LPN (Checklist) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกมิติของการดำ�เนินงาน
		 ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนด 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
		 (1) ผู้ถือหุ้น
		 (2) พนักงาน
		 (3) ลูกค้า
		 (4) ผู้พักอาศัยในชุมชนที่บริษัทพัฒนา
		 (5) สังคมและสิ่งแวดล้อม
		 (6) บริษัทคู่ค้า
		 (7) บ้านข้างเคียง
		 (8) แรงงาน
2. เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทตระหนักดีว่า บริษัทสามารถมีส่วนสำ�คัญในการลดผลกระทบ
		 ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีต่างๆ โดยมีการกำ�หนดแผนจัดการพลังงานในระยะยาวเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งการบริหาร
		 จัดการพลังงานในโครงการเก่า และการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโครงการก่อสร้างใหม่
3. บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานคิ ด ค้ น นวั ต กรรม ทั้ ง ในเชิ ง กระบวนการและการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
		 โดยการประกวดความคิดสร้างสรรค์ “The Seed: Idea Suggestion” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกหัวข้อในการพัฒนา เพื่อให้เกิด
		 การปรับปรุงในหลากหลายมิติ และต้องสามารถนำ�ไปปรับใช้ในการทำ�งานและปรับปรุงมาตรการทำ�งานได้
		 โดยในปี 2562 บริษัทได้กำ�หนดหัวข้อในการปรับปรุงพัฒนา 7 ด้าน คือ ด้านลดเวลา ด้านลดต้นทุน ด้านคิดนวัตกรรมใหม่ ด้านเพิ่มคุณภาพ
		 ด้านเพิ่มความปลอดภัย ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคน และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานทั้งบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
		 ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งถ้าพิจารณาแล้ว ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ คือ
		 ในเชิงคุณภาพ โครงการที่ส่งเข้าประกวดสามารถนำ�ไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้ และสามารถนำ�ไปปรับปรุงมาตรฐานการทำ�งาน
			 (Work Standard Procedure) ได้ ≥80% จากแนวคิดที่ส่งเข้าร่วมประกวด สามารถเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาได้จริง
			 อีกทั้ง องค์กรสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรม Quality Built-in และ Make It Simple เพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งานอย่างมีคุณภาพ
			 ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง
		 ในเชิงมูลค่า เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนผ่านโครงการนวัตกรรม
			 องค์กร จนเกิดเป็นพฤติกรรมในการทำ�งานจริง
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

4.
		
		
		
		
		
		
5.

บริษัทได้นำ�ระบบจำ�ลองเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : B.I.M.) ใช้ในการบริหารโครงการ โดยการนำ�
เทคโนโลยี B.I.M. มาใช้นั้น จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการและระบบการทำ�งาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ทั้งภายในบริษัท
และกับบริษัทคู่ค้า หรือ LPN Team ซึ่งรับผิดชอบในกระบวนการก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบ โดยทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาได้มีการออกแบบ
วางแผนงาน กำ�หนดวัสดุ และบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบ B.I.M. รวมถึงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานสำ�หรับการปฏิบัติงานด้วยระบบ B.I.M.
เพื่อให้ทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาใช้งานระบบนี้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการพัฒนาและนำ�ระบบดังกล่าวมาใช้ในการบริหารชุมชนส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
(Facility Management) เพือ่ ให้การดูแลงานระบบและการบำ�รุงรักษาอาคารทำ�ได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลดีตอ่ ลูกค้าทีอ่ ยู่ในโครงการ
บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั เคารพต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ �ำ หนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั โดยปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
บริษัทมีกลไกที่ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำ�รายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน
2. ลูกค้า
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ
อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้าง
ความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทาง
การบริหารประสบการณ์ลกู ค้า (Customer Experience Management) อย่างชัดเจน มีกระบวนการในการรักษาลูกค้า (Customer Retention)
ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะรับทราบข้อบกพร่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ มีกระบวนการการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) ผ่านหน่วยงานของฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า โดยการรับเรื่องร้องเรียน
ได้จัดให้มีหลายช่องทาง คือ LPN Mobile Line, Website, Line และ Call Center โทรศัพท์ (02) 689-6888 ซึ่งมิใช่แค่รับเรื่องร้องเรียน
และบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียนเท่านั้น แต่จะทำ�หน้าที่ในการเก็บรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ในรูปแบบการบริหารจัดการความรู้
(KM : Knowledge Management)
3. คู่ค้า
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยรักษาคำ�มั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจา
แก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือ
ข้อตกลงทางการค้า โดยบริษัทจะไม่ทำ�ธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทำ�ผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ในปัจจุบัน คู่ค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ค้าวัสดุกอ่ สร้าง ผูป้ ระกอบธุรกิจขนส่ง บริษทั รักษาความปลอดภัย เป็นต้น บริษทั เหล่านีถ้ อื ว่ามีความสัมพันธ์และทำ�ธุรกิจร่วมกันมานาน
โดยบริษัทถือว่าบริษัทเหล่านี้ คือ ปิยมิตร ต่อมาได้พัฒนาเป็น LPN Team ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำ�คัญ
กับการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำ�นึงแต่ผลกำ�ไรของบริษัท แต่ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็ น ธรรม แต่ อ ย่ า งไรก็ ตาม บริ ษั ท ก็ มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยคู่ ค้ า ทุ กรายจะต้ อ งเสนอราคาอั ต ราค่ า จ้ า ง
เช่น ค่าออกแบบ ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างค่าขนส่ง ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย หรือเสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และบริษัท
จะพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม คำ�นึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ และมีแนวทางในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ดังนี้
1. จัดทำ�รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับคู่ค้า และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต
		 ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงาน สินค้า และบริการที่ได้รับ
นอกเหนือจากนโยบายในการทำ�ดำ�เนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และยังสนับสนุนให้คู่ค้าดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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4. คู่แข่ง
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้า
เชิ ง พั น ธมิ ต ร อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ในกรอบที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายทางธุ ร กิ จ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนว่า
1. จะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำ�การใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
		 หรือผิดจริยธรรม
2. บริษัทจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
3. บริษัทจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะเป็นการทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2562 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
5. เจ้าหนี้
บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน ในกรณีเจ้าหนีท้ เ่ี ป็นสถาบันการเงิน บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญากูย้ มื เงิน หรือสัญญาสินเชือ่ มาโดยตลอด เพือ่ สร้าง
ความมัน่ ใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั นำ�มาปฏิบตั แิ ละยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนี้ คือ
1. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย
2. ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตทางการค้า
3. ในกรณีของการกูเ้ งิน บริษทั จะไม่น�ำ เงินที่ได้จากการกูย้ มื ไปใช้ในทางทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงือ่ นไขของการกูย้ มื
บริษทั ยังได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายเพือ่ ให้พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั
6. พนักงาน
บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานทุกคน และตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าของบริษทั เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษทั โดยบริษทั ได้ให้การดูแลและมีการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย โดยเหมาะสมกับ
ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน และผลสำ�เร็จทางธุรกิจของบริษทั
บริษทั มีนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะสัน้ คือ พิจารณาจากผลกำ�ไรของบริษทั ในแต่ละปี ซึง่ เป็นความสามารถในการทำ�
กำ�ไรของบริษัทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร สำ�หรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจาก
ผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามดัชนีชว้ี ดั ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
โดยคำ�นึงถึงความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละบุคคลเป็นสำ�คัญ ซึง่ แนวทางการกำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริษทั นัน้ ไม่เพียงแต่พจิ ารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนทีแ่ ข่งขันได้ในตลาดแรงงาน แต่ยงั คำ�นึงถึงความเท่าเทียมกันภายในบริษทั อีกด้วย
ซึ่งความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำ�งานต่างๆ
ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปีบริษัทจะมีการปรับเงินเดือนแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำ�งานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
สวัสดิการกูย้ มื เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคูส่ มรสถึงแก่กรรม การจัดให้มสี ถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย (Fitness)
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังคำ�นึงถึงความสมดุลของการทำ�งานและชีวติ ส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life Balance) การตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานทีท่ �ำ งานอย่างสมํา่ เสมอ การจัดให้มอี ปุ กรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถ
ในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพไปสูส่ ภาวะผูน้ �ำ รวมทัง้ การให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดทิศทาง การดำ�เนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศทีด่ ใี นการทำ�งาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ
ของพนักงาน
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7. สังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ให้ความสำ�คัญกับทัง้ ในกระบวนการ (CESR in Process) นอกกระบวนการ (Out Process)
และอิงกระบวนการ (As Process) ซึง่ ไม่อยู่ในธุรกิจหลัก ซึง่ ทางบริษทั ได้มกี จิ กรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม และได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งและ
สมา่ํ เสมอ ได้แก่
- กิจกรรมบริจาคโลหิตที่ระดับพนักงานและเจ้าของร่วมในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตทุกชุมชนทุกโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
		 มากกว่า 20 ปี
- จัดตั้งชมรมอาสาในชุมชนที่บริษัทบริหารกว่า 100 ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปันของเจ้าของร่วมในชุมชน
		 โดยผ่านทางการทำ�กิจกรรมของชมรมและการสนับสนุนบางส่วนจากบริษัท
- การพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานราชการบริเวณรอบโครงการ
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอาสาเพื่อสังคมหลายมูลนิธิ
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ราชการ โรงเรียน และวัดที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโครงการ
- การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างในโครงการของบริษัทที่อยู่ ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น กิจกรรมส่งเสริม
		 การคัดแยกขยะในหน่วยงานก่อสร้าง การตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้าง การจัดการขยะในบริเวณก่อสร้าง
- การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในโครงการต่างๆ ที่บริษัทย่อยรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
		 การเข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟฟ้า การบริหารจัดการนํ้า การบริหารการจัดการขยะ เป็นต้น
- ลดผลกระทบจากมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ในโครงการระหว่างก่อสร้างและในชุมชนของ LPN
(ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2562 ของบริษัท ซึ่งจัดทำ�ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งถ่ายทอดแนวคิดการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน
ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของบริษทั โดยอ้างอิงตามมาตรฐานรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard)
ในแบบหลัก (Core) ซึง่ สามารถ Download จาก www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and
Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะกำ�กับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การกำ�กับดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสำ�นักตรวจสอบทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ
ในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การกำ�กับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำ�หนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละปี และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำ�ดับความเสี่ยง
และวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสำ�คัญที่กรรมการบริษัทจะต้องกำ�กับดูแลในเรื่องของการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน กระบวนและการกำ�กับดูแลในเรือ่ งการร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้
ได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งสำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร และการทำ�ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปที่สำ�คัญได้ดังนี้
6.1 ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา และในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำ�ที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงิน
ตามกำ�หนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมา
จากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก
อันเนือ่ งมาจากประเด็นเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ไม่มกี รณีทมี่ กี ารกระทำ�ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำ�เนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัท
ไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำ�คัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำ�หนด
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อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำ�ที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมาย
ต่างๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งไม่มีการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำ� ดังต่อไปนี้
1. ไม่มีการกระทำ�ที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
2. ไม่มีการกระทำ�ผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำ�ผิดด้านจริยธรรม
ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างโครงการของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน พ.ศ. 2544 มาตรา 34 กำ�หนดให้เจ้าของโครงการต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันที ซึง่ บริษทั ไม่ได้แจ้งเหตุใน
ทันที จึงทำ�ให้เกิดความรับผิดในทางกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการชำ�ระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าคดีถึงที่สุด อย่างไรก็ดี เมื่อประสบเหตุบริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการดูแล และเยียวยาผู้ประสบเหตุเป็นอันดับแรก
6.2 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่เผยแพร่
งบการเงินต่อสาธารณชน
นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวม
ถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และในปี 2562 ได้มกี ารรายงานการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั ซึง่ นับรวมถึงการถือหุน้ ของคูส่ มรสและผูบ้ ริหารเป็นจำ�นวน ทัง้ สิน้ 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 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ - สกุล
1. นายอมรศักดิ์
2. นายวุฒิพล
นางทัศนีย์
3. นายทิฆัมพร
4. นายขันธ์ชัย
5. นายเกริก
นางเมธินี
6. นายวีระศักดิ์
7. นายพิเชษฐ
8. นางยุพา
9. นายคัมภีร์
นางชูพรรณ
10. นายโอภาส
11. นายอภิชาติ
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วณิกกุล (คู่สมรส)
วหาวิศาล
ศุภกิจจานุสันติ์
เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ
จองธุระกิจ (คู่สมรส)
ศรีพยัคฆ์
เกษมกุลศิริ
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จำ�นวนหุ้น
(28 ก.พ. 2562)
547,000
900,000
4,000,000
559,100
20,000
4,000,000
23,769,499
18,000,000
50,000
-

จำ�นวนหุ้น
(31 ธ.ค. 2562)
547,000
900,000
4,000,000
559,100
20,000
4,000,000
23,769,499
18,000,000
50,000
-

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี
-

ชื่อ - สกุล
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายสุรวุฒิ
นายมณเฑียร
นางปิยะนุช
นางสาวเสาวณี
นางสาวสุวัฒนา
นายแสงชัย
นายนกุล
นางสาวสุภรณ์
นางสาวนิตยา
นางปนัดดา

สุขเจริญสิน
วีโรทัย
นาวีนวคุณ
อังกูรพิพัฒน์
แซ่ตั้ง
เหลืองจุฑามาศ
ตั้งประสิทธิ์
ว่องไวไพโรจน์
วงศ์ทวิลาภ
ขจรศิลป์
รวม

จำ�นวนหุ้น
(28 ก.พ. 2562)
250,000
105,000
74,300
52,274,899

จำ�นวนหุ้น
(31 ธ.ค. 2562)
250,000
105,000
74,300
52,274,899

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี
-

6.3 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำ�หนดให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานการส่วนได้เสีย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552
เป็นต้นไป โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้
1) ด้านการรายงาน
		 กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
		 ระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหาร
		 รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้
		 เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) วิธีการรายงาน
		 จัดทำ�รายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำ�รายงานส่งให้เลขานุการบริษัททุกครั้ง
		 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป
3) การรายงานคณะกรรมการบริษัท
		 เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำ�ทุกไตรมาส
		 โดยในปี 2562 ได้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร จำ�นวน 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
6.4 บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำ�คัญของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน
6.5 ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำ�การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ
รวมทั้งได้กำ�หนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ รวมทั้งคู่สมรส เป็นวาระประจำ�ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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6.6 บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติทำ�รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะทำ�การเปิดเผยมูลค่ารายการชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เหตุผลความจำ�เป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำ�รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th
6.7 สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติตั้งสำ�นักงานส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) เป็น
หน่วยงานอิสระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทำ�ให้บริษทั มีระบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์สงู สุดตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้		
1) กำ�กับดูแลให้หน่วยงานภายในบริษทั ปฏิบตั งิ านตามนโยบายของบริษทั นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั
		 กฎหมาย ข้อสัญญา ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
		 อย่างสมํ่าเสมอตามระยะเวลาที่กำ�หนด หรือรายงานให้ทราบทันที หากมีประเด็นที่มีความสำ�คัญหรือมีความร้ายแรง
2) ให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
3) ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหาร ดังนี้
		 กำ�หนดกฎระเบียบและข้อบังคับตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธกี ารปฏิบตั งิ านด้านธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
			 ทีเ่ กีย่ วข้อง ระเบียบและข้อบังคับภายในบริษทั 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) จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานประจำ�ปี และบทวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีท่ จี่ ะต้องรักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
เป็นต้น โดยจะต้องดูแลระบบการจัดทำ�รายงานทางการเงิน การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระ
หนี้ และมีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้าและพนักงานด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ี
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำ�คัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท
ที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ได้รบั ทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำ�นักกรรมการในการให้บริการ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิิ
		 การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
		 รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
		 เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
นอกจากนั้น แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายงานบริหารแบรนด์ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
		 สือ่ มวลชนต่างๆ ทัง้ ด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไป
ต่างให้ความสำ�คัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�รายงานทางการเงิน
ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำ�คัญที่มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด
และติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นใน
การดำ�เนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้ดำ�เนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้
1) ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำ�เนินงาน และตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น
การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) จำ�นวน 8 ครัง้
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำ�นวน 10 ครัง้
การเดินทางไปพบนักลงทุนภายในประเทศ (Road Show) จำ�นวน 2 ครัง้
การประชุมนักวิเคราะห์เพือ่ แถลงข้อมูลผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสให้แก่นกั วิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำ�นวน 3 ครัง้
การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำ�นวน 1 ครัง้
การเยีย่ มชมกิจการ (Site Visit) จำ�นวน 1 ครัง้
การประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้
ทั้งนี้ ยังมีบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท จำ�นวน 20 รายงาน
2) การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ/หรือการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำ�นวน 5 ครั้ง
3) การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย ผลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ รวมตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท
ซึง่ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ หมด 85 ข่าว
4) การให้ขอ้ มูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
รายงานประจำ�ปี
แบบ 56-1
งบการเงินของบริษทั
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั การแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และอืน่ ๆ
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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

201

3. พนักงาน
พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจำ�ที่สำ�นักงานใหญ่ตามโครงการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดจะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกันผ่านระบบ Intranet รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศ
ที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ WhatsApp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
		 ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั
		 ข่าวหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสวัสดิการต่างๆ
		 ข่าวเกีย่ วกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนตำ�แหน่ง การปรับตำ�แหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือพนักงานลาออก ข่าวพนักงานมีบุตร
			 และอื่นๆ เป็นต้น
		 ข่าวทีเ่ ป็นความรูแ้ ก่พนักงาน เช่น ข่าวเกีย่ วกับภาษี ข่าวเกีย่ วกับประกันสังคม เป็นต้น
4. ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำ�เนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง
ยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส
โดยจัดให้มีช่องทางสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูง
โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง
		 1. ประธานกรรมการบริษัท
หรือ
		 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
		 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 ตามที่อยู่ต่อไปนี้
			 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (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
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็น
หรือข้อแนะนำ�ด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผูส้ ง่ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ
โดยในส่วนพนักงาน บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระทำ�ที่ไม่ถกู ต้องผ่านช่องทาง Whistleblower
ของบริษทั (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)
ทัง้ นี้ บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่างๆ และการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
กับสังคม สิง่ แวดล้อม ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง พนักงาน เจ้าหนี้ ซึง่ ในปี 2562 บริษทั ไม่มกี รณีของการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขัน
ทางการค้า รวมตลอดถึงบริษทั ไม่มกี รณีของการถูกดำ�เนินการใดๆ จากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ
อันเนือ่ งมาจากการทีบ่ ริษทั ไม่ได้ประกาศข้อมูลทีเ่ ป็นเหตุการณ์ส�ำ คัญภายในระยะเวลาทีห่ น่วยราชการต้องการให้บริษทั ต้องดำ�เนินการ
อนึง่ บริษทั ได้จดั ทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจำ�ปี 2562 เพือ่ รายงานผลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมต่อกลุม่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั รวมทัง้ ถ่ายทอดแนวคิดการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืนทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของบริษทั โดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) ในแบบหลัก (Core) ซึง่ สามารถ Download จาก www.lpn.co.th
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
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หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดสำ�หรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำ�เนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นในการดำ�เนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
2. ในการกำ�หนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำ�หนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำ�การของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำ�หนด
ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น.-17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำ�หนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2562 สถานที่ประชุมคือ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มประชุมเวลา 09:30 น. โดยบริษัทได้ดำ�เนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และในปี 2562 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
3. บริษัทให้ความสำ�คัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำ�หนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำ�เนินงานกิจการของบริษัท โดยบริษัท
จะกำ�หนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เพื่อทราบ/เพื่อรับรอง โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือ
นั ด ประชุ ม จะมี ความเป็ นมาซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เหตุ ผ ล และความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท ในแต่ ล ะวาระไว้ ใ ห้ อ ย่ า งชั ด เจน
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ยกตัวอย่างในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีวาระสำ�คัญๆ เช่น
วาระเกีย่ วกับกรรมการ ได้แยกเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผล ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผล
		 และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วน
ถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด อีกทั้งยังมีการเผยแพร่
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th
5. ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปี
บัญชีของบริษัท บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียด
ความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำ�ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
สำ�เนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
รายงานประจำ�ปีพร้อมด้วยงบการเงิน/รายงานความยัง่ ยืน
วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนำ�เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นต้น
วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออก
จากตำ�แหน่งตามวาระ เช่น ชือ่ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัตกิ ารทำ�งานในปัจจุบนั และในอดีต จำ�นวนบริษทั
จดทะเบียนและบริษทั ทัว่ ไปทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ ความเชีย่ วชาญในงาน ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปีนน้ั ๆ ปีทเ่ี ข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั
การถือหุน้ ในบริษทั ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ประวัตกิ ารทำ�รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีทผ่ี า่ นมา ข้อมูลประกอบ
การพิจารณาเลือกตัง้ ในกรณีทด่ี �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
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วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
		 เปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
		 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนเปรียบเทียบ 3 ปี และความเห็น
		 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
เอกสารและหลักฐานที่ผ้เู ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ
		 ประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะ
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบทีก่ �ำ หนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว) ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทำ�หนังสือมอบฉันทะตามแบบ
		 ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ ข. และแบบ ค. โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์
		 ของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
นอกจากนี้ บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง
6. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้		
7. บริษัทกำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนที่บริษัทกำ�หนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำ�กับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้
9. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและข้อบังคับ
เกีย่ วกับการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.lpn.co.th ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำ�คัญต่างๆ อย่างพอเพียง โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งล่วงหน้าก่อน
วันประชุมเป็นเวลา 31 วัน
10. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่ม
การประชุมแล้ว โดยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษทั มอบหมายโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(TSD) ได้ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
11. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ก�ำ หนดให้มขี นั้ ตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำ�นึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ ไว้
บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ขน้ั ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงการลงทะเบียน บริษทั ได้จดั ให้มจี ดุ ตรวจ
เอกสารสำ�หรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และในกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำ�หรับปิดหนังสือ
มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
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12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบจำ�นวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม วิธีการประชุม ขั้นตอน
และวิธีการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
13. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมจะกล่าวแนะนำ�คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุม
ทำ�หน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำ�ดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำ�หรับการนำ�เสนอ
ประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง
พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยในปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจำ�นวน 12 คน และคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยคิดอัตรา
การเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100%
14. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
15. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
16. ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี ทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ยั ง ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการพิ จารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูล
ที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง บริษัทได้กำ�หนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
18. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เคยเป็นบริษทั ทีเ่ คยให้บริการโปรแกรมในนามบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มาใช้ในการลงทะเบียน
และตรวจนับ องค์ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม
ทั้งนี้ ในการลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ไว้บนแบบ
ลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ขนั้ ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงการลงทะเบียน บริษทั ได้จดั ให้มจี ดุ ตรวจเอกสาร
สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง และในกรณีทมี่ อบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�ำ หรับปิดหนังสือมอบฉันทะ
ไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบียนตลอดการประชุม
19. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำ�ดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า หากจะมีการเพิม่ วาระเพือ่ พิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกเหนือจากทีก่ �ำ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
20. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำ�ถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
ก่อนลงมติ
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21. บริษัทได้ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ในปี 2562 ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัทได้ดำ�เนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม คือ วันที่ 28 มีนาคม 2562 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม
การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำ�ถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
22. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดำ�เนินการบันทึก
ในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำ�คัญประกอบด้วย
ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
รายชือ่ กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมเข้าประชุม ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
		 ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
มติทป่ี ระชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึง่ ประกอบด้วยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
ประเด็นคำ�ถามของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ชือ่ -นามสกุล และคำ�ตอบจากกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
23. การออกเสียงคะแนนกระทำ�โดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ
24. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน
25. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน สำ�หรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
และยังไม่มีการลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
26. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำ�เนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสมํ่าเสมอและทันเวลา
โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำ�ข้อมูลที่สำ�คัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ
ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th
27. บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์
ทัง้ นี้ สำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 บริษทั ได้เชิญผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมทีส่ มควรได้รบั การพิจารณาจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
โดยผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์
โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำ�หนดไว้ คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อระยะเวลาได้สิ้นสุดลง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระ
การประชุมแต่อย่างใด
28. บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำ�ถามนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำ�ถาม
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยแจ้งผ่านให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.lpn.co.th หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำ�ถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
29. เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางในการเดินทาง
มาประชุมซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง โดยได้ทำ�แผนที่สถานที่ประชุม รถเมล์สายที่ผ่าน และการเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ความสำ � คั ญ กั บ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเห็ นว่ า หลั ก การดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ในการพั ฒ นาองค์ กร
และได้นำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางเรื่อง
ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

1) คณะกรรมการบริษัทควรกำ�หนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ เกี่ยวกับกรณีน้ี คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกข้อที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำ�หนด ยกเว้นวิธีการให้ผ้ถู ือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าวิธีการคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มี
การกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดแย้งกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
2) บริษัทควรกำ�หนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ปัจจุบนั ในส่วนของบริษทั มีกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน ทีม่ วี าระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกำ�หนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั และข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจของบริษทั มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ รวมตลอดถึงสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี
3) คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ		
ปัจจุบนั ในส่วนของบริษทั คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำ�นวน 5 คน มีกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน ซึง่ ถือว่ามากกว่า
ครึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า
โดยบริษัทมีแนวทางในการดำ�เนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
และบริ ษัท ย่ อ ย โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์ แ วร์ ต่า งๆ ในการทำ � งานของพนั ก งานเพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ ซ อฟต์แ วร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน เป็นต้น

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
บริษทั ตระหนักและให้ความเคารพในศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ พนักงานของบริษทั บริษทั ย่อย
และบริษทั คูค่ า้ ทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนือ่ งจากเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ ฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ
รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกัน
และปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่ ด้วยความเคารพและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน รวมทัง้ ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมกับหน้าทีก่ ารงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั
และขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี ี โดยไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษทั และได้ก�ำ หนดเพือ่ ให้พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ถอื ปฏิบตั ิ
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
จะเห็ น ได้ ว่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพมั ก สร้ า งปั ญ หาให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมเป็ น อย่ า งมาก บริ ษั ท จึ ง ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การ
ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและได้กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อนำ�ไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง
ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” รวมทั้งการปลูกจิตสำ�นึก
ด้านความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกสายงาน พร้อมส่งต่อไปยังผู้พักอาศัยในชุมชน “ลุมพินี” ตามแนวคิด From Corporate Environment &
Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility และได้ตั้งงบประมาณในการดำ�เนินการสู่เป้าหมายให้เป็นสัดส่วน
ต่อยอดขายของบริษัทอีกด้วย
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำ�เนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
เหลือสังคม และไม่มุ่งหวังผลกำ�ไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ สถาบัน แอล.พี.เอ็น. และ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (เดิมชื่อ “บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด”) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
บุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโดยสาระสำ�คัญซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ
1. นโยบายภาพรวม
2. การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
3. การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. CSR in Process CSR after Process และ CSR as Process
		 รายละเอียดในประเด็นดังกล่าวข้างต้น อยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.lpn.co.th ในหมวด
		 นักลงทุนสัมพันธ์
5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) ในที่นี้หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ�หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำ�ได้
ส่วนใหญ่หมายถึง ธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทยถูก
จัดอันดับของปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ เกิดจากจิตสำ�นึกของการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการและจิตสำ�นึก
ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ซึง่ ส่งผลเสียให้กบั การเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างสูงในนโยบายของผูป้ ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับภาครัฐหลายส่วนงาน บริษทั เองได้มนี โยบายในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน โดยกำ�หนดให้การดำ�เนินงานทุกกระบวนการ
อยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพือ่ หลีกเลีย่ งการเจรจาต่อรอง ไม่วา่ ในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หรือกระบวนการ
โอนกรรมสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งถ้าเกิดกรณีผิดพลาดเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ก็ให้รับบทลงโทษจากภาครัฐ โดยไม่ต้องมีการวิ่งเต้นเพื่อให้พ้น
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้มีการลงนามในคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
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 รวมตลอดถึงมีการทดสอบอย่างสมํ่าเสมอ โดยสรุปดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

1. คำ�นิยาม
คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ�หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
ให้กระทำ�ได้
2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ดำ�เนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
- ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อกำ�หนดทางกฎหมาย
3. แนวทางการปฏิบัติและดำ�เนินงาน
3.1 กรรมการบริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
3.2 พนักงาน LPN ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ LPN โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับ
		 บัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่ได้กำ�หนด
		 ไว้ ใ นนโยบายการคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย น พยาน ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ แจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ผิ ด กฎหมาย และจรรยาบรรณ
		 (Whistleblower Policy)
3.4 ผู้ที่กระทำ�คอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ได้กำ�หนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น
3.5 บริ ษั ท จะทำ � การเผยแพร่ ใ ห้ ความรู้ และทำ � ความเข้ า ใจกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
		 ตามนโยบายนี้
3.6 บริษัทจะต้องอบรมและรักษาค่านิยมองค์กร (CLASSIC) ในหัวข้อ I-Integrity ให้พนักงานตระหนักในด้านคอร์รัปชันอย่างสมํ่าเสมอ
		 และต่อเนื่อง
3.7 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำ�แหน่ง การฝึกอบรม
		 การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับพนักงานให้ชัดเจน
3.8 เพื่อความชัดเจนในการดำ�เนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน LPN
		 ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
		 - ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง การให้ มอบ หรือรับของกำ�นัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในคู่มือและจรรยาบรรณ
			 ของพนักงาน
		 - เงิ น บริ จาคเพื่อ การกุศล หรือ เงินสนับสนุนการให้ หรื อ รั บ เงิ น บริ จาค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใสและถูก ต้อง
			 ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
		 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำ�เนินธุรกิจทุกมิติ และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไป
			 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติอนุมัติจรรยาบรรณ
ทางธุ ร กิ จ ฉบั บ ใหม่ เ พื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ กรรมการบริ ษั ท และพนั ก งาน ซึ่ ง ในจรรยาบรรณฉบั บ นี้ ไ ด้ บ รรจุ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า น
การคอร์ รั ป ชั น นโยบายเกี่ ย วกั บ ของกำ � นั ล และการเลี้ ย งรั บ รอง รวมถึ ง คณะกรรมการบริ ห ารได้ อ อกประกาศฉบั บ ที่ สทม. 053/2559
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเกี่ยวกับรายการบริจาคเงิน
เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
อนึง่ การประเมินการต่อต้านคอร์รปั ชัน เป็นแนวคิดหนึง่ ทีใ่ ช้ในการประเมินการดำ�เนินการความยัง่ ยืนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต แบ่งออก
เป็น 5 ระดับ (Anti-Corruption Index) ซึ่งแสดงในลักษณะ Progress Indicator ดังนี้
ระดับที่ 1 Committed คำ�มั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กร โดยมติและนโยบายของคณะกรรมการ
ระดับที่ 2 Declared ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ระดับที่ 3 Established การกำ�หนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสาร และการฝึกอบรม การดำ�เนินการ
				 ตามนโยบาย และทบทวนความเหมาะสม
ระดับที่ 4 ได้รับ Certified หรือได้ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ความอิสระจากหน่วยงานภายนอก
ระดับที่ 5 นโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ดังนั้น จากการที่บริษัทได้ลงนามในคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
Council) นั้น ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ยื่นขอรับรองในระดับ 4 (Certified) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตประจำ�ไตรมาสที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้มมี ติให้การรับรองบริษทั เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2562
ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 จึงได้มมี ติอนุมตั ิให้บริษทั ดำ�เนินการยืน่ ต่ออายุการรับรองในระดับ 4
(Certified) ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษัทได้ยื่นต่ออายุการรับรองไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำ�ไตรมาสที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี
นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั มีวธิ กี ารเพือ่ ให้พนักงานในองค์กรทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อยร่วมกันในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยใช้วธิ กี ารหลาย
ช่องทางด้วยกัน อาทิ การอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับและบรรจุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยทุกครัง้ จะต้องมีการทดสอบ
ความรู้หลังจากการอบรม และนอกเหนือจากการกำ�หนดนโยบายแล้ว บริษัทได้มีการประเมินผลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงด้าน
การคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
เหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกำ�หนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการ
ดำ�เนินงานเป็นไปตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน และได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือช่วยลดโอกาสในการเกิดคอร์รปั ชันผ่านการประกาศ โดยเปิดเผยให้ทกุ คน
ในองค์กรได้รับรู้ และการจัดช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำ�ทุจริต หรือการกระทำ�ผิดต่อระเบียบข้อบังคับ
ตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารภายใน
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นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ
(Whistleblower Policy)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยสรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. คำ�จำ�กัดความ
ผู้ร้องเรียน หมายถึง พนักงานของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ� พนักงานรายวัน พนักงานจัดจ้างพิเศษ ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง
2. เรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน หรือให้ขอ้ มูล คือ เรือ่ งทุจริต ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ ค่านิยม
ฐานะทางการเงิน หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง
3. ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล คือ
- ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
- ผ่านทาง Email ของผู้รับข้อมูล หรือส่งให้ช่องทาง Director@lpn.co.th
- WhatsApp และ LINE
4. แนวทางการร้องเรียน
- ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำ�ให้ผู้รับข้อร้องเรียน
			 สามารถแจ้งผลการดำ�เนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้
- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควร
			 เชื่อว่ามีการกระทำ�เกิดขึ้นจริงตามที่ให้ข้อมูล รวมทั้งควรแจ้งช่องทางในการสื่อสารกลับ เพื่อให้สามารถแจ้งผลการดำ�เนินการในเรื่องที่
			 ร้องเรียนให้ทราบได้ ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ
5. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน
- ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำ�เนินการด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคลดำ�เนินการแทนตน
- หากตรวจสอบว่าเป็นจริง ถ้าเป็นเรื่องสำ�คัญที่กระทบต่อชื่อเสียง ค่านิยม ภาพลักษณ์ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
			 และนำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำ�ดับต่อไป เพื่อพิจารณาดำ�เนินการ หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของบริษัท
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6. การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูล
- การคุม้ ครองจะเกิดขึน้ ทันทีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบาะแส
- ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าทีจ่ �ำ เป็น โดยคำ�นึงถึงความเสียหาย ความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน
- กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำ�หนดมาตรการ
		 คุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำ�หนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้ม
		 จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายและไม่ปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ
บริษัทมีนโยบายการรับฟังข้อร้องเรียนและดำ�เนินการแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำ�หนด และมีแนวทางการปฏิบัติ ในการรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือต้องการเสนอความคิดเห็น
สามารถแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ ผ่านช่องทางได้หลายช่องทาง ดังนี้
- แจ้งมายังประธานกรรมการบริหารโดยตรง
- แจ้งผ่าน WhatsApp ตรงถึงประธานกรรมการบริหาร
- ส่งข้อร้องเรียนมายังกล่องรับข้อคิดเห็น (Suggestion Box) ซึง่ ตัง้ ภายในบริษทั
- ส่งมายังตูไ้ ปรษณียเ์ ฉพาะ คือ ตู้ ปณ. 21 ปณศ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทั้งนี้ สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) ร่วมกับฝ่ายส่่งเสริมคุณค่าองค์กร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปข้อมูลเพื่อส่งให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา

ในปี 2562 มีขอ้ ร้องเรียนทัง้ หมดจำ�นวน 8 เรือ่ ง โดยได้ด�ำ เนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการแล้ว ไม่มเี รือ่ งทีข่ ดั ต่อนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายกับบริษทั โดยทัง้ หมดเป็นข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทำ�ผิดวินยั ทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับการทำ�งานและประกาศ
ของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ไม่พบการกระทำ�ความผิด จำ�นวน 2 เรือ่ ง
		 การดำ�เนินการ คือ สือ่ สารให้พนักงานในองค์กรรับทราบ
- กระทำ�ผิดวินยั ทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับและประกาศของบริษทั โดยไม่เป็นความผิดในทางวินยั อย่างร้ายแรง จำ�นวน 6 เรือ่ ง
		 บทลงโทษ คือ การตักเตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ ทีผ่ า่ นมาในทุกช่องทาง สอบสวนข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ และนำ�บทสรุปนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เพือ่ พิจารณากำ�หนดบทลงโทษ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับกรณีทพ่ี บว่ากระทำ�ความผิดจริง แต่หากดำ�เนินการสอบสวนแล้วไม่พบ
การกระทำ�ความผิด ก็จะมีการสือ่ สารผลการดำ�เนินการในเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบ รวมถึงมีการสือ่ สารให้พนักงานได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
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การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
บริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 การกำ�หนดให้ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรที่จะต้องมีการบริหารจัดการ
2 การประเมินความเสีย่ งและการรายงานผล โดยการให้ทกุ ฝ่ายในบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ ร่วมกันประเมินความเสีย่ งในฝ่ายของตนเอง
ไตรมาสละ 1 ครั้ง หลังจากนั้น ให้ทำ�การรวบรวม และนำ�เสนอความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
3 การจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำ�ดับความเสี่ยง เพื่อกำ�หนดแนวทาง
และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4 การสื่อสาร โดยจัดให้มีการสื่อสารการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติ
5 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในทุกกรณี จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ
ปี 2537

บริษัทได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ท่าน ได้แก่
1. นายจำ�ลอง
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

นายจำ�ลอง รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ขอลาออกจากประธานกรรมการ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และนายพงส์ สารสิน ขอลาออกจากกรรมการ
เนื่องจากภารกิจในขณะนั้นทำ�ให้ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มที่ คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญนายโมรา บุณยผล เข้าดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการแทน

ปี 2541

นายปกรณ์ ทวีสิน ขอลาออกจากกรรมการอิสระ เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ขอลาออกจากกรรมการอิสระ เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

ปี 2543

เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการกำ�กับดูแลกิจการ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจ 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 ซึ่งครบวาระการทำ�งาน 2 ปี ให้เข้า		
ดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง

ปี 2545

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท

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

ศาสตราจารย์ โมรา บุณยผล ประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2548
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2548
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมให้ดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งระหว่างวันที่ 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

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2549 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นายทิ ฆั ม พร เปล่ ง ศรี สุ ข ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ห าร
แทนนายทวีชัย จิตตสรณชัย ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549
แต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ ศิ ริ เกวลิ น สฤษดิ์ และนายทวี ชั ย จิ ต ตสรณชั ย ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง รองประธานกรรมการ โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
25 เมษายน 2549
แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549 แต่งตั้งนายอมรศักดิ์ นพรัมภา
และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบตามลำ�ดับ แทนศาสตราจารย์ศิริ
เกวลินสฤษดิ์ และนายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์ ทีข่ อลาออก โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน 2549 และมีก�ำ หนดวาระถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายอมรศักดิ์
นพรัมภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเทพ
รุ่งธนาภิรมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระศักดิ์
วหาวิศาล
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

215

ปี 2550

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร
บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 และเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการ
ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแนวทาง
ในการพัฒนาและบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
บริษัทยังคงนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
		 1. Director Certification Program
		 2. Director Accreditation Program
		 3. Role of the Chairman Program
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนำ�เสนอภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง และการ
บริหารความเสี่ยง รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และมีการส่งมอบจรรยาบรรณของกรรมการ รวมทั้งได้พาไป
เยี่ยมชมโครงการของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจการดำ�เนินธุรกิจในเชิงลึกอีกด้วย
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ได้แก่
		 1. ความพร้อมของกรรมการ
		 2. การกำ�หนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
		 3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)
		 4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
		 5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำ�เนินการ (Financial Reporting)
		 6. การประชุมคณะกรรมการ
		 7. อื่นๆ ได้แก่ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

ปี 2551

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งครบวาระการทำ�งาน 2 ปี ให้เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติดังต่อไปนี้คือ
1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ 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 โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ดังมี
รายนามต่อไปนี้
2.1 นายอมรศักดิ์
นพรัมภา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 นายเทพ
รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ
2.3 นายวีระศักดิ์
วหาวิศาล
กรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำ�นวน 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
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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
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 กรรมการบริษัท ได้แก่ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 ธันวาคม 2552 มีมติให้ดำ�เนินโครงการประเมินผลกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2552
โดยแบ่งเป็น
1. ประเมินผลกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. ประเมินผลกรรมการบริษัทรายบุคคล
3. ประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ปี 2553

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2553 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการซึ่ ง ครบกำ � หนดออกตามวาระให้ ก ลั บ
ดำ�รงตำ�แหน่งตามเดิม 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

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2554 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการซึ่ ง ครบกำ � หนดออกตามวาระให้ ก ลั บ
ดำ�รงตำ�แหน่งตามเดิม 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งความประสงค์
ไม่ขอดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงมีจำ�นวนทั้งสิ้น 13 คน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแต่งตั้งนายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”
เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยองค์คณะ
ของคณะกรรมการยังคงเป็นชุดเดิม
บริษัทได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด โดยการขายหุ้นสามัญให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2556

นางยุพา เตชะไกรศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด เนื่องจากบริษัทได้ขอถอนตัว
จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด ในปี 2555

ปี 2557

นายเทพ รุง่ ธนาภิรมย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการ
อิสระ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จึงมีมติแต่งตั้ง
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แทน นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ โดยมี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่าที่คงเหลืออยู่ของนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
นายปกรณ์ ทวีสิน แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 จึงได้มีมติแต่งตั้งการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้
		 1. แต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน
ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์
		 2. แต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
		 3. แต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
							
และบรรษัทภิบาล
		 4. แต่งตั้ง นายทวีชัย จิตตสรณชัย ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายจรัญ เกษร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทแทน
นายปกรณ์ ทวีสิน โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่าที่คงเหลืออยู่ของนายปกรณ์ ทวีสิน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ปี 2558

บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำ�กัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 โดยเป็น
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นการเสนอขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่
ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทเสนอขายในกรณีจ�ำ กัด จำ�นวน 2 ครัง้ วงเงินรวม 850,000,000 บาท
(แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ปี 2559

บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำ�กัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 จำ�นวน
5 ครั้ง วงเงินรวม 750,000,000 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัท ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
นายทวีชัย จิตตสรณชัย กรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
นายทวีชยั จิตตสรณชัย กรรมการบริษทั ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั โดยมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2559 เป็นต้นไป

ปี 2560

บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำ�กัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 จำ�นวน 3 ครั้ง
วงเงินรวม 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ
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รายงานประจำ�ปี 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
สำ�หรับผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำ�บลกมลา อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยบริษัท
มีสัดส่วนของการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ของเงินลงทุนทั้งหมด 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มอี นุมตั กิ ารปรับโครงสร้างธุรกิจของ บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์
เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลดสัดส่วนการถือครองหุ้นจากเดิมอัตราร้อยละ 99.93 ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 52 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามา
และดำ�เนินการเปลี่ยนโครงสร้างเงินทุน ดังนี้
- ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
- มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้ดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากเดิม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ปี 2561

ศาสตราจารย์ศริ ิ เกวลินสฤษดิ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ โดยมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นต้นไป
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายทิฆมั พร เปล่งศรีสขุ ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
แต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้ง นายเกริก วณิกกุล ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
						
และกรรมการอิสระ
2) แต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการบริษัท
3) แต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4) แต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหา 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 ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (Chief Finance Officer: CFO)
2) แต่งตั้งนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer: CSO)
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ประกอบด้วยนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ
สุขเจริญสิน โดยมีนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดเดิม ประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน นายจรัญ เกษร นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี นายพร วิรฬุ รักษ์ นางสาวสุรสั วดี ซือ่ วาจา และนายประพันธ์ศกั ดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
โดยมีนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำ�กัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 2 ครั้ง
วงเงินรวม 980,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก Bureau Veritas Certification ดังนี้
1) บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
2) บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
3) บริษัท แอล.พี.ซี. วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (เดิมชื่อ “บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด”) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
		 ISO 9001:2015
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการเงิน
วงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน 400,000,000 บาท(สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) กำ�หนดจำ�นวนหุ้นที่จะซื้อคืน 42,000,000 หุ้น จากมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำ�หนดระยะเวลา
ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562
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ปี 2562
บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 และวงเงินตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 2 ครั้ง ดังนี้
- แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน 			
จำ�นวน 1,168,000,000 บาท
- แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำ�นวน 1,000,000,000 บาท
		 เป็นวงเงินรวม				
จำ�นวน 2,168,000,000 บาท
บริษัทได้ทำ�สัญญาร่วมทุนกับบริษัท นายณ์เอสเตท จำ�กัด และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในชื่อบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 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 มีมติอนุมัติการจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
จำ�นวน 21,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวิธีการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำ�หนด
ระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข เพิ่มเติมตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในระดับ 4 (Certified)
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สำ�นักตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม

สถาบัน แอล.พี.เอ็น.

สำ�นักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ

สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการผู้จัดการ
รอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารการเงิน

สายงานบริหารแบรนด์

สายงานบริหารการขาย

สายงานสนับสนุน

การเงิน

สื่อสารองค์กร

บริหารงานขาย 1

สำ�นักกรรมการ

บัญชี

บริหารประสบการณ์ลูกค้า

บริหารงานขาย 2

สำ�นักกฎหมาย

พัฒนาแบรนด์

บริหารงานขาย 3

สำ�นักสารสนเทศ
ธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 12 คน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีรายนามดังนี้
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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และให้มกี ารถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร และ
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ดังนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
1. กรรมการอิสระ จำ�นวน 5 คน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 9 คน 3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 คน
(คิดเป็นร้อยละ 42) ประกอบด้วย
(คิดเป็นร้อยละ 25) ประกอบด้วย
(คิดเป็นร้อยละ 75) ประกอบด้วย
1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
1) นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
1) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
2) นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
3) นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
3) นายสุรวุฒิ		 สุขเจริญสิน
3) นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
4) นายเกริก		 วณิกกุล
4) นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
5) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
5) นายเกริก		 วณิกกุล
6) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุม
7) นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวัน
8) นางยุพา		 เตชะไกรศรี
ที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของ
9) นายคัมภีร์		 จองธุระกิจ
กรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุน

อำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ “นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ หรือ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หรือ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษทั ”

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ และมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั รวมถึง
เป็นผูก้ �ำ กับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผถู้ อื
หุน้ และบริษทั รวมทัง้ มีหน้าทีส่ �ำ คัญในการกำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์บริษทั ข้อบังคับบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ก�ำ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 และให้มผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2559
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ
อย่างสมํ่าเสมอ และดำ�เนินการโดยการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพื่อกำ�กับทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ของบริษทั และบริษทั ย่อยดำ�เนินงานตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าทีเ่ หมาะสมให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
6. จัดให้มีการกำ�กับดูแลให้มีการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
7. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท
9. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. กำ�กับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อยในทางมิชอบ
11. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย รวมตลอดถึงติดตามผลการดำ�เนินงานและรับทราบรายงานการดำ�เนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
12. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกำ�หนดอำ�นาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัท
15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
16. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งติดตามผลการประเมิน
เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ
18. พิจารณาแผนสืบทอดและแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั และบริษทั ย่อย และกำ�กับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นประจำ�ทุกปี
รวมตลอดถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
19. มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
20. ในกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาหรือกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำ�ขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กรรมการมีหน้าที่
ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
21. กำ�หนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำ�หนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และพิจารณา
สรุปผลการดำ�เนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาและติดตามงานดังต่อไปนี้
22.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินการด้านกลยุทธ์ของบริษัทย่อย ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สำ�คัญ
			 ต่อความสำ�เร็จในกลยุทธ์ของบริษัทย่อย หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญทางกลยุทธ์ของบริษัทในเครือ
22.2 ติดตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำ�เนินงานไม่เป็นไป
			 ตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ จะต้องมีการหารือเพือ่ หาข้อแก้ไขเป้าหมายดังกล่าว และควรครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทัง้ เป้าหมายในระยะสัน้
			 และระยะยาว รวมทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำ�หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
-

การกำ�หนดแผนภูมิกลยุทธ์ การกำ�หนดพันธกิจ การกำ�หนดและทบทวนวิสัยทัศน์
นโยบายบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย
แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำ�ปี
การติดตามและประเมินการดำ�เนินงานประจำ�ปีและรายไตรมาส
งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ต้นทุน รายรับ และกำ�ไรขั้นต้น เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่สำ�คัญของกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำ�เนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทมีการกำ�หนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันในการกำ�หนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีในแต่ละปี ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยการประชุมในลักษณะนี้ในแต่ละปีจะกำ�หนดไว้ลว่ งหน้าอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ ซึง่ จะเป็นการประชุมเกีย่ วกับการพิจารณาผลการดำ�เนินงาน แผนการ
ดำ�เนินงาน พิจารณานโยบาย และกลยุทธ์ของบริษทั พิจารณางบการเงินและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือและบริษทั ร่วมทุน ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษ ในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำ�คัญเร่งด่วน
- ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกำ�หนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารร่วมกันกำ�หนด
วาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทั แต่ละคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง สำ�นักกรรมการของบริษัทจะดำ�เนินการ
จัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กบั กรรมการบริษทั แต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการบริษทั
ได้มเี วลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการประชุมอย่างเพียงพอ และในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ย่อย
ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษทั และรับทราบ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อให้สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำ�หน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท
และผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าข้อบังคับบริษัทจะกำ�หนดองค์ประชุมขั้นตํ่าไว้ แต่คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดเป็นนโยบายขึ้น นอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ว่าจำ�นวน
องค์ประชุมขั้นตํ่าของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท
- ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำ�คัญกับความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุม หรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
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ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ สำ�นักกรรมการซึง่ รับผิดชอบในการจัดการการประชุมจะให้กรรมการบริษทั ทุกคนประเมินประสิทธิภาพ
ในการประชุมจำ�นวน 10 หัวข้อ ดังนี้
1. ส่งจดหมายเชิญและแจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญ
3. ความชัดเจนและความเหมาะสมของวาระการประชุม
4. การเริ่มประชุมตรงเวลาและการจัดสรรและควบคุมเวลาการประชุม
5. อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
6. คุณภาพของการเสนอของฝ่ายจัดการ
7. การอภิปรายและการมีส่วนร่วมของกรรมการ รวมถึงคุณภาพของคำ�ถาม
8. การคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในการลงมติ
9. การสรุปมติอย่างชัดเจน
10. การควบคุมการประชุมของประธานและการจัดการข้อขัดแย้ง
โดยจะนำ�ผลประเมินดังกล่าวแจ้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประชุมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำ�นักกรรมการจะรับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานการประชุมและนำ�เสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุมและเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำ�นักกรรมการจะนำ�รายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองและลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำ�นักกรรมการ
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ
การประชุมในลักษณะนี้จะกำ�หนดไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รู้จักโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ
เช่น ด้านการก่อสร้าง ด้านการขาย ด้านการบริหารชุมชน เป็นต้น
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
เป็นการประชุมที่กำ�หนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
จะกำ�หนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นการประชุมที่กำ�หนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การหรือฝ่ายบริหารอืน่ ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะได้ประชุมระหว่างกันเอง
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย
และนำ�ข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าจำ�นวน 7 ครั้ง และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประชุม
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
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วันประชุม
14 กุมภาพันธ์
28 มีนาคม
28 มีนาคม
9 พฤษภาคม
7 สิงหาคม
29 สิงหาคม
7 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม

สาระสำ�คัญของการประชุม
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

พิจารณางบการเงินประจำ�ปี 2561 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ไตรมาส 1/2562
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ไตรมาส 2/2562
พิจารณาแผนธุรกิจปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ไตรมาส 3/2562 พิจารณาการจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
พิจารณาผลการดำ�เนินงานปี 2562 และอนุมัติแผนธุรกิจปี 2563

โดยมีกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1
2

นายอมรศักดิ์
นายวุฒิพล

นพรัมภา
สุริยาภิวัฒน์

3
4

นายทิฆัมพร
นายขันธ์ชัย

เปล่งศรีสุข
วิจักขณะ

5

นายเกริก

วณิกกุล

6

นายวีระศักดิ์

วหาวิศาล

7

นายพิเชษฐ

ศุภกิจจานุสันติ์

8 นางยุพา
9 นายคัมภีร์
10 นายโอภาส

เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ
ศรีพยัคฆ์

11 นายอภิชาติ
12 นายสุรวุฒิ

เกษมกุลศิริ
สุขเจริญสิน

จำ�นวนครั้ง ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการเข้า (จำ�นวน อัตราการเข้าร่วม
ประชุม
ร่วมประชุม 1 ครั้ง)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7
7/7

1
1

100%
100%

7/7
7/7

1
1

100%
100%

7/7

1

100%

7/7

1

100%

7/7

1

100%

6/7
7/7
7/7

1
1
1

85.71%
100%
100%

7/7
7/7

1
1

100%
100%

หมายเหตุ: จำ�นวนครั้งในการประชุมไม่รวมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ จำ�นวน 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยและฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน
นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริษทั ย่อย รวมถึงฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษทั และบริษทั ย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วย เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลและรายงานผล
การดำ�เนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมสัญจร โดยเป็นการประชุมพร้อมกับการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ รายละเอียดของแต่ละโครงการ ทั้งด้านการขาย การตลาด การก่อสร้างและการบริหาร
ชุมชน นอกเหนือจากการรายงานผลการดำ�เนินตามปกติ รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ดังนี้
ประชุมครั้งที่

วันประชุม

สถานที่

1

20 มิถุนายน 2562

โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
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โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วม ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1
2

นายอมรศักดิ์
นายวุฒิพล

3
4

นายทิฆัมพร
นายขันธ์ชัย

5

นายเกริก

6

นายวีระศักดิ์

7

นายพิเชษฐ

8 นางยุพา
9 นายคัมภีร์
10 นายโอภาส

11 นายอภิชาติ
12 นายสุรวุฒิ

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
เปล่งศรีสุข
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
วิจักขณะ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
วณิกกุล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
วหาวิศาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริษัท
เตชะไกรศรี
กรรมการบริษัท
จองธุระกิจ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ศรีพยัคฆ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เกษมกุลศิริ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สุขเจริญสิน
นพรัมภา
สุริยาภิวัฒน์

จำ�นวนครั้ง
ในการเข้าร่วมประชุม

อัตราการเข้าร่วม
ประชุม

1/1
1/1

100%
100%

1/1
1/1

100%
100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

1/1
1/1
1/1

100%
100%
100%

1/1
1/1

100%
100%

การสรรหา แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำ�นาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำ�งาน
ที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำ�เสนอบุคคลที่
เหมาะสมต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ หรือเลือกตัง้ และในกรณีที่
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำ�หน้าที่ในการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำ�แหน่งที่ว่างลงได้ตาม
ข้อบังคับของบริษัท
ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั กรรมการบริษทั ทุกคนมีคณ
ุ สมบัตทิ หี่ ลากหลายและมีความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้านทีบ่ ริษทั จำ�เป็นต้องมี เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
สามารถกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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 นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์ นายเกริก วณิกกุล นายวีระศักดิ์ 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
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

อนึ่ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 11 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
“ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กำ�หนดให้คณะกรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้
ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง หากมีผอู้ ยู่ในตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ มากกว่า
จำ�นวนที่ต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ผู้บริหาร
บริษัทมีผู้บริหาร 4 ลำ�ดับรายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 9 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายมณเฑียร
วีโรทัย
ผู้อำ�นวยการ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. นางปิยะนุช
นาวีนวคุณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำ�นักตรวจสอบ
3. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์และ
				
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำ�กัด
4. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำ�นักสารสนเทศ
5. นายแสงชัย
เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาโครงการแนวราบระดับ Premium
6. นายนกุล
ตั้งประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำ�นักกฎหมาย
7. นางสาวสุภรณ์
ว่องไวไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน
8. นางสาวนิตยา
วงศ์ทวิลาภ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์
9. นางปนัดดา
ขจรศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั คือ การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำ�หนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติ
ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทำ�ผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำ�หนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็น
ไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท ทำ�หน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้ด�ำ เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยได้มกี ารเปิดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ไว้ในแบบรายงาน
56-1 และรายงานประจำ�ปี

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผูเ้ สนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป
ส่วนบำ�เหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2562 นั้น คิดคำ�นวณจากอัตราการเติบโตของยอดเงินปันผลผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำ�เสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำ�เหน็จ
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความความเห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในส่วนของบำ�เหน็จ
กรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำ�หนดจำ�นวนเงินที่เหมาะสม และขอไปพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน มีดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และคณะกรรมการบริหาร
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ รวมทั้งไม่มีค่าตำ�แหน่งในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2562 ทีไ่ ด้รบั ตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้าที่ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 18) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินตามตำ�แหน่งจำ�นวน 6,210,000 บาท และอนุมัติบำ�เหน็จกรรมการ
ปี 2561 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากผลการดำ�เนินงานของกรรมการบริษัท ในปี 2561 เป็นจำ�นวนเงินรวม 6,811,564.67 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทจะนำ�ไปจัดสรรกันเอง
ตามแนวทางปฏิ บั ติ ท่ี ผ่ า นมา บำ � เหน็ จ กรรมการจะคิ ด คำ � นวณตามอั ต ราการเติ บ โตหรื อ ลดลงของยอดเงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
แต่ในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทลดลงมาก จึงให้ปรับเพิ่ม
เงินปันผลเป็นอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากที่ควรเสนอให้จ่ายเพียง 0.45 บาท แต่ไม่ได้เสนอขอบำ�เหน็จกรรมการเพิ่มตามเงินปันผลที่เปลี่ยนไป
คงให้ขอบำ�เหน็จกรรมการในสัดส่วนที่เท่ากับการจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท
สำ�หรับปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีขึ้น จึงเห็นควรขออนุมัติบำ�เหน็จกรรมการเป็นจำ�นวนเงินดังกล่าวข้างต้น เพื่อชดเชย
กับที่ขอไว้น้อยเกินกว่าหลักการที่ถือปฏิบัติในปีก่อน และจะเป็นผลให้การจ่ายเงินปันผลกับบำ�เหน็จกรรมการมีอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลง
ในสัดส่วนเดียวกันต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
รายเดือน ประจำ�ตำ�แหน่ง

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

60,000
30,000
45,000
35,000
7,500
5,000

บำ�เหน็จกรรมการสำ�หรับ
ผลการปฏิบัติงานปี 2561 แต่จ่ายในปี 2562

6,811,564.67 บาท
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33
ของบำ�เหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2561

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลปี 2562
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าตอบแทน
ปี 2562 (บาท)

ชื่อกรรมการ
นายอมรศักดิ์
ศาสตราจารย์ศิริ
นายเกริก
นายวุฒิพล
นายทิฆัมพร
นายขันธ์ชัย
นายวีระศักดิ์
นายพิเชษฐ
นางยุพา
นายคัมภีร์
นายโอภาส
นางจงจิตต์
นายอภิชาติ
นายจรัญ
นายสุรวุฒิ

นพรัมภา
เกวลินสฤษดิ์
วณิกกุล
สุริยาภิวัฒน์
เปล่งศรีสุข
วิจักขณะ
วหาวิศาล
ศุภกิจจานุสันติ์
เตชะไกรศรี
จองธุระกิจ
ศรีพยัคฆ์
ฐปนางกูร
เกษมกุลศิริ
เกษร
สุขเจริญสิน

1,020,000
780,000
1,200,000
660,000
810,000
780,000
360,000
300,000
300,000
-

บำ�เหน็จกรรมการ
ที่จ่ายในปี 2562 (บาท)
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
-

หมายเหตุ: 1. บำ�เหน็จกรรมการปี 2562 เป็นค่าตอบแทนจากผลการดำ�เนินงานของกรรมการบริษัทในปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
2. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นกรรมการบริษทั โดยตำ�แหน่ง
		 และมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำ�เหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท 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 จึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำ�เหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท
6. นายเกริก วณิกกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการ
		 อิสระ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
7. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
		 รองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
8. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่
		 1 กุมภาพันธ์ 2561
9. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ได้ขอลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
		 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561
10. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีฐานะ
		 เป็นพนักงานของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท			
11. กรรมการอิสระของบริษทั จำ�นวน 5 คน คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์ นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ นายเกริก วณิกกุล และนายวีระศักดิ์
		 วหาวิศาล ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ หรือตำ�แหน่งใดๆ ในบริษัทย่อย ดังนั้น จึงไม่มีค่าตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจาก
		 ค่าตอบแทนตามตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำ�เหน็จกรรมการตามที่ปรากฏในตารางค่าตอบแทนข้างต้น
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ประกอบด้วยการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำ�ปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มี
นโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (Executive Director)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหารและรางวัลตอบแทนการทำ�งานของกรรมการ
บริหาร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจของบริษทั การดำ�เนินการตามนโยบาย
ที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำ�ข้อมูลทัง้ ปีปจั จุบนั และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้
ในการพิจารณา รวมตลอดถึงความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำ�เนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นโยบายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและรางวัลตอบแทนการทำ�งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคล
เดียวกันและมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน ดังนี้
1) ภาพรวมในระยะสัน้ คือ การพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจของบริษทั ในแต่ละปีวา่ เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
		 บริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ เปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2) ภาพรวมในระยะยาว คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำ�เนินงานได้อย่าง
		 ชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำ�เนินงานให้อย่างทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ
3) พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานในทุกมิตวิ า่ เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ในปีนน้ั ๆ เปรียบเทียบย้อนหลังกับปีทผ่ี า่ นมา

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ย่อยเติบโตจากการเป็นพนักงาน และมีลกั ษณะการทำ�งานแบบ Day-to-Day โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือ เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ นุมตั ิ โดยพิจารณาสภาวการณ์
ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และจะนำ�ข้อมูลทัง้ ปีปจั จุบนั และเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณาเป็นค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยมีขน้ั ตอนการพิจารณาทีช่ ดั เจน คือ
1) การพิจารณาจากภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การตามนโยบายที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละปี
2) พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานในทุกมิตวิ า่ เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ในปีนน้ั ๆ เปรียบเทียบย้อนหลังกับปีทผ่ี า่ นมา
3) พิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำ�เนินงานของบริษทั ให้ดขี น้ึ ในแต่ละปี
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าจ้างบริหารของคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
หมายเหตุ: 1.
		
		
2.
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ชื่อกรรมการ
นายโอภาส
นายอภิชาติ
นายสุรวุฒิ

ศรีพยัคฆ์
เกษมกุลศิริ
สุขเจริญสิน

ค่าตอบแทนรวม ปี 2562 (บาท)
6,427,200
6,180,000
5,932,800

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทด้วย ดังนั้น จึงได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนและรางวัลตอบแทนการทำ�งานในฐานะพนักงานเท่านั้น โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำ�เหน็จกรรมการในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแต่อย่างใด
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารและมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทด้วย ดังนั้น จึงได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนและรางวัลตอบแทนการทำ�งานในฐานะพนักงานเท่านั้น โดยมิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและบำ�เหน็จกรรมการในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแต่อย่างใด
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
- บริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสของผู้บริหารระดับสูงทั้งของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยพิจารณา
จากผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น คือ จากผลกำ�ไรของบริษัท
ในแต่ละปีซึ่งเป็นความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัท ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำ�นโยบายจากกรรมการบริษัทและผลักดัน
ลงไปยังพนักงานทุกระดับ และในระยะยาวจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators :
KPIs) ของสายงานที่แต่ละคนรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual KPIs) และกำ�หนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัท
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ในที่นี้หมายถึง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
1. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ซึง่ มีฐานะเป็นพนักงานบริษทั ดังนัน้ ค่าตอบแทน ในทีน่ จี้ งึ หมายถึง
		 ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
2. รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ตามที่ปรากฏรายชื่อในหัวข้อ 8.2) ดังนั้น
		 ในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวม 21 คน มีรายละเอียดโดยรวม ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
เงินได้อื่นๆ

จำ�นวนเงิน (บาท)

รวม

62,380,830.00
10,851,790.00
3,244,155.00
186,000.00
3,210,979.00
79,873,754.00

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือ ค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
- นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ เป็นกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร โดยตำ�แหน่งและมีฐานะเป็นพนักงานบริษทั ดังนัน้ จึงมีกองทุนสำ�รอง
		 เลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร โดยตำ�แหน่งและมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท
		 ดังนั้น จึงมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
- บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP/EJIP/Warrant

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บุคลากร
จำ�นวนบุคลากรและค่าตอบแทน
โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพือ่ ให้มคี วามเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การกำ�กับดูแล
ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ บุคคลของบริษทั และบริษทั ย่อยสามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพือ่ การเติบโต
ก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน บริษทั พิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมตลอดถึง
ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำ�รวจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัท และผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าครองชีพ รางวัลผลตอบแทนการทำ�งาน ซึง่ ได้ก�ำ หนดให้พจิ ารณาจาก
ประมาณการผลการดำ�เนินงานในแต่ละปี เพือ่ เป็นการตอบแทนความทุม่ เทความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนทีช่ ว่ ยผลักดันให้การดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยจะร่วมกันเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนธุรกิจทีก่ �ำ หนดในแต่ละปี โดยได้ก�ำ หนดไว้เป็นนโยบายว่า ค่าตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ คือ จากผลกำ�ไรของบริษทั ในแต่ละปี ซึง่ เป็นความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษทั และความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงานทุกคนในองค์กร และในระยะยาว คือ ค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวม จะใช้วธิ กี ารประเมินจากผลการปฏิบตั งิ าน โดยบริษทั พัฒนา
แนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ Balanced Scorecard กำ�หนด Corporate KPIs และ Strategy Map เพือ่ เป็นกลไกในการชีว้ ดั การปฏิบตั งิ าน
กำ�หนด KPIs ของแต่ละสายงาน มีตวั ชีว้ ดั ในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs) ตัวชีว้ ดั ในระดับปฏิบตั กิ าร (Operation KPIs) และเพือ่ เป็นการติดตาม
การปฏิบตั งิ านว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ จะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเป็นรายไตรมาส เพือ่ จะสามารถทบทวนแผนงานได้ทนั
ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ พนักงานแต่ละคนจะต้องกำ�หนดตัวชีว้ ดั รายบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ วัดผลงานของพนักงาน
รายบุคคลตามขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยหัวหน้างานและพนักงานจะร่วมกันประเมินผลงาน ซึง่ การประเมินจะเป็นการประเมินแบบ 360 องศา
เพือ่ นำ�ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลือ่ นขัน้ ทัง้ นี้ การติดตามผลการปฏิบตั งิ านและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านมุง่ เน้นความสอดคล้อง
ของผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมขององค์กร โดยจัดให้มกี ารประเมินผลปีละ 2 ครัง้
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทจะนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่นๆ เช่น การพิจารณาโบนัส
การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน (กระบวนการ Career Path และ Individual Development
Plan-IDP) โดยเฉพาะพนักงานทีศ่ กั ยภาพสูง (Talent) และผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง (Successor) เพือ่ ให้พนักงานมีขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน และทำ�ให้บริษทั
มีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่ในตำ�แหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 4,003 คน (รวมผู้บริหารระดับสูงจำ�นวน 21 คน) โดยแยกตามสายงานดังนี้
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
สำ�นักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
6 คน
สายงานบริหารการเงิน
53 คน
สายงานบริหารแบรนด์
32 คน
สายงานบริหารการขาย
136 คน
สำ�นักสารสนเทศ
33 คน
สายงานสนับสนุน
44 คน
สำ�นักตรวจสอบ
9 คน
สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
12 คน
สถาบันแอล.พี.เอ็น.
13 คน
สายงาน Premium Brand Business Unit
8 คน
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
1,081 คน
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
155 คน
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
2,336 คน
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
39 คน
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
25 คน
โดยมีค่าตอบแทนรวม (รวมผู้บริหารระดับสูง จำ�นวน 21 คน) ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทน

จำ�นวนเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
เงินได้อื่นๆ
รวม

623,057,801.00
156,000,000.00
26,027,234.00
15,802,102.00
142,768,947.00
963,656,084.00

อนึ่งในช่วงปี 2555-2562 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2562 บริษทั มีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ (Leadership Competency) ด้านการสอนงาน (Coaching) ให้กบั พนักงาน
ระดับบริหาร และการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผน
(Individual Development Plan-IDP) ให้มศี กั ยภาพและคุณภาพเป็นมืออาชีพ โดยเชือ่ มโยงข้อมูลกับสำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
ทัง้ ด้านการวางแผนการเติบโต (Career Path) การสร้างและสรรหาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง การแต่งตัง้ โยกย้าย การประเมินผลงานประจำ�ปี รวมถึงการ
พิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างและรักษาบุคลากรต่อการนำ�พาองค์กรไปสูก่ ารเป็น
“องค์กรคุณค่า” โดยบริษัทได้มี “สถาบันแอล.พี.เอ็น.” ที่ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดบทบาทการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ให้บคุ ลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ หมด
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
ดังนัน้ ในปี 2562 ผลการดำ�เนินงานของสถาบันแอล.พี.เอ็น. สามารถจัดอบรมให้แก่พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีบทสรุป ดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development)
สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีภารกิจหลักในการพัฒนาสมรรถนะร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ทัง้ ด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ตามทีอ่ งค์กรคาดหวัง ซึง่ จะมีการประเมินสมรรถนะทุกปีในหลายรูปแบบ เพือ่ วัดพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลทีส่ ะท้อนสมรรถนะแต่ละด้านว่าแสดงออกมากน้อยเพียงใด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาช่องว่างและนำ�มาวางแผนพัฒนาฝึกอบรมรายบุคคล รวมทัง้
ยังเป็นเครือ่ งมือทีห่ วั หน้างานใช้ในการวางแผนพัฒนาทีมงานได้อกี ด้วย
ทัง้ นี้ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency หรือ C-L-A-S-S-I-C)
หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทีท่ กุ คนในองค์กร
จำ�เป็นต้องมี โดยการทบทวน กระตุน้ ให้เกิดการนำ�ไปใช้ และวัดผล
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและภารกิจตามวิสยั ทัศน์ทอ่ี งค์กรกำ�หนด
2. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ� (Leadership Competency)
หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้นำ� รวมถึง
ความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารจัดการที่จำ�เป็นสำ�หรับระดับบริหาร
และหัวหน้างานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานและบริหารทีม
3. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency)
หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากร
แต่ละสายงานจำ�เป็นต้องมี เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามลักษณะงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Core
Competency
CLASSIC (7 ตัว)

Leadership
Competency
Leadership (7 ตัว)

Funtional
Competency
สายงาน CM
สายงาน PM
หน่วยงาน BBD
สายงาน SM
หน่วยงาน P&M

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ�
เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ� มีความสำ�คัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำ�เร็จขององค์กร เพราะผู้นำ�มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงทีจ่ ะนำ�ทีมและสร้างแรงจูงใจให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย ดังนัน้ สถาบันแอล.พี.เอ็น. จึงได้ด�ำ เนินการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผูน้ �ำ
ให้กับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง (ระดับ 8-13) ใน Competency 7 ด้านที่สำ�คัญขององค์กร โดยในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้เร่งพัฒนา
Coaching Culture และการพัฒนาเรื่องวิธีคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative mindset) อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Make It Simple และโครงการ
Quality Built-in โดยกำ�หนดให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เป็นช่วงเวลาของ Development Day หัวหน้างานทุกส่วนงานจะนำ�ทีมงานมาระดมสมอง
เพือ่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มคี ณ
ุ ภาพและสะดวกสบายเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสายงานต่างๆ มีการหมุนเวียนมาแบ่งปันความรู้ ในเวที
Show & Share ในแต่ละเดือน จำ�นวน 12 คน และมีพนักงานเข้าร่วมเรียนรู้จำ�นวน 1,186 คน ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
ทุกเดือนนี้ทำ�ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ไปในตัวด้วย ส่งผลให้ผลคะแนนด้าน “คน” ดีขึ้น

การพัฒนาและฝึกอบรม
ในปี 2562 บริษทั ได้ด�ำ เนินการตามแผนการอบรมที่ได้ก�ำ หนดไว้ ดังนี้
1. แผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำ� (Managerial & Leadership Course)
บริษทั กำ�หนดแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการบริหารจัดการ
ทั้งตัวบุคคล ทีมงาน และงาน และการสร้างภาวะผู้นำ�เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ�ให้ได้ตามระดับความสามารถ (Proficiency Level)
ที่องค์กรคาดหวัง โดยแผนการพัฒนาของบริษัทแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
หลักสูตรหลัก (Core Course)
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับมาตรฐานการทำ�งานแบบ LPN เช่น วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
LPN Proactive Services และความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

หลักสูตรด้านบริหารจัดการ (Managerial Course)
มุง่ เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
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)
2. แผนอบรมด้านความรู้ในงาน (Functional Course)
แผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามลักษณะการทำ�งาน
ของบริษัท มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในงาน
โดยวิเคราะห์ตามจุดอ่อน จุดแข็ง ผลการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา
และความจำ�เป็นในวิชาชีพทีส่ �ำ คัญและจัดทำ�เป็นแผนอบรม แยกตาม
ประเภทงานหลัก ได้แก่ งานขาย-โอน-ฝากขายฝากเช่า งานบริหาร
โครงการ งานบริหารชุมชน งานบำ�รุงรักษา งานบริการชุมชน
และงานสนับสนุน

Support
Function Mgt.

Community
Mgt.

Preventive
& Maintenance

Sales
Mgt.

Service
Community
Mgt.

Project
Mgt.

Leader
as Coach

Effective
Supervisory
Skill

First Line
Manager

Functional
Course

Manager
as Coach

Elective
Course

Managerial
& Leadership Course

S-E-R-V-I-C-E-S

The Seeds #4

Code of Conduct
LPN Way

Core Course

3. หลักสูตรเสริม (Elective Course)
เป็นหลักสูตรเพือ่ เสริมความรูแ้ ละทักษะของพนักงานทุกสายงาน โดยพนักงานสามารถเลือกเรียนรูใ้ นหัวข้อต่างๆ ทีม่ ีในหลักสูตรนี้ได้ตามความสนใจ
เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร Omotenashi การสร้างจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น หลักสูตรพัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นต้น

แนวทางการเรียนรู้ในสัดส่วน 70 : 20 : 10
บริษทั ได้น�ำ สัดส่วนการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 มาปรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
และฝึกอบรมพนักงาน ที่ได้ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์จากสถานที่
ปฏิบตั งิ าน (On the Job Training-OJT) และการเรียนรูผ้ า่ นสังคมรอบข้าง
เพื่อการปรับปรุงและส่งเสริมการนำ�ความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปสู่
สถานที่ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
70 หมายถึง การเรียนรู้ภายในกระบวนการ ในสถานที่ทำ�งาน และ
		 การสนับสนุนต่างๆ
20 หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ผ่ า นสั ง คมและคนรอบข้ า ง ทั้ ง การ
		 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง หรือการให้คำ�ปรึกษา
		 แนะนำ�ผ่านเครือข่ายเชิงสังคม
10 หมายถึง การเรียนรูใ้ นรูปแบบการฝึกอบรม การจัด Workshop

70% OJT
1) การคุยกันยามเชา (Morning Talk)
2) การแบงปนความรูหลังการอบรม (Sharing After Talk)
หร�อการแบงปนความรู ประสบการณ ณ จ�ดปฏิบัติการ
โดยผูบร�หาร (Knowledge of Experience Sharing)
3) การสอนงานพนักงานใหม
ในที่ทำงาน
(New Staff OJT)
4) การสอนงาน
พนักงานในที่ทำงาน
เมื่อมีการมอบหมาย
งานใหม เพ�่อเพ��มคุณคา
(Job Enrichment)
หร�อการเพ��มปร�มาณในงาน
(Job Enlargement)

การอบรม
พัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

20%

Coaching
1) L.8-13
Leader as Coach
in Action
2) L.5-7
Manager as
Coach in Action

10%

Training
1) หลักสูตรมาตรฐานองคกร
1.1 LPN Way
1.2 RMTC
1.3 SD, CESR, CG และ
LPN Green Workshop
1.4 การใหบร�การดวยใจ : SERVICES
2) หลักสูตรดานภาวะผูนำและการบร�หาร 4) กิจกรรมสงเสร�มความรู
2.1 L.8-13 : Leader as Coach
4.1 Book Briefing
2.2 L.5-7 : Manager as Coach
4.2 Knowledge Sharing
2.3 L.2-4 : The Seed Generation 2
4.3 Learning Delivery
4.4 E-Learning
3) หลักสูตรดานว�ชาชีพ
4.5 Morning Talk
3.1 งานขายโอน
4.6 Mind Map
3.2 งานบร�หารโครงการ
4.7 Learning from Movie
3.3 งานบร�หารชุมชน
3.4 งานบำรุงรักษา
5) การอบรมภายนอก
3.5 งานบร�การชุมชน
6) Business Simulation
3.6 งานธุรกิจนายหนา
Mobile Technology
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ผลการพัฒนาและฝึกอบรม
ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานจำ�นวนไม่น้อยกว่า 80% ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมง/คน/ปี โดยปี 2562 พนักงานมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 57.40 ชั่วโมง/คน แบ่งตามระดับและเพศของพนักงานได้ ดังนี้
พนักงานในแต่ละประเภทตามเพศ

เพศหญิง

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรม

- ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11-15)
- ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-10)
- หัวหน้างานระดับต้น (ระดับ 5-7)
- พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 2-4)
ระดับ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

เฉลี่ย (ต่อคน)

ทั้งหมด

เฉลี่ย (ต่อคน)

528.50
3,422.50
15,840.40
30,640.70

66.06
83.48
62.12
54.42

625.00
3,370.80
10,267.30
27,770.00

56.82
108.74
58.01
52.90

19
72
432
1,088

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
หัวหน้างานระดับต้น
พนักงานระดับปฏิบัติการ

11-15
8-9
5-7
2-4

ทั้งหมด

จำ�นวน (คน)

ประเภท

จำ�นวน (คน)
744
867
1,611

เพศชาย

จำ�นวนชั่วโมง
การอบรมทั้งหมด
1,153.50
6,793.30
26,107.70
58,410.70

จำ�นวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด
42,033.10
50,432.10

จำ�นวนชั่วโมงการอบรม
(เฉลี่ยต่อคน)

60.71
94.35
60.43
53.69
จำ�นวนชั่วโมงการอบรม
(เฉลี่ยต่อคน)

56.50
58.17

การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร
ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมทีจ่ ดั สอนโดยวิทยากรภายในของบริษทั จำ�นวน 47 คน 6 หลักสูตร โดยจะเป็นหลักสูตรเพือ่ ให้น�ำ มา
พัฒนาใช้ในงานของบริษทั และเป็นการทบทวนทักษะความรู้ โดยหลักสูตรหลักทีใ่ ช้วทิ ยากรภายในแบบเข้มข้น คือ หลักสูตร Signature ในแต่ละแขนงงาน
อาทิ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำ�หรับพนักงานใหม่ (New Staff) หลักสูตรความรูเ้ บือ้ งต้นในงานบริหารชุมชนและงานบำ�รุงรักษา (CM/P&M
New Staff) หลักสูตรรหัสบริการเชิงรุก (LPN Proactive Services) หลักสูตรการพัฒนาผูจ้ ดั การชุมชน (CMTC) หลักสูตรบริหารงานขาย (SMTC)
หลักสูตรบริหารบำ�รุงรักษา (P&MTC) หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานในงานบริการชุมชน (SCMTC) หลักสูตรกฎหมายอาคารชุมชนในงานบริหารชุมชน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร หลักสูตรการจัดทำ�เอกสารการเงินนิตบิ คุ คล หลักสูตรความรูด้ า้ นกฎหมายในงานบริหารชุมชน หลักสูตรการพัฒนา
พีเ่ ลีย้ ง (Mentor) หลักสูตรระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนงานขายโอน-บริหารชุมชน และหลักสูตรพัฒนาตามสายงาน เป็นต้น

การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning)
ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. กับสำ�นักสารสนเทศได้ด�ำ เนินการพัฒนาเว็บไซต์ LPN Academy อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้
และอำ�นวยความสะดวกแก่พนักงานในการลงทะเบียนฝึกอบรม รวมถึงเป็นเครือ่ งมือในการประเมินความรูค้ วามเข้าใจภายหลังการอบรม นอกจากนัน้
บริษทั ได้พฒ
ั นาระบบออนไลน์ให้สอดรับการบันทึกความรูแ้ ละประโยชน์ท่ไี ด้จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-Learning) เพือ่ ให้พนักงานได้ใช้เป็นช่องทาง
ในการพัฒนาตนเองอีกช่องทางหนึง่ ด้วย ตลอดจนมีหลักสูตรด้าน E-learning คือ หลักสูตรกระดาษหนึง่ ใบเข้าใจประเด็น (A3 Report) หลักสูตร PDCA
ชุดองค์ความรู้ในงานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสื่อการเรียนรู้เรื่องราวการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจในการทำ�งานที่โครงการ (Services
True Story) ซึง่ หลักสูตรต่างๆ นีจ้ ะเป็นการส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นออนไลน์ เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเรียนรู้ และช่วยสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงแหล่ง
เรียนรูไ้ ด้สะดวกขึน้ อีกด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

การพัฒนาหลักสูตร Signature Course เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพแบบมืออาชีพ
ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็นหลักสูตรหลัก ในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในแต่ละสายงาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ทีเ่ ข้มข้นในมิตกิ ารสร้างภาวะผูน้ �ำ การบริหารจัดการและการบริหารทีมงาน รวมทัง้ การส่งมอบคุณค่าในงานบริการ เพือ่ สร้าง Service Excellence
ให้เกิดขึน้ ในการทำ�งาน โดยตลอดปี สถาบันได้สร้างบุคลากรคุณภาพรวม 973 คน โดยแบ่งเป็นรายหลักสูตร ดังนี้
- พัฒนาทีมส่งมอบบริการแบบมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร LPN Proactive SERVICES จำ�นวน 35 รุ่น 900 คน
- พัฒนา Living Advisor 		
ผ่านหลักสูตร SMTC รุ่น 2
จำ�นวน 1 รุ่น 23 คน
- พัฒนาผู้จัดการชุมชนมืออาชีพ		
ผ่านหลักสูตร CMTC รุ่น 17
จำ�นวน 1 รุ่น 21 คน
- พัฒนาหัวหน้างานบริการชุมชนมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร SCMTC รุ่น 15
จำ�นวน 1 รุ่น 29 คน

การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส.
และวิชาชีพเสริม ของพนักงานบริการชุมชน (กลุ่มสตรีด้อยโอกาส)
ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ร่วมกับ แอล พี ซี วิสาหกิจเพือ่ สังคม ในเครือ LPN ทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอีย่ มละออ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พนักงานบริการชุมชนลุมพินี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีท่ีขาดแคลนโอกาสทางสังคมเป็นการต่อยอด กศน.ที่ทำ�อยู่แล้ว
ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานแม่บา้ นโรงแรม ให้กบั พนักงาน
บริการชุมชนลุมพินที จ่ี บการศึกษาตามโครงการทีบ่ ริษทั ร่วมกับ กศน. รวมถึงจบการศึกษาในชัน้ ม.6 จากทีอ่ น่ื ๆ โดยในปี 2562 นี้
- หลักสูตร การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส. จำ�นวน 17 คน
- หลักสูตร การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จำ�นวน 41 คน
- หลักสูตร วิชาชีพเสริมนวดแผนไทย จำ�นวน 47 คน

การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนทีม่ คี วามสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวคิด แนวทางการพัฒนาและบริหารโครงการ
เพือ่ ขยายผลสูช่ มุ ชนรอบข้างและสังคม ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การทำ�งานโดยตรง และในปี 2562 มีคณะเยีย่ มชมงานจากองค์กรภาครัฐรวม 5 คณะ
รวมทัง้ สิน้ 110 คน โดยหัวข้อทีค่ ณะเยีย่ มชมงานแสดงความสนใจเข้ารับฟัง ได้แก่
- การบริหารจัดการชุมชน การบริหารงานบำ�รุงรักษา และการบริหารงานก่อสร้าง จำ�นวน 3 คณะ
- ระบบ เทคโนโลยี และเครือ่ งมือกับการสือ่ สารองค์กร จำ�นวน 1 คณะ
- ธุรกิจเพือ่ สังคม จำ�นวน 1 คณะ

การมอบทุนที่พักอาศัยแก่นักศึกษา
บริษทั ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ภายใต้โครงการ “LPN SCHOLARSHIP” เพือ่ มอบ
ทุนการศึกษาด้านทีพ่ กั อาศัยแก่นกั ศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี จำ�นวน 100 ทุน 50 ยูนติ คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท (เทียบจากราคาค่าเช่า 5,000 บาท
ต่อยูนติ เป็นเวลา 4 ปี) โดยนำ�ร่องโครงการแรก “ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2)” และพิจารณาคุณสมบัตโิ ดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จากความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนที่พักอาศัยหรือมีภูมิลำ�เนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยเป็นนักศึกษาที่เข้าใหม่
หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย ลดความกังวลและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ีในการอยูอ่ าศัยคอนโดลุมพินี
นอกจากนัน้ บริษทั ยังเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาหารายได้พเิ ศษในช่วงวันหยุดด้วยการเป็นพนักงานขายเสริม ณ โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1”
อันเป็นการเพิม่ พูนประสบการณ์ในการทำ�งาน และยังมีโอกาสร่วมงานกับ LPN ในอนาคตอีกด้วย ซึง่ นักศึกษาที่ได้รบั ทุนได้มกี ารทำ�กิจกรรมตอบแทน
สังคมในชุมชน (Give & Take) คือ กิจกรรมจิตอาสาเราทำ�ความดีดว้ ยหัวใจ-นวดเท้า ให้กบั เจ้าของร่วมและผูพ้ กั อาศัยในชุมชน โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
รวม 155 คน แบ่งเป็น
วัยเด็ก		 อายุ 1-10 ปี		 = 3 คน
วัยรุน่ 		 อายุ 11-20 ปี 		 = 41 คน
วัยผูใ้ หญ่		 อายุ 21-55 ปี 		 = 84 คน
วัยผูส้ งู อายุ อายุ ตัง้ แต่ 56 ปีขน้ึ ไป = 27 คน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ
ดังนัน้ ในปี 2562 บริษทั สนับสนุนงบประมาณสำ�หรับการดำ�เนินงานพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ ผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น. รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
8,856,515.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าใช้จา่ ยในการอบรมภายใน 4,756,893.73 บาท
- ค่าใช้จา่ ยในการอบรมภายนอก 1,151,898.69 บาท
- ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ		
2,774,804.00 บาท

อบรมภายใน
อบรมภายนอก

อื่นๆ

2,774,804.00

อื่นๆ
โดยมีคา่ ใช้จา่ ยอบรมเฉลีย่ ต่อคนทัง้ องค์กรเท่ากับ 5,497.53 บาทต่อคน

อบรมภายใน

4,756,893.73

อบรมภายนอก

1,151,898.69

นโยบายการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในคุณค่าองค์กร
รวมทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสรรค์สง่ิ ดีๆ คืนสูส่ งั คม บริษทั จึงมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน ซึง่ แผนพัฒนา
และหัวข้อในการอบรมในแต่ละปี จะถูกกำ�หนดโดยฝ่ายบริหารและมีการปรับเปลีย่ นให้ทนั ต่อสถานการณ์บา้ นเมืองในปัจจุบนั
ในปี 2562 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้จดั การอบรมแก่พนักงานและผูบ้ ริหาร ทัง้ การอบรมโดยตรงและการสอดแทรกเรือ่ งราวเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรอืน่ ๆ
เช่น การอบรมด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ซึง่ แต่ละครัง้ จะเปลีย่ นหัวข้อให้สอดคล้องกับผูป้ ฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
หัวข้องานรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียว (Green) การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม หัวข้องานรักษาความสะอาด (Clean) การอนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดทัง้ ปี
นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้ก�ำ หนดให้ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม เป็นกลยุทธ์ทส่ี �ำ คัญในการดำ�เนินธุรกิจ โดยจัดให้มี 6 Green LPN Workshop
เพือ่ ระดมความคิดเห็นและร่วมวางแนวทางการดำ�เนินการ อีกทัง้ ยังเป็นกลยุทธ์ในการบริหารโครงการร่วมกับคูค่ า้ หรือ LPN TEAM ด้วย ซึง่ นอกจาก
จะมีการประชุมรายงานผลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมตาม LPN Green Standard Checklist ทุกเดือนแล้ว ผูบ้ ริหาร
ของบริษัทยังมีส่วนร่วมในการให้นโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของ LPN TEAM รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้
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นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั มีนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยกำ�หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด และได้ด�ำ เนินการให้ความรู้ ควบคูไ่ ปกับการสือ่ สารกับพนักงานเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันในหัวข้อต่างๆ ตลอดทัง้ ปี ทัง้ ในรูปแบบของ
การทบทวนความรูผ้ า่ นการอบรมและการสือ่ สารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน จัดสอนจรรยาบรรณให้กับพนักงานทุกๆ เดือน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานใหม่
2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้
		 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
3. นโยบายการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน พยาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)
		 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
อนึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 ได้รว่ มกันพิจารณาและมีมติอนุมตั จิ รรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้มผี ล
นับตัง้ แต่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษทั และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของพนักงาน ฉบับปี 2548 และคณะกรรมการบริษทั ได้ออกประกาศฉบับที่ สทม.053/2559 เรือ่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริจาคเพือ่ การกุศล
และเงินสนับสนุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กรรมการบริษทั และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ได้ประพฤติปฏิบตั ิ โดยตัง้ อยูบ่ นหลักการของจรรยาบรรณ
โดยได้บรรจุจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนหนึง่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทกุ ครัง้
ทัง้ นี้ ในปี 2562 ได้มกี ารอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน และมีระบบสนับสนุนเพือ่ ทบทวนในระบบ E-Learning และในส่วน
พนักงานใหม่จะจัดให้มกี ารอบรมเป็นเวลา 1 ชัว่ โมง ในหลักสูตรปฐมนิเทศ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 ได้รว่ มกันพิจารณาและมีมติอนุมตั จิ รรยาบรรณทางธุรกิจ โดยให้มผี ล
นับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของพนักงานฉบับปี 2548 เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์ตอ่ บริษทั ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ
พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทัง้ นี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 14 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
หมวดที่ 2 สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
หมวดที่ 3 การต่อต้านคอร์รปั ชัน
หมวดที่ 4 ของกำ�นัลและการเลีย้ งรับรอง
หมวดที่ 5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวดที่ 6 การดำ�เนินการทางด้านการเมือง
หมวดที่ 7 การปฏิบตั ติ อ่ ข้อมูลและทรัพย์สนิ
หมวดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูลและการสือ่ สาร
หมวดที่ 9 การทำ�ธุรกรรมของ LPN
หมวดที่ 10 การแข่งขันทางการค้า
หมวดที่ 11 การป้องกันการฟอกเงิน
หมวดที่ 12 ข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการบริษทั
หมวดที่ 13 ข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน
หมวดที1่ 4 กระบวนการการรับข้อร้องเรียนและมาตรการการคุม้ ครอง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
นิยามคำ�ศัพท์ทั่วไป

จรรยาบรรณของเครือ แอล.พี.เอ็น. หมายถึง
บริษัท
หมายถึง
เครือ แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN
หมายถึง
		
บริษัทย่อย
หมายถึง
		
กรรมการบริษัท
หมายถึง
ผู้บริหาร
หมายถึง
พนักงาน
หมายถึง
ที่ปรึกษา
หมายถึง
ผู้มีส่วนได้เสีย
หมายถึง
		
ทุจริต
หมายถึง
		
คอร์รัปชัน
หมายถึง
		
		
การให้ หรือรับสินบน
หมายถึง
		
การบริจาคเพื่อการกุศล
หมายถึง
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แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ีในการดำ�เนินธุรกิจของเครือ แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “จรรยาบรรณ”
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
1. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อยของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม
กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
พนักงานระดับบริหารและจัดการในระดับ 5 ขึ้นไปของ LPN
พนักงานของ LPN
บุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหาร
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ LPN ในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษทั พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูแ่ ข่ง
เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การกระทำ�ใดๆ ที่เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น
การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ�
หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์อนื่ ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
การเสนอให้ หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กระทำ�การใดๆ ที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ
เงินที่ได้จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศลต่างๆ

เงินสนับสนุน (Sponsorship)
หมายถึง
ข้อมูลสำ�คัญ
หมายถึง
		
		
		
ทรัพย์สินของ LPN
หมายถึง
		
		
ทรัพย์สินทางปัญญา
หมายถึง

เงินที่ได้จ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของ LPN ที่หากเปิดเผยออกไปโดยไม่ถูกต้องและ
เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของ LPN ต่อราคาหลักทรัพย์
หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการลงทุน เช่น ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลในการลงทุน
ในโครงการต่างๆ การจ่ายเงินปันผลที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่จับต้องได้
หรือทรัพย์สินทีจ่ บั ต้องไม่ได้ หรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดที่ LPN เป็นเจ้าของหรือเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ครอบครอง
และดูแลรักษา
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมตลอดถึงความลับทางการค้า

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อกัน

นิยาม
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คนได้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองให้โดยไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ เพียงเพราะความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
หลักการ
LPN ตระหนักและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
กับหน้าที่การงานตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
นอกจากนั้น LPN ยังตระหนักและให้ความสำ�คัญในด้านแรงงานโดยจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง เนื่องจากเชื้อชาติ
ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา ภาวะทางร่างกายและจิตใจ สถานภาพทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังโดยต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะทำ�ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำ�เนินธุรกิจ
3. ดูแลสอดส่องเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ให้สิทธิและเสรีภาพทางความเชื่อของการนับถือศาสนาของบุคคล รวมตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมศาสนา โดยไม่นำ�มาเป็นเหตุหรือปัจจัย
ในการตัดสิทธิบุคคลไม่ให้รับการมอบหมายงาน การพิจารณาเกี่ยวกับเลื่อนขั้น เงินเดือน และการโอนย้าย
5. ปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติ ดังนี้
- ดำ�เนินการเพื่อลดข้อจำ�กัดทางด้านภาษา โดยการจัดให้มีล่ามเพื่อแปล มีป้ายตามชนชาติของแรงงาน เพื่อดำ�เนินการสื่อสารให้ชัดเจน
		 ในเรื่องสำ�คัญๆ เช่น ด้านความปลอดภัย สิทธิต่างๆ และสุขอนามัย เป็นต้น
- ให้ความเป็นธรรมในการจ้าง เช่น ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานต่างชาติมีชีวิต
		 และความเป็นอยู่ที่ดี
- ให้สิทธิ เสรีภาพ และความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี ตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับตามที่กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ได้กำ�หนดไว้ รวมตลอดถึงการ
		 ดูแลและให้ความเอาใจใส่ในการอยู่อาศัย มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีตามความเหมาะสมและครบตามปัจจัย 4

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การคุกคามและการละเมิด

หลักการ
LPN ยึดมั่นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำ�งานที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันของทุกคนในองค์กร เช่น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างพนักงานกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติต่อกัน
แนวปฏิบัติ
ในการปฏิบัติต่อกัน ต้องไม่กระทำ�การซึ่งมีลักษณะของการคุกคามหรือล่วงละเมิดต่อกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจา กริยา หรือท่าทางใดที่ไม่เหมาะสม
ได้แก่
1. การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
2. การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทำ�ร้ายร่างกาย ขู่จะทำ�ร้ายร่างกาย
3. การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง
4. การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกาย หรือวาจา

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม

หลักการ
LPN มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ทั้งในด้านการดำ�เนินงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน
ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการนำ�
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงการสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงาน
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1. ดำ�เนินการตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการการออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง
เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. ใช้ทรัพยากรและรณรงค์ให้ร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้า ไฟฟ้า วัสดุต่างๆ
3. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในโครงการต่างๆ ของ LPN และชุมชนข้างเคียง
4. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ LPN อย่างถูกต้องและโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
5. มีคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการร่วมกันผลักดัน ดูแล และทบทวนในเรื่องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกกระบวนการ

สุขภาพและความปลอดภัย

หลักการ
LPN ให้ความสำ�คัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ
แนวปฏิบัติ
1. ดำ�เนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำ�งานอย่างสมํ่าเสมอ จัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน มีการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟประจำ�ปี
3. สนับสนุนและกำ�หนดให้มีกิจกรรมต่างๆ แก่พนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำ�ปี การสนับสนุนให้มีการออกกำ�ลังกาย การจัดให้มีการ
พักผ่อนประจำ�ปี เป็นต้น
4. กำ�หนดให้มีแพทย์วิชาชีพประจำ�บริษัทเพื่อให้คำ�ปรึกษาและดูแลพนักงานที่อาจมีหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

การต่อต้านคอร์รัปชัน
นิยาม
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ที่ไม่ถกู ต้องและเหมาะสม
แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ� หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงินที่ได้จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ หรือสาธารณกุศลต่างๆ
เงินสนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง เงินที่ได้จ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

หลักการ
การดำ�เนินธุรกิจของ LPN ต้องดำ�เนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันของ LPN รวมทั้งไม่ทำ�ให้เกิดข้อครหาหรือมีการกระทำ�การใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ LPN ในเรื่องของ
การทุจริตคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติ
1. ไม่ดำ�เนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กระบวนการการขายและการตลาด กระบวนการจัดซื้อที่ดิน กระบวนการ
จัดซื้อทรัพย์สิน กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการบริหารงานบุคคล การทำ�สัญญา การให้และการรับของกำ�นัล การให้เงินบริจาคและ
เงินสนับสนุน เป็นต้น
3. ต้องระมัดระวังในเรื่องเงินบริจาคเพื่อการกุศล โดยเงินบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
4. ต้องระมัดระวังในเรือ่ งการให้เงินสนับสนุน โดยต้องดำ�เนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพือ่ การดำ�เนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท และต้องเป็นการให้ในนามบริษัทเท่านั้น
5. ต้องระมัดระวังในเรื่องของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับของกำ�นัล โดยต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนด
6. ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ LPN โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลำ�ดับชั้น หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7. ต้องระมัดระวังในการทำ�ธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
8. ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ในระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างของ LPN ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของกำ�นัลและการเลี้ยงรับรอง
หลักการ
LPN มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ทำ�ธุรกิจร่วมกับ LPN โดยชื่อเสียงที่ดีของ LPN ย่อมเป็น
รากฐานสำ�คัญสำ�หรับการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั้น บุคลากรในองค์กรของ LPN ต้องไม่รับของกำ�นัลจากบุคคลอื่นทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงิน ไม่เรียกร้องหรือรับสินบน สิง่ ล่อใจ เงินให้กยู้ มื หรือการได้รบั การปฏิบตั เิ ป็นพิเศษทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนาม LPN
ทั้งนี้ การให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การอำ�นวยความสะดวกต่างๆ การแลกเปลี่ยนของกำ�นัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตาม
ธรรมเนียม สามารถทำ�ได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้องเป็นไปตามเทศกาลต่างๆ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ที่ไม่ชอบธรรม
แนวปฏิบัติ
1. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน การบริการ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดการชักนำ�ให้กระทำ�การใดๆ หรือละเว้นการ
กระทำ�ใดๆ ที่ทำ�ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ให้อย่างไม่ชอบธรรม
2. ในการให้หรือรับของกำ�นัล หรือการเลี้ยงรับรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ ควรพิจารณาว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมในแต่ละโอกาส แต่ละ
เทศกาล รวมตลอดถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
3 ควรหลี ก เลี่ ย งการแลกเปลี่ ย นของกำ � นั ล ที่ มี มู ล ค่ า สู ง หรื อ มี ค วามถี่ เ กิ น สมควร หรื อ เป็ น กรณี ที่ อ าจทำ � ให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ข อง
การเกื้อหนุน หรือการมีพันธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกำ�นัล การบริการผลประโยชน์ หรือการแสดงนํ้าใจใดๆ
ควรขอรับคำ�ปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา
4. การเลี้ยงรับรองหรือรับเลี้ยงการรับรอง ควรเป็นไปตามสมควรแก่กรณีตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ทางธุรกิจ โดยในกรณีของการเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
5. ควรมีหลักฐานของค่าใช้จ่ายที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
6. ควรระมัดระวังในกรณีที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทรัพย์สิน บริการ หรือเลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชารับทรัพย์สิน บริการ
หรือเลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยไม่เป็นธรรม
7. ในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานนอกองค์กร ซึ่งอาจจะต้องรับทรัพย์สิน การเลี้ยง
รับรอง หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน ในกรณีนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานของหน่วยงานนั้นๆ ได้กำ�หนดไว้
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ
LPN มุ่งเน้นในการกระทำ�ที่ถูกต้อง ดังนั้นในการปฏิบัติงานของพนักงานใน LPN จะต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ LPN เป็นสำ�คัญ ภายใต้
กรอบความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหน้าที่
แนวปฏิบัติ
1. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำ�ธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท บุคคลใกล้ชิด หรือการที่บุคคล
ในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ LPN จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน เข้าเป็นหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจตัดสินใจ เป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารในกิจการที่เป็นการ
แข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของ LPN
3. ต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของ LPN ในการติดต่อกับคู่ค้า และบุคคลอื่นใด
4. ระหว่างปฏิบัติงานให้ LPN และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ หรือข้อมูลที่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญของ LPN
5. หลีกเลี่ยงการทำ�งานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบหรือภาพลักษณ์ของ LPN นอกเหนือจาก
การทำ�งานที่ LPN เช่น การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก
กรรมการบริหารก่อน
6. ห้ า มพนั ก งานกู้ ยื ม เงิ น จากคู่ ค้ า ที่ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ LPN ยกเว้ น สถาบั น การเงิ น เนื่ อ งจากอาจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ
ตัวแทน LPN
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รู้หรือได้มาเนื่องจากตำ�แหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ
8. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำ�งานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำ� เพื่อประโยชน์สำ�หรับตนเอง
หรือบุคคลอื่นและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ LPN

การดำ�เนินการทางด้านการเมือง
นิยาม
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนต่อพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทางการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมือง ในรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดยไม่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานของบริษัท
หลักการ
LPN มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและ/หรือเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่จะมี
ลักษณะหรือมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเมือง เช่น ไม่นำ�เงินทุนหรือทรัพยากรของ LPN ไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำ�นาจทางการเมือง 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 ควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำ�ไปในนามของ LPN
2. ไม่ ควรแสดงออกโดยวิ ธี ก ารใดๆ ที่ อ าจทำ � ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ า LPN มี ความเกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ให้ ความสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง
หรือการดำ�เนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำ�นาจทางการเมือง
3. ไม่แต่งกายหรือเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ ของ LPN ที่อาจจะทำ�ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า พนักงาน LPN เข้าร่วมประชุมทางการเมือง
หรือร่วมชุมนุมอันมีลักษณะทางการเมือง
4. ควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำ�งานหรือในเวลางาน อันอาจที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ในที่ทำ�งาน
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การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
ข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการ
LPN ยึดมั่นและเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลว่าต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมตลอดถึงการทำ�ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล หรือสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติการศึกษา
ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำ�งาน เลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำ�ให้รู้ถึงความเป็นตัวตน
ของผู้นั้น ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่าย หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด
ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้กระทำ�ไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมายหรือเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติ
1. ห้ามใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือบุคคลอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่พนักงาน หากเปิดเผยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบุคคลนัน้ ๆ
2. บุคคลที่ทำ� หน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ ในความครอบครอง หรืออยู่ ในการดูแ ลรักษาของ LPN ต้องคุ้มครองข้ อมูลของพนักงานหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูล หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือบุคคลอื่นใด สามารถกระทำ�ได้เท่าที่จำ�เป็นตามหน้าที่การงานที่ปกติ และ
กระทำ�ไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล

หลักการ
LPN ให้ความสำ�คัญในการบริหารและจัดการข้อมูลในองค์กร โดยต้องบันทึกหรือรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ รวมตลอดถึงต้องถูกต้อง และเป็นไปตามที่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำ�เนินการให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย และสามารถนำ�มาใช้ได้เมื่อต้องการ
แนวปฏิบัติ
1. ต้องบันทึกข้อมูล และจัดทำ�รายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ รวบรวมรายการทางบัญชีต่างๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อย
ทั้งนี้ ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้องแม่นยำ� และความโปร่งใส โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับของ LPN หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่น การส่งข้อมูลให้สายงานบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ การจัดทำ�รายงาน
ค่าใช้จ่าย การบันทึกเวลาทำ�งาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้ การบันทึกรายการทางการเงิน และรายการต่างๆ การบันทึกข้อมูล
ด้ า นการลงทุ น หรื อ ข้ อ มู ล โดยรวมของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ การบั น ทึ ก และการจั ด ทำ � รายงานที่ ผิ ด พลาดหรื อ บิ ด เบื อ น ถื อ เป็ น การฝ่ า ฝื น
จรรยาบรรณ
2. การรายงานข้อมูลต้องถูกต้อง โปร่งใส และตรงตามข้อเท็จจริง
3. การดูแลเอกสารสำ�คัญ และข้อมูลที่เป็นความลับ ควรกำ�หนดวิธีการเฉพาะไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือตามประเภทข้อมูล และต้อง
มัน่ ใจว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทัง้ ข้อมูลทีเ่ ป็นข้อมูลภายในและข้อมูลของผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คูค่ า้ เป็นต้น
4. การเก็บรักษาข้อมูลต้องเป็นไปตามที่ LPN หรือตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยการเก็บรักษาต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง และเป็นระบบ
เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเอกสารที่ต้องทำ�ลาย พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำ�ลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท
โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย (ถ้ามี) ยกตัวอย่าง เช่น การทำ�ลายเอกสารในทางบัญชี เป็นต้น
5. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือในกรณี
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
ทั้งนี้ การรักษาความลับของข้อมูลนั้น รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำ�เนินการ และระบบงาน
โดยพนักงานจะต้องไม่นำ�ข้อมูลที่ได้รับทราบ หรือจัดทำ�ขึ้นจากหน้าที่การงานของบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น การรักษาความลับของข้อมูลนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทาง
การแพทย์ ด้ ว ย โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะสามารถเปิ ด เผยให้ บุ ค คลภายใน หรื อ ภายนอกบริ ษั ท ได้ จะต้ อ งมี ความจำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง เท่ า นั้ น
โดยพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และพึงรักษาความลับ
อย่างเคร่งครัด
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6. พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆ
7. ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดูข้อมูล ทำ�ซ้ำ� เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำ�ลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทำ�การอื่นใด
ที่ทำ�ให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในความดูแลของสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าสายงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณจะกระทำ�ตามความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

หลักการ
การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำ�คัญจะต้องดำ�เนินการอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แนวปฏิบัติ
1. ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำ�คัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรืออาจมี
ผลกระทบต่อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอกไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. พนักงานที่เป็นผู้บริหารที่อยู่ในลำ�ดับ 4 รายแรกรองมาจากกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท พนักงานที่เป็นผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงและรู้ข้อมูลสำ�คัญ
พนักงานในสายงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�ข้อมูลทางการเงิน พนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล เช่น สำ�นักกรรมการ
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือในช่วงระยะเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลอื่น
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
3. ไม่ให้ค�ำ แนะนำ�หรือความเห็นใดๆ เกีย่ วกับหลักทรัพย์บริษทั หรือการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั เว้นแต่เป็นการกระทำ�ตามหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย
จากบริษัท
4. ห้ามพนักงานซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยทีพ่ นักงานรูข้ อ้ มูลในฐานะพนักงาน และเป็นข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทัง้ ห้ามแนะนำ�
บุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
5. ห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือส่ง หรือให้ข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น รวมตลอดถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง
เป็นต้น

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

หลักการ
การใช้ทรัพย์สินของ LPN จะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และต้องร่วมกันรณรงค์ ให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สิน
มิให้สูญหาย เสียหาย หรือนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
แนวปฏิบัติ
1. ต้องดูแลรักษา และปกป้องทรัพย์สินของ LPN ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย
2. ต้องไม่นำ�ทรัพย์สินของ LPN ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการ
LPN มุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลตามนโยบายและระเบียบในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ LPN โดยระบบจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือการถูกนำ�ไปใช้โดยไม่มีสิทธิ
แนวปฏิบัติ
1. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของ LPN ดังนั้น ในการใช้อุปกรณ์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบที่ LPN และกฎหมายกำ�หนด รวมตลอดถึงไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน
นโยบาย ระเบียบของ LPN และกฎหมาย
2. ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆ
3. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการใช้ระบบที่อาจละเมิดสิทธิในการใช้งานตาม
ปกติของผู้อื่น หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำ�งานของระบบ
4. ห้ามใช้งานระบบเพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ หรือเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น
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5. การใช้งานระบบต้องเป็นไปตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องเก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำ�หรับเข้าใช้งานระบบ
6. หลีกเลีย่ งการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
7. ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง แก้ไข เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็น
ความผิดปกติในการใช้งานให้ติดต่อผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

หลักการ
LPN ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ LPN
ที่ผู้บริหารและพนักงาน LPN มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของ LPN ให้พ้นจากการนำ�ไปใช้
หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
อนึ่ง พนักงานจะต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดย LPN มีแนวทางในการดำ�เนินการที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณีเรือ่ งของลิขสิทธิ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ LPN จะมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ตา่ งๆ ในการทำ�งานของ
ทุกคนในองค์กร เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน เป็นต้น
แนวปฏิบัติ
1. การใช้ข้อมูลจะต้องอยู่ในขอบเขตของหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับเท่านั้น
2. ร่วมกันดูแลรักษาโดยไม่นำ�ไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. พบเห็น หรือรับรู้ว่าผู้ใดกระทำ�การอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และข้อมูลของ LPN หรือของผู้อื่น จะต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที
4. ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ตา่ งๆ ในการทำ�งานของทุกคนใน LPN เพือ่ ป้องกัน
การใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
5. ผลงานใดๆ ที่พนักงานได้คิดค้น หรือสร้างสรรค์ หรือประดิษฐ์ขึ้นในขณะปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของ LPN ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ LPN
เว้นแต่จะได้ทำ�สัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า ให้ถือว่าเป็นผลงานของพนักงานที่เป็นผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์
6. จะไม่กระทำ�การใดๆอันเป็นการล่วงละเมิด ใช้ หรือเผยแพร่สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลของบุคคลอื่น
เว้นแต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของงานนั้น
7. ห้ามมิให้ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง หรือกระทำ�การใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของ LPN ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก LPN
8. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พนักงานจะต้องทำ�การส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ และ/หรือความลับทางการค้า รวมถึงผลงาน
ในขณะที่ปฏิบัติเป็นพนักงานของ LPN

การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
การเปิดเผยข้อมูล

หลักการ
การเปิดเผยข้อมูลของ LPN มีนโยบายที่ชัดเจน คือ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนดและอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผย
ด้วยวาจา การแถลงข่าว ลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นๆ
แนวปฏิบัติ
1. การเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี ซึ่งบุคคลที่ทำ�หน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องทำ�การเปิดเผยอย่างระมัดระวัง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสถานการณ์ รวมทัง้ ต้องดำ�เนินการให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกันด้วย
2. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ต้องพิจารณาว่า ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ถูกต้อง และชัดเจน โดยต้องไม่มีเจตนา
หรืออาจทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง
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การสื่อสาร

หลักการ
LPN ยึดมัน่ ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ และเปิดเผยการสือ่ สารทัง้ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร การสือ่ สารการตลาดของแบรนด์สนิ ค้า
การใช้ตราสัญลักษณ์ไปยังภาครัฐ สังคม ผู้บริโภค และสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และถูกต้องตามความ
เป็นจริง คำ�นึงถึงความเป็นธรรมทุกฝ่าย และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อ LPN รวมตลอดถึงต้องรับฟังความเห็นและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แนวปฏิบัติ
1. ให้ข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ต้องเป็นการสื่อสารที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. การสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงถึงคุณภาพของสินค้า และการบริการต้องเป็นไปตามความเป็นจริง
และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับคู่แข่งทางการค้า
5. ไม่สื่อสาร หรือนำ�เสนอสิ่งที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับการเมือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ หรือเรื่องใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
6. ต้องไม่สื่อสารเกินจริงที่อาจทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า การบริการ หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ LPN ยกเว้น
เป็นการใช้เทคนิคที่ทำ�ให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นทั่วไปตระหนักได้ว่าไม่ ใช่ความจริงแต่เป็นการสร้างมาเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ความจริง
7. ควรใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง และควรได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมตลอดถึงต้องไม่นำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ส่วนตน
8. ต้องไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กร ในกรณีที่มีการสื่อสารพาดพิงถึงองค์กร และอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
ขององค์กร รวมทั้งการนำ�ตราสัญลักษณ์ไปใช้ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์
9. ในการสื่อสารในสังคมออนไลน์ ถ้าเป็นการเผยแพร่หรือแสดงความเห็นส่วนตัว ควรแสดงหรือระบุไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดว่าเป็นการแสดง
ความเห็นส่วนตัวมิใช่ในฐานะของพนักงาน LPN

การทำ�ธุรกรรมของ LPN
การทำ�ธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย

หลักการ
ในระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมตลอดถึงกฎและระเบียบที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
แนวปฏิบัติ
1. ต้องศึกษา ระเบียบ ขั้นตอน และอำ�นาจในการดำ�เนินการอย่างถี่ถ้วนก่อนดำ�เนินการ
2. ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด
3. การทำ�รายการระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ยุติธรรม และสมเหตุสมผล
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

การทำ�ธุรกรรมของ LPN กับบุคคลภายนอก

หลักการ
การทำ�ธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติตามอำ�นาจการดำ�เนินการ
ของ LPN โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
แนวปฏิบัติ
1. ศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
2. ในกระบวนการของการจั ด หา จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งเป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ กำ � หนดไว้ โดยให้ ดำ � เนิ น การพิ จ ารณาเลื อ กนิ ติ บุ ค คลเป็ น
อันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงในการพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีการใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคล หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ LPN
3. การทำ�ธุรกรรมต้องคำ�นึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. หลีกเลี่ยงการทำ�ธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือทำ�ให้ LPN เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่า LPN จะได้รับประโยชน์ก็ตาม

การแข่งขันทางการค้า
หลักการ
LPN มีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงจริยธรรม การปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
โดยใช้หลักคูแ่ ข่งทางการค้าเชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริมซึง่ กันและกันในกรอบที่ไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
แนวปฏิบัติ
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำ�การใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
ผิดจริยธรรม
2. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการผูกขาดทางการค้า
3. ไม่ทำ�ความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดๆ อันจะทำ�ให้มีลักษณะของการลด หรือการจำ�กัดการแข่งขันทางการค้า
4. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะเป็นการทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

การป้องกันการฟอกเงิน
หลักการ
LPN จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน คือจะไม่รบั โอน หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ หรือสนับสนุนให้มกี าร
รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเท ปกปิด อำ�พรางถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สิน
หรือรายได้ที่อาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แนวปฏิบัติ
1. ในกรณีที่ทำ�ธุรกรรมหรือทำ�สัญญาใดๆ กับคู่ค้ารายใหม่หรือบุคคลหรือนิติบุคคลรายใหม่ๆ และอาจมีการกระทำ�ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัย
ควรจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่มาของแหล่งเงินนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่รู้จัก บัญชีที่มิใช่คู่สัญญาหรือคู่ค้าโดยตรง หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะของการจ่ายที่ผิดปกติ
3. ในกรณีที่พบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
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ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทจะต้องเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะของกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่น
ในมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
ดังนั้น นอกเหนือจรรยาบรรณตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรรมการบริษัท LPN ยังมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้อง
พึงปฏิบัติ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นต่อความจริง และไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ
สมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย ยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูด
หรือกระทำ�การอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยละเว้นการพูดหรือการปฏิบัติ
2. ความเป็นอิสระ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
มาอยู่เหนือความเป็นอิสระในการใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่
3. การดำ�เนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ
การดำ�เนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการบริษัท จะต้องแยกออกจากการดำ�เนินกิจการของ LPN ในฐานะกรรมการบริษัท
LPN โดยไม่ ใช้ชื่อ LPN ในการดำ�เนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ และไม่เกี่ยวข้องในกิจการ ซึ่งจะนำ�ความเสื่อมเสียมาสู่ LPN
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำ�เนินงานของ LPN ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จาก LPN อีกทั้งจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
4. การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์
ต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยการดำ�เนินการใดๆ กับ LPN จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น
5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และจะไม่ ใ ช้ ช่ อ งว่ า งของกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
ข้อกำ�หนด เพื่อประโยชน์ของ LPN หรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
6. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ และคำ�นึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กับ LPN
7. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย
7.1 หน้าที่ต่อ LPN
			 - อุทิศเวลาให้ LPN อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการบริษัทตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
				 ทางธุรกิจ
			 - ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำ�กับดูแลกิจการ
			 - มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คำ�นึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมาย
			 - สรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ LPN ได้อย่างเต็มที่
			 - ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำ�คัญของ LPN เพื่อให้การดำ�เนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
			 - แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่กรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการบริษัทหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น
				 องค์กร หรือสมาคมอื่นใด โดยการดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ LPN และการประกอบหน้าที่โดยตรง เช่น
				 การเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ LPN หรือการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ
				 ใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อ LPN
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7.2 หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน
				 ที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริง ทันเวลา
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้ความสำ�คัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้คำ�ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงาน และสถานะทางการเงินของ LPN เป็นไป
				 ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้ความสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และนำ�ข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติ
				 ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน
7.3 หน้าที่ต่อพนักงาน
			 - ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา
				 สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือความชอบพอส่วนตัว
			 - พึงรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานำ�ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ LPN
			 - ไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.4 หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า LPN ให้ความสำ�คัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
8.1 เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำ�เป็นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท
			 ทราบล่วงหน้า
8.2 หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ LPN
8.3 ศึกษาถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
8.4 ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ
8.5 พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการบริษัทท่านนั้นสามารถ
			 กำ�หนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8.6 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบ
			 บัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างมีอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
8.7 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานธุรกิจ
			 และจริยธรรม
8.8 ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำ�ชี้แจงจากฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของ LPN
8.9 ไม่กระทำ�การใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการ
			 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของ LPN เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา พ่อค้า เป็นต้น
			 เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีราคามากจนเกินสมควร หรือเกินกว่าปกติวิสัย
9. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
9.1 ไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่ในตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
9.2 แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีเหตุดังนี้
			 - การตอบรับเชิญเป็นกรรมการบริษัท หรือที่ปรึกษาให้แก่บริษัทอื่นๆ
			 - กรรมการบริษัทและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้ง
				 ทางผลประโยชน์กับ LPN
			 - มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำ�กับ LPN โดยต้องระบุลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสีย
				 ในสัญญา
			 - เข้าถือหลักทรัพย์ หรือหุ้นกู้ของ LPN โดยจะต้องระบุจำ�นวนหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
9.3 หาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น กรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาว่า
			 จะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรืองดการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว
			 หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท หากความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องสำ�คัญ
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9.4 กรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งใช้ ความระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งทำ � งาน
			 ในฐานะของฝ่ายบริหาร และการดำ�เนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
9.5 กรรมการบริษัทไม่ควรเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของ LPN เพื่อการลงทุนระยะสั้น
10. การใช้ข้อมูลของ LPN
10.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท LPN ไปในทางที่มิชอบ
10.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำ�ธุรกิจต่อบุคคลภายนอก
10.3 ไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูล ซึ่งถ้าเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
10.4 รักษาข้อมูลความลับของ LPN โดยระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ LPN รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
			 อันอาจเป็นเหตุให้ LPN เกิดความเสียหาย
10.5 ไม่ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าข้อมูลนั้นเป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
			 หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
10.6 จะต้องไม่แจ้งข้อมูล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ LPN ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะรวมถึง
			 - การคาดการณ์ผลกำ�ไร
			 - การออกหลักทรัพย์ใหม่
			 - การกู้ยืม
			 - การครอบงำ�กิจการที่อาจจะเกิดขึ้น
			 - การเปลี่ยนแปลงการประกอบการที่สำ�คัญ
			 - การลงทุนใหม่
			 - ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
จรรยาบรรณตามที่ได้กล่าวในหมวดที่ 1 ถึง หมวดที่ 11 ได้กำ�หนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน และเป็นมาตรฐาน
เบื้องต้นสำ�หรับบุคลากรใน LPN และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเตือนให้บุคลากร มีความระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน LPN นั้น LPN ได้กำ�หนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวัง และไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัท

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของ LPN

พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะทำ�ความคุ้นเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของ LPN ที่ออกมา
เพิ่มเติมภายหลัง
1. กฎหมายและกฎระเบียบของ LPN
- พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ LPN อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบคำ�สั่งของ LPN หรือนโยบาย
		 ของ LPN โดยอ้างว่าเป็นการกระทำ�เพื่อเพิ่มผลกำ�ไรให้แก่ LPN หรือเหตุผลอื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง
- พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของ LPN ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ
		 ระเบียบ และคำ�สั่งของ LPN ก็ตาม
- พนักงานจะต้องรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรมทีน่ า่ สงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของ LPN โดยทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุ
		 ของการฝ่าฝืนดังกล่าว
- พนักงานจะต้องแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำ� และความระมัดระวังที่จะทำ�ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของ LPN หรือกฎระเบียบที่
		 เกี่ยวข้อง
2. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน
- พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการบริษัทกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 สำ�นักงานคณะกรรมการตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อสาธารณะ โดย
		 เท่าเทียมกัน
- การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตน
		 ถือว่าเป็นการกระทำ�ที่ผิดจรรยาบรรณ
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

1. ห้ามพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์)
ในขณะอยู่ ในที่ทำ�งานหรือในระหว่างทำ�ธุรกิจของ LPN ทั้งนี้ อาจอนุญาตให้พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณที่เหมาะสม
ในสถานที่ทำ�งานได้เฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือในโอกาสอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง
2. ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำ�งาน หรือในพื้นที่ของ LPN หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของ LPN

การทำ�งานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก

พนักงาน LPN ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทอื่น หรือทำ�กิจกรรมภายนอกอื่นๆ 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 เพื่อดำ�เนินการป้องกันและแก้ไข
			 - ใช้ทรัพย์สินของ LPN ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
			 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ LPN
				 เป็นสำ�คัญ
			 - ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อ LPN อย่างเต็มที่
			 - งดออกเสียง หรือลงมติในการประชุม กรณีที่เข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 - ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ LPN
หน้าที่ต่อลูกค้า
			 - ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และด้วยความเสมอภาค
			 - รักษาความลับ และข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
			 - ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
			 - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
			 - มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการ
				 ทำ�งานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของ LPN
			 - เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อประเมิน LPN โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน
				 พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
				 และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
			 - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
หน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
			 - ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำ�งานซึ่งกันและกัน
			 - ให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
			 - ให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
			 - ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งานให้แก่ผู้ร่วมงาน
			 - หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำ�นัลอันมีมูลค่าสูงจากผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
			 - ไม่นำ�เรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
			 - ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
			 - ละเว้นการนำ�ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
			 - 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
			 - งดเว้นการนำ�ตำ�แหน่งหน้าที่ และความเกี่ยวข้องกับ LPN ของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุน
				 พรรคการเมืองใดๆ

กระบวนการการรับข้อร้องเรียนและมาตรการการคุ้มครอง
กระบวนการการรับข้อร้องเรียน

LPN เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย
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 ทำ�เป็นจดหมายมายัง ตู้ ปณ.21 ปณศ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
2.1 เมื่อมีการร้องเรียน ผู้รับข้อร้องเรียนต้องดำ�เนินการแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารรับทราบในเบื้องต้นเพื่อสั่งการ
2.2 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานใน LPN ผู้รับข้อร้องเรียนต้อง
			 พิจารณาเพือ่ เสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพือ่ แต่งตัง้ “คณะทำ�งานตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพือ่ ดำ�เนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง
2.3 เมื่อได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ถ้าผู้รับข้อร้องเรียนมีความเห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าได้มีการกระทำ�ทุจริต ผิดกฎหมายคอร์รัปชัน
			 โดยพนักงาน ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องดำ�เนินการเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการให้สำ�นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
			 ดำ�เนินการประสานงานแต่งตั้ง ”คณะกรรมการสอบสวน” ต่อไป
2.4 การรายงานผลตรวจสอบ ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนรับทราบ ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียนเปิดเผยตนเองโดยผลการตรวจสอบ
			 เป็นเรือ่ งจริง และเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีก่ ระทบต่อชือ่ เสียง ค่านิยม ภาพลักษณ์ ให้เสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณา และนำ�เสนอ
			 เรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำ�ดับต่อไป เพื่อพิจารณาดำ�เนินการ หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของ LPN

มาตรการการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1. การคุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล และให้เบาะแส
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงความเสียหาย ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
3. กรณีที่ผ้รู ้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ LPN กำ�หนดมาตรการคุ้มครอง
ที่เหมาะสม หรือ LPN อาจกำ�หนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อน
เสียหายและไม่ปลอดภัย
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การกระทำ�ที่เป็นการผิดจรรยาบรรณ
พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยการกระทำ�ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทำ�ที่ผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2. ยุยง แนะนำ� หรือส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. ละเลย และเพิกเฉยเมื่อรับทราบ หรือพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4. ในกรณีที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง มีการกระทำ�ที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณี
ที่มีการร้องเรียนว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับปี 2548
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

( นายอมรศักดิ์ นพรัมภา )
ประธานกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน (Internal Control)
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อการจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และลดความสูญเสีย
จากการดำ�เนินธุรกิจภายใต้สภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้ การกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มนี โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน สือ่ สารไปยังพนักงานทุกระดับให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยกำ�หนด
ให้มกี ารสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสมํา่ เสมอ
คณะกรรมการบริษทั ได้รว่ มกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินพบว่าการควบคุมภายในสอดคล้อง
กับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
ทัง้ 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการย่อย ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ซึง่ ประกอบด้วย

- บริษทั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสายการบังคับบัญชา มีการกำ�หนดอำ�นาจ
		 การอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่สำ�คัญเพื่อถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกันอย่างชัดเจน ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
		 คณะกรรมการบริษัท
- บริษทั มีกจิ กรรมควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการสอบทานการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
		 ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมํา่ เสมอ
- บริษทั มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อกั ษรและสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับพึงปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษทั มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ
		 ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ มีชอ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียน การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกีย่ วกับการกระทำ�ผิด การทุจริตต่างๆ
		 (Whistleblower Policy) อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
- บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาบุคลากรโดยมีสถาบัน LPN Academy ช่วยวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพือ่ นำ�ไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
		 และพร้อมรองรับกับการขยายงานของบริษทั ในอนาคตมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) ซึ่งประกอบด้วย
- บริษัทกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีไว้อย่างชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่กำ�กับ
		 ดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำ�หนดแนวทางบริหารความเสี่ยง
		 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) ซึ่งประกอบด้วย
- บริษัทจัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อกำ�หนดจุดควบคุมและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร
		 คอยกำ�กับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- บริษทั มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ วงเงินอนุมตั ิ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน การจัดซือ้ และอืน่ ๆ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
		 เพื่อควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทและเป็นการควบคุมรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดให้มีระบบการสอบทานกระบวนการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำ�นักตรวจสอบภายในและได้ปรับปรุงระบบงานต่างๆ
		 ที่เกี่ยวข้อง
- กำ�หนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงาน
		 ที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต
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4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information & Communication) ซึง่ ประกอบด้วย

- บริษทั มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการขยายตัวของบริษทั
		 มีการควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำ�นาจอนุมตั ิ มีการเชือ่ มโยงของระบบเพือ่ ข้อมูลและการรายงานทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้
		 รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำ�หนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและการจัดเก็บรักษาฐานข้อมูล
		 และสำ�รองข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- บริษทั มีชอ่ งทางการสือ่ สารภายในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องตรงกัน เชือ่ ถือได้และทันต่อเหตุการณ์
		 รวมถึงมีชอ่ งทางการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารให้กบั บุคคลภายนอกหรือแจ้งข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ�เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
		 (www.lpn.co.th) หรือ Call Center ทีห่ มายเลข 02-689-6888
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งประกอบด้วย
- บริษทั มีการกำ�หนดให้มกี ารติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่ระดับผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงาน สายงานการบังคับบัญชา จนถึงผูบ้ ริหาร
		 ระดับสูงทีด่ แู ลสายงานเพือ่ ให้ด�ำ เนินการไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม
- หน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำ�เสนอ
		 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อีกครัง้ เพือ่ การหารือร่วมกัน ในการปรับปรุงแนวทางดำ�เนินการตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงในแต่ละช่วงเวลา

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ซึง่ ได้มกี ารวิเคราะห์ และระบุถงึ ปัจจัยความเสีย่ งด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางกำ�หนดกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนจัดให้มกี ารประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสีย่ งให้กบั คณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รว่ มกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูงจัดประชุมเพือ่ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้ และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงสถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั ทีก่ �ำ ลังอยู่
ในภาวะถดถอย โดยในปี 2562 บริษทั ได้ขยายฐานรายได้สธู่ รุ กิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ โอกาสให้กบั ธุรกิจ พร้อมสือ่ สารนโยบายทีส่ �ำ คัญของบริษทั
ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำ�ให้บริษัทสามารถกำ�กับดูแล
การบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงได้สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ตามทีป่ รากฏในรายงาน ดังนี้
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้วา่ ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องตามหลักการของ COSO ในด้านต่างๆ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำ�ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อที่จะ
สามารถดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 บริษัทมีการสื่อสารและจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงานและผู้บริหารทั้งองค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถนำ�มาปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลได้จริง สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ มุง่ เน้นและให้ความสำ�คัญกับช่องทางการสือ่ สารพิเศษทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกำ�หนดเป็นนโยบายการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ได้อย่างปลอดภัย
สำ�หรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน่ คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
คือ บริษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด โดย นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลุ ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี
2562 ไม่ได้มคี วามเห็นในรายงานการสอบบัญชีวา่ บริษทั มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษทั
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รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
เรียน คณะกรรมการบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ตามทีบ่ ริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (“สำ�นักงาน”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษทั ”) สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้เสนอรายงานตรวจสอบลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนัน้ สำ�นักงานฯ
ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่รี ับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการ
เงินและผลการดำ�เนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำ�นักงานฯ ได้ศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษทั ตามทีเ่ ห็นจำ�เป็น เพือ่ ประโยชน์ในการกำ�หนดขอบเขตของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ให้รดั กุมและเหมาะสม ซึง่ สำ�นักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ทีจ่ ะมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำ�คัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ฝ่ายบริหารของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดการให้มรี ะบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่คี าดว่า
จะได้รบั และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ระบบควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมัน่ ใจแก่ฝา่ ยบริหารตามสมควร
อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำ�นักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วธิ กี ารทดสอบเท่านัน้ นอกจากนัน้
การศึ ก ษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุ ม ภายในด้ า นบั ญ ชี มีวัตถุ ป ระสงค์ เ พี ย งเพื่อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบบั ญชี
ดังกล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนัน้ จึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทัง้ หมดทีอ่ าจมีอยูใ่ นระบบการควบคุมภายในของบริษทั ได้
สำ�นักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั เป็นอย่างดี

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู )
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5128
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีที่บริษัทจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ย่างก้าวอย่างมั่นคง
ภายใต้การบริหารความเสี่ยง

แนวโน้มภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2563
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 เป็นปีทเี่ ผชิญกับความท้าทายจากหลาย
ปัจจัย กล่าวคือ ความท้าทายจากกำ�ลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัว
ผลจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงร้อยละ 79.1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products หรือ GDP) ณ สิ้นสุด
ไตรมาส 3 ของปี 2562 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
อีกทั้งการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัว รวมถึงผลจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ล่าช้ากว่ากำ�หนดและความไม่แน่นอน
ทางการเมืองภายในประเทศ เช่นเดียวกับภาคการส่งออกและภาค
การท่องเที่ยว ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2562 เป็น
ผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นอกจากนั้น
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำ�ให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเติบโตตํา่ กว่าร้อยละ 6 เป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี ทำ�ให้ธนาคารโลก
ปรับประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ลงจาก
ร้ อ ยละ 3 มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.5 ภายใต้ ส ถานการณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะมีอตั รา
การเติบโตตํ่ากว่าร้อยละ 2.8
สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น แม้ ว่ า ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ได้ปรับเงื่อนไขสัดส่วนมูลค่าการปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
อสังหาริมทรัพย์ (Loan to Value: LTV) จากเดิมที่กำ�หนดไว้ โดย
อนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อได้ร้อยละ 100 ของ
มูลค่าหลักประกันสำ�หรับการขอสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังแรก และสามารถ
เพิม่ วงเงินกูอ้ กี ร้อยละ 10 สำ�หรับการกูเ้ พือ่ การตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับ
บ้านหลังแรกแล้วก็ตาม แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมาตรการที่
เข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ ในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังที่ 2 และ 3 ผนวกกับ
ความกั ง วลในตั ว เลขหนี้ ไ ม่ก่อ ให้เกิดรายได้ข องสินเชื่อ ที่ อ ยู่ อาศั ย
อยู่ที่ร้อยละ 3.49 ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.34
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ตามการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่งผลให้อตั ราการปฏิเสธสินเชือ่ ของสถาบันการเงินมีแนวโน้มสูงขึน้ จาก
ร้อยละ 20 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 40 ในปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อลดภาระ
ความเสี่ยงจากหนี้เสียที่อาจจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ LPN Wisdom ศูนย์วิจัย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นเครื อ บริ ษั ท แอล.พี . เอ็ น .ดี เ วลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) คาดการณ์ว่าสถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธ
สินเชือ่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ มาตรการคำ�นวณอัตราความสามารถในการชำ�ระหนีส้ นิ
(Debt Service Coverage Ratio - DSCR) ตามทิศทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีแผนจะประกาศใช้นโยบายดังกล่าวในปี 2563 ซึง่ จะส่งผล
ให้ความสามารถในการกู้ของผู้กู้ลดลง
ในขณะเดี ย วกั น ปริ ม าณสิ น ค้ า คงค้ า งที่ ร อการขายในตลาด
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลตามรายงานของศู น ย์ ข้ อ มู ล
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการสำ � รวจของ
LPN Wisdom ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 196,000 หน่วย เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 4 จากปี 2561 โดยเป็ น อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ประมาณ
89,000 หน่ ว ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6 จากปี 2561 ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม
การเปิดตัวโครงการใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 ลดลง
เพราะผู้ประกอบการต้องเร่งระบายสินค้าคงค้างที่มีอยู่ในตลาด
นอกจากนี้ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีผลบังคับใช้ใน
ปี 2563 จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยเฉพาะในกลุ่มของนักลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษี
ในการถือครองบ้านหลังที่สองในอัตราร้อยละ 0.02 ถึงร้อยละ 0.1
ตามระดับราคาของที่อยู่อาศัยที่ถือครองอยู่ ทำ�ให้ผู้ลงทุนมีต้นทุนใน
การถือครองที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาแรงซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศพบว่า การแข็งค่า
ของค่าเงินบาทจาก 32.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 2 มกราคม
2562 แข็งค่าขึ้นมาร้อยละ 6.7 โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 30.35-30.50
บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม 2562 และมีแนวโน้มทีจ่ ะแข็งค่า
ต่อเนื่องในปี 2563 เมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะปรับลด
อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอีกร้อยละ 0.25-0.5 ในปี 2563 เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กำ�ลังซื้ออสังหาริมทรัพย์
จากนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จากรายงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ยอดเงินโอนระหว่างประเทศเพื่อ
ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นประเทศไทยในช่ ว ง 8 เดื อ นแรก 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
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวทำ�ให้แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2563 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ภาพรวมตลาดติดลบ
ร้อยละ 15 ตามผลการวิจยั ของ LPN Wisdom ศูนย์วจิ ยั อสังหาริมทรัพย์
ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ถึงแม้
ในปี 2563 จะมีปัจจัยบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น นโยบาย
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ คงอั ตราดอกเบี้ ย ตํ่ า และมาตรการ
กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม
2562 และมีผลต่อเนือ่ งมาถึงปี 2563 ใน 2 มาตรการหลัก คือ การปรับลด
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 0.01
และค่าธรรมเนียมการจดจำ�นองจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.01 สำ�หรับ
ที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลไปถึงวันที่ 24 ธันวาคม
2563 และมาตรการการคืนเงินดาวน์ตามโครงการ “บ้านดี มีดาวน์”
โดยคื น เงิ น ดาวน์ ว งเงิ น 50,000 บาท สำ � หรั บ ผู้ ซื้ อ บ้ า นที่ มี ร ายได้
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปี ที่ซื้อบ้านตั้งแต่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็ตาม
จากแนวโน้มดังกล่าว LPN Wisdom คาดการณ์ว่าในปี 2563 นี้จะ
มี โ ครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เปิ ด ตั ว ใหม่ ใ นพื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานคร
และปริมณฑลประมาณ 100,000-110,000 หน่วย โดยมีแนวโน้ม
ลดลงประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยแบ่งเป็นโครงการ
บ้ า นพั ก อาศั ย ประมาณ 50,000-55,000 หน่ ว ย เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ
ร้อยละ 10-15 จากปี 2562 เพราะยังมีการดูดซับอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับ
โครงการอาคารชุดพักอาศัยคาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดตัวประมาณ
50,000-55,000 หน่วย หรือมีสัดส่วนลดลงจากปี 2562 ประมาณ
ร้อยละ 5-10 โดยจะเน้นการระบายสินค้าพร้อมขายเป็นสำ�คัญ สำ�หรับ
การโอนกรรมสิทธิ์นั้นคาดการณ์ว่าจะลดลงและจะมีจำ�นวนใกล้เคียง
กันกับตัวเลขในปี 2561 เนื่องจากปี 2562 นั้นมียอดโอนกรรมสิทธิ์สูง
ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งเป็นผลจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
ในโครงการเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ และการเร่งโอนกรรมสิทธิ์
ตามโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2563 นี้จะมี
การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลประมาณ
180,000-185,000 หน่วย ลดลงประมาณร้อยละ 2-5 เมื่อเทียบกับ
ปี 2562
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แนวทางการดำ�เนินงานปี 2563
นับตั้งแต่ปลายปี 2557 ประเทศไทยเริ่มมีปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนสะสม ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี และส่งผลให้สถาบันการเงิน
ต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ชะลอตัวลง ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำ�ให้ในปี 2560 ภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย จนถึงปี 2561 ภาวะถดถอยเริ่มส่งผลชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรับมือกับภาวการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 โดยกำ�หนดให้ปี 2560
เป็น “ปีแห่งการปรับเปลี่ยน” (Year of Shift) ต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ที่กำ�หนดให้เป็น “ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ” (Year of Change)
และในปี 2562 ซึ่งเป็น “ปีแห่งความเป็นเลิศ” (Year of Excellence) ที่ต่อยอดและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งและความเป็นเลิศในมิติด้าน
“ผลิตภัณฑ์” รวมถึง “บริการ” และ “บุคลากร” ตลอดจน “กระบวนการดำ�เนินงาน” เพื่อส่งมอบความเป็นเลิศให้ผู้บริโภคโดยยังคงความสามารถ
ในการดำ�เนินงานไว้ได้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ยังรักษาประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานที่ดี
และมีการเติบโตในธุรกิจการให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ดี สัญญาณ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงภาวะถดถอยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปี 2563 และยิ่งจะชัดเจนมากขึ้น
บริษัทจึงได้เตรียมแผนรองรับไว้ดังนี้
1. กำ�หนดอัตราการเติบโตของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยขยายฐานการพัฒนาไปยังโครงการบ้านพักอาศัย โดยยังคงรักษาสัดส่วน
การพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย
2. เลือกทำ�เลศักยภาพในการพัฒนาโครงการบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึก
3. เพิ่มความแข็งแกร่งในการสื่อสาร การตลาด และบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตราผลิตภัณฑ์ของเครือ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป
4. สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าและบริการผ่าน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” และ “ศูนย์พัฒนาบริการ” อย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบริษัท บริษัทในเครือ เพื่อสร้างความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดำ�เนินงานเชิง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ในทุกมิติ
6. สร้างรายได้จากการบริการและสร้างรายได้ประจำ�จากการแปลงทรัพย์สินเพื่อการขายเป็นทรัพย์สินเพื่อเช่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากแผนการดำ�เนินการเบื้องต้นนำ�ไปสู่เป้าหมายในปี 2563 ดังนี้
1. กำ�หนดเป้าหมายรายได้จากการขายรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท
2. กำ�หนดเป้าหมายยอดขายรวมประมาณ 12,000 ล้านบาท
3. กำ�หนดจำ�นวนโครงการเปิดตัวใหม่ประมาณ 10-15 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านบาท
4. ระบายสินค้าคงเหลือเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยตั้งเป้าหมายยอดขายและรายได้จากการขายไว้ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือตํ่ากว่าแผนที่กำ�หนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
6. ดำ�เนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติของการดำ�เนินงาน เพื่อความเป็นเลิศภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
ภายใต้ การดำ � เนิ น งานที่ รั ด กุ ม รอบคอบ ประกอบกั บ สถานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ที่ มี ความมั่ น คงและน่ า เชื่ อ ถื อ จากการจั ด อั น ดั บ ของ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด คาดว่าปี 2563 นี้ บริษัทจะดำ�เนินธุรกิจด้วยความมั่นคง สามารถผ่านพ้นความท้าทาย รักษาประสิทธิภาพและสร้าง
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้อีกปีหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมและมีการรายงานผลของการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งมีกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การกำ�หนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมิน บริหาร และจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานในอนาคตมีดังนี้ คือ

264

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน
ความเสี่ยงทางการเงิน
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน และสถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทท่ี า้ ทายดังกล่าว
แล้วข้างต้น การรักษารายได้จากการขายเป็นความเสีย่ งหลักประการหนึง่ ทีต่ อ้ งจับตามองและกำ�หนดมาตรการในการกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชดิ
โดยเฉพาะยอดขายสะสมทีร่ อโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ทัง้ หมดจะรับรูร้ ายได้ในปี 2563
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. จัดทำ�ใบประเมินลูกค้าถึงความสามารถในการกูก้ บั สถาบันการเงิน เพือ่ เตรียมการให้ค�ำ แนะนำ�กับลูกค้าเกีย่ วกับการบริหารจัดการฐานะทางการเงิน
เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามแผนที่วางไว้
2. ปรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 เน้นการเปิดตัวโครงการในแนวราบ เพื่อให้เกิดการขายและการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น เพื่อมาชดเชย
ในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนสำ�หรับยอดขายสะสมที่รอโอนกรรมสิทธิ์
3. วางแผนทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายสำ�หรับโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ เพื่อเพิ่มยอดขายและการรับรู้รายได้ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

ความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์
ปี 2563 เป็นปีทเ่ี ศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก ผลจากความล่าช้าในการใช้งบประมาณปี 2563 และภาวะภัยแล้ง
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนและกำ�ลังซือ้ ภายในประเทศให้ชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทบโดยตรง
ต่อภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก ทำ�ให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะเติบโตไม่ถงึ ร้อยละ 2.8 ตามทีค่ าดการณ์ไว้เดิม
แนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำ�ลังซือ้ ในประเทศรวมทัง้ อสังหาริมทรัพย์ ทำ�ให้บริษทั ต้องเผชิญกับความเสีย่ งในเชิงกลยุทธ์ เนือ่ งจากปัจจุบนั
รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้รวมขณะที่รายได้จาก
การให้บริการ และรายได้จากการเช่า (Recurring Income) คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของรายได้รวม
การที่รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทำ�ให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่กำ�ลังซื้อในตลาดที่ลดลง จะส่งผล
โดยตรงต่อยอดขายและรายได้ของบริษทั ในปี 2563 จะตํา่ กว่าแผนทีว่ างไว้
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ขยายฐานรายได้ของบริษัทจากการขายโครงการที่อยู่อาศัย สู่ธุรกิจบริการทั้งการบริหารจัดการอาคาร การก่อสร้าง งานที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา
ผ่านบริษทั ลูก อาทิ บริษทั ลุมพีนี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด, บริษทั ลุมพีนี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด และ บริษทั ลุมพีนี วิสดอม
แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด โดยการขยายฐานลูกค้าจากธุรกิจบริการทั้งในส่วนของการบริหารอาคาร โครงการ และงานบริการด้านวิศวกรรม
จากที่ให้บริการเฉพาะในส่วนของ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ไปสูผ่ ปู้ ระกอบการอืน่ เพือ่ ขยายฐานรายได้ของธุรกิจในกลุม่ นี้
โดยตั้งเป้ารายได้ในส่วนนี้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2563 เทียบกับปี 2562
2. นำ�โครงการอาคารชุดทีส่ ร้างเสร็จและรอขายมาบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดรายได้จากการปล่อยเช่า เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ทมี่ อี ยู่
ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท
3. ขยายการลงทุนในส่วนของธุรกิจที่สร้างรายได้จากการเช่า โดยการร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำ�กัด พัฒนาอาคารสำ�นักงานบน
ถนนพระราม 4 พื้นที่รอบ 22,600 ตารางเมตร กำ�หนดสร้างเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2565 จะสร้างรายได้เข้ามา 200-300 ล้านบาทต่อปี
ทำ�ให้รายได้ประจำ�เพิ่มขึ้น

ความเสีย่ งเชิงการตลาด
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) มุง่ พัฒนาโครงการทีพ่ กั อาศัย สำ�หรับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุม่ ทำ�ให้เกิด
ความเสีย่ งทางการตลาดเมือ่ กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายมีก�ำ ลังซือ้ ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทำ�ให้บริษทั ต้องมีการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดเพือ่ ลดความเสีย่ งทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มเป้าหมายเดิมสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาดโดยยังคงรักษา
ฐานลูกค้าเดิมไว้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีกำ�ลังซื้อเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท
2. พัฒนาสินค้าให้มคี วามหลากหลายและตอบโจทย์ลกู ค้าทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันในตลาด โดยการพัฒนาทัง้ อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย
และอาคารสำ�นักงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาดที่เกิดขึ้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสีย่ งทางด้านความตืน่ ตัวต่อผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมและสังคม
ปัจจุบนั ประชาชนมีความตืน่ ตัวด้านผลกระทบจากการก่อสร้างต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมมากขึน้ ในขณะที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ
การพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย เป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทป่ี ฏิเสธไม่ได้วา่ ย่อมสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม, สังคม, และชุมชนทีอ่ ยู่
โดยรอบโครงการตัง้ แต่เริม่ ก่อสร้างจนสร้างเสร็จ
ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์จ�ำ เป็นต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการและปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างเพียงพอ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่มรี ะบบการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ จนนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งและการฟ้องร้องดำ�เนินคดีในทีส่ ดุ
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อแผนการดำ�เนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. กำ�หนดให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหนึ่งในแผนภูมิกลยุทธ์ขององค์กร และยกระดับความเข้มข้นในด้านการดำ�เนินงาน
ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำ�กับ ดูแล และติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกในหมู่พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม ในทุกโครงการที่บริษัทดำ�เนินงาน
2. จัดตั้งทีม “ชุมชนสัมพันธ์” เพื่อให้เป็นช่องทางในการติดต่อ ในกรณีที่ชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการ
บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง จนกระทั่งก่อสร้างเสร็จและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า
3. ในกระบวนการจัดหาและจัดซื้อที่ดิน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อที่ดินสำ�หรับก่อสร้างโครงการในทำ�เลที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่อ่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดปัญหา

ความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงในกระบวนการทำ�งานอันก่อให้เกิดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ
ในกระบวนก่อสร้างและการทำ�งานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ถึงแม้กระบวนการดังกล่าวจะเกิดจากการดำ�เนินงานของบริษทั ภายนอกทีบ่ ริษทั จัดจ้างมาก็ตาม แต่ถา้ มีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ บริษทั ไม่สามารถ
ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบได้
และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลโดยตรงต่อความเชือ่ มัน่ ในมาตรฐานการทำ�งานของบริษทั จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของบริษทั ทีต่ อ้ งร่วมมือกับผูร้ บั เหมา
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นต้องดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการดำ�เนินงานและชื่อเสียงของบริษัท
ยกเว้นกรณีอนั เกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทีย่ ากจะควบคุม
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. จัดทำ�มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องหรือสูงกว่าข้อกฎหมายกำ�หนดและต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านงานวิศวกรรม
2. เข้มงวดในการบังคับใช้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความประมาท
หรือละเลยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำ�หนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
3. จัดเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลาทั้งของบริษัทและของผู้รับเหมา
4. ให้การอบรมเรือ่ งจิตสำ�นึกทางด้านความปลอดภัยแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในทุกเช้า (Morning Talk) เพือ่ ให้ตระหนักถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ หากปฏิบตั งิ าน
ด้วยความประมาทเลินเล่อ
5. จัดทำ�แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบและสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ความเสีย่ งจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประชาชนโดยทั่วไป บริษัท ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและพนักงานจำ�นวนมาก จะต้องมีการดำ�เนินการ
ตามกฎหมายไม่ละเมิดในการนำ�ข้อมูลของลูกค้าและพนักงานไปใช้ประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอม
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผย
ของลูกค้าและพนักงานต้องได้รับความยินยอมเสมอ
2. ตั้งคณะทำ�งานเข้ามาดูแลการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยของลูกค้าและพนักงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย
3. ระบุให้ชดั เจนถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ใช้ขอ้ มูล และการเปิดเผยข้อมูลเพือ่ ให้ลกู ค้าและพนักงานให้ความยินยอมเพือ่ ป้องกันความผิดพลาด
ในการนำ�ข้อมูลมาใช้
4. นำ�ข้อมูลของลูกค้าและพนักงานมาใช้อย่างระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
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ความเสีย่ งจากพระราชบัญญัตภิ าษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 และต้องยื่นเสียภาษีในเดือนสิงหาคม 2563 (เลื่อนจาก
เมษายน 2563) มีผลให้ผู้ที่ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีภาระการเสียภาษีเพิ่มขึ้น มาตรการนี้มีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุด
และบ้านพักอาศัยหลังที่สองที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำ�ให้ต้นทุนในการถือครองทรัพย์สินของลูกค้าขยับสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเพื่อการลงทุนของลูกค้าที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 จากจำ�นวนลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดพักอาศัยของบริษัท
ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนของการถือครองที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างทีอ่ ยู่ในรูปของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการขาย และทีด่ นิ ในส่วนทีก่ �ำ ลังพัฒนาอยูโ่ ดยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.03 ในปี 2563-2565 ก่อนที่
จะปรับเป็นอัตราร้อยละ 0.3 ในปี 2566
ภาษีดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการดำ�เนินงานของบริษัทขยับสูงขึ้นตามจำ�นวนของสินค้ารอขายที่บริษัทมีอยู่
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. เร่งรัดการขายสินค้ารอการขายของบริษัทที่มีอยู่จำ�นวน 10,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. พัฒนาโครงการอาคารชุดและบ้านพักอาศัยที่มีขนาดเล็ก เพื่อเร่งการขายโครงการและลดภาระการถือครองสินค้ารอการขาย
3. เน้นทำ�ตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยจริงมาชดเชยกับฐานลูกค้าในกลุ่มที่ซื้อเพื่อการลงทุนที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากต้นทุนในการถือครอง
ทรัพย์สินที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ความเสีย่ งอันเนือ่ งจากความผิดพลาดของการดำ�เนินงานทีข่ ดั ต่อกฎระเบียบ
การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งยังมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทำ�ให้การทำ�งาน
ต้องให้ความสำ�คัญกับกฎหมายแต่ละฉบับ และดำ�เนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เช่น การจัดซื้อที่ดินที่ผิดพลาด การก่อสร้างอาคารที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย เป็นต้น
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. บริษัทมอบหมายให้สำ�นักกฎหมายและสำ�นักวิจัยติดตามตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ให้มีความทันสมัยครอบคลุมในทุกด้าน
2. ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ความเสี่ยงด้านทุจริต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ทำ�ให้มีความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตจากกระบวนการทำ�งานได้ในหลายขั้นตอน เช่น โอกาส
ในการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการ และเป็นกระบวนการที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณร้อยละ 20-30
ของมูลค่าโครงการรวม รวมถึงกระบวนการในการจัดหาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำ�เนินการก่อสร้างโครงการซึ่งมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 40-50
ของมูลค่าโครงการ หากไม่มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ดำ�เนินการประกาศต่อสาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดหาที่ดิน
สำ�หรับพัฒนาโครงการ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำ�เนินการ
2. จัดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคาก่อนดำ�เนินการอนุมัติจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำ�เนินการก่อสร้างโครงการ
3. จัดหาผูป้ ระเมินอิสระดำ�เนินการประเมินราคาเพือ่ มาเปรียบเทียบทัง้ กรณีการจัดหาจัดซือ้ ทีด่ นิ และจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพือ่ ก่อสร้างโครงการ

ความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึง่ ในธุรกิจทีต่ อ้ งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ย่อมมีความเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิประโยชน์
พิเศษเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ขัดต่อกฎระเบียบที่มีอยู่
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข
1. ดำ�เนินการทุกอย่างตามกฎระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจในการตีความข้อกฎหมายที่เอื้อ
ต่อการคอร์รัปชัน
2. กำ�หนดระยะเวลาและขัน้ ตอนการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีระยะเวลาพอสมควร เพือ่ ให้
การดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านกลยุทธ์

เลขานุการบริษัท
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 74 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• เนติบณั ฑิตอังกฤษ สำ�นักศึกษากฎหมาย
ลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษา
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
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
			 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
			 และกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 			
-ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ										
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
		 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทน
		 และพัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
• ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
• ผู้พิพากษาศาลต่างๆ
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : -ไม่มี-
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นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2541
อายุ : 75 ปี

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)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2541 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 และกรรมการอิสระ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
			 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
			 และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท
			 แอนด์ โฮเต็ล จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
-ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ			
			
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
		 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 1,447,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
รองประธานกรรมการบริษัท

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

• Director Certification Program
(DCP 23/2002) และ Finance for
Non-Finance Directors (FND 4/2003)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
									 (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 			
2550 - 2562

• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด		

กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
กิจการของรัฐ								

-ไม่มี-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
		 บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
		 จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
• ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 4,000,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด
หมายเหตุ: นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562

274

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2557
อายุ : 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO)
• หลักสูตรทดสอบสมรรถนะของนักบริหาร
สำ�นักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำ�หรับข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม.
• หลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการ
คัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2
กองฝึกอบรม กรมที่ดิน
• หลักสูตรเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดิน สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
• หลักสูตรโรงเรียนนักบริหารงานที่ดิน
ระดับสูง รุน่ ที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทีด่ นิ
• หลักสูตรกองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กองทัพบก
• หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2
กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
• หลักสูตรบรรเทาสาธารณภัย กองตำ�รวจ
ดับเพลิง กรมตำ�รวจ
• 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
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ตงฮัว้ โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
			 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
			 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์
			 จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน
			 จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
-ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ										
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
• กรรมการ สมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำ�นาญมหาดไทย
• กรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
• กรรมการจัดการทรัพย์สิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประสบการณ์การทำ�งานในอดีต
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
• รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริหาร 9)
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักมาตรฐานการทะเบียนทีด่ นิ (เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานที่ดิน 9)
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) (9ชช)
• ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
• ผู้อำ�นวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน
• ผู้อำ�นวยการกองจัดที่ดิน
• ผู้อำ�นวยการกองหนังสือสำ�คัญ
• เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี
• เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
• เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และสาขาบางใหญ่
• เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครนายก
• เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : -ไม่มี-

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายเกริก วณิกกุล
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• B.A. In Jurisprudence (Hons. Oxon),
University of Oxford
• เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister - at- Law,
Middle Temple
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษา
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)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
			 บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
			 จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
-ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอำ�นวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2555 - ปัจจุบัน • กรรมการกฤษฎีกา สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส จำ�กัด
• ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
• รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสภาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส สายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 579,100 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด
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นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 63 ปี

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
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
			 และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.
			 ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน • Corporate Admin Director บริษัท บางกอกแร้นช์ จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
-ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ							
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด
• Head of Finance Support บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำ�กัด

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : -ไม่มี-

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 70 ปี

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)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
							
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 			

2550 - ปัจจุบนั • ประธานกรรมการบริษทั บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จำ�กัด
กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ		
				
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
		 ด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
		 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
		 บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (รวมคูส่ มรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 4,000,000 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด
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นางยุพา เตชะไกรศรี
กรรมการบริษัท

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี
Accounting Advance of Pitman
Examination Institute
ประวัติการอบรม

• Director Certification Program
(DCP 32/2003) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
-ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ								
-ไม่มีประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคูส่ มรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด

23,769,499 หุ้น

หมายเหตุ: นางยุพา เตชะไกรศรี และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
กรรมการบริษัท

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

• บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประวัติการอบรม

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 			

• Director Accreditation Program
(DAP 4/2003) และ Director
Certification Program (DCP 48/2004)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

2532 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำ�กัด
2523 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท โรงงานศรีสำ�อางค์ จำ�กัด
กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีกิจการของรัฐ			 				
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำ�อางค์ ซัพพลายเออร์ จำ�กัด
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ดีทแฮล์ม กรุงเทพ จำ�กัด

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (รวมคูส่ มรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 18,050,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด
หมายเหตุ: นางยุพา เตชะไกรศรี และนายคัมภีร์ จองธุระกิจ มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง
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นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 57 ปี

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)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 			

2549 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
						 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
						 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
						 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			
2562 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
2561 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
2560 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด			
2560 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด		
กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีกิจการของรัฐ			 				
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : -ไม่มี-

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษทั ฐิตกิ ร จำ�กัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
							
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
								 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 27
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)
• Directors Certification Program
(DCP 73/2006) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน				

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

•
•
•
•
•

กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
กรรมการบริษัท บริษัท ศรีสำ�อางค์ ซัพพลายเออร์ จำ�กัด
กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ			 						
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking
Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำ�กัด
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : 		
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : -ไม่มี-
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นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 44 ปี

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)

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
2561 - ปัจจุบัน
							
							

• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 		
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

• กรรมการบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ			
			
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• Head of Business Planning and Operations Development
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด
• ผู้จัดการระดับสูงด้านปฏิบัติการ บริษัท เรนัวร์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ที่ปรึกษาอิสระ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ Gamenet (Asia) Co., Ltd (Hong Kong)
• Consultant, Accenture (Thailand, Hong Kong)		
• Process Engineer, Chartered Semiconductor (Singapore)

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคูส่ มรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด

6,863,000 หุ้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี
เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

• Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2549 - ปัจจุบัน		 • เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
				 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

• Director Certification Program
(DCP 70/2006) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพื้นฐานสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน				

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				
2557 - ปัจจุบัน		
2554 - ปัจจุบัน		

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
กิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มีกิจการของรัฐ			 					
-ไม่มีประสบการณ์การทำ�งานในอดีต

• กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคูส่ มรส)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
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-ไม่มี-

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท
:
		
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำ�ระแล้ว
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Call Center
:
เว็บไซต์
:
ช่องทางติดต่อคณะกรรมการบริษัท :
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
:
		
		

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย
1,475,698,768 บาท
1,475,698,768 บาท
1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0107537002303 (บมจ.เลขที่ 447)
(02) 285-5011-6
(02) 679-8699
(02) 689-6888
www.lpn.co.th
director@lpn.co.th
นายวาริช มีเหมือน
Email: ir@lpn.co.th
(02) 285-5011

บริษัทย่อย
บริษัท
:
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท พรสันติ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย
350,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105533054218 (เดิมเลขที่ 5421/2533)
(02) 285-5011-6
(02) 679-8699

บริษัท
:
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร
10,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105535058865
(02) 285-5011-6
(02) 679-8699

บริษัท
:
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงสร้าง
50,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 52.00)
1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105550127691
(02) 285-5011-6
(02) 679-8699

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัท
:
		
		
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
(ชื่อเดิม คือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด
โดยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
ประกอบธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน
1,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.95)
1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105554043592
(02) 285-5011-6
(02) 679-8699

บริษัท
:
		
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
(บริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด)
ประกอบธุรกิจให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3,000,000 บาท (บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
1168/59 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105556045967
(02) 285-5011-6
--

บริษัทร่วมทุน
บริษัท
:
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
100,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00)
21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105560114439
(02) 677-3344
(02) 667-3354

บริษัท
:
		
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารสำ�นักงานเพื่อเช่า
100,000,000 บาท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.99)
1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105562045761
(02) 285-5011-6
(02) 679-8699

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
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สำ�นักงานกฎหมายเสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน
399/365-368 อาคารโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
4760/2525
(02) 691-5541-5
(02) 691-5545

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ผู้สอบบัญชี
บริษัท
:
ที่ตั้งสำ�นักงาน
:
ผู้สอบบัญชี
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
(02) 259-5300
(02) 259-8956

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Call Center
เว็บไซต์

:
:
:
:
:
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
(02) 009-9000
(02) 009-9991
(02) 009-9999
http://www.set.or.th/tsd

ข้อมูลสำ�คัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
-ไม่มีหมายเหตุ ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน มีความหมายดังนี้
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม
บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย มีอำ�นาจจัดการ
ทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ หรือถือหุ้นในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรง
หรือถือหุ้นโดยอ้อม
บริษัทร่วมทุน หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ถือหุ้นใน
บริษัทหรือนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำ�เนินกิจการร่วมกัน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

287

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทและบริษัทย่อย ดำ�เนินงานใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มธุรกิจให้บริการ โดยมีรายละเอียดคือ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบ่งออกเป็น
1. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (LPN) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสำ�หรับผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Focus Strategy) และในปี 2560
บริษทั ได้ขยายกลุม่ เป้าหมายไปสูผ่ มู้ รี ายได้ระดับกลาง-ล่างถึงบน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างความแตกต่างทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการ
(Differentiation Strategy) การพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Design” ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Universal Design ทั้งภายในห้องชุดและ
พื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้คนทุกวัยสามารถทำ�กิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำ�งาน และผู้สูงวัย
ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งได้พัฒนาเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำ�หรับทุกวัย”
ที่ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยของคนทุกวัย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์
การเป็นผู้นำ�ด้านการบริหารต้นทุน (Cost Leadership Strategy) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทมาสนับสนุนให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยบริษัทได้กำ�หนดตำ�แหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท และแยกตาม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) บ้านหลังแรกในเมือง และ 2) บ้านหลังที่ 2 ที่เป็นคอนโดพักตากอากาศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ
กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ต้องการมีคอนโดพักตากอากาศเป็นของตนเอง

1

บ้านหลังแรกในเมือง :

นอกจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ตัง้ แต่ปี 2555 บริษทั ยังได้ขยายการพัฒนา
ไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา รวมถึงการพัฒนาบ้านพักอาศัย
ในระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “บ้าน 365” โดยบริษัทได้กำ�หนดตำ�แหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้คือ

“บ้าน 365”
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรือธงสำ�คัญในการพัฒนาโครงการ
ประเภทบ้านเดีย่ วและทาวน์โฮมของบริษทั เน้นความพิถพี ถิ นั ตัง้ แต่การเลือกทีด่ นิ โดยโครงการ
แรกพัฒนาบนทำ�เลพระราม 3 เนือ่ งจากเป็นทำ�เลทีอ่ ยู่ในเมือง แต่มคี วามเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์
ความต้องการบ้านในเมือง สำ�หรับลูกค้าทีม่ กี �ำ ลังซือ้ สูง และมีแนวโน้มขยายครอบครัวเพือ่ รองรับ
การอยู่อาศัยที่รวมคน 3 วัยไว้ด้วยกัน

“เดอะลุมพินี”
แบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รบั การพัฒนาขึน้ เนือ่ งในโอกาสพิเศษการดำ�เนินธุรกิจครบรอบ 24 ปี
ของบริษัทบนทำ�เลที่มีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24 เขตสุขุมวิทตอนต้นที่แวดล้อมด้วย
สิ่งอำ�นวยความสะดวก ทั้งยังได้รับการออกแบบที่พิเศษ มีลักษณะอาคารชุดเป็นตัว Y เพื่อ
ให้ทุกห้องชุดสามารถเปิดมุมมองไปยังภายนอกโดยไม่ถูกอาคารสูงข้างเคียงบดบังทัศนียภาพ
จึงเหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่หรูหรา เรียบง่าย ตามแบบฉบับของ LPN ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ
สภาพแวดล้อมของซอยสุขุมวิท 24
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“ลุมพินี สวีท”
แบรนด์ระดับบนเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับ
สูง ที่ต้องการชีวิตที่สะดวกสบายสูงสุด มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยสูง ทำ�เลใน
การพัฒนาโครงการดังกล่าวจึงอยู่ในศูนย์กลางของความเจริญ สะดวกในการเดินทางด้วยระบบ
คมนาคมขนาดใหญ่ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS MRT และทางด่วนสายสำ�คัญ ฯลฯ ครบครัน
ด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในโครงการที่สมบูรณ์พร้อมด้วยจำ�นวนยูนิตในแต่ละโครงการ
ที่ไม่สูงมาก ทำ�ให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัวสูงสุด

“ลุมพินี ซีเล็คเต็ด และ เดอะ ซีเล็คเต็ด บาย แอล.พี.เอ็น.”
แบรนด์ระดับกลาง-บน ทีม่ กี ารพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ (Lifestyle) ของ
กลุม่ เป้าหมายทีม่ เี อกลักษณ์ในการใช้ชวี ติ โดยเริม่ พัฒนาแบรนด์นเี้ ป็นแห่งแรกในทำ�เลตรงข้าม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเดอะซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.
บนถนนงามวงศ์วานระหว่างแยกเกษตรนวมินทร์และบางเขน มีกลุม่ เป้าหมายคือนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทจึงได้พัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา
(Campus Condo) โดยเน้นการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้สอดคล้องกับการเรียน การศึกษา
เช่น พื้นที่สำ�หรับการนั่งทำ�งานกลุ่ม มุมสงบในการอ่านหนังสือ รวมถึงพื้นที่เพื่อระดมสมอง
ออกกำ�ลังกาย และทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง

“ลุมพินี เพลส”
แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่พัฒนาขึ้นสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำ�งานที่เป็นผู้บริหาร อายุ
ประมาณ 30-40 ปี ทำ�เลในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง
ติดถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดินทาง
ด้วยทำ�เลที่ ใกล้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่
สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน โดยริเริ่มพัฒนาโครงการแรกที่ “ลุมพินี เพลส สาทร”
บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งยังพัฒนาห้องชุดขนาด 30 และ 60 ตร.ม. ภายใต้แนวคิด
ในการออกแบบ LPN Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด โดยแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” ถือเป็น
โครงการต้นแบบของซิตี้ คอนโด โครงการอาคารชุดพักอาศัยเกาะตามแนวรถไฟฟ้าในราคา
ล้านต้นๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้นในปี 2544 และได้รับความสำ�เร็จอย่างสูง เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองความต้องการในการดำ�เนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคนทำ�งานในเมือง

“ลุมพินี พาร์ค”
แบรนด์ระดับกลาง-บน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นสำ�หรับชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ที่นำ�ไปสู่คุณค่าของงานบริการ ด้วยการพัฒนา “สวนรวมใจ” (Community Park)
สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำ�กิจกรรม
ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านในโครงการ สอดรับกับแนวคิดของ
การสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่ผู้อยู่อาศัยร่วมกันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” โดยเริ่ม
โครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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“ลุมพินี วิลล์”
แบรนด์ระดับกลาง ซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัย
ทำ�งานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้นอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องการความสะดวกในการเดินทางและ
การอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว ทำ�เลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ใกล้แหล่งงาน
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ฯลฯ แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์” จึงเป็น
ทางเลือกสำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง ขณะที่ยังคงอยู่ ใกล้ชิดกับ
ครอบครัวเดิม

“ลุมพินี เมกะซิตี้” และ “ลุมพินี มิกซ์”
แบรนด์สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2554 สำ�หรับ
โครงการ “ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา” โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนทำ�เลศักยภาพบนถนน
บางนา-ตราด ใกล้แหล่งงาน ทางขึ้นลงทางด่วน และสิ่งอำ�นวยความสะดวกมากมาย เช่น
เซ็นทรัลบางนา ศูนย์การค้าเมกาบางนา ทีต่ งั้ ของอีเกีย ประเทศไทย เฟอร์นเิ จอร์สญั ชาติสวีเดน
ที่มีชื่อเสียง โดยสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย 5 อาคาร ความสูง 18, 28, 29 ชั้น จำ�นวนกว่า
4,000 ยูนิต และด้วยราคาที่ไม่สูงมาก จึงทำ�ให้โครงการดังกล่าวประสบความสำ�เร็จอย่างสูง
สำ�หรับแบรนด์ลมุ พินี มิกซ์ มีโครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ เป็นโครงการนำ�ร่อง
ด้วยทำ�เลที่มีศักยภาพ เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนาดใหญ่ และยังไม่มีการพัฒนาที่พักอาศัย
ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัย จึงถือเป็นทำ�เลทีเ่ ป็นบลูโอเชียน โดยภายในโครงการยังพรัง่ พร้อม
ด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกพร้อมสรรพ

“ลุมพินี เซ็นเตอร์” และ “ลุมพินี คอนโดทาวน์”
แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มต้น
การทำ�งาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยทำ�เลที่ตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างใจกลาง
เมืองกับเขตรอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่มีความต้องการ
ที่พักอาศัยสูง เพื่อให้เป็นบ้านหลังแรกที่มีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่น
สำ�หรับผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว

“ลุมพินี ทาวน์ชิป”
แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ทีม่ ขี นาดใหญ่ในระดับชุมชนเมืองทีบ่ ริษทั พัฒนาขึน้ เพือ่ สร้างโอกาสใน
การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย ด้วยราคาที่จับต้องได้ (Affordable Price) ภายใต้กลยุทธ์
การสร้าง “ชุมชนเมืองน่าอยู่” (Livable Township) สำ�หรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง
โดยเริ่มพัฒนาที่ทำ�เลรังสิต-คลอง 1 เป็นโครงการแรก ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป
รังสิต-คลอง 1” ด้วยห้องชุดขนาด 21.50 และ 26.00 ตารางเมตร จำ�นวนกว่า 10,000 ยูนิต
บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตภายใน
โครงการอย่างครบครัน เช่น สันทนาการที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยจำ�นวนมาก
ศูนย์การค้ า ชุ ม ชนด้ า นหน้ า โครงการ ร้ า นสะดวกซื้อ เพื่ อ สร้ า งคุ ณภาพชีวิ ต สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย
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บ้านหลังที่ 2 ที่เป็นคอนโดพักตากอากาศ :

นอกจากการอยู่อาศัยในเขตเมืองซึ่งใกล้แหล่งงานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตแล้ว บริษัทยังได้ริเริ่ม
การพัฒนาบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นคอนโดตากอากาศ โดยเริ่มขยายการพัฒนาไปที่เขตการปกครองพิเศษพัทยาเป็นที่แรก
ตามด้วยชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

“ลุมพินี พาร์คบีช”
แบรนด์ระดับกลาง-บน ทีต่ อ่ ยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค” ซึง่ ผสมผสานระหว่างบรรยากาศ
ของ “สวนรวมใจ” และความมีชวี ติ ชีวาของบรรยากาศชายทะเล โดยพัฒนาเป็นทีแ่ รกที่โครงการ
“ลุมพินี พารค์บชี จอมเทียน” ริมหาดจอมเทียน พัทยา ซึง่ โครงการดังกล่าวยังได้รบั การออกแบบ
ให้หอ้ งชุดทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ ด้วยระดับราคาที่ไม่สงู ก็สามารถเป็นเจ้าของห้อง
ชุดพักตากอากาศที่สะดวกในการเดินทางอย่างมาก เพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ นอกจากนี้
ยังเป็นการนำ�การบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทนำ�เสนอแก่ผู้พักอาศัย
ในพัทยา และด้วยความสำ�เร็จจากการตอบรับที่ดีของลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายการพัฒนาไปยัง
เขตชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2558 ที่ผ่านมา

“ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน”
แบรนด์ระดับกลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อคนในวัยทำ�งานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้น
อายุไม่เกิน 35 ปี ที่ต้องการบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นบ้านพักตากอากาศวิวชายทะเล โดยเริ่มพัฒนา
โครงการแรกในทำ�เลพัทยา ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน” บนทำ�เลต่อเนื่องมา
จากโครงการ “ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน” ซึ่งเป็นรีสอร์ทคอนโดโครงการแรกของบริษัท เพื่อ
ให้เป็นบ้านพักตากอากาศในราคาทีส่ ามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย สำ�หรับกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ายได้
ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท พร้อมสัมผัสมุมมองและกลิ่นอายทะเลที่กว้างสุด
ตา ภายใต้การบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และการให้บริการที่สนองตอบต่อวิถีชีวิตของคนที่
ต้องการมาพักในแบบของรีสอร์ทคอนโด
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บริษัท พรสันติ จำ�กัด (PST) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สินเพื่อเช่าประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงบริหาร
จัดการร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการบริการแบบครบวงจรภายในชุมชน (Total Solutions Service) และอำ�นวยความสะดวกใน
การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของผูอ้ ยูอ่ าศัย ซึง่ การบริหารพืน้ ทีเ่ พือ่ เช่าเหล่านี้ นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่โครงการแล้ว ยังทำ�รายได้อย่างสมาํ่ เสมอ
(Recurring Income) จากการเช่าให้กับบริษัทอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจให้บริการ
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการบริการหลังการขายเพือ่ ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งในทุกโครงการ จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจให้บริการทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ ง
กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น 3 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

1. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ�กัด (LPP)
เป็นผูร้ บั ผิดชอบการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ทัง้ อาคารชุดและบ้านพักอาศัยทีพ่ ฒ
ั าโดย LPN และให้บริการบริหารอาคารโครงการภายนอก
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
1.1 งานบริหารชุมชน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการชุมชน ที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของการบริการหลังการส่งมอบโครงการที่บริษัท
พัฒนาขึ้น ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษา
ชือ่ เสียง และคุณค่าของโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษทั และชุมชนผูพ้ กั อาศัยด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพ
โดยบริหารจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ บริหารจัดการงบประมาณ ดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
ปลอดภัย และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ ผูอ้ ยูอ่ าศัย ทีมบริหารชุมชน และคณะกรรมการนิตบิ คุ คลอาคารชุด ภายใต้กลยุทธ์
“F-B-L-E-S+P”
1.2 งานบริหารอาคารพักอาศัย สำ�นักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์
รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สว่ นกลางและพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวอาคาร ไม่ได้มงุ่ เน้น
เพียงดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายใต้
สภาพแวดล้อมทีพ่ อดีเหมาะสม รวมถึงให้บริการบริหารงานระบบการจัดการสินทรัพย์ให้เช่า วางระบบ-บริหารจัดการ
อาคารชุด รวมถึงการบริหารอาคารสำ�นักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ ร้านค้าขนาดใหญ่ หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตาม
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำ�หนด นอกเหนือจากรับบริหารอาคาร การดูแลอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว บริษัท
ยังดูแลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและคุม้ ค่า ตัง้ แต่การวางแผน การควบคุม
การประเมินผล รวมทั้งการจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มากประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน
1.3 งานบริการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ
รับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัยที่ผู้ซื้อ (นักลงทุน) ต้องการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ นอกจาก
นั้นยังดำ�เนินการตรวจคัดกรองผู้เช่า เพื่อความปลอดภัยในชุมชน
1.4 งานบริการด้านวิศวกรรม
รับผิดชอบในการให้บริการด้านวิศวกรรมอาคารชุดตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ดำ�เนินงานตั้งแต่
การดูแลควบคุมการบำ�รุงรักษา ซ่อมแซมอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย
ระบบปรับอากาศ และงานทาสีอาคาร เป็นต้น งานจัดทำ�แผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคุมค่าใช้จา่ ย ด้วยบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การซ่อมแซมภายในห้องชุด งานออกแบบและ
ปรับปรุงระบบบำ�บัดนํ้าเสีย และงานปรับปรุงระบบอาคาร
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2. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (LPS)
รับผิดชอบงานบริการบริหารโครงการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก LPN Team กว่า 20 บริษัท นอกจากนี้ ในปี 2560
บริษทั ยังได้ขยายฐานธุรกิจ โดยเปิดให้บริการแก่โครงการภายนอกอีกด้วย โดยมุง่ เน้นการบริหารโครงการเพือ่ การส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้า
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 จำ�กัด (LPC)
รับผิดชอบด้านงานบริการชุมชน โดยให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดและการบริการชุมชนอย่างครบวงจร โดยในปี 2560 บริษัทได้
ปรับแนวทางการดำ�เนินงานจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น 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 จำ�กัด (LWS)
รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงบริการให้คำ�ปรึกษา และวิจัยด้าน GREEN หรือ
Sustainable Development และ BIM (Building Information Modeling) แก่บริษัทและองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ
ซึ่งการผ่านการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO ของทั้ง 3 บริษัทในเครือ ทั้ง LPP-LPC-LPS นอกจากจะช่วยยกมาตรฐานธุรกิจให้
บริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้กับลูกค้าแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในระยะยาว ลดขั้นตอนและความผิดพลาด
ในการทำ�งาน ส่งผลให้ลดปัญหาข้อร้องเรียน รักษามาตรฐานในการบริการ รวมถึงยังมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย
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การตลาดและการแข่งขัน
การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการบริการหลังการขายเพือ่ ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งในทุกโครงการ จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจให้บริการทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ ง
กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น 3 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

1. กลยุทธ์การตลาด
นอกจากขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว บริษทั ยังได้ให้ความสำ�คัญ
ต่อกลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ย่อยในแต่ละโครงการที่มีความ
แตกต่างกัน โดยเริ่มจาก
•		การวิจัย
เพื่อกำ�หนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาโครงการ การกำ�หนด
ทำ�เล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการสำ�รวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพือ่ เพิม่ โอกาสในการตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้า
ในการนำ�สินค้าออกสู่ตลาด นอกจากนี้ หลังลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว
ยังได้เก็บข้อมูล ประชากรที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ เพื่อนำ�มา
วิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการด้านการอยู่อาศัย เพื่อนำ�มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ โดยออกแบบจากความต้องการ
ของลูกค้า (Human Centric) ที่ต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสุขใน
ชุมชนน่าอยู่อย่างพอดี
•		การกำ�หนดราคาขาย
ไม่เพียงแต่ราคาขายของคู่แข่งในตลาดในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นที่
เป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการกำ�หนดราคาขาย บริษทั ยังคงให้ความสำ�คัญ
ต่อการควบคุมต้นทุนโครงการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ เป็นตัวแปร
สำ�คัญ เพื่อให้บริษัทสามารถกำ�หนดราคาได้อย่างเหมาะสมพอดี
กับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย และรักษาผลตอบแทนการลงทุน
ให้อยู่ในระดับที่กำ�หนด แม้เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
•		การสื่อสารการตลาด
ก่อนทีจ่ ะสือ่ สารการตลาดไปยังกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย บริษทั จะทำ�การ
สำ�รวจตลาดและวิเคราะห์คแู่ ข่ง แล้วจึงวางแผนการสือ่ สาร โดยเน้น
การสื่อสาร การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ โดยตรงสู่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายซึ่งเคยแวะเยี่ยมชมโครงการของบริษัทด้วยป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และป้ายย่อย รวมถึงไดเร็คเมลล์ที่ให้สิทธิ
พิเศษในช่วงของการเปิดขาย เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับการ
ตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ทั้งยังผลักดันการใช้สื่อออนไลน์ ให้เข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งยังสามารถรักษาค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาดให้อยู่ในระดับตํ่ามาก โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณ
ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย
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•		การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
เพือ่ เป็นแนวทางในการให้บริการลูกค้า บริษทั ได้ออกแบบมาตรฐาน
ของจุ ด สั ม ผั ส ต่ า งๆ อั น จะนำ � มาซึ่ ง การบริ การอั น น่ า ประทั บ ใจ
ทัง้ ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ และจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ได้กอ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ต่อตราสินค้าจนเกิดการบอกต่อได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายของโครงการเปิดตัวใหม่
ที่เกิดจากการแนะนำ�และบอกต่อที่มีจำ�นวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี
ซึ่งโดยเฉลี่ยมียอดขายที่เกิดจากการบอกต่อถึง 50%
•		การบริหารภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านการสื่อสารแบรนด์
ออกเคมเปญสื่อสารปรัชญา “ความพอดี ที่ดีกว่า” สะท้อนความ
มุง่ มัน่ ที่ LPN ได้น�ำ มาเป็นองค์ประกอบในการทำ�งานทุกกระบวนการ
ทั้งนี้ เพื่อให้ “บ้าน” ของ LPN เป็น “บ้าน”ที่พอดีที่สุดกับการ
อยู่อาศัยในชีวิตจริง โดยการเล่าเรื่องราวผ่านแนวคิดความพอดีทั้ง
3 องค์ประกอบที่บริษัทได้แทรกไว้อย่างลงตัวในการพัฒนาทุก
โครงการของ LPN

2. การทำ�การตลาด

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทจัดให้มีการทำ�การตลาด การสื่อสารการตลาด และกิจกรรมทาง
การตลาด โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัวโครงการซึง่ เป็นช่วงทีล่ กู ค้า ให้ความ
สนใจและเข้าชมโครงการสูงสุด ดังนี้

บริษทั กำ�หนดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั เป็นผูท้ ตี่ อ้ งการทีพ่ กั อาศัย
ในทำ � เลที่ มี ความหนาแน่ น อยู่ ไ ม่ ไ กลจากระบบขนส่ ง มวลชนหรื อ
ทางด่วนซึ่งง่ายต่อการเดินทาง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก
มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง และครอบคลุมในทุกกลุ่ม ทั้งวัยเด็ก
วัยรุ่น วัยทำ�งาน และผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า หอพัก
อพาร์ทเมนต์ หรือพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยมีความต้องการที่จะ
แยกตัวออกมาเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบันของคนเมือง

•		โฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยมุง่ เน้นจัดทำ�โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ บริเวณโดย
รอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า อินเตอร์เน็ต ข้อความ
สั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แผ่นป้ายโฆษณา และนิตยสารต่างๆ
เป็นต้น โดยพิจารณาเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่
สือ่ ออฟไลน์ การโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ อาทิ แผ่นป้ายโฆษณาบริเวณ
โดยรอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์
อย่างนิตรสาร แผ่นผับ เป็นต้น
สือ่ ออนไลน์ ปัจจุบนั การสือ่ สารการตลาดผ่านดิจติ อล อาทิ Internet,
Mobile App, Social Media, Online Marketing มีบทบาทสำ�คัญ
ต่อองค์กร รวมถึงลูกค้า ที่นำ�มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และสื่อสาร
ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ซึ่ ง บริ ษั ท ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นช่องทางให้ลกู ค้ากลุม่ เป้าหมายได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังทำ�ให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้เกิดการรับรู้ การยอมรับ เป็นที่รู้จัก
เกิดความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ตี ลอดจนนาํ ไปสู่
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน
จดหมายเชื้อเชิญ (Direct Mail) และส่งข้อความผ่านมือถือ (SMS)
ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการจะมีการส่งจดหมายเชื้อเชิญและส่ง
ข้อความผ่านมือถือให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและมอบสิทธิพิเศษเพื่อนำ�มาใช้เป็นส่วนลด ในวันเปิดตัว
โครงการ โดยลูกค้าทีส่ นใจสามารถติดต่อเข้ามาทีฝ่ า่ ยขายของบริษทั
หรือเข้าชมรายละเอียดของโครงการ พร้อมห้องตัวอย่างที่บริษัท
จัดขึ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับกลางถึง
กลาง-ล่าง ที่ต้องการที่พักอาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศริมชายทะเล
หรือวิวทะเล โดยเริ่มที่เมืองพัทยาและชะอำ�

4. ลักษณะลูกค้า
ได้จัดแบ่งตามคุณลักษณะ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ-เช่า ดังนี้คือ
4.1 กลุ่มผู้ซื้อที่แบ่งตามคุณลักษณะ
1) ลูกค้าที่คาดหวังให้เข้าชมโครงการ (Suspect) คือกลุ่มลูกค้า
ทีเ่ ป็นเป้าหมายของบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลชือ่ -นามสกุล สามารถติดต่อ
กลับได้ โดยที่ยังไม่เคยเข้าชมโครงการ
2) ลู ก ค้ า ที่ค าดหวั ง ให้ ซ้ือ (Prospect) คื อ กลุ่ม ลู ก ค้ า ที่เ ข้ า ชม
โครงการแล้ว และมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้
3) กลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ (Customer) คือกลุ่มลูกค้าที่จองซื้อแล้ว
4) กลุ่มเจ้าของร่วม (Co-owner) ลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว และ
คงสถานะเป็นเจ้าของร่วม
5) กลุ่มผู้เช่า (Tenant) ลูกค้าที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยในโครงการ
และผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์

ออกบูธแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก โดย
เน้นการออกบูธในห้างสรรพสินค้าย่านใกล้เคียงโครงการและย่าน
ใจกลางธุรกิจ หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโดซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
สิทธิพิเศษ บริษัทเสนอสิทธิพิเศษสำ�หรับลูกค้าผู้จองซื้อโครงการใน
ช่วงเวลาเปิดตัวโครงการ เช่น ราคาพิเศษเฉพาะช่วงเปิดโครงการ
แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมชุดครัวหรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
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4.2 กลุ่มผู้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ซื้อเพื่อพักอาศัยเป็นสำ�คัญ โดยปัจจุบัน
ฐานลูกค้าของบริษทั ในกลุม่ นีม้ มี ากกว่า 100,000 ราย ส่วนหนึง่ ของ
กลุ่มลูกค้ามาจากการแนะนำ�หรือบอกต่ออันเกิดจากความเชื่อมั่น
ที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” (Trusted Brand) จากการรวบรวมข้อมูล
ของ LPN Wisdom สามารถแบ่งลูกค้าออกได้ตามวัตถุประสงค์และ
พฤติกรรมการซื้อได้ 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรก เป็นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นของ
วัยทำ�งานที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเป็นของตนเอง
ในราคาที่ไม่สูงมาก
2) กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ เพื่ อ เป็ น บ้ า นหลั ง ที่ ส อง เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
ทีพ่ กั อาศัยในเขตศูนย์กลางธุรกิจหรือแหล่งงาน เพือ่ แก้ไขปัญหา
ค่าใช้จา่ ยและระยะเวลาทีต่ อ้ งสูญเสียในการเดินทาง
3) กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ เพื่ อ ต้ อ งการขยายครอบครั ว เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำ�
การค้ า หรื อ มี ธุร กิ จ อยู่ ใ นบริ เ วณที่ต้ัง โครงการ ซึ่ง ต้ อ งการ
ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือเพื่อการขยายครอบครัว
ของบุตรหลานในอนาคต
4) กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ เพื่ อ บุ ต รหลาน เป็ น กลุ่ม ลู ก ค้ า ที่ซ้ือ เพื่อ เป็ น การ
เตรียมพร้อมสำ�หรับบุตรหลานที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ทีม่ ชี อ่ื เสียง ซึง่ อยูไ่ ม่หา่ งจากโครงการทีบ่ ริษทั พัฒนา
5) กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ เพื่ อ การลงทุ น เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน ในระยะยาว ซึ่ง อาจจะอยู่ ใ นลั ก ษณะของการซื้อ
เพือ่ ปล่อยเช่า เนือ่ งจากโครงการต่างๆ ของบริษทั อยู่ในทำ�เลทีม่ ี
ศักยภาพและอัตราผลตอบแทนจากการเช่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า
อัตราดอกเบีย้
6) กลุ่มเก็งกำ�ไร เป็นกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการลงทุนในระยะสัน้ ซึง่ อาจ
เป็นลูกค้าในช่วงผ่อนดาวน์ และขายก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
4.3 กลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์
สำ�หรับกลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
1) ผู้เช่าเพื่อการพักอาศัย ลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของ
ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่มีร ะดั บ
รายได้ ค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง ต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย ใกล้ แ หล่ ง งาน
โดยโครงการของบริษัทสามารถรองรับความต้องการในส่วนนี้
ได้เป็นอย่างดี
2) ผู้ เ ช่ า เพื่ อ การพาณิ ช ย์ ลู ก ค้ า ในกลุ่ ม นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ด้านต่างๆ ในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ ในโครงการของบริษัท
ซึ่งบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายการค้าปลีกตามนโยบาย
การบริการแบบครบวงจร (Total Solutions Services) และ
เป็นการขยายแหล่งทีม่ าของรายได้นอกเหนือรายได้จากการขาย

296

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

4.4 กลุ่มผู้รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์
สำ � หรั บ กลุ่ มผู้ รั บ บริ การโครงการอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ได้ แ ก่ การ
ว่าจ้างบริหารชุมชน ซึง่ ดำ�เนินการโดยบริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำ�กัด โดยจะรับบริหารเฉพาะชุมชนทีบ่ ริษทั พัฒนาขึน้
แบบครบวงจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความแตกต่างทางด้านการบริการ

5. การจำ�หน่าย และช่องทางการจำ�หน่าย
บริ ษั ท ใช้ วิ ธี ก ารจำ � หน่ า ยหรื อ การขายโดยที ม งานขายของบริ ษั ท
ซึง่ ประกอบด้วยพนักงานขายหลักทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการขาย มีความ
รู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและ
คำ�แนะนำ�เพือ่ ประกอบการตัดสินใจแก่ลกู ค้า นอกจากนี้ พนักงานในฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ยังสามารถเป็น
พนักงานขายเสริมในช่วงเปิดตัวโครงการร่วมกับพนักงานขายหลักได้
โดยพนักงานเหล่านีจ้ ะได้รบั การอบรมความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และเทคนิค
การขายเบื้องต้นอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับ
การตกแต่งสำ�นักงานขาย (Office Presentation) ซึ่งเป็นช่องทางจัด
จำ�หน่ายหลักของบริษัท รวมถึงการตกแต่งห้องตัวอย่าง การตกแต่ง
บริเวณโครงการ (Site Presentation) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ
สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ชมโครงการ

6. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ปัจจุบนั นอกจากผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เริ่มเข้ามาแบ่งสัดส่วนทางการตลาด
ทำ�ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งในแนวราบ
และแนวสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทที่เน้น
กลุม่ เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Focus Strategy) คือกลุม่ ลูกค้าระดับ
กลางถึงบน การใช้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท
ด้านการบริหารชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงนโยบายของ
บริษัทในการสร้างบ้านหลังแรกในราคาที่เป็นเจ้าของได้ (Affordable
Price) ทำ�ให้บริษัทยังคงเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสัดส่วนทาง
การตลาดสูงถึงเกือบ 13% ในกลุ่มดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กระจายฐานลูกค้าออกไปในวงกว้าง เพื่อสร้าง
โอกาสการเติ บ โตในอนาคต โดยการขยายทำ � เลในการพั ฒ นาจาก
บริเวณศูนย์กลางธุรกิจไปยังเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑล
รวมถึงเขตหัวเมืองทั้งสี่มุมเมือง เช่น รังสิต และต่างจังหวัดอีกด้วย
โดยบริษทั ยังคงเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันเพือ่ รักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ดังนี้

6.1 การเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน (Cost Leadership)
ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท เริ่มตั้งแต่คณะผู้บริหารที่ประกอบด้วย
สถาปนิ ก และวิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้า ใจในเรื่ อ งต้ น ทุ น
อย่างลึกซึ้ง รวมถึงปิยมิตรที่ทำ�งานร่วมกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา
นานจนเกิดความเข้าใจในทิศทาง และมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน
ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการก่ อ สร้ า ง โดย
สามารถก่อสร้างโครงการจำ�นวนมากภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป็ น
นวัตกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท

6.2 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เราไม่เคยที่จะหยุดค้นหา
ความพอดี ที่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ชี วิตของลู ก ค้ า บริ ษัทเลือกที่
จะสร้างความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Design” มุ่งเน้น
การออกแบบให้ พ อดี มี พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อยตอบสนองต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ได้ อ ย่ า งลงตั ว และความแตกต่ า งทางการบริ ก าร
(Services Differentiation) ซึง่ บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริการ
ตลอดกระบวนการบริหารจัดการหลังการเข้าอยู่ที่ช่วยส่งเสริม
ไม่เพียงการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่เพื่อการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิตบน
พื้นฐานเดียวกันอย่างลงตัว ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ในทุกวัย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. การจัดให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปี 2560 คือ โครงการอาคารชุดพักอาศัย
สำ � หรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ร ายได้ ร ะดั บ กลางถึ ง บน ที่ ต้ อ งการที่ อ ยู่
อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม มีความปลอดภัย แวดล้อมด้วย
สาธารณูปโภค และอยู่ในทำ�เลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือทางด่วน
เพือ่ ความคล่องตัวในการเดินทาง เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน
กฎหมาย และต้นทุนที่เปลี่ยนไป บริษัทได้กำ�หนดแนวทางการพัฒนา
โครงการและขั้นตอนต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้
1) สำ�รวจความต้องการของตลาดในบริเวณต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ
		-มหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่มีความเติบโต ทาง
		เศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำ�หนดทำ�เลเป้าหมายใน
		การขยายฐานลูกค้าและพื้นที่ในการพัฒนา รวมถึงการสำ�รวจ
		ภาวะตลาด คู่แข่งขัน อุปสงค์ อุปทาน สภาวะเศรษฐกิจและ
		สังคมในช่วงเวลานั้นๆ
2)		วิเคราะห์โครงการ วางเป้าหมายทางการตลาด พิจารณาจัดหา
		ที่ดิน รวมทั้งวิเคราะห์ทำ�เลที่ตั้ง รูปร่าง ขนาด สภาพแวดล้อม
		โดยรอบ กฎระเบียบต่างๆ ของทางภาครัฐที่มีผลกระทบต่อ
		โครงการ รวมถึงคู่แข่งขัน เพื่อกำ�หนดลักษณะ ขนาดของ
		โครงการ และขัน้ ตอนในการพัฒนา รวมถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์
		ที่ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า (Product Value) โดยพิ จารณาจาก
		ผลตอบแทนการลงทุน ความสอดคล้องเหมาะสมของทำ�เลทีต่ งั้
		และรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

3) วางผังและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษา โดย
คัดเลือกสถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการที่มีคุณภาพ เข้าใจใน
แนวทางของบริษทั เนือ่ งจากผูอ้ อกแบบทัง้ สถาปนิกและวิศวกร
อยู่ ใ นส่ ว นของต้ น นํ้ า ที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น โดยเฉพาะ
ต้นทุนทางอ้อม เช่น อัตราส่วนพื้นที่ขายต่อที่ดินที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการออกแบบ การควบคุมต้นทุนทางอ้อมถือว่า
เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของบริษัท เพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน
4) จัดทำ�แผนงานการพัฒนาโครงการ วางแผนทางการเงินและ
จัดหาแหล่งเงินทุนสำ�หรับโครงการ (Project Financing) วางแผน
การบริหารการขายและการตลาด พร้อมทั้งแผนการบริหาร
ชุมชนภายหลังการส่งมอบ
5) จั ด เตรี ย มที ม งานรวมทั้ ง กำ � หนดอั ต รากำ � ลั ง ของบุ ค ลากร
เพื่ อ บริ ห ารโครงการซึ่ ง ดำ � เนิ น การโดยบริ ษั ท ย่ อ ย ตั้ ง แต่
ที ม งานขาย ที ม งานก่ อ สร้ า ง ที ม งานโอนกรรมสิ ท ธิ์ แ ละ
ส่งมอบ รวมถึงทีมงานบริหารชุมชน
6) การบริหารงานด้านการขายและการตลาด ได้แก่
- การวางแผนการขาย อันได้แก่ การกำ�หนดราคาขาย วางแผน
		 การชำ�ระเงินของลูกค้าพร้อมทัง้ จัดหาแหล่งเงินกูใ้ ห้กบั ลูกค้า
		 ในช่วงโอนกรรมสิทธิ์ (Housing Loan) โดยพิจารณาสถาบัน
		 การเงินที่ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า กำ�หนดเป้าหมาย
		 การขาย รวมทั้งอบรมทีมงานขาย
- การวางแผนการตลาด อันได้แก่ การวางแผนการโฆษณา
		 ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำ�เอกสาร
		 ประกอบการขาย รวมถึงกำ�หนดการและกระบวนการใน
		 การเปิดขาย
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7) การบริหารงานก่อสร้างโครงการ โดยมีขั้นตอนที่สำ�คัญดังนี้
• ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน
		 ที่อยู่ใกล้เคียงและหน่วยราชการ โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณ
		 ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนา
		 โครงการโดยตรง
• จัดทำ�รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ อ ขอ
		 อนุมัติจากสำ�นักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ) และขอ
		 อนุญาตปลูกสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำ�ดับ
• วางแผนการก่อสร้างและคัดเลือกผู้รับเหมา ในการดำ�เนินการ
		 ก่อสร้าง โดยจำ�กัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
		 18 เดือน (Economy of Speed) สำ�หรับโครงการทีเ่ ป็นอาคารสูง
		 และไม่เกิน 12 เดือนสำ�หรับอาคารที่ไม่เกิน 8 ชั้น โดยนับ
		 ตั้งแต่เริ่มเปิดขาย ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบงานก่อสร้างและ
		 เทคนิคทางการก่อสร้างด้วยการนำ�ชิ้นส่วนสำ�เร็จรูปเข้ามาใช้
		 โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในทุก
		 ขั้นตอนตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานความคืบหน้าของโครงการแก่ลกู ค้า อย่างสมํ่าเสมอ
8) ประเมินและติดตามผลการขาย ผลตอบแทนของโครงการ
		 โดยจัดทำ�รายงานสรุป เพือ่ เป็นข้อมูลและกรณีศกึ ษาของบริษทั
สำ�หรับโครงการต่อไป
9) บริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ ภายใต้บทบาทหน้าที่ ความ
		 รั บ ผิ ด ชอบ และกลยุ ท ธ์ “ชุ ม ชนน่ า อยู่ เ พื่ อ ทุ กวั ย ” โดยมี
		 เป้าหมายที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความ
		 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

2. กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทมิได้มีกำ�ลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตโดยตรง แต่มีการว่าจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นปิยมิตร ซึ่งทำ�งานร่วมกันกับบริษัทอย่างเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน (ซึง่ บริษทั เรียกว่าเป็น LPN Team) มีความน่าเชือ่ ถือ
ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการเป็น
ผูด้ �ำ เนินการในการก่อสร้าง โดยมีบริษทั ย่อยเป็นผูบ้ ริหารงานก่อสร้างและ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ และใช้วธิ กี ารประมูลหรือสืบราคาในการกำ�หนด
มูลค่างานก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเป็นการ
จัดจ้างแบบเหมารวมทัง้ วัสดุและค่าแรง เพือ่ ลดความเสีย่ งในการผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการประมูล
ที่ไม่ผูกติดกับผู้รับเหมาหลัก โดยแยกประมูลเป็นส่วนๆ ตามลักษณะ
ของงาน เช่น งานเสาเข็ม งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน งานกระจก
และอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้าและประปา เป็นต้น เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงและต้นทุนทางอ้อม โดยที่ผู้รับเหมาแต่ละรายจะต้องทำ�งาน
ได้สอดประสานกันเพื่อความรวดเร็วและคุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้อง
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีผู้รับเหมาหลัก และบริษัทย่อยเป็นแกนกลาง
ในการประสานงานด้านต่างๆ อีกทัง้ ในบางกรณีบริษทั จะดำ�เนินการสัง่ ซือ้

298

รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

วัสดุบางรายการโดยตรง เช่น ลิฟต์ซงึ่ มียอดสัง่ ซือ้ สูงและเป็นงานทีต่ อ้ งใช้
บริการจากผูข้ ายโดยตรง กระบวนการทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้นดำ�เนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านต้นทุนและระยะเวลาที่เหมาะสม
ภายใต้กลยุทธ์กลุ่มปิยมิตร (LPN Team) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจ
ของทางบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขัน

3. การจัดหาวัตถุดิบ
บริ ษั ท ได้ จั ด จ้ า งผู้ รั บ เหมาที่ เ ป็ น ปิ ย มิ ต รที่ มี ความน่ า เชื่ อ ถื อ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการเป็นผู้ดำ�เนินการก่อสร้าง
โดยการจัดจ้างรวมทั้งวัสดุและค่าแรง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ที่ดินสำ�หรับการพัฒนา
โครงการเป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญที่สุดในการพัฒนา บริษัทจึงกำ�หนดปัจจัย
ที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จารณาที่ ดิน เพื่ อ การพั ฒนาและแนวทางใน
การจัดหาที่ดิน ดังนี้
1)		 ทำ�เลที่ต้ังของที่ดินจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นและ
		 ตั้ง อยู่ริม ถนนสายหลั ก มี ส าธารณู ป โภคครบครั น อยู่ ใ กล้
		 แหล่งงานหรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ใกล้ระบบขนส่งมวลชน
		 หรือทางด่วน โดยมีทางเข้าออกที่สะดวก
2) ขนาดหน้ากว้างของที่ดินและรูปร่างของที่ดินต้องเหมาะสม
		 และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้
		 ประโยชน์ ที่ ดิ น ได้ สู ง สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
		 ข้อกำ�หนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง
3)		 ราคาของที่ดินจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์สูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
		 ต้นทุนโครงการ เพือ่ ให้บริษทั ยังคงสามารถรักษาระดับราคาขาย
		 และผลตอบแทนในการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์
		 การแข่งขันของบริษัท
4) การจัดหาที่ดินโดยการลงประกาศทางสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อ
		 ติดต่อกับเจ้าของที่โดยตรง หรือผ่านทางตัวแทนนายหน้า หรือ
		 เสนอซือ้ จากสถาบันการเงิน และสถาบันบริหารทรัพย์สนิ (บสท)
		 โดยบริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการจัดหา
		 และตรวจคุณสมบัติของที่ดินโดยตรง และบริษัทได้ดำ�เนินการ
		 แจ้งข้อสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อมี
		 การจัดซื้อที่ดินเพื่อความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการประเมินราคา
		 โดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งที่ดิน
		 ทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีราคาตํ่ากว่าราคาประเมิน

ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ลำ�ดับ

โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย
1 ลุมพินี เพลส (ซอยไกรสีห)์
2 สีพ่ ระยา ริเวอร์ววิ
3 ลุมพินี เซ็นเตอร์ อาคาร A-H
4 ลุมพินี เพลส สาทร อาคาร A-D
5 ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร
6 ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 อาคาร A-G
7 ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร
8 ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร
9 ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24
10 ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร
11 ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง
12 ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์
13 ลุมพินี สวีท สุขมุ วิท 41
14 ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ววิ
15 ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขมุ วิท 77
16 ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร
17 ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์
18 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 77
19 ลุมพินี เพลส ปิน่ เกล้า
20 ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
21 ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา
22 ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย
23 ลุมพินี เพลส ปิน่ เกล้า 2
24 ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ
25 ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 44
26 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำ�แหง
27 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่
28 ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่
29 ลุมพินี วิลล์ ประชาชืน่ -พงษ์เพชร
30 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์
31 ลุมพินี สวีท ปิน่ เกล้า
32 ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 26
33 ลุมพินี เพลส พระราม 8
34 ลุมพินี สวีท พระราม 8

มูลค่า
เนื้อที่โครงการ ความสูง จำ�นวน จำ�นวน โครงการ
(ไร่-งาน-วา) (ชั้น) (อาคาร) (ยูนิต) (ล้านบาท)

ระยะเวลา
พัฒนา

408.00
1,100.00
857.00
726.00
95.00
663.00
372.00
405.00
353.00
457.00
485.00
481.00
486.00
1,031.00
898.00
1,408.00
389.00
1,561.00
1,107.00
1,956.00
3,598.00
2,237.00
1,138.00
1,650.00
1,304.00
3,074.00
1,272.00
1,388.00
1,360.00
1,796.00
1,353.00
1,388.00
1,956.00
518.00

2534-2537
2537-2541
2542-2545
2544-2545
2545-2546
2545-2547
2545-2546
2545-2546
2545-2546
2546-2547
2546-2547
2546-2547
2546-2547
2547-2548
2547-2548
2547-2548
2548-2549
2547-2549
2548-2549
2548-2549
2548-2550
2549-2550
2549-2550
2549-2551
2549-2551
2550-2551
2550-2551
2550-2551
2550-2552
2550-2552
2550-2552
2551-2552
2551-2552
2551-2552

1-3-26.00
2-0-16.60
12-2-26.00
3-2-52.60
0-1-99.00
6-2-17.00
2-2-22.50
2-0-38.00
2-0-25.00
2-3-65.00
2-3-79.00
2-2-11.20
1-2-78.00
3-0-65.10
6-2-30.20
5-0-76.90
3-2-65.70
4-3-29.80
3-0-33.00
12-2-63.00
9-0-72.00
7-1-68.00
3-3-83.30
6-2-26.00
4-2-56.00
32-3-28.00
13-0-40.00
7-2-58.30
7-3-83.80
19-0-59.10
3-1-67.00
10-2-74.00
9-3-4.40
1-3-55.90

19
31
7, 8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
19
9
21
8
23
22
8
29
29
26
29, 4
23
8
8
14
19
8
21
8
13
12

1
1
20
4
1
7
2
2
2
2
2
2
2
1
5
2
3
3
1
9
3
2
1
3
2
14
7
1
2
8
1
5
2
1

34
310
1,765
603
37
856
281
231
190
300
312
233
159
497
872
861
442
987
580
1,324
1,306
1,093
651
898
827
3,445
1,568
1,271
958
1,944
547
998
1,131
182

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย
35 ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่
36 ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (เฟส 1)
37 ลุมพินี วิลล์ บางแค
38 ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บรู ณะ-ริเวอร์ววิ
39 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร A, B
40 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค
41 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร C
42 ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4
43 ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (เฟส 2)
44 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ อาคาร D
45 ลุมพินี พาร์ค ปิน่ เกล้า
46 ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนํา้ ไท
47 ลุมพินี เพลส รัชโยธิน
48 ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิดา้ -เสรีไทย
49 ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริง่
50 ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิดา้ -เสรีไทย 2
51 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3
52 ลุมพินี วิลล์ พิบลู สงคราม-ริเวอร์ววิ
53 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรตี ดั ใหม่
54 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
55 ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขมุ วิท
56 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
57 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 109-แบริง่
58 ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา
59 ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน
60 ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
61 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 77 (2)
62 ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุร-ี สุขมุ วิท
63 ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 60/2
64 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2
65 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง
66 ลุมพินี วิลล์ ประชาชืน่ -พงษ์เพชร 2
67 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46
68 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ
69 ลุมพินี ซีววิ จอมเทียน
70 ลุมพินี เพลส ยูด-ี โพศรี
71 ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ-์ พระราม 2
72 ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชัน่
73 ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน
74 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา
หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

มูลค่า
ความสูง จำ�นวน จำ�นวน โครงการ
(ชั้น) (อาคาร) (ยูนิต) (ล้านบาท)

ระยะเวลา
พัฒนา

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

14
4-1-96.30
25, 30
6-0-19.00
22
1-2-68.00
29, 31
5-0-38.80
25
6-1-51.58
8
7-3-94.00
25
3-1-29.50
18
7-1-70.00
29, 24
5-0-95.00
24
3-3-5.00
30
12-0-11.20
26
4-1-4.00
20
15-1-78.00
5, 8
6-2-00.00
15, 20
7-1-58.00
5, 8
7-2-46.50
14-1-42.10 3, 5, 36
27
3-1-41.70
8
13-2-96.80
32
6-0-75.00
32
7-0-66.80
8
9-3-46.40
8
6-2-0.00
17-2-29.00 18, 28, 29
30
*19-1-33.00
12-2-65.90 20, 28, 30
16, 18
6-1-46.00
8
37-2-25.00
15, 25
8-0-89.40
8
4-3-78.00
8
11-3-40.00
32
10-0-80.70
8
14-2-30.90
8
15-3-0.00
30
*19-1-33.00
14
13-1-53.50
32
4-0-18.00
25
7-1-77.00
29, 30
14-2-75.60
24
9-3-90.30

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

ลำ�ดับ

โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย
75 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2
76 ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 (เฟส 1)
77 ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิน่ เกล้า
78 ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
79 ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบรู พา
80 ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ�
81 เดอะ ลุมพินี 24
82 ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 (เฟส 2)
83 ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 1)
84 ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์ววิ
85 ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
86 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 76-แบริง่ สเตชัน่
87 ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก
88 ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 2)
89 ลุมพินี ซีววิ ชะอำ� อาคาร B
90 ลุมพินี เพลส บางนา กม.3
91 ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บรู ณะ-ริเวอร์ววิ 2
92 ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ� 2
93 ลุมพินี วิลล์ พระนัง่ เกล้า-ริเวอร์ววิ
94 ลุมพินี ซีววิ ชะอำ� อาคาร A
95 เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน
96 ลุมพินี สวีท เพชรบุร-ี มักกะสัน
97 ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
98 ลุมพินี พาร์ค พหล 32
99 ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
100 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 76-แบริง่ สเตชัน่ 2
101 ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย
102 ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจกั ร
103 ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ-์ พระราม 2

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

มูลค่า
ความสูง จำ�นวน จำ�นวน โครงการ
(ชั้น) (อาคาร) (ยูนิต) (ล้านบาท)

ระยะเวลา
พัฒนา

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

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

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

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

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

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

2-3-33.00
1-2-42.00
0-0-90.00

38
18
7

1
1
1

113 2,118.00
76 564.00
29.00
1

2532-2535
2532-2535
2537-2537

36-1-31.20
2-1-84.90
1-1-81.20

-

-

704
35
23

725.00
97.00
62.00

2537-2539
2540-2542
2542-2543

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารสำ�นักงาน
1 ลุมพินี ทาวเวอร์
2 แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์
3 แอล.พี.เอ็น. มินอิ อฟฟิศ
โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ
1 บ้านลุมพินี บางบัวทอง (ทาวน์เฮาส์)
2 บ้านลุมพินี 2 บางบัวทอง (อาคารพาณิชย์)
3 ลุมพินี เซ็นเตอร์ (อาคารพาณิชย์)
หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ บริษัท พรสันติ จำ�กัด
ลำ�ดับ

โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย
1 พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1,2
2 พี.เอส.ที. ซิต้โี ฮม

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

มูลค่า
ความสูง จำ�นวน จำ�นวน โครงการ
(ชั้น) (อาคาร) (ยูนิต) (ล้านบาท)

ระยะเวลา
พัฒนา

1,548 1,944.00
764 1,480.00

2533-2537
2537-2542

6-2-78.70
4-1-34.20

22
29

2
1

4-1-35.00
0-1-87.00
0-1-58.00

7
5
4

5
1
1

10
1
1

131.00
44.00
36.00

2535-2536
2552-2553
2553-2554

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

4
3
3
3
3
3
3
2,3
2
2
2
2
2
2
2

1
-

5
1
4
1
71
46
73
93
27
38
37
29
143
122
142
66
250
111

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

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

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารสำ�นักงาน
1 พี.เอส.ที. มินอิ อฟฟิศ
2 อาคารพาณิชย์ พหล-สุทธิสาร 2
3 โฮมออฟฟิศ ปิน่ เกล้า
โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อาคารพาณิชย์ ศูยน์วฒ
ั นธรรม
อาคารพาณิชย์ นวมินทร์
ทาวน์โฮม รามอินทรา-หลักสี่
อาคารพาณิชย์ พหล-สุทธิสาร 1
ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ
ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชัน่
ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขมุ วิท 62
ลุมพินี ทาวน์ วิลล์ ศรีนครินทร์-แบริง่
ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์
บ้านลุมพินี สวนหลวงร.๙ (เฟส 1)
บ้านลุมพินี สวนหลวงร.๙ (เฟส 2)
บ้านลุมพินี สวนหลวงร.๙ (เฟส 3)
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ สุขสวัสดิ-์ พระราม ๒
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
บ้านลุมพินี ลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์-นครอินทร์
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์-ปิน่ เกล้า เฟส1
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ เพิม่ สิน-วัชรพล
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตชัน่ เฟส1

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

รายละเอียดโครงการที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
ลำ�ดับ

โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัย
1 ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์
2 ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรนิ ธร
3 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
4 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 101/1-ปุณณวิถี
5 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
6 ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจกั ร (B)

มูลค่า
เนื้อที่โครงการ ความสูง จำ�นวน จำ�นวน โครงการ
(ไร่-งาน-วา)
(ชั้น) (อาคาร) (ยูนิต) (ล้านบาท)

ระยะเวลา
พัฒนา

3-2-43.20
5-1-78.00
6-1-18.00
3-0-20.00
4-1-72.00
2-2-55.20

35
22, 23, 24
32
8
8
18

1
3
1
2
2
1

719
649
795
328
476
102

1,700.00
1,500.00
1,500.00
700.00
600.00
1,000.00

2560-2563
2561-2563
2561-2563
2562-2563
2562-2564
2562-2563

22-0-15.30

3, 4

-

99

3,200.00

2561-2563

มูลค่า
เนื้อที่โครงการ ความสูง จำ�นวน จำ�นวน โครงการ
(ไร่-งาน-วา)
(ชั้น) (อาคาร) (ยูนิต) (ล้านบาท)

ระยะเวลา
พัฒนา

241.50
181.61
230.33
75.76
998.11
694.92

2559-2563
2562-2563
2561-2563
2562-2563
2561-2563
2562-2564

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ
1 บ้าน 365 พระราม 3

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท พรสันติ จำ�กัด
ลำ�ดับ

โครงการ

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ประเภทแนวราบ
1
2
3
4
5
6

บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ รังสิต คลอง 2 เฟส 1
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ รังสิต คลอง 2 เฟส 2
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์ ปิน่ เกล้า (เฟส 2.1)
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์ ปิน่ เกล้า (เฟส 2.2)
บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม พระราม 2
บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม

9-2-85.96
9-1-83.04
10-1-67.95
9-0-9.81
26-1-12.10
16-1-6.00

2
1
2
2
2
2

-

134
128
110
52
248
108

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดงานที่ยังไม่ส่งมอบ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ
ลำ�ดับ
1
1
2
3
4
5
6

*ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ก่อนปี 2563
2563

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการ
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)

จำ�นวน
(ยูนิต)
363
184
221
496
101
53
10
1,428.00

มูลค่า
(ล้านบาท)
836.93
424.49
478.44
951.51
163.73
71.09
75.03
3,001.22

2563
836.93
424.49
478.44
951.51
163.73
71.09
75.03
3,001.22

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ราคา
มูลค่า
พื้นที่
ตามบัญชี ประเมิน
(ตารางเมตร) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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

ลุมพินี ทาวเวอร์
แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์
สีพ่ ระยา ริเวอร์ววิ
ลุมพินี เพลส สาทร
ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร
ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 77
ลุมพินี เพลส ปิน่ เกล้า
ลุมพินี เพลส ปิน่ เกล้า 2
ลุมพินี สวีท ปิน่ เกล้า
ลุมพินี พาร์ค ปิน่ เกล้า
ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา
ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย
ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 26
ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่
ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์
ลุมพินี สวีท พระราม 8
ลุมพินี เพลส พระราม 8
ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บรู ณะ-ริเวอร์ววิ
ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4
ลุมพินี เพลส รัชโยธิน
ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนํา้ ไท
ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3
ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิดา้ -เสรีไทย
ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรตี ดั ใหม่
ลุมพินี วิลล์ พิบลู ย์สงคราม-ริเวอร์ววิ
ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิดา้ -เสรีไทย 2
ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขมุ วิท
ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขมุ วิท
(Minimall)
ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา
ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (Minimall)

ถ.พระราม 4
ถ.รัชดาภิเษก
ถ.โยธา
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ถ.อ่อนนุช
ถ.บรมราชชนนี
ถ.บรมราชชนนี
ถ.บรมราชชนนี
ถ.บรมราชชนนี
ถ.ประชาอุทศิ
ถ.พระราม 3
ถ.ประดิพทั ธ์
ถ.รามคำ�แหง
ถ.รามอินทรา
ถ.รามอินทรา
ถ.รัตนาธิเบศร์
ถ.อรุณอัมรินทร์
ถ.อรุณอัมรินทร์
ถ.บางแค
ถ.ราษฎร์บรู ณะ
ถ.ลาดพร้าว
ถ.พหลโยธิน
ถ.พระราม 4
ถ.พระราม 3
ถ.เสรีไทย
ถ.พัฒนาการ
ถ.พิบลู สงคราม
ถ.แจ้งวัฒนะ
ถ.เสรีไทย
ถ.สุขมุ วิท
ถ.สุขมุ วิท
ถ.บางนา
ถ.พัทยา-นาเกลือ
ถ.พัทยา-นาเกลือ

5,625.56 107.17 250.59 ราคาประเมิน TB, BAY, BBL
TB
799.56 12.73 55.71 ราคาประเมิน
4,409.44 13.30 119.07 ราคาตลาด
184.14 6.36 10.80 ราคาตลาด
2,238.55 60.92 104.12 ราคาประเมิน
9.23 ราคาตลาด
176.81 4.39
2.38 ราคาตลาด
36.95 1.44
311.13 10.30 20.22 ราคาตลาด
339.80 15.14 27.22 ราคาตลาด
479.19 13.38 23.48 ราคาตลาด
5.31 ราคาตลาด
99.28 3.35
614.16 24.35 35.76 ราคาตลาด
8.64 ราคาตลาด
120.52 3.96
239.44 5.28 13.17 ราคาตลาด
2.80 ราคาตลาด
50.53 2.07
258.92 8.89 14.24 ราคาตลาด
252.37 6.33 10.42 ราคาตลาด
230.92 8.42 13.97 ราคาตลาด
9.97 ราคาตลาด
231.12 6.42
2.90 ราคาตลาด
72.31 1.74
487.32 13.59 23.39 ราคาตลาด
8.32 ราคาตลาด
163.18 3.99
6.83 ราคาตลาด
97.79 4.73
173.74 6.54 11.32 ราคาตลาด
200.91 5.59 14.07 ราคาตลาด
6.92 ราคาตลาด
153.30 4.62
476.39 15.66 33.52 ราคาตลาด
5.07 ราคาตลาด
88.91 3.21
296.66 11.22 16.97 ราคาตลาด
ราคาตลาด
8.28
149.91 5.52
9.11 ราคาตลาด
193.05 6.13
935.16 33.24 44.83 ราคาประเมิน
445.59 14.99
257.01 9.99
509.00 15.13

24.47 ราคาตลาด
15.42 ราคาตลาด
30.77 ราคาประเมิน

-
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ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ราคา
มูลค่า
พื้นที่
ตามบัญชี ประเมิน
(ตารางเมตร) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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.รามคำ�แหง
ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 60/2
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า ถ.รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
ถ.สุขมุ วิท
ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 109-แบริง่
ถ.สุขมุ วิท 77
ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 77 (2)
ถ.รัตนาธิเบศร์
ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน
ต.บ้านสวน อ.เมือง
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุร-ี สุขมุ วิท
ถ.ศรีนครินทร์
ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชัน่
ถ.ประชาชืน่
ลุมพินี วิลล์ ประชาชืน่ -พงษ์เพชร 2
ถ.สุขสวัสดิ์
ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ-์ พระราม 2
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
ลุมพินี เพลส ยูด-ี โพศรี
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
ลุมพินี เพลส ยูด-ี โพศรี (Minimall)
ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง
ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F1 ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F2 ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F3 ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F4 ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F5 ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 อาคาร F6 ถ.รังสิต-นครนายก
ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1 อาคาร F
ถ.รังสิต-นครนายก
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1
(Community) ชัน้ 1-2
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2 ถ.รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
ถ.พระราม 9
ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา
ถ. อ่อนนุช
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46
ถ. อ่อนนุช
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (อาคารพาณิชย์) ถ. เพชรเกษม
ถ. บรมราชชนนี
ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิน่ เกล้า
ถ.ร่มเกล้า
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2
ถ.นวมินทร์
ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบรู พา
ถ.สายวัดนครอินทร์
ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์ววิ
ถ.ศรีนครินทร์
ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
ถ. สุขมุ วิท
ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 76-แบริง่ สเตชัน่
ถ.ราชพฤกษ์
ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก
ถ.รัตนาธิเบศร์
ลุมพินี วิลล์ พระนัง่ เกล้า-ริเวอร์ววิ
ถ.บางนา
ลุมพินี เพลส บางนา กม.3

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2562 ความพอดี ที่ดีกว่า

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

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

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

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาประเมิน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน

BAY

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

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

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

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาประเมิน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

UOB
-

1,985.61 3,251.24

ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ราคา
มูลค่า
พื้นที่
ตามบัญชี ประเมิน
(ตารางเมตร) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

ทรัพย์สินสำ�นักงาน
1 ลุมพินี ทาวเวอร์
2 บริเวณหน้าโครงการ ลุมพิน-ี คอนโดทาวน์
ชลบุร-ี สุขมุ วิท (อาคารพาณิชย์ )
3 ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1
(Community mall) ชัน้ 3
4 ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1
(Community mall) โดมด้านหน้า
รวมทรัพย์สินสำ�นักงาน
สินค้าเพื่อขาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เดอะลุมพินี 24
ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุร-ี สุขมุ วิท
ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ� 2
ลุมพินี เพลส ยูด-ี โพศรี
ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ�
ลุมพินี ซีววิ ชะอำ� (อาคาร A)
ลุมพินี ซีววิ ชะอำ� (อาคาร B)
ลุมพินี ทาวน์ชปิ รังสิต-คลอง 1
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (A, B)
ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม98 (C, D)
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 76-แบริง่ สเตชัน่
ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก
ลุมพินี วิลล์ พระนัง่ เกล้า-ริเวอร์ววิ
ลุมพินี สวีท เพชรบุร-ี มักกะสัน
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บรู ณะ ริเวอร์ววิ 2
ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ
เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน
บาย แอล.พี.เอ็น.
22 ลุมพินี พาร์ค พหล 32
23 ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ
24 ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ-์ พระราม 2
25 ลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิสาร-สะพานควาย
26 ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจกั ร
27 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 76-แบริง่ สเตชัน่ 2
28 บ้าน 365 พระราม 3 (ทาวน์โฮม)*
29 บ้าน 365 พระราม 3 (บ้านเดีย่ ว)*
รวมสินค้าเพื่อขาย

ถ.พระราม 4
ต.บ้านสวน อ.เมือง

1,450.58
124.00

27.88
7.44

57.79 ราคาตลาด
7.44 ราคาตลาด

TB , BAY
-

ถ.รังสิต-นครนายก

2,052.00

43.21

43.21 ราคาตลาด

-

ถ.รังสิต-นครนายก

336.00

6.68

6.68 ราคาตลาด

-

85.21 115.12
ถ.สุขมุ วิท
ถ.พัทยา-นาเกลือ
ถ.พัทยา-จอมเทียน สาย 2
ต.บ้านสวน อ.เมือง
ต.ชะอำ� อ.ชะอำ�
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
ต.ชะอำ� อ.ชะอำ�
ต.ชะอำ� อ.ชะอำ�
ต.ชะอำ� อ.ชะอำ�
ถ.รังสิต
ถ.เพชรเกษม
ถ.เพชรเกษม
ถ.ร่มเกล้า
ถ.ศรีนครินทร์
ถ.สุขมุ วิท
ถ.ราชพฤกษ์
ถ.บางนา
ถ.เพชรบุรี
ถ.ราษฎร์บรู ณะ
ถ.ดินแดง
ถ.เกษตร-นวมินทร์

231.94 25.65 49.41 ราคาตลาด
328.14 13.99 21.53 ราคาตลาด
2,816.71 126.35 230.32 ราคาตลาด
3.31
4.32 ราคาตลาด
120.52
3,082.19 226.69 381.81 ราคาตลาด
1,894.38 68.81 134.31 ราคาตลาด
6.11
6.70 ราคาตลาด
65.77
10,335.44 379.82 819.19 ราคาตลาด
904.21 34.59 71.68 ราคาตลาด
76,972.27 1,871.53 3,433.10 ราคาตลาด
645.76 24.53 45.03 ราคาตลาด
18,292.87 782.48 1,463.38 ราคาตลาด
1.24
2.50 ราคาตลาด
43.08
2.44
3.28 ราคาตลาด
71.29
2.00
2.89 ราคาตลาด
57.67
2,146.03 75.68 156.07 ราคาตลาด
11,934.42 448.30 844.40 ราคาตลาด
3,660.34 306.22 567.59 ราคาตลาด
3,145.80 129.91 282.60 ราคาตลาด
4,651.24 395.74 808.52 ราคาตลาด
6.03
8.65 ราคาตลาด
82.51

-

ถ.พหลโยธิน
ถ.รัชดาภิเษก
ถ.พระราม2
ถ.สุทธิสาร
ถ.วิภาวดี
ถ.สุขมุ วิท
ถ.พระราม 3
ถ.พระราม 3

13,751.05 1,294.21 2,256.46 ราคาตลาด
9,285.40 591.55 1,273.39 ราคาตลาด
6,781.09 378.48 733.97 ราคาตลาด
6,328.09 435.45 946.64 ราคาตลาด
10,054.74 670.20 1,359.87 ราคาตลาด
4,316.33 189.84 363.26 ราคาตลาด
674.37 325.32 504.02 ราคาตลาด
594.19 273.49 456.36 ราคาตลาด
9,089.96 17,231.23

BAY
BAY

* หมายเหตุ : หน่วยเป็นตารางวา
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี ประเมิน
(ไร่-งาน-ตารางวา) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
พื้นที่

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา
1 ลุมพินี เพลส พระราม 3 ริเวอร์ไรน์
2 บ้าน 365
3 ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี สิรนิ ธร
4 ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
5 ลุมพินี วิลล์ สุขมุ วิท 101/1-ปุณณวิถี
6 ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส รัชดา
7 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ ศรีนครินทร์
8 ลุมพินที าวเวอร์ วิภาวดี-จตุจกั ร (เอ)
9 ลุมพินที าวเวอร์ วิภาวดี-จตุจกั ร (บี)
10 บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส สุขมุ วิท-ศรีนครินทร์
11 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
12 บ้าน 365 เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ
13 ลุมพินี เอกชัย ซอย 48
14 ลุมพินี จรัญสนิทวงศ์ ซอย 65
รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา
ทรัพย์สินรอการพัฒนา
1 ทีด่ นิ หน้าโครงการ บ้านลุมพินี บางบัวทอง 3
2 ทีด่ นิ บริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี เพลส สาทร
3 ทีด่ นิ บริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี เพลส สาทร
4 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา
5 ลุมพินี เพลส หัวหิน ซอย 7
6 ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
7 ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก
8 ลุมพินี ซีววิ ชะอำ�
รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา
ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)

ถ.พระราม 3
ถ.พระราม 3
ถ.บรมราชชนนี
ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
ถ.สุขมุ วิท
ถ.พระราม 3
ถ.พัฒนาการ
ถ.วิภาวดี
ถ.วิภาวดี
ถ.ศรีนครินทร์
ถ.แจ้งวัฒนะ
ถ.แจ้งวัฒนะ
ถ.เอกชัย
ถ.จรัญสนิทวงศ์

ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
ถ.พระราม 9
ถ.หัวหิน ซอย 7
ถ.ร่มเกล้า
ถ.ราชพฤกษ์
ต.ชะอำ� อ.ชะอำ�
ที่ตั้งโครงการ

3-2-43.2 1,260.97 1,260.97 ราคาตลาด
12-1-41.9 520.23 520.23 ราคาตลาด
5-1-78 509.92 509.92 ราคาตลาด
3-1-45.8 497.63 497.63 ราคาตลาด
3-0-15.5 185.23 185.23 ราคาตลาด
3-1-68.6 907.19 907.19 ราคาตลาด
6-0-96.5 459.97 459.97 ราคาตลาด
1-3-53.5 832.66 832.66 ราคาตลาด
2-2-55.2 566.99 566.99 ราคาตลาด
25-2-67 374.11 374.11 ราคาตลาด
4-1-71.5 111.26 111.26 ราคาตลาด
127-1-77.6 982.98 982.98 ราคาตลาด
20-0-39.4 344.71 344.71 ราคาตลาด
4-3-19.6 279.88 279.88 ราคาตลาด
7,833.74 7,833.74
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

165.11
241.72
7.36
45.91
139.93
3.85
1.54
8.91
614.33

165.11
241.72
7.36
45.91
139.93
3.85
1.54
8.91
614.33

ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี ประเมิน
(ตารางเมตร) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
พื้นที่

BAY
BAY
KBANK
BBL
KK
KK
-

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

TB
-

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

ทรัพย์สินสิทธิการเช่า
ถ.รัชดาภิเษก
1 ลุมพินี เพลส พระราม 4-รัชดาภิเษก
4,992.50 201.65 312.43 ราคาตลาด
รวมทรัพย์สินสิทธิการเช่า
201.65 312.43
19,810.50 29,358.08
รวมทรัพย์สินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 		
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ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำ�กัด

ที่ตั้งโครงการ

ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี ประเมิน
(ตารางเมตร) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
พื้นที่

ผู้ประเมิน
ราคา

ภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1 พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1
2 พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2
3 พี.เอส.ที.ซิต้โี ฮม
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ถ.นนทรี
ถ.นนทรี
ถ.นนทรี

278.45
136.71
11,637.89

0.57
3.48 ราคาตลาด
3.01
1.71 ราคาตลาด
57.78 120.60 ราคาตลาด
61.36 125.79

ที่ตั้งโครงการ

ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี ประเมิน
(ตารางวา) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.9 (เฟส 3)
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ เพิม่ สิน-วัชรพล
บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม พระราม 2
บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์-ปิน่ เกล้า
(เฟส 2, 2.2)
5 บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 1)

ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ถ.เพิม่ สิน
ถ.ท่าข้าม
ถ.ราชพฤกษ์

78.40
601.20
1,180.00
359.00

6 บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์
ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตชัน่ (เฟส 1)
7 บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม
รวมสินค้าเพื่อขาย

ถ.บ้านบางไทรบ้านคลองตาซ้อน
ถ.ท่าข้าม

ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำ�กัด

พื้นที่

ผู้ประเมิน
ราคา

TB
ภาระผูกพัน

สินค้าเพื่อขาย
1
2
3
4

ลำ�ดับ

รายการทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำ�กัด

ทรัพย์สินรอการพัฒนา
1 บ้านลุมพินี ทาวน์ สุขสวัสดิ-์ พระราม ๒
รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา
ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา
1 บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ท่าข้าม-พระราม 2
2 บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ รังสิต คลอง 2
(เฟส 1 และ 2)
3 บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์ ราชพฤกษ์-ปิน่ เกล้า
(เฟส 2 และ 3)
4 บ้านลุมพินี ทาวน์วลิ ล์
ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตชัน่ (เฟส 2)
5 บ้านลุมพินี ทาวน์ ท่าข้าม 7
6 บ้านลุมพินี ทาวน์ วิลล์ พหลโยธิน สะพานใหม่
7 บ้านลุมพินี ทาวน์ วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

ถ.รังสิต

ที่ตั้งโครงการ

ถ.สุขสวัสดิ์

10.42 10.00 ราคาตลาด
70.44 102.87 ราคาตลาด
162.77 240.09 ราคาตลาด
42.85 60.56 ราคาตลาด

KBANK
BBL
SCB

65.60

6.45

9.18 ราคาตลาด

KTB

369.50

32.86

52.94 ราคาตลาด

BAY

105.00

13.93 19.17 ราคาตลาด
339.72 494.81

ราคา
มูลค่า
ตามบัญชี ประเมิน
(ไร่-งาน-ตารางวา) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
พื้นที่

1-1-40.70

34.41
34.41

ผู้ประเมิน
ราคา

KBANK
ภาระผูกพัน

34.41 ราคาตลาด
34.41

SCB

ถ.ท่าข้าม
ถ.รังสิต

12-3-2.4
14-2-28.90

30.95 30.95 ราคาตลาด
104.75 104.75 ราคาตลาด

BBL
KTB

ถ.ราชพฤกษ์

29-3-10.20

290.62 290.62 ราคาตลาด

SCB

61.70 ราคาตลาด

BAY

ถ. บ้านบางไทรบ้านคลองตาซ้อน
ถ.ท่าข้าม
แขวงคลองถนน
ถ.ลาดกระบัง

10-0-20.8

61.70

15-0-71.6
21-3-96.4
39-1-9

320.15 320.15 ราคาตลาด
293.57 293.57 ราคาตลาด
667.41 667.41 ราคาตลาด

รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา
รวมทรัพย์สินของ บริษัท พรสันติ จำ�กัด

1,769.14 1,769.14
2,204.63 2,424.14

รวมทรัพย์สินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัท พรสันติ จำ�กัด

22,015.14 31,782.23

KBANK
-

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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กว่า 130 โครงการคุณภาพ
ที่ LPN ร่วมสร้างความสุขใน “ชุมชนน่าอยู่”

ลุมพินี เพลส

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

ลุมพินี ทาวเวอร์

สี่พระยา ริเวอร์วิว

แอล.พี.เอ็น. มินิ ออฟฟิศ

พี.เอส.ที. มินิ ออฟฟิศ

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์

บ้านลุมพินี บางบัวทอง

พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม

บ้านลุมพินี บางบัวทอง 2

“ชุมชนน่าอยู่”
ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111
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ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร

ลุมพินี เพลส สาทร

ลุมพินี เรสซิเดนท์ สาทร

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24

ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร

ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม

ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำ�แหง

ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ

ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 44

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า (2)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า

ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 26

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี พระราม 8

ลุมพินี วิลล์ บางแค

ความสุขที่แท้จริง
ของการอยู่อาศัย
ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนํ้าไท

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3
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ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย (2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง

ร่วมใจ
ห่วงใย
แบ่งปัน
ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี วิลล์ รามคำ�แหง 60/2

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี
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ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา

เดอะ ลุมพินี 24

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์

สังคมที่น่าอยู่
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ
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ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ�

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์

ลุมพินี เพลส บางนา กม 3

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ� 2

ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ

ร่วมใจ
ห่วงใย
แบ่งปัน
ลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารภ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2

ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสัน

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น 2

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม 2

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
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ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ�

ลุมพินี ทาวน์เวอร์ วิภาวดี-จตุจักร อาคาร B

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี

เติบโต
อย่างยั่งยืน
บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙

ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา-พระราม 3

บ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น

บ้านลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ สุขสวัสดิ์-พระราม ๒

บ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ศรีนครินทร์-แบริ่ง

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล

สังคมที่น่าอยู่
บ้านลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนา
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บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-นครอินทร์

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก-บางไผ่ สเตชั่น

ร่วมใจ
ห่วงใย
แบ่งปัน
บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง ๒

บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม-พระราม 2

Baan 365 Rama III

บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2-ท่าข้าม

สมดุล
ของผลตอบแทน
ลุมพินี สวีท รัชดา-พระราม 3

แกรนด์ พาร์ควิว อโศก

ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ

แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ

พาร์ควิว วิภาวดี
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